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usiłuje odpowiedzieć dlaczego tak się dzieje. W tym celu analizuje charakter stosowanego 
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Kontrola 
i audyt

Gospodarność 
jako kryterium kontroli

Ujęcie prawne i aksjologiczne

Od ponad stu lat NIK jest uprawniona do przeprowadzania kontroli 
pod względem gospodarności, co służy ocenie prawidłowego gospo-
darowania środkami publicznymi. Niemniej, tylko w co trzynastym 
wystąpieniu pokontrolnym Izba zawiera jakąś wypowiedź nawiązują-
cą bezpośrednio do tego kryterium, zaś jedynie trzy procent niepra-
widłowości jest formułowanych na jego podstawie. Przyczyną może 
być m.in.  nieodpowiednie pojmowanie gospodarności, a  zwłaszcza 
utożsamianie jej  w  pewnych sytuacjach z  legalnością. Wątpliwości 
z tym związane skłaniają niektórych przedstawicieli doktryny do gło-
szenia postulatu stosowania kryterium gospodarności na  zasadzie 
najbardziej koniecznych wyjątków lub całkowitej rezygnacji z niego. 
Rozwiązaniem mogło by być dostrzeżenie w nim uprawnienia NIK 
do kontroli także innych niż wskazane w przepisach, ale istotnych 
przejawów (form) gospodarności jako wartości chronionej prawem. 
Artykuł jest próbą autorskiego spojrzenia na to zagadnienie.
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LESZEK MURAT

Wstęp1

Najwyższa Izba Kontroli jest uważana 
za strażnika prawidłowego gospodarowa-
nia środkami publicznymi2, kontynuując 
tra dy cję, która sięga czasów jej powoła-
nia. Do wodem szczególnego uznania wagi 
tego zadania było zdefiniowanie misji Izby 
w kategoriach dbałości o gospodarność, co 
podkreśla się w każdej informacji o wyni-
kach kontroli3. Jednak tylko w co trzyna-
stym wystąpieniu pokontrolnym można 
znaleźć jakąś wypowiedź odnoszącą się 
wprost do gospodarności. 

Skłoniło mnie to do podjęcia próby usta-
lenia przyczyny owej wstrzemięźliwości, 
zwłaszcza że Najwyższa Izba Kontroli czę-
ściej odwołuje się w kontrolach do takich 
pojęć jak skuteczność czy efektywność. 
W artykule zamierzam zbadać charakter 
prawny kryterium gospodarności i wyka-
zać, że kieruje ono postępowanie kontrolne 
w stronę ustalenia i oceny stopnia urze-
czywistnienia w działalności podmiotu 
kontrolowanego gospodarności jako za-
sady prawa, chroniącej takie wartości, 

1 Niektóre zawarte w artykule informacje są chronione tajemnicą kontrolerską; z obowiązku jej zachowania 
na potrzeby publikacji zostałem zwolniony przez Prezesa NIK 17.1.2019 (nr sprawy BOE-BOI.0172.008.2019).

2 Zob. np. Sprawozdanie�z�działalności�Najwyższej�Izby�Kontroli�w�2017�r.,  
dostępne na stronie <https://www.nik.gov.pl/plik/id,17825.pdf> (strona aktualna 4.3.2019), s. 3. 

3 „Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczy-
pospolitej Polskiej”, por. np. informacja NIK o wynikach kontroli pt. Restrukturyzacja�przedsiębiorców�finan-
sowanych�ze�środków�Funduszu�Restrukturyzacji�Przedsiębiorców, 11.1.2013, KGP-4101-02-00/2012, s. 2. 

4 Zob. M. Zieliński: Wykładnia�prawa.�Zasady,�Reguły,�Wskazówki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,  
Warszawa 2002, s. 315. 

5 J. Miodek: Ekspertyza�na�temat�interpretacji�pojęć:�kryterium�legalności,�gospodarności,�celowości�i�rzetelno-
ści�zawartych�w�art.�203�Konstytucji�RP�i�w�art.�5�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, „Kontrola Państwowa” 
nr 4/2002 (numer specjalny), op. cit., s. 6. 

6 M. Szymczak (red.), Słownik�języka�polskiego, tom 1, Warszawa 1983, s. 683.
7 M. Szymczak (red.), Słownik…, op. cit., s. 683.

jak na przykład: oszczędność, wydajność 
i skuteczność.

Znaczenie  
pojęcia gospodarność
Prawodawca jak dotąd nie zdecydo-
wał się na zdefiniowanie pojęcia gospo-
darności, ani jako kryterium kontroli/
nadzoru, ani jako obowiązku prawne-
go. Poszukiwanie jego rozumienia na-
leży więc rozpocząć od słowników, al-
bowiem w nauce prawa przyjmuje się, 
że gdy w tekście prawnym nie ma defi-
nicji, znaczenie danego zwrotu należy 
ustalać na gruncie języka ogólnego (po-
wszechnego)4. 

Jan Miodek wskazuje, że słowo „gospo-
darność” ewoluowało ku znaczeniu ekono-
micznemu5, zaś słowniki podają, że gospo-
darność to umiejętność dobrego (umie-
jętnego) i oszczędnego gospodarowania6. 

Gospodarowanie jest z kolei objaśniane 
jako zarządzanie jakimiś zasobami i środ-
kami, decydowanie o sposobie wykorzy-
stania tego, co się ma7. 

Można więc przyjąć, że na podsta-
wie wykładni językowej gospodarność 
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oznacza umiejętne decydowanie o spo-
sobie wykorzystania tego, co się posiada, 
w tym oszczędne zarządzanie zasobami 
i środkami8. 

Ekonomiczna konotacja gospodarno-
ści znajduje potwierdzenie w jej synoni-
mach: ekonomia, oszczędność, pomiar-
kowanie, powściągliwość, racjonalność, 
roztropność, umiarkowanie, wstrzemięź-
liwość, zapobiegliwość, ekonomiczność, 
ekonomika, racjonalne gospodarowanie, 
zaradność, inicjatywa, inwencja, obrot-
ność, operatywność, pomysłowość, przed-
siębiorczość, rzutkość, spryt, umiejęt-
ność zarządzania9; jak również w synoni-
mach niegospodarności: marnotrawstwo, 
rozrzutność, szastanie, trwonienie, za-
przepaszczanie, deficytowość, nieeko-
nomiczność, nieracjonalność, niewy-
dajność, nieoszczędne gospodarowanie, 
utracjuszostwo, niezagospodarowanie, 
szafowanie10.

W zbiorze synonimów gospodarności 
nie ma efektywności, skuteczności, wy-
dajności oraz sprawności. 

Niemniej można je za takie uznać 
dlatego, że efektywność, skuteczność, 

8 Jan Miodek podaje, że „mianem gospodarnego określamy kogoś, kto umie dobrze i oszczędnie gospodaro-
wać tym, co posiada, lub tym, co mu powierzono, kto umiejętnie czymś zarządza, kto umiejętnie prowadzi 
jakąś działalność, kto – w wypadku zawiadywania pieniędzmi – właściwie je użytkuje, aby osiągnąć wyzna-
czony cel. Gospodarność to >umiejętność dobrego gospodarowania, zarządzania czymś<, to >umiejętne, 
oszczędne gospodarowanie<”: Ekspertyza�na�temat…,�op. cit., s. 5-6. 

9 Internetowy słownik synonimów języka polskiego online Synonim.NET dostępny na stronie <https://syno-
nim.net> (strona aktualna 18.3.2019). 

10 Internetowy słownik synonimów języka polskiego online Synonim.NET dostępny na stronie <https://syno-
nim.net> (strona aktualna 18.3.2019).

11 Internetowy słownik synonimów języka polskiego online Synonim.NET dostępny na stronie <https://sy-
nonim.net> (strona aktualna 18.3.2019); S. Dubisz (red.): Uniwersalny�słownik�języka�polskiego, tom 4, 
Warszawa 2003, s. 797. 

12 S. Dubisz (red.): Uniwersalny�słownik�języka�polskiego, tom 1, Warszawa 2003, s. 788-789. 
13 W. Gasparski: Decyzje�i�etyka.�Normy�uczciwości. „Decydent & Decision Maker”, nr 74/2008 r., cytowany przez 

Adriana Pyszkę [w]: Istota�efektywności.�Definicje�i�wymiary, „Studia Ekonomiczne” nr 230/2015, s. 15.

wydajność i gospodarność posiadają 
wspólny synonim ekonomiczność11.

Warto więc pokrótce zastanowić się 
nad relacją pomiędzy gospodarnością 
a pięcioma określeniami pokrewnymi: 
efektywnością, sprawnością, skutecz-
nością, wydajnością i oszczędnością. 
Konkretnie zaś chodzi o to, aby rozstrzy-
gnąć, czy w pojęciu gospodarności mogą 
znajdować się desygnaty tych nazw, to zna-
czy, czy gospodarność jest terminem naj-
szerszym znaczeniowo. Ma to niebagatel-
ne znaczenie dla określenia kompetencji 
Najwyższej Izby Kontroli w stosowaniu 
kryterium gospodarności. Jeżeli bowiem 
są to pojęcia rozłączne, trudno obronić 
tezę, że Izba posiada prawo wypowiadania 
się na ich temat (zakładając, że nie są one 
podtypami pozostałych trzech kryteriów 
kontroli). I tak:

 • Efektywność jest pojęciem złożonym 
i różnorako definiowanym. Słowniki 
podają, że efektywny znaczy tyle co da-
jący dobre wyniki, wydajny12. W nauce 
ekonomii przyjmuje się, że efektywność 
to działanie gospodarcze wykonywane 
sprawnie, tj. skutecznie i ekonomicznie13 
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(w węższym znaczeniu utożsamiana 
jest z ekonomicznością, a w szerokim 
ze skutecznością, korzystnością i ekono-
micznością)14. Efektywność administracji 
publicznej rozumiana jest jako zdolność 
do świadczenia wysokiej jakości usług 
dla obywateli i przedsiębiorstw oraz wdra-
żania przejrzystej i racjonalnej polityki15. 
W teorii zarządzania przez efektywność 
rozumie się taką równowagę pomiędzy 
wszystkimi czynnikami produkcji, która 
da najlepszy rezultat przy możliwie naj-
mniejszym wysiłku16.

 • Sprawność jest uznawana za  jeden 
z istotnych elementów oceny efektywności 
instytucji17. Mierzy się ją relacja ̨wyników 
właściwych dla danej instytucji do poczy-
nionych nakładów, ale także innymi meto-
dami (np. czasem trwania poszczególnych 
procedur w administracji)18. Sprawność 
administracji pojmuje się w kategorii na-
leżytego wykorzystania środków publicz-
nych dla osiągnięcia zaprogramowanych 
wcześniej celów19.

14 S. Nowosielski: Skuteczność�i�efektywność�realizacji�procesów�gospodarczych [w]: „Efektywność funkcjono-
wania szkół wyższych” (red. T. Dudycz, Z. Wilimowska) cytowany przez A. Pyszkę [w]: Istota….,�op.�cit.,�s. 15. 

15 H. Spasowska-Czarny: Efektywność�administracji�publicznej�w�kontekście�sprawności�instytucjonalnej�pań-
stwa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, nr 2/2017, s. 182.

16 J. Płoskonka: Rzetelność�i�sprawność�działań�instytucji�publicznych, „Kontrola Państwowa”, nr 1/2013,  
s. 41 (przypis nr 5). 

17 H. Spasowska-Czarny: Efektywność…,�op. cit., s. 183. 
18 H. Spasowska-Czarny: Efektywność…,�op. cit., s. 183.
19 J. Płoskonka: Rzetelność…,�op. cit., s. 41-42.
20 J. Płoskonka: Rzetelność…,�op. cit., s. 39-40.
21 J. Płoskonka: Rzetelność…,�op. cit., s. 41 (przyp. 5). 
22 A. Mazurkiewicz: Sprawność�działania�–�interpretacja�teoretyczna�pojęcia, „Nierówności Społeczne a Wzrost 

Gospodarczy”, nr 20/2011, s. 50. 
23 S. Dubisz (red.): Uniwersalny�słownik�języka�polskiego, tom 4, Warszawa 2003, s. 574.
24 A. Mazurkiewicz: Sprawność…, op. cit., s. 50. 
25 M. Niezgódka-Medek: Ekspertyza�prawna�interpretacji�pojęć:�kryterium�legalności,�gospodarności,�celowo-

ści�i�rzetelności,�zawartych�w�art.�203�Konstytucji�RP�i�w�art.�5�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, „Kontrola 
Państwowa”, nr 4/2002 (numer specjalny), s. 25. 

26 A. Mazurkiewicz: Sprawność…, op. cit., s. 50.

 • Skuteczność w odniesieniu do admini-
stracji to obszar sprawności instytucjonal-
nej, definiowanej jako zdolność do świad-
czenia wysokiej jakości usług dla obywa-
teli i przedsiębiorców oraz do wdrażania 
przejrzystej i racjonalnej polityki20, a więc 
podobnie jak efektywność. W teorii zarzą-
dzania skuteczność jest stopniem (określa 
się jej stopień), tzn. w jakim zaplanowa-
ne działania są realizowane a planowane 
rezultaty osiągnięte21.

 • Wydajność to ekonomiczność rozpatry-
wana ze względu na uzyskane wyniki22. 
Słowniki wyjaśniają, że wydajny to „przy-
noszący znaczne zyski lub efekty w sto-
sunku do włożonej pracy, poniesionych 
kosztów”23.

 • Oszczędność – rozumie się przez nią 
osiąganie zamierzonego efektu przy wy-
korzystaniu najniższych nakładów24, 
w tym m.in. obniżanie jednostkowych 
kosztów produkcji25. Jest to ekonomicz-
ność rozpatrywana ze względu na kosz-
ty26. Oszczędne realizowanie polityki 
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publicznej wywiera wpływ na efektyw-
ność rządów27.

Nietrudno oprzeć się wrażeniu cha-
osu definicyjnego, potęgowanego tym, 
że wszystkie te określenia znajdują się 
w orbicie zainteresowania różnych dyscy-
plin naukowych, zwłaszcza teorii zarzą-
dzania oraz nauki prawa. Nie jest moim 
zadaniem dokonanie ich systematyza-
cji28. Poprzestanę na stwierdzeniu, 
że można je uznawać za odmiany go-
spodarności dlatego, że charakteryzuje 
się ona wyraźną konotacją ekonomicz-
ną, niemniej wykracza poza ten wymiar. 
Takie synonimy gospodarności jak za-
radność, inicjatywa, inwencja, obrot-
ność, operatywność, pomysłowość czy 
spryt składają się na opis pożądanego 
postępowania względem posiadanych 
zasobów. W umiejętności decydowania 
o sposobie wykorzystania tego, co się 
posiada leży co prawda obniżanie jed-
nostkowych kosztów, lecz postawa go-
spodarna wymaga uwzględnienia szer-
szej optyki, na przykład przejrzystości, 
racjonalności czy przezorności.

Takie właśnie szerokie rozumienie go-
spodarności propaguje część doktryny. 

27 „Efektywność rządów jest rozumiana jako zdolność (potencjał) władz publicznych i administracji (na różnych 
szczeblach zarządzania) do efektywnego, sprawiedliwego i oszczędnego realizowania polityk publicznych”: 
H. Spasowska-Czarny: Efektywność…,�op. cit., s. 182, przyp. 14 cytująca K. Pogorzelskiego: Sprawność�
instytucjonalna�państwa�2011.�Ekspertyza�na�temat�sprawności�instytucjonalnej�państwa�w�kontekście�do-
tychczasowej�realizacji�Strategii�Rozwoju�Kraju�2007–2015, IBS 2011, s. 2. 

28 Co byłoby zresztą karkołomne w obliczu takich stwierdzeń, że skuteczność i efektywność są synonimami 
sprawności: J. Płoskonka: Rzetelność…,�op. cit., s. 41.

29 M. Niezgódka-Medek: Ekspertyza�prawna…, op. cit., s. 25. 
30 M. Szewczyk: Ekspertyza�prawna�w�sprawie�interpretacji�pojęć:�kryterium�legalności,�gospodarności,�celo-

wości�i�rzetelności,�zawartych�w�art.�203�Konstytucji�oraz�art.�5�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, „Kontrola 
Państwowa” nr 4/2002 (numer specjalny), s. 39. 

31 Art. 188 ust. 1 ustawy z 27.8.2004 o�świadczeniach�opieki�zdrowotnej�finansowanych�ze�środków�publicz-
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.).

32 Por. uchwałę Sądu Najwyższego z 13.4.2017, sygn. III CZP 3/17. 

Mał gorzata Niezgódka-Medek na przykład 
zwraca uwagę na konieczność uwzględnie-
nia optymalizacji stosowanych zabiegów 
organizacyjnych czy wydatkowania środ-
ków najbardziej racjonalnie, celowo i zgod-
nie z kierunkami planowanej działalności 
rzeczowej29. 

Marek Szewczyk pisze zaś o działalności 
nacechowanej umiejętnością dobrego go-
spodarowania, zapobiegliwością, oszczęd-
nością, racjonalnym gospodarowaniem 
środkami oraz wolnej od rozrzutności, mar-
notrawstwa i nieliczenia się z pieniędzmi30. 
Ja również uznaję gospodarność za pojęcie 
pojemne, zawierające m.in. takie określenia, 
jak efektywność, sprawność, skuteczność, 
wydajność i oszczędność.

Gospodarność  
jako zasada prawa
Gospodarność została podniesiona do ran-
gi zasady prawa, o czym świadczą przy-
padki posługiwania się przez prawodawcę 
zwrotem „przestrzegać zasady gospodar-
ności”31. Powołują się na nią także sądy, 
różnie ją przy tym pojmując. Bywa utoż-
samiana z zasadą racjonalnego gospoda-
rowania32 i definiowana jako osiąganie 
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maksymalnego stopnia realizacji celu 
przy danym nakładzie środków33. Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyroku z 2014 r. 
za desygnaty zasady gospodarności przyjął 
celowość, oszczędność i efektywność34. 
Interesujący jest wyrok WSA w Olsztynie, 
w którym zasada gospodarności została 
przedstawiona jako „prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w sposób właściwy 
dobremu gospodarzowi”35. 

Trudno jednak wyprowadzić spójne 
znaczenie zasady gospodarności przy-
jęte przez judykaturę. Przeszkodę sta-
nowi to, że czasami sędziowie używają 
liczby mnogiej (tj. „zasady gospodarno-
ści”) bez wyjaśnienia, jakie zasady wcho-
dzą w skład tak wyróżnionej kategorii36. 
Zasada gospodarności nie jest natomiast 
zbyt rozpowszechniona w orzecznictwie 

33 „W myśl tej zasady, maksymalny stopień realizacji celu osiąga się postępując tak, aby przy danym nakła-
dzie środków osiągać maksymalny stopień realizacji celów (tzw. zasada największego efektu), albo tak, 
aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków”: uchwała Sądu Najwyższego 
z 26.4.2002, sygn. III CZP 21/02. 

34 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.12.2014, sygn. II GSK 1467/13. 
35 Wyrok WSA w Olsztynie z 16.4.2009, sygn. I SA/OI 149/09. 
36 Np. wyrok NSA z 12.6.2018, sygn. II FSK 1619/16. Dodatkową trudnością jest to, że zasada gospodarności 

bywa odnoszona także do działalności komercyjnej podmiotów prywatnych.
37 Nie została też w wymieniona w monografii poświęconej wypowiadaniu się TK o zasadach prawa: M. Kordela: 

Zarys�typologii�uzasadnień�aksjologicznych�w�orzecznictwie�Trybunału�Konstytucyjnego, Bydgoszcz-Poznań, 
Oficyna Wydawnicza Branta, 2001; 2012. 

38 W wyroku Trybunał zauważył, że nie ma prawnych podstaw umożliwiających instytucji publicznej, jaką 
jest ZUS, przeznaczanie środków budżetowych na komercyjną działalność reklamodawczą. Mogłoby to zostać 
poczytane za naruszenie zasady gospodarności wydatkowania środków publicznych: wyrok TK z 4.11.2015, 
sygn. K 1/14, 163/10A/2015.

39 M. Jastrzębska: Finanse�jednostek�samorządu�terytorialnego, Wolters Kluwer 2012, s. 142. 
40 „Oszczędne i celowe wydatkowanie środków budżetowych wiąże się z nakazem uwzględniania kryteriów 

ekonomicznych przy realizacji zadań finansowanych z budżetu, co ma skutkować osiągnięciem najlepszych 
efektów z poniesionych nakładów i w konsekwencji optymalizacją wydatków budżetowych. Wydatkowanie 
środków budżetowych zgodnie z ich przeznaczeniem i w zaplanowanej wysokości nie musi być równoznaczne 
z celowym i oszczędnym ich wykorzystaniem. Postępowanie zgodnie z zasadą gospodarności wymaga bo-
wiem szerszej oceny przesłanek ekonomicznych podejmowanych decyzji, rzutujących na wydatki ponoszone 
z budżetu”; K. Sawicka: Postępowanie�w�zakresie�wykonywania�budżetu�jednostki�samorządu�terytorialnego, 
„Przegląd Prawa i Administracji”, nr 86/2011, s. 268; Katarzyna Radecka-Moroz napisała zaś, że „każdy 
z nas, płacąc podatki, chciałby mieć pewność, że jego pieniądze przysłużą się dobrej sprawie. Że zostaną 
wydane nie tylko zgodnie z obwiązującymi przepisami, ale również z zasadami gospodarności i zdrowego 
rozsądku”: Kontrola�wykonania�zadań, „Przegląd Metodyczny” nr 2/2012 (numer specjalny), s. 30.

Trybunału Konstytucyjnego37; Trybunał 
po raz pierwszy powołał się na nią dopie-
ro w 2015 r.38 

Ogólnikowe wzmianki na jej temat 
można znaleźć w  literaturze. Maria 
Jastrzębska pojmuje ją na przykład jako ce-
lowe i oszczędne wykorzystanie środ-
ków budżetowych39. Krystyna Sawicka 
z kolei uważa, że postępowanie zgodnie 
z zasadą gospodarności wymaga szerszej 
oceny przesłanek ekonomicznych podej-
mowanych decyzji, aniżeli tylko dążenie 
do celowego i oszczędnego wykorzystania 
środków40.

Gdzie należy poszukiwać najważniej-
szego źródła obowiązywania zasady gospo-
darności? Małgorzata Niezgódka-Medek 
upatruje go w art. 82 Konstytucji, w któ-
rym nałożono na polskich obywateli nakaz 
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troski o dobro wspólne, a także w zasadzie 
sprawności instytucji publicznych umiesz-
czonej w preambule41. Konstytucyjne poję-
cie „dobra wspólnego” jest szerokie, a dok-
tryna i orzecznictwo sądowe różnie je ro-
zumieją. Mimo to zgadzam się, że z pojęcia 
„troski o dobro wspólne” można wysnuwać 
postawę gospodarności42.

Gospodarność to wartość chroniona 
prawem. Skoro zasadzie gospodarności 
nie towarzyszy rozstrzygnięcie prawodaw-
cy co do precyzyjnego sposobu zachowania, 
to adresaci (np. instytucje publiczne) każ-
dorazowo nadają jej treść w akcie stosowa-
nia prawa. Czynią to w sposób nazywany 
„prawem wyważania zasad”43. 

Wszystkie zasady prawa mają bowiem 
charakter nakazów optymalizacyjnych, 
tj. nakazują realizowanie określonego stanu 
rzeczy w najwyższym możliwym stop-
niu. Normy urzeczywistniające te wartości 
mają źródło pozaprawne (aksjologiczne) 
– prawodawca odróżnił przestrzeganie 
gospodarności od przestrzegania norm 
prawnych, na przykład w zwrotach: „ko-
nieczność zapewnienia prawidłowości 
i gospodarności dokonywania wydatkó-
w”44, czy też „działanie niezgodne z pra-
wem lub zasadami gospodarności”45. 

41 M. Niezgódka-Medek: Ekspertyza�prawna…, op. cit., s. 26. 
42 Gospodarność można też wywodzić z zasady rzetelności. 
43 Szerzej na temat zasad prawa zob. np. M. Kordela: Zasady�prawa.�Studium�teoretycznoprawne, Poznań, 

Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012.
44 Art. 247 ust. 3 ustawy z 27.8.2009 o�finansach�publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 
45 Art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13.4.2016 o�systemach�oceny�zgodności�i�nadzoru�rynku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1398, ze zm.). 
46 Także inne instytucje systemu kontroli posiadają uprawnienie do stosowania pozaprawnych kryteriów kon-

troli, na przykład kryteria rzetelności i gospodarności stosowane przez regionalne izby obrachunkowe.
47 Szerzej zagadnienie pozaprawności kryterium rzetelności przedstawiłem w artykule pt. Rzetelność�jako�prawne�

i�pozaprawne�kryterium�kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 4/2014, zwł. s. 65-69 oraz w rozdziale pt. Rzetelność�
wykonywania�obowiązków�przez�administrację�–�między�wartościami�a�prawem [w]: „Stulecie Polskiej Admini-
stracji. Doświadczenia i Perspektywy”, pod red. W. Federczyk, KSAP, Warszawa 2018, s. 146-148. Odwołania 
do pozaprawności kryterium rzetelności są aktualne również w odniesieniu do kryterium gospodarności. 

Odzwierciedleniem tego rozróżnienia 
jest też posługiwanie się przez prawodawcę 
gospodarnością jako odrębnym od legal-
ności kryterium kontroli.

Gospodarność jest więc prawnym kry-
terium kontroli NIK, albowiem upraw-
nienie do jego stosowania wynika z po-
wszechnie obowiązujących aktów norma-
tywnych, w tym z Konstytucji. Innymi 
słowy, jest to kryterium, do którego stoso-
wania NIK została zobowiązana prawem. 
Jednocześnie gospodarność jest jednym 
z trzech kryteriów kontroli (obok rzetel-
ności i celowości), które posiadają walor 
„pozaprawności”46. 

Pozaprawność oznacza uprawnie-
nie do formułowania wzorców kontro-
li, które merytorycznie pochodzą spoza 
systemu prawa. Mają one źródło aksjolo-
giczne, co zilustruję przykładami w dalszej 
części artykułu. Nie należy jednak mylić 
„pozaprawności” z „bezprawnością”, bo-
wiem bezprawność opisuje kryteria kon-
troli w kontekście naruszenia norm praw-
nych. Na przykład Najwyższa Izba Kontroli 
nie ma prawa do stosowania kryterium 
celowości podczas kontroli samorządu te-
rytorialnego i w tym znaczeniu jest ono 
bezprawne47.
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Gospodarność  
jako kryterium kontroli NIK
Kryterium gospodarności przysługiwało 
NIK niezmiennie od czasu jej powstania, 
przechodząc pewną ewolucję w nazew-
nictwie. W dekrecie z 7 lutego 1919 r. 
Izba otrzymała zadanie badania gospo-
darczości48; w ustawie z 1921 r. kompe-
tencję tę wyrażono jako badanie celowości 
pod względem gospodarczym49. Od 1949 r. 
prawodawca używa niezmiennie terminu 
„gospodarność”. W 1997 r. tradycja ta zo-
stała uznana przez suwerena i utrwalo-
na przez podniesienie gospodarności do 
rangi konstytucyjnego kryterium kontroli 
(art. 203 Konstytucji RP).

Izba została wyposażona w kompetencję 
do stosowania czterech, enumeratywnie 
wymienionych kryteriów kontroli. Wobec 
tego uważam, że należy dążyć do ich me-
rytorycznego rozróżniania50. Jednocześnie 
zdaję sobie sprawę, że definitywne roz-
dzielenie tych kryteriów nie zawsze 
jest możliwe, ponieważ współistnieją. 
Nawiasem mówiąc, jest to problem od lat 
poruszany w literaturze. Na przykład 
Emanuel Iserzon opublikował w 1962 r. 

48 Art. 12 litera C, dekretu z 7.2.1919 o�Najwyższej�Izbie�Kontroli�Państwa (Dz.U. z 1919 r. nr 14 poz. 183). 
49 Art. 4 oraz art. 6 ustawy z 3.6.1921 o�Kontroli�Państwowej (Dz.U. z 1921 r. nr 51 poz. 314). 
50 Takie stanowisko zajmuje też Małgorzata Niezgódka-Medek: „przy dokonywaniu oceny należy rozgraniczać 

poszczególne kryteria i unikać utożsamiania gospodarności, rzetelności i celowości z kryterium legalności”: 
Ekspertyza�prawna…, op. cit., s. 33. 

51 E. Iserzon: Kontrola�„związanej”�i�„swobodnej”�działalności�administracji.�Uwagi�na�marginesie�kompetencji�
NIK, „Kontrola Państwowa” nr 3/1962, s. 2. 

52 K. Pawłowicz: Sądowa…, op. cit., np. s. 42. 
53 Ekspertyza�na�temat�interpretacji�pojęć:�kryterium�legalności,�gospodarności,�celowości�i�rzetelności�zawar-

tych�w�art.�203�Konstytucji�RP�i�w�art.�5�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 4/2002 
(numer specjalny), s. 74. 

54 Jego propozycja wiązała się z problemem rozstrzygania ewentualnych sporów w związku z dokonywanymi 
przez różne podmioty kontrolujące ocenami oraz tym, czy „ukazany stan prawa jest stanem prawidłowym”: 
R. Hauser: Znaczenie�instytucji�kontrolnych�dla�praworządnego�funkcjonowania�państwa, „Kontrola Pań-
stwowa” nr 1/2010 (numer specjalny), s. 61.

na łamach „Kontroli Państwowej” arty-
kuł, w którym twierdził, że terminy go-
spodarność i rzetelność są konsekwencją 
pragnienia ustawodawcy, aby dać wyraz 
idei najwszechstronniejszej kontroli wy-
konywanej przez NIK i stanowią „suge-
stywny wyraz pełni władzy kontrolnej, 
jaka przypadła w udziale Najwyższej Izbie 
Kontroli”51. W 2001 r. Krystyna Pawłowicz 
ubolewała nad tym, że prawo uprawnia 
Izbę do wszechstronnego kontrolowa-
nia przedsiębiorców52, zaś na krzyżowa-
nie się kryteriów kontroli zwrócił uwagę 
Eugeniusz Ruśkowski53. Natomiast Roman 
Hauser, dostrzegając dublowanie się kom-
petencji różnych podmiotów uprawnio-
nych do kontroli proponował, aby dopro-
wadzić do uczynienia z Najwyższej Izby 
Kontroli „jedynego podmiotu uprawnio-
nego do badania różnych organów i jed-
nostek organizacyjnych gdy chodzi o le-
galność, gospodarność, celowość i rze-
telność”54.

W każdym razie, poszukiwanie odręb-
ności między kryteriami jest wskazane, 
ponieważ bez stosownej delimitacji może 
dochodzić do nadużywania uprawnień 
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kontrolnych, na przykład przez stosowa-
nie względem przedsiębiorców kryterium 
celowości pod pozorem kryterium gospo-
darności55. O ile zatem można by jeszcze 
zaakceptować, że cztery kryteria two-
rzą łącznie pełny zbiór dopuszczalnych 
kryteriów odnoszący się do całej regulo-
wanej prawem działalności podmiotów 
kontrolowanych (tj. stosowane razem 
oznaczają one przyznanie Izbie kompe-
tencji do wszechstronnej kontroli), o tyle 
bez zróżnicowania ich znaczeń konstytu-
cyjny podział podmiotów kontrolowanych 
na dwu, trzy lub „czterokryteriowców”56 
straciłby doniosłość prawną.

Zgodnie z przyjętą w Izbie wewnętrzną 
definicją, kryterium gospodarności ozna-
cza badanie, czy działalność kontrolowanej 
jednostki była zgodna z zasadami efek-
tywnego gospodarowania, tj. czy oszczęd-
nie i wydajnie wykorzystywano środki 
oraz jakie były relacje nakładów i efek-
tów (czy wynik działalności w warunkach, 

55 Na problem ten zwróciła uwagę Krystyna Pawłowicz [w]: Mit�nietykalności, „Kontrola Państwowa” nr 6/2000, 
s. 79-80, zob. też Przedsiębiorca�wobec�Najwyższej�Izby�Kontroli.�Studium�publicznoprawne, Warszawa, 
Wydawnictwo LIBER, 2005. 

56 Takimi pojęciami posługuje się Bogdan Skwarka [w]: Najwyższa�Izba�Kontroli�i�prawne�aspekty�funkcjono-
wania�kontroli�państwowej, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2018, s. 84-93. 

57 Podręcznik�kontrolera,�B.4.�Rodzaje�i�kryteria�kontroli�NIK, 2003 (materiał niepublikowany). 
58 Podręcznik�kontrolera.�Część�II.�Wskazówki�metodyczne�kontroli�wykonania�budżetu,�2002 (materiał niepu-

blikowany). 
59 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli.�Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli,�

Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2011, s. 48; R. Padrak: Postępowanie�kontrolne.�NIK.�Komentarz, wydanie I, 
Wrocław, Presscom Sp. z o.o., 2012, s. 46. Warto odnotować, że Krystyna Pawłowicz zgłaszała wątpliwo-
ści co do prawnych możliwości doprecyzowania uprawnień ustawowych (tj. kryteriów kontroli) za pomocą 
aktów prawa wewnętrznego: Przedsiębiorca�wobec�Najwyższej�Izby�Kontroli…, op. cit., s. 121-122.

60 Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK z 17.11.2015 (materiał niepublikowany) 
oraz uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK z 19.7.2016 (materiał niepublikowany).

61 Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI): Standardy�ISSAI�100,�ISSAI�200,�
ISSAI�300,�ISSAI�400,�Standardy�INTOSAI, Warszawa 2016 (przekład NIK). Standardy definiują podstawo-
we zasady kontroli w sektorze publicznym, podstawowe zasady kontroli finansowej, podstawowe zasady 
kontroli wykonania zadań oraz podstawowe zasady kontroli zgodności. Podobnie jest z Międzynarodowymi 
Standardami Badania (MSB) Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), zob.: Polska Izba Biegłych 
Rewidentów: „Przewodnik MSB – procedury”, Centrum Edukacji PIBR, Wydanie II. 

w jakich działała kontrolowana jednost-
ka, można było osiągnąć mniejszym na-
kładem środków lub czy zastosowanymi 
środkami można było osiągnąć lepszy 
wynik)57. Gospodarność została też wy-
jaśniona jako osiąganie założonych efek-
tów ekonomicznych oraz jako umiejętność 
gospodarowania majątkiem i środkami 
publicznymi, prawidłowość zarządzania 
majątkiem58. W razie oceny kontrolowanej 
działalności jako niegospodarnej kontro-
lerzy zostali zobowiązani do wskazania 
ewentualnych założeń i metody rachunku 
ekonomicznego lub metody szacunków, 
stanowiących podstawę (uzasadnienie) 
takiej oceny. Takie definiowanie gospo-
darności znalazło uznanie zarówno dok-
tryny59, jak i orzecznictwa NIK60.

Kryterium gospodarności zostało zde-
finiowane w „Podręczniku kontrolera”. 
Nie ma natomiast definicji gospodarności 
w standardach ISSAI61. Występują w nich 
natomiast zasady oszczędności, wydajności 
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i skuteczności62. W tym kontekście nie-
którzy autorzy wyodrębniają dwa rodza-
je kryteriów NIK: „ogólne” (związane 
z ogólnymi zasadami należytego zarzą-
dzania finansami bądź zasadami ekono-
mii, takimi jak: wydajność, terminowość, 
oszczędność, skuteczność, efektywność) 
oraz „szczegółowe” określone w ustawie 
o NIK, tj.: legalność, celowość, gospodar-
ność, rzetelność63. Uważam ten podział 
za co najmniej niejasny. Zasady ISSAI 
nie są nadrzędne wobec przepisów prawa 
krajowego i powinny być implementowane 
zgodnie z porządkiem prawnym, w jakim 
funkcjonuje najwyższy organ kontroli da-
nego państwa. W związku z tym, że za-
stosowanie przez NIK kryteriów kontroli 
zostało wyraźnie ograniczone na poziomie 
konstytucyjnym, efektywność, oszczęd-
ność, czy wydajność można ewentualnie 
rozważać jako podtypy czterech konsty-
tucyjnych kryteriów NIK (zwłaszcza go-
spodarności). W konsekwencji to gospo-
darność należałoby uznać za kryterium 
ogólne, zaś efektywność, oszczędność 
i wydajność za szczegółowe.

Definicja zawarta w „Podręczniku kon-
trolera” odwołuje się do kategorii poza-
prawnej: zasad efektywnego gospodaro-
wania. Pozaprawną naturę gospodarności 
akceptuje też orzecznictwo NIK. Na przy-
kład w 2015 r. Komisja Rozstrzygająca 
podkreśliła, że wyznacznikiem w kontroli 

62 Standardy�ISSAI�100…, op. cit., s. 79. 
63 J. Płoskonka: Metodyczne�aspekty�stosowania�systemu�zapewnienia�jakości, „Przegląd Metodyczny” 

nr 2/2015, s. 113. 
64 Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK z 23.11.2015 (materiał nieopublikowany). 

W innej uchwale Komisja napisała o nakazach postępowania wynikających z przepisu prawa, reguł gospodar-
ności, rzetelności lub celowości: uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK z 14.9.2016 
(materiał nieopublikowany). 

nie były przepisy ustawy, zaś oceniając obo-
wiązujące procedury wewnętrzne, brano 
pod uwagę kryterium gospodarności64. 
W wystąpieniach pokontrolnych Izba 
zdecydowanie częściej operuje słowami 
„skuteczność” oraz „efektywność”, aniżeli 
„gospodarność”.

Błędem byłoby uleganie pokusie auto-
matycznego kwalifikowania wypowie-
dzi NIK o skuteczności i efektywności 
jako sformułowanych na podstawie kry-
terium gospodarności, ponieważ bywają 
one oparte również na kryterium rzetel-
ności. Na przykład w wielu wystąpieniach 
jest mowa o nieskutecznej kontroli zarząd-
czej, w związku ze stwierdzonymi niepra-
widłowościami, czemu rzadko towarzyszy 
wykazanie przez NIK jakiejkolwiek konota-
cji ekonomicznej. Stojąc w obliczu proble-
mu metodycznego, przyjrzałem się bliżej 
samym nieprawidłowościom zawartym 
w wystąpieniach pokontrolnych. Okazało 
się, że kryterium gospodarności stanowi 
bezsporną podstawę dla około 3% z nich, 
i to biorąc pod uwagę nieliczne przypadki 
użycia oszczędności i skuteczności w zna-
czeniu ekonomicznym.

Wyniki moich badań skłaniają do przy-
puszczenia, że Izba formułuje corocznie 
nie więcej niż 300 zarzutów na podstawie 
kryterium gospodarności. Nie jest to licz-
ba imponująca jak na strażnika grosza pu-
blicznego, który każdego roku stwierdza 
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około dwanaście tysięcy nieprawidłowości. 
Przyczyna owej wstrzemięźliwości może 
wynikać z tego, że kontrolerzy preferują 
stwierdzanie nieprawidłowości na podsta-
wie kryterium legalności66, co jest o tyle ła-
twiejsze, że obecnie wiele podmiotów znaj-
dujących się w obszarze zdolności kontrol-
noprawnej NIK67 obowiązuje jakiś przepis 
prawny nakazujący gospodarne zarządzanie 

majątkiem, czy też postępowanie uznawa-
ne za gospodarne68. Nawiasem mówiąc, 
takie nastawienie kontrolerów jest zbieżne 
ze stanowiskiem doktryny, która uważa, 

65 Próbą objąłem 220 wystąpień pokontrolnych. Przez „odniesienie” mam na myśli występowanie przynajmniej 
jednego słowa, niezależnie od kontekstu jego użycia. 

66 Na istnienie tego zjawiska zwrócił uwagę J. Dziadoń [w]: Praktyczne�aspekty�stosowania�kryteriów�kontroli�
wykonania�zadań,�„Przegląd Metodyczny” nr 2/2010, s. 18-19. 

67 Zdolność kontrolnoprawna to prawna możliwości nawiązywania, kształtowania oraz wygaszania przez NIK 
stosunku kontrolnoprawnego z podmiotem kontrolowanym.

68 Np. art. 44 ust. 3 ustawy z 27.8.2009 o�finansach�publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 
69 Ekspertyza�prawna…, op. cit., s. 23-24, 28. Eugeniusz Ruśkowski uważa, że „(…) zarówno gospodarność, 

jak rzetelność oraz celowość mają często swoje odbicie w przepisach prawa i wówczas kontrola legalności 
oznacza jednocześnie kontrolę z punktu widzenia pozostałych kryteriów”: Ekspertyza�na�temat…, op. cit., 
s. 66. Zob. też R. Padrak: Postępowanie…, op. cit., s. 46-47. 

że gdy nakaz zachowania gospodarności 
(a także pokrewnych jej pojęć) określony 
został expressis verbis w aktach norma-
tywnych, kontrola odbywa się z punktu 
widzenia legalności69. Pogląd ten jest nie-
wątpliwie zgrabny, niemniej skutkuje mar-
ginalizacją kryterium gospodarności i czyni 
je wręcz anachronicznym. Gdyby mocą 
jakiejś ustawy wszystkie podmioty zostały 
wprost zobowiązane do zachowania go-
spodarności, wówczas konstytucyjnego 
kryterium gospodarności nie dałoby się 
w ogóle zastosować.

Rysunek 1. Wystąpienia pokontrolne NIK z lat 2014–2015, w których znajduje się 
przynajmniej jedno odniesienie do gospodarności, efektywności, skuteczności, 
rzetelności i celowości (w %)
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Źródło: Badania własne autora65.
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Uważam, że nałożenie przez jakiś akt 
prawny obowiązku zachowania gospo-
darności nie powinno przesądzać o tym, 
że kontrola jego realizacji będzie automa-
tycznie kwalifikowana jako oparta na kry-
terium legalności. W istocie bowiem więk-
szość norm prawnych nakazujących zacho-
wanie gospodarności (i jej pochodnych) 
ma status nie norm zwykłych, ale zasad 
prawa. Jest to różnica znacząca. Zasady 
można poznać m.in. po tym, że mają na-
turę nakazu optymalizacyjnego. Weźmy 
na przykład ustawę o instytutach badaw-
czych71, która w art. 16 ust. 4 stanowi, 
że „gospodarowanie mieniem instytutu 
odbywa się zgodnie z zasadami legalno-
ści, rzetelności, celowości, gospodarności 
i oszczędności”72. Mamy tutaj do czynienia 
z ewidentnym nakazem urzeczywistnienia 
gospodarności (jako wartości) w stopniu 
maksymalnym ze względu na istniejące 
możliwości faktyczne i prawne. Właśnie 
na badanie urzeczywistniania wartości go-
spodarności ukierunkowuje kryterium 
gospodarności. W konsekwencji, pełni 
odmienną funkcję od kryterium legal-
ności, które odnosi się do realizacji norm 
zwykłych. Z tego powodu proponuję defi-
niować kryterium kontroli gospodarności 
jako uprawnienie podmiotu kontrolują-
cego do ukierunkowania postępowania 
kontrolnego na badanie i ocenę stopnia 

70 Próbą objąłem 260 wystąpień pokontrolnych, w tym 100 z kontroli budżetu państwa w 2017 r. W sytuacji, 
gdy w opisie nieprawidłowości został podany przepis prawny, który naruszono, nieprawidłowość taką kwa-
lifikowałem jako sformułowaną na podstawie kryterium legalności, chyba że z tekstu nieprawidłowości 
wynikało co innego. Nie odnotowałem natomiast sytuacji, gdy w opisie nieprawidłowości odniesiono się 
jednocześnie do dwóch innych kryteriów (np. celowości i rzetelności).

71 Ustawa z 30.4.2010 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 736, ze zm.). 
72 Innym przykładem jest ustawa o�finansach�publicznych (art. 44), z którego judykatura wysnuwa zasadę gospo-

darności: por. np. wyrok NSA z 12.12.2014, sygn. II GSK 1467/13 (wyrok odnosi się do nieobowiązującego 
już art. 25 ust. 3 pkt 1 ustawy o�finansach�publicznych, którego treść została przeniesiona do art. 44 ustawy).

urzeczywistniania w działalności podmio-
tu kontrolowanego wartości gospodarności, 
a także wartości jej pochodnych. W takim 
ujęciu kryterium gospodarności zyskuje 
tożsamość i przydatność.

NIK o gospodarności 
kontrolowanych
W wyniku przeprowadzonego przeze mnie 
badania na próbie wystąpień pokontrol-
nych i orzecznictwa NIK wyodrębniłem 
wypowiedzi Izby odnoszące się do go-
spodarności. Dokonanie pełnej typolo-
gii wymagałoby przeprowadzenia analiz 
na znacznie większą skalę; tutaj pozwolę 

Rysunek 2. Nieprawidłowości wskazane 
w wystąpieniach pokontrolnych NIK  
z lat 2017–2018 r. na podstawie 
kryteriów kontroli i pokrewnych

71,9% 
Legalność

0,1% Oszczędność

0,1% Skuteczność

Źródło: Badania własne autora70.

2,5% Gospodarność

24,4% 
Rzetelność

1% Celowość
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sobie na zaprezentowanie przykładów 
różnorodności rozumienia gospodarno-
ści przez NIK.

Idąc za radą Eugeniusza Ruśkowskiego, 
aby wobec trudności w definiowaniu kry-
terium gospodarności podjąć próbę bu-
dowy katalogu zjawisk kwalifikowanych 
jako niegospodarność73, najpierw skupię 
się na przypadkach niegospodarności. Izba 
za takie uznała m.in. działanie powodujące, 
że środki publiczne nie były wykorzysty-
wane oszczędnie i wydajnie, a poniesione 
nakłady były nieadekwatne do uzyskanych 
efektów74. Wydatek niegospodarny to wy-
datek zbędny75, zaś o niegospodarności 
wydatkowania środków w związku z za-
trudnieniem można mówić, gdy decyzje 
kadrowe kontrolowanego były nieracjo-
nalne76. Znamiona niegospodarności no-
siło zamówienie przez kontrolowanego 
odpłatnego wykonania pewnego opraco-
wania, a następnie brak zapewnienia jego 
wykorzystania77. NIK dopatrzyła się niego-
spodarności w powierzeniu dyrygowania 
orkiestrą dyrektorowi opery przy zastoso-
waniu stawek stanowiących równowartość 
zatrudnienia czterech dyrygentów, mo-
tywując to tym, że cele i zadania należy 
zrealizować przy zaangażowaniu możliwie 
najniższej kwoty ze środków publicznych, 
pozwalającej na osiągnięcie danego celu78.

73 E. Ruśkowski: Ekspertyza�na�temat…, op. cit., s. 70. 
74 Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK z 2.6.2015 (materiał niepublikowany).
75 Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK z 10.3.2015 (materiał niepublikowany). 
76 Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK z 15.5.2015 (materiał niepublikowany).
77 Wystąpienie pokontrolne Departamentu Środowiska NIK z 22.1.2018 (KSI.410.006.02.2017), s. 18‒19.
78 Wystąpienie pokontrolne Delegatury NIK we Wrocławiu z 12.3.2018 (LWR.410.001.03.2018), s. 6-7.
79 Wystąpienie pokontrolne Wiceprezesa NIK z 20.6.2018 (KAP.411.004.01.2017), s. 6-7.
80 Wystąpienie pokontrolne Departamentu Administracji Publicznej NIK z 8.5.2018 (KAP.411.004.05.2017), s. 14-15. 
81 Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK z 10.3.2015 (materiał niepublikowany). 
82 Wystąpienie pokontrolne Prezesa NIK z 25.4.2018 (KAP.410.001.06.2018), s. 14-15.

Niegospodarność może równie dobrze 
polegać na bezczynności. Oto w jednym 
z wystąpień pokontrolnych opisano nie-
gospodarność polegającą na niepodjęciu 
działań w celu sprzedaży samochodu służ-
bowego w sytuacji, gdy flota pojazdów 
przekraczała liczbę przyznanych etatów 
samochodowych i nie była w pełni wy-
korzystywana79. W ramach tego samego 
tematu kontroli stwierdzono też niegospo-
darność polegającą na nieuzasadnionym 
przetrzymywaniu w magazynie sprzętu, 
który szybko starzał się technologicznie80. 
Nie jest natomiast niegospodarne działa-
nie podjęte z daleko posuniętej, nadmier-
nej ostrożności podyktowanej dbałością 
o zapewnienie jak najlepszego, zgodnego 
ze sztuką i wydanymi decyzjami wykona-
nia inwestycji, efektywnego i oszczędne-
go wydatkowania środków publicznych81. 
Jednak postawa nadmiernej ostrożności 
bywa czasami niewłaściwa, zwłaszcza 
gdy towarzyszy jej brak rzetelnej wiedzy 
kontrolowanego o realnych potrzebach do-
tyczących środków finansowych82.

Szczególnie interesujące są te wystąpie-
nia pokontrolne, w których NIK sformu-
łowała pozaprawne normy postępowania 
niezbędne do urzeczywistnienia gospo-
darności. Na przykład Prezes NIK uznał 
za niegospodarne umorzenie przez jednego 
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z ministrów należności uczelni wynika-
jącej z wydatkowania przez nią dotacji 
celowej niezgodnie z przeznaczeniem. 
Decyzja ministra o umorzeniu była oparta 
na upoważnieniu ustawowym, którego NIK 
nie kwestionowała. Niegospodarność wy-
nikała natomiast z naruszenia kilku poza-
prawnych norm postępowania, do których 
należą: wyjaśnianie w sposób zrozumiały 
i czytelny motywów umorzenia; respek-
towanie wartości wspólnych dla całego 
społeczeństwa, tj. m.in.: sprawiedliwo-
ści, równości, bezpieczeństwa, zaufania 
obywateli do organów władzy; uwzględ-
nianie dobrej sytuacji uczelni; zachowa-
nia dotychczasowej praktyki odmawiania 
umorzenia tego rodzaju należności; prze-
ciwdziałanie negatywnym skutkom wobec 
budżetu państwa, tzn. unikanie ryzyka, 
że inne uczelnie, które otrzymały dotację 
celową na inwestycję i wydatkują ją nie-
zgodnie z przeznaczeniem, będą składać 
wnioski o umorzenie i mogą otrzymać de-
cyzję o umorzeniu należności83.

Wystąpienia pokontrolne są też źró-
dłem ciekawych informacji o warunkach, 
w których są urzeczywistniane wartości 
pochodne od gospodarności. Na przykład 

83 Wystąpienie pokontrolne Prezesa NIK z 10.4.2018 (KNO.410.001.05.2018), s. 15-16. 
84 Wystąpienie pokontrolne Delegatury NIK we Wrocławiu z 26.3.2018 (LWR.410.001.16.2018), s. 18-19.
85 Wystąpienie pokontrolne Delegatury NIK we Wrocławiu z 12.3.2018 (LWR.410.001.03.2018), s. 6-7. 
86 Np. „W toku opisanych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że z wyjątkiem wymienionych poniżej nieprawidło-

wości wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich zostały poniesione z zachowaniem zasad gospoda-
rowania środkami publicznymi, w sposób celowy i gospodarny, a sprawozdania prawidłowo sporządzone i terminowo 
przekazane”: wystąpienie pokontrolne Delegatury NIK w Opolu z 26.3.2018 (LOP.410.001.02.2018), s. 3. 

87 Wystąpienie pokontrolne Delegatury NIK w Katowicach z 8.5.2015 (LKA-4101-040-03/2014), s. 20 oraz uchwa-
ła Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK z 6.7.2015 (materiał niepublikowany). 

88 Wystąpienie pokontrolne Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK z 20.2.2018 
(KGP.410.008.01.2017), s. 7; Informacja o wynikach kontroli pt. Wydatki�spółek�z�udziałem�Skarbu�Państwa�
na�działalność�sponsoringową,�medialną�i�usługi�doradcze z 9.8.2018 (172/2017/P/17/021/KGP), s. 7. 

89 W Izbie co prawda na bieżąco monitoruje się finansowe rezultaty kontroli, niemniej mogą one być uzyski-
wane na podstawie wszystkich czterech kryteriów. 

naruszające zasady oszczędnego wydatko-
wania i racjonalnego planowania wydat-
ków publicznych może być regulowanie 
zobowiązań z wyprzedzeniem w stosunku 
do terminu płatności84. Z kolei za racjonal-
ny można uznać wydatek, jeśli m.in. od-
zwierciedla optymalny pod względem 
ekonomicznym i technicznym sposób 
wykonania zadania lub osiągnięcie celu85.

NIK posługuje się kryterium gospodar-
ności zarówno w odniesieniu do środków 
krajowych, jak i unijnych86, wypowiada 
się niekiedy także o potencjalnych skut-
kach braku gospodarności87, czy nawet 
o ryzyku poniesienia niegospodarnych 
wydatków88. Stwierdzeniu niegospodar-
ności na ogół towarzyszy podanie kon-
kretnego wymiaru pieniężnego, choć nie                                                                                     
jest to regułą89. Przykładem jest wystąpie-
nie pokontrolne Delegatury w Katowicach, 
w którym sformułowano nieprawidłowość 
stwierdzając, że brak zastosowania rozwią-
zań ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych 
przy realizacji dostaw i nabywaniu usług 
potencjalnie prowadzi również do braku 
gospodarności, przy czym wobec braku za-
stosowania tej ustawy „cena świadczonych 
usług nie została zweryfikowana rynkowo, 
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co mogło doprowadzić do braku konku-
rencyjności ekonomicznej stawek, jakimi 
była obciążana Spółka”90.

Warunek gospodarności 
a gospodarność rezultatu działania
Uważam, że niegospodarność nie zawsze 
musi mieć wymiar pieniężny, choć niektórzy 
kontrolerzy mają odmienne opinie. Zdarzają 
się niekiedy sytuacje, gdy zwymiarowanie 
finansowe jest po prostu niemożliwe. Należy 
odróżnić niegospodarność jako pewną na-
ganną postawę (tworzącą warunki niegospo-
darności) i niegospodarność jako ewentualny 
niepożądany skutek finansowy takiej posta-
wy. Gospodarność jako postawa/warunek 
przypomina legalność oraz rzetelność po-
stępowania i czasami trudno je odróżnić91.

Rzetelność jest integralną częścią posta-
wy gospodarności. Trudno uznać za do-
brego gospodarza kogoś, kto na przykład 
nierzetelnie przygotował proces pozyska-
nia majątku, albowiem nie sporządził ana-
lizy dotyczącej ekonomicznego uzasad-
nienia zaangażowania środków finanso-
wych w majątek niebędący jego własnością, 
w tym potencjalnych korzyści z tego tytu-
łu92. Wyobraźmy sobie, że zbiegiem oko-
liczności działanie tego podmiotu okazało 
się ekonomicznie korzystne. Nie zmienia 
to faktu, że zarządzanie majątkiem odby-
wało się w warunkach niegospodarnych. 

90 Wystąpienie pokontrolne Delegatury NIK w Katowicach z 8.5.2015 (LKA-4101-040-03/2014), s. 20-21. 
Zastrzeżenie zgłoszone do tej nieprawidłowości zostało oddalone w uchwale Zespołu Orzekającego Komisji 
Rozstrzygającej w NIK z 6.7.2015 (materiał niepublikowany).

91 Skutków finansowych można by się dopatrzyć w każdym naruszeniu normy prawnej. W skrajnym podejściu, 
konsekwencje ekonomiczne dostrzec można nawet w takich naruszeniach prawa, jak wydanie decyzji ad-
ministracyjnej na podstawie dowodów, które okazały się fałszywe, w wyniku czego organ musiał ponownie 
rozpatrzeć sprawę (tutaj skutkiem finansowym jest koszt działania administracji).

92 Por. wystąpienie pokontrolne Delegatury NIK w Olsztynie (LOL.411.003.01.2017), s. 14-15.
93 Oczywiście zakładając, że takie działanie nie byłoby prawnie zabronione.

Dobry gospodarz podejmuje decyzje po-
siadając uprzednie gruntowne rozeznanie 
ich potencjalnych konsekwencji. Jak bo-
wiem inaczej moglibyśmy ocenić podmiot, 
który na przykład zdołał pomnożyć posia-
dane środki publiczne w kasynie?93 Te spo-
strzeżenia prowadzą do wyodrębnienia 
następujących wariantów w ramach go-
spodarności pomiędzy warunkiem a skut-
kiem:
1. Działanie w warunkach gospodarnych 
może mieć skutek: gospodarny; niegospo-
darny; nieznany.
2. Działanie w warunkach niegospodar-
nych może mieć skutek: gospodarny; nie-
gospodarny; nieznany.

Pierwszy przypadek jest najprostszy: 
działanie w warunkach gospodarności 
skutkuje gospodarnym rezultatem. Drugi 
opisuje sytuację, gdy pomimo stworze-
nia warunków gospodarnego działania 
osiągnięto skutek niegospodarny (np. za-
kupiono jakiś produkt z odpowiednim 
rozeznaniem potrzeb i oferty rynkowej, 
niemniej z powodów niezależnych od kon-
trolowanego – na przykład niemożliwej 
do przewidzenia zmiany prawa – zakup 
okazał się niepotrzebny). Trzeci wariant 
to sytuacja, w której podmiot kontrolujący 
nie jest w stanie ustalić, jaki był ekonomicz-
ny skutek działania (na przykład z powodu 
zbyt wielu czynników, które należałoby 
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uwzględnić). Czwartą i piątą sytuację 
opisałem wcześniej. Ostatni przypadek 
zilustruję następująco: podmiot posiada-
jący prawny obowiązek wspierania środ-
kami publicznymi pewną grupę benefi-
cjentów nie weryfikuje, czy kierowane 
wsparcie finansowe rzeczywiście w ca-
łości trafia do tej grupy i także kontrolerzy 
nie są w stanie tego ustalić94.

Zgłębiając problematykę gospodarności 
pod kątem rezultatu można by wyróżnić: 
gospodarność oznaczalną (gdy można roz-
strzygnąć, czy rezultat działania był gospo-
darny) oraz nieoznaczalną (gdy nie można 
tego rozstrzygnąć). Z kolei gospodarność 
nieoznaczalna dzieli się na trwale nieozna-
czalną (gdy nigdy nie można ustalić, czy 
rezultat danego działania jest gospodarny) 
oraz na gospodarność przejściowo nieozna-
czalną (gdy nie można w danym momen-
cie ustalić, czy rezultat danego działania 
jest gospodarny).

Stwierdzenie gospodarności rezul-
tatu może mieć charakter zmienny. 
Wyobraźmy sobie, że pewien minister 
zawarł z danym przedsiębiorcą umowę 
o dostarczanie kawy dla pracowników 
ministerstwa (1000 osób) przez 2 lata 
za łączną kwotę 1 mln zł. Nie było ku 
temu przeszkód prawnych, zaś mini-
ster wybrał najtańszą ofertę na rynku95. 
W umowie przedsiębiorca zobowiązał 
się do zapewnienia dwóch stanowisk ob-
sługujących pracowników ministerstwa 

94 Por. np. wyniki kontroli przedstawione w informacji NIK pt. Wspieranie�przedsiębiorczości�przez�regionalne�
fundusze�poręczeniowe�i�pożyczkowe z 24.7.2017 (7/2017/P/16/060/LBY), np. s. 7. 

95 Przykład inspirowany kontrolą NIK nr P/18/001 pt. Wykonanie�budżetu�państwa�w�2017�r.�Bankowa�obsługa�
budżetu�państwa�oraz�wykonanie�planu�finansowego�Narodowego�Banku�Polskiego�w�2017�r.,�w�tym�wybra-
nych�kosztów�Narodowego�Banku�Polskiego�w�2017�r.

w godzinach ich pracy. Nie miał jednak 
obowiązku monitorowania liczby wyda-
nych kaw. Rzeczywista cena jednostkowa 
kawy zależy od liczby obsłużonych pra-
cowników, a gospodarność w odniesieniu 
do tej umowy – w rozumieniu rezulta-
tu – zmienia się wraz z czasem. Można 
stwierdzić, że umowa została zawarta 
w warunkach niegospodarności, albo-
wiem minister nie zadbał, żeby wybrana 
forma zapewniania kawy była najtańsza 
z możliwych (np. w stosunku do zakupu 
kawomatów). Dobry gospodarz nie za-
warłby takiej umowy. Przy braku obo-
wiązku monitorowania liczby wydanych 
kaw, nie będzie można nigdy ustalić kosztu 
pojedynczej kawy i w efekcie stwierdzić 
ekonomicznej zasadności zawarcia umowy. 
Gdyby jednak monitoring był przypadko-
wo prowadzony (przedsiębiorca na własne 
potrzeby zapisywał liczbę wydanych kaw), 
wówczas otwierałaby się możliwość po-
równania warunków umowy z innymi wa-
riantami. Nawet jeśli obliczenia wskazy-
wałyby, że wydatek okazał się gospodarny 
(z punktu widzenia rezultatu), to nadal był 
on niegospodarny pod względem warun-
ków. Powiedzielibyśmy wówczas, że pod-
miot kontrolowany wydatkował 1 mln zł 
w warunkach niegospodarnych, choć cały 
wydatek był gospodarny.

W powyższym przykładzie ostateczne 
rozstrzygnięcie, czy rezultat działania był 
gospodarny może nastąpić po zakończeniu 
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obowiązywania umowy (tj. po dwóch la-
tach). Kontrola podjęta wcześniej może 
nie pozwolić na definitywne rozstrzygnię-
cie. Na przykład próg gospodarności został 
przekroczony po upływie 16 miesięcy 
od zawarcia umowy, zaś kontrola odby-
ła się w 13 miesiącu jej obowiązywania. 
W takiej sytuacji NIK mogłaby wypo-
wiedzieć się jedynie co do prawdopodo-
bieństwa gospodarności/niegospodarno-
ści na podstawie analiz dotychczasowych 
tendencji96. Inaczej byłoby, gdyby próg 
gospodarności/niegospodarności został 
przekroczony przed kontrolą i żadne przy-
szłe zdarzenia nie mogłyby już na niego 
istotnie wpłynąć.

Zmienność gospodarności może być jesz-
cze bardziej dynamiczna. Pewna uczel-
nia pozyskała środki publiczne na zakup 
sprzętu likwidującego bariery architekto-
niczne dla niepełnosprawnych97. Nabyła 
za nie podnośnik schodowy, a więc wy-
datkowała wsparcie na urządzenie zgodnie 
z przeznaczeniem. Kontroler ustalił jednak, 
że podnośnik zamontowano w budynku po-
między pierwszym piętrem a drugim, pod-
czas gdy na pierwsze prowadziły schody. 
W tej sytuacji niepełnosprawni nie mieli 
realnej sposobności skorzystania z pod-
nośnika, a więc w konsekwencji wydatek 
nie mógł służyć celom, dla których został 
poniesiony. Z punktu widzenia nakładów 
i efektów był to zakup niegospodarny, 

96 W artykule nie poruszam kwestii właściwej postaci prawnej omawianych wypowiedzi NIK (tj. jako oceny, 
opisu stanu faktycznego, nieprawidłowości, itd.). 

97 Przykład inspirowany kontrolą NIK nr P/18/087 pt. Realizacja�przez�uczelnie�akademickie�i�zawodowe�obo-
wiązku�stworzenia�niepełnosprawnym�studentom�i�doktorantom�warunków�do�pełnego�udziału�w�procesie�
kształcenia�i�w�badaniach�naukowych.�

98 Abstrahuję tutaj od porównywania kosztów innych możliwych form zapewnienia dostępu do budynku oso-
bom niepełnosprawnym. 

podobny do przytoczonego wcześniej 
przykładu przetrzymywania w magazy-
nie sprzętu komputerowego. Jako niego-
spodarnie wydatkowaną można by uznać 
całą kwotę: zakupu, montażu oraz utrzy-
mywania podnośnika. Na przeszkodzie sta-
nęło to, że rektor uczelni wskazał, iż osoby 
niepełnosprawne miały dostęp do pierw-
szego piętra dzięki stosownemu podjaz-
dowi. W tej sytuacji wydatek wydaje się 
już gospodarny98. Kontroler zweryfikował 
to wyjaśnienie i ustalił, że niepełnospraw-
ni mogli korzystać z podjazdu, ale tylko 
w poniedziałki i wtorki, ponieważ jedy-
nie w te dni drzwi do budynku od stro-
ny podjazdu były otwarte. Jak wobec 
tego rozstrzygnąć o gospodarności zaku-
pu i ją zwymiarować? Przykład ten wy-
myka się dychotomicznemu podziało-
wi na gospodarny i niegospodarny. Być 
może po prostu wydatek był gospodarny 
w poniedziałki i wtorki, zaś w pozostałe 
dni robocze takiego waloru nie posiadał? 
Czy można powiedzieć, idąc tym tropem, 
że uczelnia zapewniła gospodarność jedy-
nie w 40% czasu, w którym urządzenie 
powinno być gotowe do użycia?

Jak już była mowa, gospodarność jest war-
tością urzeczywistniającą się w postawie 
dobrego gospodarza. Ustalanie treści poza-
prawnych norm postępowania nie jest łatwe, 
dlatego w wypadku trudności warto zadać 
sobie pytanie: jak zarządzałbym swoimi 
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własnymi pieniędzmi (zasobami), gdybym 
chciał osiągnąć ten sam cel? Z dużym praw-
dopodobieństwem odpowiedź będzie do-
brym drogowskazem. Wyobraźmy sobie 
kontrolę gminy, w której badamy gospodar-
ność budowy i utrzymania placów zabaw. 
Ustalamy, że jeden z nich został zgodnie 
z prawem ulokowany na terenie zalewo-
wym i wkrótce po oddaniu do użytkowania 
zniszczyła go powódź. Czy nieubezpiecze-
nie przez gminę tego miejsca na wypadek 
powodzi uznamy za postawę gospodarną, 
bo oszczędną?99 W przypadku braku regu-
lacji prawnych, ustalenie wzorca gospodar-
nego działania będzie wymagało przemy-
ślenia, czy dobry gospodarz ubezpieczyłby 
plac zabaw w takich samych okolicznościach 
(tj. lokalizując go na terenie zalewowym). 
Trzeba przy tym oddzielić wiedzę o póź-
niejszych zdarzeniach (powodzi), ponie-
waż zwykle wyciągamy wnioski z popełnio-
nych błędów. Jeżeli dojdziemy (kolegialnie) 
do rozstrzygnięcia, wówczas stanie się ono 
uprawnionym standardem gospodarności. 
Na marginesie zauważmy, że gdyby ubez-
pieczenie obiektu na terenie zalewowym 
zostało uznane za wymóg gospodarności, 
to sam fakt nadejścia powodzi miałby już po-
mniejsze znaczenie. Co więcej, kontrolując 
plac zabaw na terenie zalewowym w innej 
gminie, której nie nawiedziła powódź, na-
leżałoby – analogicznie – stwierdzić nie-
gospodarność, tyle że ze szkodą potencjal-
ną100. Z drugiej strony, nie należy popadać 
w skrajności i oczekiwać, że gminy będą 
się ubezpieczały na wypadek wszystkich 

99 Zakładamy, że nie było prawnego obowiązku ubezpieczenia. 
100 Przykład inspirowany kontrolą NIK nr P/17/024 pt.: Utrzymywanie�przez�gminy�obiektów�wybudowanych�

w�ramach�programu�Moje�Boisko�–�Orlik�2012. 

możliwych zdarzeń, w tym tych mało praw-
dopodobnych (np. od uderzenia meteory-
tu). Wręcz odwrotnie – ponoszenie kosztów 
takiego ubezpieczenia mogłoby też nosić 
znamiona niegospodarności.

Gospodarność jest nakazem optymali-
zacyjnym. Organizować warunki gospo-
darnego działania można jednak w nie-
skończoność, gdyby nie  konieczność 
jednoczesnego urzeczywistniania ta-
kich wartości, jak sprawność czy termi-
nowość. W podanym wyżej przykładzie 
placów zabaw opozycyjne względem siebie 
są wartości przezorności (unikanie szkód) 
oraz oszczędności. Obowiązkiem podmiotu 
kontrolowanego jest wyważenie tych war-
tości, zaś NIK kontroluje, czy dokonano 
tego w sposób optymalny. Gospodarność 
podlega w związku z tym stopniowalności, 
z tym że nie na poziomie wypowiadania się 
przez NIK o poszanowaniu pozaprawnych 
norm postępowania (tu stwierdza się pra-
widłowości bądź nieprawidłowości), lecz 
na poziomie oceny stopnia jej urzeczywist-
nienia w działalności podmiotu kontrolowa-
nego (tj. uwzględniając wagę prawidłowych 
i nieprawidłowych działań).

Podsumowanie
Wokół stosowanego przez NIK kryte-
rium gospodarności narosło wiele mitów. 
Nierozwiązane wciąż wątpliwości doty-
czące rozumienia gospodarności podsycają 
nieufność i skłaniają niektórych przed-
stawicieli doktryny do głoszenia postu-
latu stosowania tego kryterium kontroli 
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na zasadzie najbardziej koniecznych wy-
jątków101 lub wręcz odejścia od niego102. 
Tymczasem kryterium gospodarności 
posiada istotny walor pozaprawności, 
który odpowiednio wykorzystany może 
przyczynić się do znaczącego pogłębie-
nia opisu kontrolowanej rzeczywistości. 
Podczas kontroli warto więcej uwagi po-
święcać problematyce warunków gospoda-
rowania i poszukiwać optymalnego sposo-
bu prezentowania wyników tych ustaleń. 
W artykule przedstawiłem propozycje, 
które, mam nadzieję, mogą przyczynić 
się do uporządkowania fragmentu wie-
dzy o gospodarności.

Znajdujemy się obecnie w momen-
cie przełomowym: albo  kryterium 

101 Krystyna Pawłowicz zauważyła, że wobec rozbieżności interpretacyjnych dotyczących kryteriów kon troli, 
NIK stworzyła własne wewnętrzne definicje na użytek podległych delegatur: „Nie ustawa więc określa kry-
teria władczych działań kontrolnych wobec przedsiębiorców, lecz robocze wskazówki centrali NIK i sami 
inspektorzy”. Autorka postuluje stosowanie gospodarności na zasadzie najbardziej koniecznych wyjątków, 
ponieważ oceny według tego kryterium mogą naruszać wolność decyzji gospodarczych i interesy kontrolo-
wanego przedsiębiorcy: Sądowa…, op. cit., s. 44-45. 

102 A. Sylwestrzak: Najwyższa�Izba�Kontroli�w�Konstytucji, „Kontrola Państwowa”, nr 2/1995, s. 8. 
103 „Nie jest jednakże łatwo dokonać oceny działalności organów i instytucji państwowych w duchu tej szerzej 

(i głębiej) rozumianej gospodarności. Zapewne łatwiej byłoby tego typu działalność ocenić pozytywnie, 
to znaczy zauważyć, że to działanie prowadziło do określonych oszczędności. Natomiast znacznie trudniej 
byłoby sformułować w tym duchu konkretny zarzut niegospodarności”: J. Nagórny: Interpretacja�pojęć:�
kryterium�legalności,�gospodarności,�celowości�i�rzetelności,�zawartych�w�art.�203�Konstytucji�RP�i�w�art.�5�
ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, „Kontrola Państwowa”, nr 4/2002 (numer specjalny), s. 12. 

gospodarności stanie się anachroni-
zmem, albo odzyska należne miejsce, rów-
nież w praktyce kontrolerskiej. Kryterium 
gospodarności ma przed sobą obiecują-
ce perspektywy, zwłaszcza z punktu wi-
dzenia aksjologii. Dostrzeże je każdy, kto 
w podejściu do spraw ekonomicznych i fi-
nansowych przyjmie ostrzeżenie Janusza 
Nagórnego i będzie się starał unikać błędu 
ekonomizmu, manifestującego się w for-
malnym stosowaniu prawideł ekonomicz-
nych103.

dr LESZEK MURAT
Delegatura NIK w Bydgoszczy

Słowa kluczowe: gospodarność, kryterium kontroli, gospodarowanie środkami publicznymi, 
postępowanie kontrolne, niegospodarność 

Key words: economy, audit criterion, management of public funds, audit proceedings, 
mismanagement
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W czasie ostatnich kontroli poświęconych bezpieczeństwu żywności NIK 
zwracała uwagę na rozproszenie kompetencji poszczególnych inspekcji 
utrudniające efektywną współpracę oraz kontrolę tego rynku1. W  konse-
kwencji zaobserwowano obszary niewystarczająco chronione i  niedosta-
tecznie zweryfikowane przez odpowiednie organy administracji rządowej. 
Kwestia ta wymaga szczególnej analizy wobec zakresu przedmiotowego 
obowiązującego od 14 grudnia 2019 r. rozporządzenia nr 2017/6252, które 
jest efektem unijnej reformy urzędowej kontroli żywności (ukż).

Wdrażanie unijnej reformy 
urzędowej kontroli żywności

Rozproszenie kompetencji krajowych organów

AGNIESZKA SERLIKOWSKA

Wymogi prawa unijnego
Europejski standard organizacji urzędo-
wej kontroli był początkowo budowany 

1 Por. Informacja o wynikach kontroli Nadzór�nad�stosowaniem�dodatków�do�żywności, nr ewid. P/18/082 
z grudnia 2018 r.; Informacja o wynikach kontroli Dopuszczanie�do�obrotu�suplementów�diety, nr ewid. 
P/16/078 z lutego 2017 r. oraz Informacja o wynikach kontroli Działania�organów�administracji�rządowej�na�
rzecz�bezpieczeństwa�żywności, nr ewid. P/15/050 z lipca 2016 r.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/625 z 15.3.2017 w sprawie kontroli urzędo-
wych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego 
i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, 
zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) 
nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 
2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 
91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w spra-
wie kontroli urzędowych) (Dz.Urz. UE L 95 z 7.4.2017, s.1, ze zm.), dalej jako rozporządzenie nr 2017/625. 
Od 14.12.2019 obowiązuje większość jego przepisów, por. art. 167 rozporządzenia nr 2017/625.

3 Dz. Urz. UE L 186 z 30.6.1989, s. 23, ze zm.

w drodze ogólnych zasad kształtowanych 
przez dyrektywy Wspólnoty Europejskiej. 
Dyrektywa Rady 89/397/EWG z 14 czerw-
ca 1989 r. w sprawie urzędowej kontroli 
środków spożywczych3 definiowała ją jako 
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kontrolę prowadzoną przez właściwe wła-
dze w zakresie zgodności: środków spo-
żywczych, dodatków do żywności, wita-
min, soli mineralnych, pierwiastków ślado-
wych i innych dodatków przeznaczonych 
do sprzedaży jako takich, a także materia-
łów i wyrobów przeznaczonych do kon-
taktu ze środkami spożywczymi z prze-
pisami mającymi na celu zapobieganie 
zagrożeniom zdrowia publicznego, gwa-
rantującymi uczciwe transakcje handlo-
we lub chroniącymi interesy konsumenta, 
w tym przepisami w sprawie przekazy-
wania informacji konsumentom. W toku 
kolejnych reform prawodawca unijny zde-
cydował się uregulować te zagadnienia 
na poziomie rozporządzeń.

Od 1 stycznia 2006 r. w państwach 
członkowskich UE zaczęły obowiązywać 
– najistotniejsze z perspektywy urzędo-
wej kontroli żywności coraz częściej na-
zywanej urzędową kontrolą4 ‒ rozporzą-
dzenie nr 178/20025 oraz rozporządze-
nie nr 882/20046. Organy administracji 
publicznej, którym powierzono takie 

4 Z uwagi na szeroki zakres przedmiotowy obejmujący również m.in. pasze, dobrostan zwierząt czy środki 
ochrony roślin – por. Dz. Urz. UE L 186 z 30.6.1989, s. 23, ze zm.

5 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2002 ustanawiające ogólne zasady 
i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz usta-
nawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. UE L 31 z 1.2.2002, s. 1, ze zm.)

6 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 w sprawie kontroli urzędo-
wych przeprowadzanych w celu sprawdzania zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.Urz. UE L 165 z 30.4.2004, s. 1, ze zm.)

7 Zgodnie z art. 249 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 864/2 z 30.4.2004, ze zm.) 
przepisy zawarte w rozporządzeniach są bowiem bezpośrednim źródłem prawa i obowiązków dla wszyst-
kich adresatów będących stronami stosunków prawnych regulowanych przez prawo unijne, bez względu 
na to, czy są to państwa członkowskie czy podmioty indywidualne. W rozporządzeniach nie zostały jednak 
uregulowane wszelkie zagadnienia związane z urzędową kontrolą żywności. W kwestiach nieuregulowanych 
w rozporządzeniach zastosowanie znajdują akty wykonawcze wydawane przez Komisję lub przepisy krajowe 
– por. wyrok NSA z 8.3.2013, sygn. akt II OSK 2142/11, też [w:] S. Jędrzejewski, H. Nowicki: Kontrola�ad-
ministracji�publicznej, Łódź 1995, s. 7; E. Ochendowski: Prawo�administracyjne.�Część�ogólna, Toruń 2013, 
s. 376; Z. Leoński: Nauka�administracji, Warszawa 2010, s. 128.

8 Por. P. Wojciechowski: Wspólnotowy�model�urzędowej�kontroli�żywności, Warszawa 2008, passim.

kompetencje zaczęły wówczas działać 
nie tylko na podstawie przepisów kra-
jowych, ale także bezpośrednio na pod-
stawie przepisów wspólnotowych7, 
tworząc ‒ szczegółowo opisany przez 
P. Wojciechowskiego wspólnotowy model 
kontroli żywności8. Rozporządzenie 
nr 882/2004 nakładało na państwa człon-
kowskie m.in. obowiązek regularnego prze-
prowadzania kontroli urzędowych (art. 3 
ust. 1); co do zasady bez wcześniejszego 
uprzedzenia (art. 3 ust. 2); na każdym eta-
pie produkcji, przetwarzania i dystrybucji 
pasz lub żywności oraz zwierząt i produk-
tów zwierzęcych (art. 3 ust. 3), w sposób 
zapewniający bezstronność, wysoką jakość 
i spójność (art. 3 ust. 4). Jednocześnie, 
właściwe organy zostały zobligowane 
do wyznaczenia właściwych organów 
przeprowadzających kontrole urzędo-
we, a w wypadku przyznania kompeten-
cji do przeprowadzania kontroli urzędo-
wych organom innym niż właściwy organ 
centralny (w szczególności na poziomie 
regionalnym lub lokalnym) – zapewnienia 
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sprawnej i skutecznej współpracy pomię-
dzy wszystkimi zaangażowanymi instytu-
cjami, w tym również w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego i zdrowia (art. 4)9.

W związku z tą regulacją powstało wiele 
problemów, z którymi borykała się Polska 
i które zostały uwidocznione w toku wspo-
mnianych na wstępie kontroli Najwyższej 
Izby Kontroli. Zwracali na nie uwagę rów-
nież przedstawiciele doktryny, wskazując 
na mało przejrzystą strukturę organów 
urzędowej kontroli żywności, zróżnico-
waną terminologię do określenia kompe-
tencji i relacji pomiędzy poszczególnymi 
organami, niejasny podział zadań, brak 
kompleksowego podejścia do problemu10. 
Rozproszenie kompetencji to nie problem 
wyłącznie naszego kraju, widoczne jest 
ono również we Francji, Belgii, Włoszech, 
Chorwacji, Finlandii czy Szwecji11.

Rozwiązaniu tych problemów ma słu-
żyć rozporządzenie nr 2017/625 w sprawie 
kontroli urzędowych i innych czynności 
urzędowych przeprowadzanych w celu 

9 To samo dotyczy sytuacji w przypadku, gdy w ramach właściwego organu więcej niż jedna jednostka ma kom-
petencję do przeprowadzania kontroli urzędowych, zapewnia się sprawną i skuteczną współpracę pomiędzy 
tymi różnymi jednostkami.

10 Por. P. Wojciechowski: Organy�urzędowej�kontroli�żywności, „Kontrola Państwowa” nr 1/2014, s. 64; M. Róg: 
Zarys�systemu�organów�urzędowej�kontroli�żywności�w�Polsce�[w:] W. Pływaczewski, R. Płocki (red.): Nie-
legalny�rynek�żywności�–�skala�zjawiska�i�możliwości�przeciwdziałania,�Szczytno 2013, s. 140. 

11 Por. M. Miskulin, J. Babic, D. Puntaric, J. Djugum: Food�Safety�System�in�Croatia [w:] M. Culshaw (red.): 
NATO�Science�for�peace�and�security�series�c:�Environmental�Security, Amsterdam, 2013, s. 11-24. Artykuł 
pochodzi z roku akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej, obejmuje jednak stan prawny po dostosowaniu prze-
pisów krajowych do wymogów przepisów unijnych; S. Tähkäpää: Challenges�in�implementing�food�safety�
legislation, praca doktorska, University of Helsinki, 2016, <http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2515-6> 
(stan na: 8.7.2019), s. 28; Food Chain Evaluation Consortium (FCEC) European Commission Directorate 
General for Health and Consumers, Study�on�fees�or�charges�collected�by�the�Member�States�to�cover�the�
costs�occasioned�by�official�controls,�Final�Report�Part�One:�Main�Study�and�Conclusions�Brussels�2009,�s. 16; 
SAI in Sweden, Food control – is central government fulfilling its responsibility, Stockholm 2014, <https://
www.eurosai.org/en/databases/audits/Food-control-is-central-government-fulfilling-its-responsibility/> 
(stan na: 15.11.2019).

12 Por. art. 146 ust. 1 rozporządzenia nr 2017/625.
13 Por. preambuła pkt 26 i 27, art. 4 rozporządzenia nr 2017/625.

zapewnienia stosowania prawa żywno-
ściowego i paszowego oraz zasad doty-
czących zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
zdrowia roślin i środków ochrony roślin, 
które uchyla ze skutkiem od 14 grudnia 
2019 r. wyżej wspomniane rozporządze-
nie nr 882/200412.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 2017/625 
państwa członkowskie powinny wyzna-
czyć właściwe organy do przeprowadza-
nia kontroli urzędowych we wszystkich 
obszarach objętych zakresem tego aktu. 
Organy te działają w interesie publicznym, 
posiadają właściwe zasoby oraz wyposa-
żenie, gwarantują bezstronność i pro-
fesjonalizm, a także zapewniają odpo-
wiednią jakość, spójność i skuteczność 
kontroli urzędowych. Państwa człon-
kowskie powinny także wyznaczyć po-
jedynczy organ, który w każdym z ob-
szarów lub ich części zapewni właści-
wą koordynację wymiany informacji 
z odpowiednikami w innych państwach 
oraz z Komisją Europejską13. Co istotne, 
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w przeciwieństwie do poprzedniego, roz-
porządzenie wyraźnie wskazuje obszary 
objęte jego zakresem. Mówiąc najogól-
niej, wśród nich, nieobjęte dotąd aktem 
tej rangi, sprawy związane z ochroną roślin, 
chronionymi oznaczeniami geograficzny-
mi, zamierzonym uwalnianiem do środo-
wiska organizmów genetycznie zmodyfi-
kowanych (GMO) czy zapewnienie uczci-
wych praktyk handlowych14.

W świetle rozporządzenia nr 2017/625 
jeszcze istotniejsza staje się do tej pory nie-
osiągnięta potrzeba koordynacji działań po-
szczególnych organów ukż i przemyślana, 
długofalowa współpraca oparta na wymia-
nie informacji nie tylko między instytu-
cjami krajowymi, ale na poziomie euro-
pejskim. Ocena możliwości osiągnięcia 
tego celu wymaga ponownej analizy stanu 
przed rozpoczęciem okresu obowiązywa-
nia rozporządzenia nr 2017/625. Należy 
zatem przyjrzeć się kompetencjom po-
szczególnych krajowych organów urzędo-
wej kontroli żywności z perspektywy za-
kresu przedmiotowego powyższego aktu.

Inspekcja Weterynaryjna
Inspekcja Weterynaryjna (IW) realizuje 
zadania z dwóch podstawowych dziedzin: 
ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeń-
stwa produktów pochodzenia zwierzęcego 

14 Por. A. Serlikowska: Pojęcie�urzędowej�kontroli�żywności�–�aspekty�definicyjne�i�zakres�przedmiotowy, „Kon-
trola Państwowa” nr 2/2018, s. 29-30.

15 Por. art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy 
z 25.8. 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252).

16 Por. art. 44a ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
17 Por. art. 6 ustawa z 16.12.2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824).
18 Por. art. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, art. 1 ustawy z 10.12.2003 o kontroli weterynaryjnej w handlu 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 475); P. Wojciechowski: Organy�urzędowej...,�op.cit.,s. 59.
19 Por. art. 6 ust. 3 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego.
20 Por. art. 60 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

i żywności, obejmującej jednocześnie środ-
ki pochodzenia zwierzęcego znajdujące się 
w rolniczym handlu detalicznym15.

Przede wszystkim inspekcja zajmuje się 
żywnością pochodzącą z produkcji i zbywa-
nia żywności w ramach rolniczego handlu 
detalicznego16. Powiatowy lekarz wetery-
narii jest organem właściwym do urzę-
dowych kontroli zgodności z prawem pa-
szowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrosta-
nu zwierząt17. Inspekcja bada produkty 
pochodzenia zwierzęcego, przeprowadza 
również kontrolę weterynaryjną w handlu 
zwierzętami i produktami pochodzenia 
zwierzęcego18. Powiatowy lekarz wetery-
narii sprawuje nadzór nad stosowaniem 
przez podmioty podlegające nadzorowi 
Inspekcji Weterynaryjnej obowiązko-
wego systemu znakowania wołowiny19. 
Główny Lekarz Weterynarii współpra-
cuje przy opracowywaniu krajowych po-
radników dobrej praktyki higienicznej 
oraz wdrażania i stosowania zasad syste-
mu HACCP20 (ang. Hazard Analysis and 
Critical Control Points System – System 
Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów 
Kontroli). Tym samym można pokusić się 
o stwierdzenie, że w zakresie przedmio-
towym IW zajmuje się zarówno żywno-
ścią, bezpieczeństwem żywności, jakością 



Nr 6/listopad-grudzień/2019 33 

Wdrażanie unijnej reformy ukż   kontrola i audyt

zdrowotną, jak i integralnością żywno-
ści oraz ochroną interesów konsumenta 
(jeśli chodzi o nadzorowanie handlu de-
talicznego i znakowanie żywności).

Główny Lekarz Weterynarii wykonuje 
zadania w sprawach z zakresu transgra-
nicznego przemieszczania organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych przezna-
czonych do użytku paszowego lub pasz 
genetyczne zmodyfikowanych21. Organy 
Inspekcji są właściwe do przeprowadza-
nia urzędowych kontroli pasz oraz do-
datków stosowanych w żywieniu zwie-
rząt22. Lekarze weterynarii wymierzają 
również grzywny, m.in. za wykroczenie 
polegające na niezgodnym z przepisami 
etykietowaniem i opakowaniem dodatków 
paszowych czy też wytwarzaniu, wpro-
wadzaniu do obrotu lub stosowaniu w ży-
wieniu zwierząt materiałów paszowych 
lub mieszanek paszowych zawierających 
pozostałości pestycydów23.

Inspekcja Weterynaryjna to jedyny 
krajowy organ ukż zajmujący się zdro-
wiem i dobrostanem zwierząt. Sprawuje 
nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
o ochronie zwierząt24. Utrzymuje rezerwy 
środków niezbędnych do diagnozowania 
i zwalczania chorób zakaźnych i odzwie-
rzęcych (szczepionek, biopreparatów, 
produktów biobójczych) oraz monito-
ruje choroby odzwierzęce i odzwierzęce 

21 Por. art. 9 ustawy z 22.7.2006 o paszach (Dz.U. z 2019 r. poz. 269).
22 Por. art. 5 ustawy o paszach, P. Wojciechowski: Organy…., op.cit., s. 59.
23 Por. art. 53 ustawy o paszach.
24 Por. art. 34a ustawy o ochronie zwierząt.
25 Por. ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Por. M. Róg: Zarys�

systemu�organów�kontroli�…,�op.cit., s. 135.
26 Por. art. 36 ustawy z 10.7.2007 o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1259); P. Wojciechowski:  

Organy…, op.cit., s. 59.
27 Por. art. 15 ustawy z 25.6.2009 o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1054, ze zm.)

czynniki chorobotwórcze25. Przeprowadza 
również kontrole pod względem spełnia-
nia, określonych przepisami, wymagań 
przez nawozy lub środki wspomagające 
uprawę roślin, które zostały wytworzo-
ne z produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego lub produktów pochodnych, 
lub zawierają w swoim składzie produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego lub pro-
dukty pochodne26. Zarówno ta okoliczność 
jak i kwestie związane z GMO i pozosta-
łości pestycydów w materiałach paszo-
wych przedkładają się pośrednio na ochro-
nę roślin.

IW współpracuje również z Inspekcją 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 
-Spożywczych przy sprawowaniu nadzoru 
nad jednostkami certyfikującymi i pro-
dukcją ekologiczną pasz. Powiatowy le-
karz weterynarii przeprowadza kontrole 
pasz produkowanych metodami ekolo-
gicznymi27.

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) 
jest powołana do realizacji zadań z za-
kresu zdrowia publicznego, w szcze-
gólności przez  sprawowanie nadzoru 
nad warunkami higienicznymi oraz hi-
gieniczno-sanitarnymi w celu ochrony 
zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym 
wpływem szkodliwości i uciążliwości 
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środowiskowych, zapobiegania powsta-
waniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych28. Kompetencje Inspekcji 
jako organu urzędowej kontroli żywności 
wskazane są przede wszystkim w art. 73 
ustawy o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia. W tym kontekście kontroluje ona:

 • żywność pochodzenia niezwierzęcego 
produkowaną i wprowadzaną do obrotu, 
przywożoną z państw trzecich oraz wy-
wożoną i powrotnie wywożoną do państw 
trzecich;

 • produkty pochodzenia zwierzęcego znaj-
dujące się w handlu detalicznym z wyłącze-
niem znajdujących się w rolniczym handlu 
detalicznym (kompetencja IW);

 • żywność zawierającą jednocześnie środ-
ki spożywcze pochodzenia niezwierzę-
cego i produkty pochodzenia zwierzę-
cego ‒ w zakresie nieobjętym kontrolą 
‒ w punktach kontroli granicznej, z wy-
łączeniem żywności znajdującej się w rol-
niczym handlu detalicznym;

 • prawidłowość stosowania zasad syste-
mu HACCP w zakładach objętych nad-
zorem PIS.

Główny Inspektor Sanitarny kieruje sie-
cią systemu RASFF (Rapid Alert System 

28 Por. art. 1 ustawy z 14.3.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59).
29 Art. 85 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podpunkt krajowego punktu kontaktowego (PKPK) 

sieci systemu RASFF tworzy Główny Lekarz Weterynarii przyjmując informacje o niebezpiecznych produktach 
żywnościowych oraz o paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ‒ w zakresie kompetencji tych inspekcji, a od organów 
Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i niebezpiecznej 
żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia 
zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

30 Por. art. 92 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, nowa żywność to żywność lub jej składnik, 
która do maja 1997 r. była rzadko spożywana w Unii Europejskiej (UE) bądź wcale. Data ta oznacza rok, 
w którym weszły w życie pierwsze przepisy w sprawie nowej żywności w UE w formie rozporządzenia (WE) 
nr 258/97 – por. Komisja Europejska, Nowa�żywność,�s. 1 <https://gis.gov.pl/images/zp/dgsante_novel-
-food_pl.pdf>, s. 1. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 
z 25.11.2015 w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

for Food and Feed), powiadamiając Komisję 
Europejską o niebezpiecznej żywności, 
w tym pochodzenia zwierzęcego, paszach 
oraz materiałach i wyrobach przeznaczo-
nych do kontaktu z żywnością29.

Jakkolwiek Państwowa Inspekcja Sani-
tarna ma sprawować nadzór nad jakością 
zdrowotną żywności, a także warunkami 
produkcji, transportu, przechowywania 
i sprzedaży żywności oraz warunkami 
żywienia zbiorowego, do jej kompetencji 
należą również sprawy związane ze zna-
kowaniem żywności. Pełni ono dwojaką 
funkcję. Z jednej strony to element ja-
kości zdrowotnej żywności (np. wymóg 
oznakowania w języku polskim ma wpływ 
na zdrowie konsumentów, którzy mogli-
by zakupić produkt z substancją, na którą 
są uczuleni), z drugiej strony – jakości han-
dlowej, która wpływa na interes ekono-
miczny konsumenta (oznakowanie wy-
łącznie w języku obcym mogłoby sprawić, 
że zakupiłby on produkt, którego przy peł-
nej informacji w języku polskim po prostu 
by nie wybrał). PIS posiada kompetencje 
dotyczące znakowania, m.in. żywności ge-
netyczne zmodyfikowanej czy tzw. nowej 
żywności30. Ocenia ponadto znakowanie, 
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w tym w zakresie prezentacji, reklamy 
i promocji wód przeznaczonych do spo-
życia przez ludzi, deklaracje sugerujące 
dietetyczne lub specjalne przeznacze-
nie, a także wszystkie środki spożywcze 
pod względem oznakowania w języku 
polskim oraz deklarowanych oświad-
czeń zdrowotnych i żywnościowych31. 
Inspekcja monitoruje również wskaza-
ne powyżej specjalne kategorie produk-
tów żywnościowych. Prowadzi nadzór 
warunków zdrowotnych produkcji i ob-
rotu przedmiotami użytku, materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością32. Odpowiada za rejestry za-
kładów, których działalność jest związana 
z produkcją lub wprowadzeniem do ob-
rotu żywności pochodzenia zwierzęcego 
i niezwierzęcego oraz działaniem na rynku 
materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością33.

Główny Inspektor Sanitarny jest orga-
nem właściwym do wykonywania czyn-
ności dotyczących żywności oraz or-
ganizmów genetycznie zmodyfikowa-
nych przeznaczonych do wykorzystania 
jako żywność34.

PIS w zakresie ochrony zdrowia zwie-
rząt wraz z Inspekcją Weterynaryjną 

nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz roz-
porządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz.Urz. UE. L. 327 z 11.12.2015, s. 1). Zgodnie z art. 34 tego aktu 
odesłania do rozporządzenia (WE) nr 258/97 traktuje się jako odesłania do nowego rozporządzenia.

31 Por. art. 103 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 
32 Por. art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
33 Por. art. 62 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
34 Por. art. 93 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
35 Por. art. 52a i 52b ustawy z 11.3.2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-

rząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) .
36 Por. art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej.
37 Por. P. Wojciechowski: Organy.., op.cit., s. 61.
38 Z uwzględnieniem, że nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym 

sprawuje Inspekcja Handlowa, por. art. 17a ustawy o jakości handlowej.

monitorują oporność na środki przeciw-
drobnoustrojowe odzwierzęcych czyn-
ników chorobotwórczych oraz bakterii 
w zakresie, w jakim stanowią zagrożenie 
dla zdrowia publicznego. Główny Lekarz 
Weterynarii, w porozumieniu z Głównym 
Inspektorem Sanitarnym, może opracować 
projekt programu monitorowania lub sko-
ordynowanego programu monitorowania 
obejmującego jedną lub wiele chorób od-
zwierzęcych lub odzwierzęcych czynni-
ków chorobotwórczych podlegających 
obowiązkowi monitorowania35.

Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych (IJHARS) sprawu-
je nadzór nad jakością handlową artyku-
łów rolno-spożywczych, w szczególności 
w produkcji i obrocie (w tym wywożo-
nych za granicę)36. Obejmuje on żywność 
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego37. 
Dotyczy również produktów podlegają-
cych regulacjom odnoszącym się do wspól-
nej polityki rolnej – mięsa drobiowego, jaj, 
tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz in-
nych zwierząt, mięsa pochodzącego z bydła 
w wieku poniżej 12 miesiąca życia38.
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Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych jest podstawowym 
organem ukż w zakresie artykułów rolno-
-spożywczych oznakowanych chronionymi 
nazwami pochodzenia, chronionymi ozna-
czeniami geograficznymi albo nazwami 
gwarantowanych tradycyjnych specjalności, 
zarejestrowanymi na podstawie przepisów 
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń pro-
duktów rolnych i środków spożywczych 
oraz o produktach tradycyjnych, lub nazwa-
mi odwołującymi się do zarejestrowanych 
chronionych nazw pochodzenia, chronio-
nych oznaczeń geograficznych albo gwa-
rantowanych tradycyjnych specjalności, 
w tym w zakresie przepisów szczegóło-
wych dotyczących wyrobów winiarskich 
i napojów spirytusowych39.

Jakkolwiek ustawa o jakości handlowej 
wyraźnie wyłącza z zakresu przedmio-
towego Inspekcji wymagania zdrowotne, 
sanitarne, weterynaryjne i fitosanitar-
ne dotyczące artykułów rolno-spożyw-
czych określonych w odrębnych prze-
pisach40, nie oznacza to, że Inspekcja 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 
-Spożywczych nie posiada żadnych kom-
petencji związanych z bezpieczeństwem 
żywności. Dotyczą one np. warunków 
składowania i  transportu artykułów 

39 Por. art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. e-g ustawy o jakości handlowej.
40 Por. art. 2 pkt 4 ustawy o jakości handlowej.
41 Por. art. 23 ust. 1ustawy o jakości handlowej.
42 Por. art. 3 pkt 10 lit. c ustawy o jakości handlowej.
43 Por. art. 62 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, rozpo-

rządzenie z 25.4.2006 w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowe-
go, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego 
przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych (Dz.U. nr 83 poz. 575).

44 Por. art. 30 ustawy o nawozach i nawożeniu.
45 Por. art. 8 ustawy o rolnictwie ekologicznym.

rolno-spożywczych41, czy oceny terminów 
przydatności do spożycia lub dat minimal-
nej trwałości pod kątem zafałszowania42. 
Inspekcja współpracuje ponadto z organa-
mi IW, PIS, Inspekcji Farmaceutycznej, 
Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu 
Drogowego oraz jednostek samorządu te-
rytorialnego przy zwalczaniu chorób za-
kaźnych, w tym odzwierzęcych43.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych sprawuje również nad-
zór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, 
nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ 
WE” i środków wspomagających uprawę 
roślin w sposób określony w przepisach o ja-
kości handlowej artykułów rolno-spożyw-
czych44. Główny Inspektor może sprawdzić 
również, czy prowadzona u producentów 
ekologicznych produkcja spożywcza żywych 
lub nieprzetworzonych produktów rolnych, 
a także przetworzonych produktów prze-
znaczonych do spożycia jest zgodna z przepi-
sami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. 
Inspekcja sprawuje bowiem również nadzór 
nad jednostkami certyfikującymi oraz pro-
dukcją ekologiczną45.

Inspekcja Handlowa
Inspekcja Handlowa (IH) sprawuje nad-
zór nad jakością handlową artykułów 
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rolno-spożywczych w obrocie detalicz-
nym46. Obejmuje on kontrolę produktów 
znajdujących się w obrocie handlowym 
lub przeznaczonych do wprowadzenia 
do takiego obrotu, w tym w zakresie 
oznakowania i zafałszowań, oraz kontro-
lę usług gastronomicznych (w tym cate-
ringowych)47.

Przepisy ustawy o Inspekcji Handlowej 
wyraźnie wyłączają z powyższego nadzoru 
kontrolę jakości handlowej artykułów rol-
no-spożywczych u producentów oraz kon-
trolę jakości zdrowotnej środków spożyw-
czych określonych w przepisach odrębnych. 
Paradoksalnie jednak kontrole przeprowa-
dzane przez Inspekcję Handlową dotyczą 
też jakości zdrowotnej. Już samo rozporzą-
dzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 kwiet-
nia 2003 r. w sprawie nadania Inspektorom 
Inspekcji Handlowej uprawnień do nakłada-
nia grzywien w drodze mandatu karnego48 
umożliwia ukaranie za wykroczenie okre-
ślone w art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bez-
pieczeństwie żywności i żywienia. Chodzi 
o używanie do produkcji lub wprowadzanie 
do obrotu środka spożywczego po upły-
wie terminu przydatności lub daty mini-
malnej trwałości. Działanie takie wpływa 
również na interes ekonomiczny konsumen-
ta, jednak wykładnia systemowa przepisu 
wskazuje, że dotyczy on przede wszystkim 
bezpieczeństwa środków spożywczych 
i związanej z nim jakości zdrowotnej.

46 Por. art. 17 ust. 3 ustawy o jakości handlowej.
47 Por. art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o Inspekcji Handlowej, Sprawozdanie�z�działalności�Inspekcji�Handlowej�

w�2014�r. s. 31; Sprawozdanie�z�działalności�Inspekcji�Handlowej�w�2017�r., s. 62.
48 Dz.U. nr 63 poz. 587, ze zm.
49 <https://www.uokik.gov.pl/raporty_z_kontroli_inspekcji_handlowej.php>.
50 Sprawozdanie�z�działalności�Inspekcji�Handlowej�w�2017�r., s. 30.
51 Por. art. 3 ust. 1 lit. 2e ustawy o Inspekcji Handlowej.

W praktyce rozszerzenie kompeten-
cji na zdrowie, a nie interes konsumenta, 
jest jeszcze szersze. Według sprawozdań 
z działalności Inspekcji Handlowej za lata 
2010‒201849 zakres kontroli artykułów rol-
no-spożywczych i usług gastronomicznych 
obejmował przede wszystkim sprawdzenie 
„jakości handlowej, w tym oznakowania 
oferowanych produktów, ich identyfikacji 
na podstawie dowodów dostaw, warunków 
przechowywania, przestrzegania wyzna-
czonych terminów ważności, legalności 
działania przedsiębiorców i posiadanych 
przez pracowników, mających bezpośredni 
kontakt z żywnością, odpowiednich orze-
czeń lekarskich”50. Z tym stwierdzeniem 
trudno się zgodzić. O ile oznakowanie 
należy do kwestii związanych z jakością 
handlową, identyfikacji i legalności bliżej 
do bezpieczeństwa żywności oraz jej inte-
gralności, to warunki przechowywania, ter-
miny ważności i orzeczenia lekarskie pra-
cowników mają już bezpośredni związek 
z bezpieczeństwem i jakością zdrowotną.

W ustawowych kompetencjach Inspekcji 
Handlowej znajdują się ponadto kontrole 
znakowania wprowadzonych do obrotu 
produktów GMO przeznaczonych dla kon-
sumentów, w tym pobieranie próbek pro-
duktów i badanie ich w celu identyfikacji 
w tych produktach organizmów genetycz-
nie zmodyfikowanych51, a także kontro-
le znakowania żywności i paszy GMO 
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w obrocie detalicznym, w tym pobieranie 
i badanie próbek w celu identyfikacji orga-
nizmów genetycznie zmodyfikowanych52. 
Ponadto jeśli chodzi o pasze, IH zajmuje się 
również oznakowaniem karmy dla zwierząt 
domowych (towarzyszących)53. Sprawuje 
nadzór nad obrotem detalicznym paszami 
przeznaczonymi dla zwierząt domowych, 
z wyłączeniem obrotu nimi przez zakłady 
lecznicze dla zwierząt54.

Inspekcja Handlowa współpracuje 
również z Inspekcją Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych przy spra-
wowaniu nadzoru nad jednostkami certyfi-
kującymi oraz produkcją ekologiczną w za-
kresie wprowadzania do obrotu detaliczne-
go produktów ekologicznych, ograniczonych 
jednak do żywych lub nieprzetworzonych 
produktów rolnych, a także przetworzo-
nych produktów rolnych przeznaczonych 
do spożycia55. W odniesieniu do nich woje-
wódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej 
podejmują również kontrole podmiotów 
prowadzących działalność polegającą 
na wprowadzaniu ich do obrotu detalicz-
nego56. To samo dotyczy produktów rolnych 
lub środków spożywczych posiadających 
chronione nazwy pochodzenia, chronione 

52 W zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.9.2003 
w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.Urz. UE L 268 z 18.10.2003, s. 1; Dz.Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, s. 432) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 22.9.2003 dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie i zmieniającym dyrektywę 2001/18/WE (Dz.Urz. UE L 268 z 18.10.2003, s. 24, ze zm.; Dz.Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, s. 455) – por. art. 3 ust. 1 pkt 2f ustawy o Inspekcji Handlowej.

53 Por. Sprawozdanie�z�działalności�Inspekcji�Handlowej�w�2017�r., s. 31.
54 Por. art. 33 ust. 2 ustawy o paszach.
55 Art. 1 ust. 2 lit. a lub b rozporządzenia nr 834/2007.
56 Por. art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym.
57 Por. art. 44a ust. 3 ustawy z 17.12.2004 o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków 

spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 915). 
58 Por. art. 78 z 18.12.2003 o ochronie roślin (Dz.U. z 2019 r. poz. 972).

oznaczenia geograficzne lub będących gwa-
rantowanymi tradycyjnymi specjalnościa-
mi lub odwołujących się do chronionych 
nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń 
geograficznych lub gwarantowanych trady-
cyjnych specjalności57.

Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa
Podstawowe regulacje dotyczące Państwo-
wej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa (PIORiN) zawiera ustawa o ochro-
nie roślin. Kompetencje tej Inspekcji 
są jednak rozproszone w znacznej liczbie 
aktów prawnych. PIORIN wykonuje za-
dania związane z nadzorem nad zdrowiem 
roślin, zapobieganiem zagrożeniom zwią-
zanym z obrotem i stosowaniem środków 
ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwa-
rzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem 
materiału siewnego oraz kontrolą upraw 
GMO, określone w ustawie, w przepisach 
o środkach ochrony roślin, o nasiennictwie, 
o mikroorganizmach i organizmach gene-
tycznie zmodyfikowanych oraz przepisach 
innych ustaw58.

PIORIN ma wpływ na bezpieczeń-
stwo żywności, przede wszystkim na 
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etapie przygotowania materiału siewnego 
do upraw i procesu produkcji roślinnej59. 
Bada jakość materiału siewnego i jego 
bezpieczeństwo pod względem obecno-
ści pozostałości środków ochrony roślin, 
wpływając także na bezpieczeństwo pasz, 
bada najwyższy dopuszczalny poziom pe-
stycydów60.

 Nie należy zapominać, że część roślin 
i nasion przeznaczona jest do spożycia 
przez ludzi, tym samym jest żywnością. 
Chodzi np. o wszystkie owoce i warzywa 
czy też nasiona lucerny, soczewicy, fasoli 
mung, rzodkiewki i słonecznika61. W tym za-
kresie podlegają one nadzorowi Inspekcji 
uregulowanemu w ustawie o ochronie roślin 
oraz w ustawie o nasiennictwie.

PIORIN przeprowadza również kon-
trole upraw winorośli, z których wino-
grona są przeznaczone do wyrobu wina 
oraz sprawdza czy uprawiane są w miejscach 
wskazanych przez przedsiębiorcę we wnio-
sku o wpis do stosownej ewidencji62.

Do jej zadań należy kontrola podmio-
tów prowadzących produkcję środków 

59 Por. M. Róg: Zarys�systemu…,�op.cit., s. 128.
60 <http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/pozostalosci-sor/>, stan na 30.7.2019.
61 A. Leszczyńska-Fik, M. Fik: Kiełki�roślinne.�Jakość�mikrobiologiczna�skiełkowanych�nasion,�„Przemysł Fer-

mentacyjny i Owocowo-Warzywny” nr 12/2003, s. 29-31.
62 Por. art. 27 ustawy z 12.5.2011 o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organi-

zacji rynku wina (Dz.U. z 2018 r. poz. 1159, ze zm.), P. Wojciechowski: Organy…, op.cit., s. 61.
63 PIORIN, Zadania�realizowane�przez�Inspekcję, <http://piorin.gov.pl/o-inspekcji/zadania-realizowane-przez-

-inspekcje,1.html>, stan na 30.7.2019.
64 Por. art. 67 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z 21.10.2009 doty-

czący wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylający dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/
EWG (Dz.Urz. UE L 309 z 24.11.2009, s. 1, ze zm.), art. 3 ust. 3 z 8.3.2013 o środkach ochrony roślin (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1310, ze zm.).

65 Por. art. 17 ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin.
66 Por. art. 18 ust. 2 ustawy o środkach ochrony roślin.
67 Por. art. 19 ustawy o środkach ochrony roślin.
68 Por. art. 25 ust. 1 i art. 27 ustawy o środkach ochrony roślin.
69 Por. art. 30 ustawy o środkach ochrony roślin.
70 Por. m. in. art. 75 ustawy o środkach ochrony roślin.
71 <http://piorin.gov.pl/o-inspekcji/zadania-realizowane-przez-inspekcje>,1.html, stan na 30.7.2019.

ochrony roślin w zakresie spełnienia wy-
magań określonych w przepisach o środ-
kach ochrony roślin oraz w rozporządze-
niu nr 1107/200963. Jest organem wła-
ściwym do kontrolowania producentów, 
dostawców, dystrybutorów, importerów 
oraz eksporterów środków ochrony ro-
ślin64. Główny Inspektor posiada wyłączną 
kompetencję do upoważniania podmio-
tów, aby prowadziły badania skuteczności 
działania środków ochrony roślin na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej65, 
kontroluje te podmioty66 i prowadzi 
ich rejestr67. Wojewódzcy inspektorzy 
prowadzą również rejestry działalności 
gospodarczej dotyczące wprowadza-
nia środków ochrony roślin do obrotu 
lub konfekcjonowania tych środków, 
która jest działalnością regulowaną w ro-
zumieniu przepisów o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej68. Inspekcja reali-
zuje również zadania z zakresu kontroli 
wprowadzania do obrotu69, stosowania 
oraz reklamy środków ochrony roślin70, 
a także monitoruje ich zużycie71. Prowadzi 
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ponadto Internetowy System Sygnalizacji 
Agrofagów72.

Inspekcja sprawuje również nadzór 
nad wytwarzaniem, oceną, przechowy-
waniem, obrotem i stosowaniem materiału 
siewnego, w tym modyfikowanego gene-
tycznie73. Prowadzi kontrolę przestrzega-
nia zakazu stosowania materiału siewnego 
odmian kukurydzy MON 810, na zlecenie 
Ministra Środowiska wykonuje badania 
konwencjonalne materiału siewnego ku-
kurydzy i rzepaku na obecność GMO74.

Ponadto Inspekcja wykonuje zadania 
wskazane w ustawie o rolnictwie ekolo-
gicznym. Główny Inspektor prowadzi kom-
puterową bazę danych w celu sporządzenia 
wykazu odmian, których nasiona lub sadze-
niaki ziemniaków uzyskiwane zgodnie z me-
todami produkcji ekologicznej są dostępne 
na terytorium Polski75. Do wojewódzkich in-
spektorów wnioski muszą zaś składać produ-
cenci ekologiczni ubiegający się o pozwolenie 
na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym 
wegetatywnego materiału rozmnożenio-
wego i nasion do celów uprawy76. PIORIN 
współpracuje również z Inspekcją Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami 
certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną 
wegetatywnych materiałów rozmnożenio-
wych i nasion do celów uprawy77.

72 <https://piorin.gov.pl/sygn/start.php>, stan na 30.7.2019. Agrofagi to szkodliwe organizmy obniżające 
plony roślin uprawnych.

73 Por. art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie roślin.
74 Por. <http://piorin.gov.pl/gmo/gmo-ogolne/>, stan na 30.7.2019.
75 Por. art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o rolnictwie ekologicznym.
76 Por. art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym.
77 Por. art. 16 ustawy o rolnictwie ekologicznym.
78 Por. P. Wojciechowski: Organy…., op.cit., s. 60.
79 Por. art. 20a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
80 Por. art. 1 ustawy z 20.7.1991o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1471, ze zm.).

Kompetencje innych organów
Wymienione wyżej organy to nie jedyne po-
siadające kompetencje dotyczące urzędowej 
kontroli żywności. Warto wymienić cho-
ciażby tzw. inspekcje resortowe, Inspekcję 
Ochrony Środowiska oraz Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pod pojęciem inspekcji resortowych78 
należy rozumieć Państwową Inspek cję 
Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnę-
trznych i Administracji, Wojskową Inspek-
cję Sanitarną79 oraz Inspekcję Wetery-
naryjną Wojska Polskiego. Biorąc jednak 
pod uwagę zbieżność ich kompetencji 
z tymi przysługującymi organom macie-
rzystym, niecelowe jest rozwijanie tej kwe-
stii na potrzeby niniejszego opracowania.

Inspekcja Ochrony Środowiska jest po-
wołana do kontroli przestrzegania przepi-
sów o ochronie środowiska oraz badania 
i oceny stanu środowiska80 wpływającego 
bezpośrednio na bezpieczeństwo żywności 
przez niezaprzeczalny związek pomiędzy 
właściwym jego stanem a zdrowiem roślin 
i zwierząt. Do zadań Inspekcji, poza kon-
trolą przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska, należy badanie przestrzegania 
przepisów ustawy o mikroorganizmach i or-
ganizmach genetycznie zmodyfikowanych 
pod względem spełniania wymagań okre-
ślonych w zezwoleniach na prowadzenie 
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zakładu inżynierii genetycznej albo w zgo-
dach na zamierzone uwolnienie organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych do środowi-
ska w zakresie postępowania z odpadami81. 
Ponadto przeprowadza kontrolę przestrze-
gania przepisów dotyczących warunków 
stosowania i przechowywania nawozów, 
nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ 
WE” oraz środków wspomagających uprawę 
roślin, a także chowu i hodowli zwierząt82.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Kon sumentów, wykonujący swoje zada-
nia przy pomocy Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, pełni wśród orga-
nów urzędowej kontroli żywności podwójną 
rolę. Z jednej strony jest organem Inspekcji 
Handlowej. Z drugiej strony to centralny 
organ administracji rządowej właściwy 
w sprawach ochrony konkurencji i kon-
sumentów, nad którym nadzór sprawuje 
Prezes Rady Ministrów83. W tym kontekście 
przez swoje kompetencje realizuje zadania 
dotyczące podejmowanej w interesie pu-
blicznym ochrony interesów konsumen-
tów i przedsiębiorców, w tym uczciwych 
praktyk rynkowych84 również w odnie-
sieniu do żywności. Regulacje szczegól-
ne zawierają przepisy ustawy z 15 grudnia 
2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej 
w obrocie produktami rolnymi i spożyw-
czymi85. Podstawowym celem tego aktu 

81 W tym powstającymi podczas zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz po za-
kończeniu zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska – por. art. 2 
ust. 1 lit. h ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

82 Por. art. 32 i 33 ustawy o nawozach i nawożeniu.
83 Por. art. 29 ust. 1 ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369).
84 Por. art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
85 Dz. U. z 2017 r. poz. 2070.
86 <http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=790>, stan na 26.7.2017.

jest zapobieganie nieuczciwym prakty-
kom handlowym. Jednak ma on wpływ 
również na system prawa żywnościowego 
w Polsce. Już w uzasadnieniu do projektu 
ustawy wskazano, że kwestia dostaw su-
rowców rolnych i żywności wiąże się bezpo-
średnio z bezpieczeństwem żywnościowym 
kraju. Jako jedno z zagrożeń wywołanych 
stosowaniem nieuczciwych praktyk zidenty-
fikowano konieczność zastępowania w pro-
cesie produkcji surowców dobrej jakości 
surowcami gorszymi, stosowania tańszych 
substancji chemicznych używanych do kon-
serwacji i zabarwiania czy też stosowania 
tańszych technologii produkcji żywności86.

Wnioski
Omówione wyżej kompetencje krajowych 
organów administracji publicznej związa-
ne z zakresem przedmiotowym urzędowej 
kontroli żywności, określonym rozporządze-
niem nr 2017/625, obrazuje tabela 1 s. 42.

Trudno nie zwrócić uwagi, że niektó-
re z obszarów określonych rozporzą-
dzeniem nr 2017/625 są kontrolowane 
przez większość organów, niektóre zaś je-
dynie przez nieliczne. W praktyce obser-
wowana jest również większa aktywność 
organów w odniesieniu do zagadnień wy-
magających mniej specjalistycznej wiedzy, 
sprzętu czy też przeprowadzania badań 
laboratoryjnych względem zagadnień 
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Zakres przedmiotowy IW PIS IJHARS IH PIORIN WIOŚ UOKiK

Żywność X X X X X

Bezpieczeństwo żywności X X X X X X

Jakość zdrowotna X X X X X

Ochrona interesów konsumenta X X X X X

Uczciwe praktyki rynkowe X

Integralność żywności X X X X

Materiały i wyroby  
do kontaktu z żywnością X X X

GMO uwalniane do środowiska 
w sposób zamierzony X X X X X

Pasze X X X

Bezpieczeństwo pasz X X X

Zdrowie i dobrostan zwierząt X X X

Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego i produkty pochodne X X

Środki ochrony roślin X X X X

Zrównoważone stosowanie 
pestycydów X X X

Produkcja ekologiczna X X X X

Etykietowanie produktów 
ekologicznych X X X

ChNP, ChOG, GTS X X

Tabela 1. Kompetencje krajowych organów administracji publicznej dotyczące ukż

Źródło: Opracowanie własne.

IW  – Inspekcja Weterynaryjna

PIS  – Państwowa Inspekcja Sanitarna

IJHARS  –  Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych

IH  – Inspekcja Handlowa

PIORIN  –  Państwowa Inspekcja  
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

WIOŚ  –  Wojewódzka Inspekcja  
Ochrony Środowiska

UOKiK  –  Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów
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najzwyczajniej kosztowniejszych i trud-
niejszych87. Ponadto niektóre obszary z za-
kresu przedmiotowego ukż kontrolowa-
ne są częściej i chętniej i niekoniecznie 
wynika to z przeprowadzonych analiz, 
ale z pogoni za odpowiednio wysokimi 
statystykami stwierdzonych nieprawidło-
wości. Nie ma wątpliwości, że kontrolę 
chociażby pod względem aktualności daty 
minimalnej trwałości lub terminu przy-
datności do spożycia, przeprowadza się 
szybciej, taniej i łatwiej niż kontrolę pod 
kątem obecności konkretnych składników 
w produkcie. Jednocześnie trudno mieć 
pretensje, np. do Inspekcji Handlowej, 
że reaguje na niewłaściwe warunki prze-
chowywania czy wprowadzania do obrotu 
produktu spożywczego po upływie ter-
minu przydatności do spożycia lub daty 
minimalnej trwałości, mimo że de facto 
wykracza w ten sposób poza ustawowe 
kompetencje, które dotyczą jedynie nad-
zoru nad jakością handlową artykułów rol-
no-spożywczych.

Odnosząc się do zmian wprowadzonych 
rozporządzeniem nr 2017/625 należy za-
uważyć, że ustawodawca krajowy wyznaczył 
właściwe organy do przeprowadzenia kon-
troli urzędowych we wszystkich obszarach 
objętych zakresem tego aktu. Niemniej, z po-
wodów wyżej wskazanych i podnoszonych 
przez NIK oraz doktrynę, trudno w przy-
toczonych regulacjach upatrywać standar-
dów gwarantujących odpowiednią jakość, 
spójność i skuteczność urzędowych kontroli, 

87 Por. Informacja o wynikach kontroli nr ewid. P/18/082 z grudnia 2018 r.; Informacja o wynikach kontroli 
nr ewid. P/16/078 z lutego 2017 r. oraz Informacja o wynikach kontroli nr ewid. P/15/050 z lipca 2016 r.

88 Gwoli sprawiedliwości podobne doświadczenie ma również Państwowa Inspekcja Sanitarna posiadająca 
jednak kompetencje znacznie wykraczające ponad zagadnienia objęte zakresem przedmiotowym urzędowej 
kontroli żywności.

co było zresztą wymagane przed uchwale-
niem rozporządzenia nr 882/2004.

Zasadnicze pytanie brzmi, który organ 
zostanie wyznaczony przez Polskę do za-
pewnienia właściwej koordynacji przy wy-
mianie informacji z właściwymi podmio-
tami z  innych państw członkowskich 
oraz z Komisją Europejską (art. 4 rozpo-
rządzenia nr 2017/625). Oczywiście z przy-
toczonego przepisu wynika, że prawodawca 
unijny nie wymaga, aby w państwach człon-
kowskich istniał wyłącznie jeden organ po-
wołany do przeprowadzania urzędowych 
kontroli. Wręcz przeciwnie, dopuszcza, aby 
tych organów było więcej, o ile zostanie 
zapewniona właściwa koordynacja między 
nimi oraz będą przestrzegane wyżej wska-
zane standardy. Nie zmienia to faktu, że na 
podstawie art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia 
nr 2017/625 państwo członkowskie wyzna-
cza, zgodnie ze swoimi wymogami konstytu-
cyjnymi, pojedynczy organ odpowiedzialny 
za koordynowanie współpracy i kontaktów 
z Komisją i innymi krajami, w związku z kon-
trolami urzędowymi i innymi czynnościami 
urzędowymi przeprowadzanymi w każdym 
z obszarów regulowanych przepisami unij-
nego prawa żywnościowego. Jaki zatem po-
winien być to organ w Polsce? Wydaje się, 
że Inspekcja Weterynaryjna – organ posia-
dający kompetencje niemal w każdym z ob-
szarów określonych w art. 1 ust. 2 rozporzą-
dzenia nr 2017/625, a jednocześnie histo-
rycznie mający największe doświadczenie 
w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności88. 
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Jednocześnie dotychczasowe doświadczenie 
wydaje się wskazywać, że żaden z krajowych 
organów urzędowej kontroli żywności całko-
wicie nie wypełnił obowiązków względem 
Komisji Europejskiej, określonych unijnymi 
przepisami, w tym np. powinności spra-
wozdawczych dotyczących opłat i innych 
należności z rozdziału VI rozporządzenia 
nr 882/200489.

Jak wielokrotnie zostało podkreślo-
ne, rozporządzenie nr 2017/625 zaczęło 
mieć zastosowanie w krajowych przepi-
sach prawa 14 grudnia 2019 r. Tymczasem 
dotychczas90 polski ustawodawca nie przy-
jął żadnych aktów sugerujących podjęcie 
działań mających na celu zapewnienie 
spójności urzędowej kontroli żywności. 
W poprzedniej (VIII) kadencji Sejmu 
Rada Ministrów przedstawiła m.in. pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych 
oraz niektórych innych ustaw91, zakładają-
cy wchłonięcie „żywnościowych” kompe-
tencji Inspekcji Handlowej przez Inspekcję 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych, czy projekt ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasienni-
ctwa, mający na celu właśnie wykonanie 

89 Por. A. Serlikowska: Opłaty�i�inne�należności�nakładane�przez�organy�urzędowej�kontroli�żywności�regulowane�
w�unijnym�i�krajowym�prawie�żywnościowym, Warszawa 2019, praca doktorska, nieopublikowana.

90 Do 18.12.2019, czyli do chwili zamknięcia tego wydania „KP”.
91 Druk nr 3842 <http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3842>.
92 Druk nr 3856 <http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3856>.

rozporządzenia nr 2017/62592. Projekty 
te objęła jednak zasada dyskontynuacji 
prac legislacyjnych.

Rozproszenie, a zarazem nakładanie się 
wielu kompetencji poszczególnych orga-
nów urzędowej kontroli żywności rodzi py-
tania o efektywność prowadzonych przez 
nie kontroli. Niepewność u podmiotów 
kontrolowanych przez te organy może bu-
dzić granica pomiędzy ochroną interesów 
ekonomicznych konsumentów a ochro-
ną ich życia i zdrowia. Dotyka ona rów-
nież podmiotów chronionych przez prawo 
żywnościowe, nie tylko w razie np. potrze-
by złożenia skargi, ale również ze wzglę-
du na nierówne rozłożenie ciężaru ak-
tywności kontrolnej. Rozwiązania należy 
poszukiwać w wielokrotnie postulowanej 
przez Najwyższą Izbę Kontroli koniecz-
ności ujednolicenia regulacji w krajowych 
przepisach dotyczących urzędowej kon-
troli żywności.

dr AGNIESZKA SERLIKOWSKA
Departament Prawny
i Orzecznictwa Kontrolnego NIK

Słowa kluczowe: urzędowa kontrola żywności, prawo żywnościowe, bezpieczeństwo żywności, 
jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych, organy urzędowej kontroli żywności 

Key words: official food control, food law, food safety, commercial quality of agri-food products, 
official food control bodies
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Od kilkunastu lat dynamicznie rozwija się w Polsce rynek usług telefonii ru-
chomej. Wiąże się to z rozbudową i zagęszczeniem bezprzewodowej infrastruk-
tury telekomunikacyjnej i  zwiększeniem ilości sztucznie wytwarzanych pól 
elektromagnetycznych (PEM). Do  tej pory nie wypracowano jednak przejrzy-
stych regulacji normujących proces powstawania i  modernizacji stacji bazo-
wych telefonii komórkowej. Nieskuteczny jest  także  system nadzoru nad  do-
trzymywaniem dopuszczalnego poziomu promieniowania w  otoczeniu takich 
obiektów. Powodem jest głównie nieprzygotowanie organów Inspekcji Ochrony 
Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej do  prowadzenia miarodajnych 
pomiarów oraz  do  kontroli tych  dokonywanych na  zlecenie przedsiębiorców  
telekomunikacyjnych.

EDWARD LIS, PAWEŁ SZYMANEK

Ochrona przed promieniowaniem  
urządzeń telefonii komórkowej

Nieprzygotowanie do prowadzenia pomiarów i brak edukacji

Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój rynku usług teleko-
munikacyjnych jest obecnie trendem ogól-
noświatowym. Zjawisko to dotyczy także 
Polski i przejawia się w dynamicznej roz-
budowie bezprzewodowej infrastruktury 
telekomunikacyjnej, a także w narastają-
cej intensywności korzystania przez konsu-
mentów z usług telefonii ruchomej. Postęp 
w tej dziedzinie stanowi istotny czynnik 
rozwoju społeczno-gospodarczego, jednak 
powoduje, że środowisko, a zatem i ludzie, 
poddawani są coraz większej presji ze stro-
ny sztucznie wytwarzanych PEM, których 
źródłami są m.in. stacje bazowe telefonii 
komórkowej (SBTK) i urządzenia mobilne.

Zagadnienia związane z oddziaływa-
niem PEM na człowieka są przedmiotem 
licznych kontrowersji i obaw. PEM jest za-
sadniczo nieodczuwalne przez ludzi, 
a jednocześnie brakuje w społeczeń-
stwie szerszej wiedzy na temat skutków 
jego oddziaływania. Również w środo-
wisku naukowym nie ma konsensusu. 
Zważywszy na potencjalne ryzyko ne-
gatywnych skutków, badacze podkre-
ślają jednak celowość stosowania w od-
niesieniu do PEM reguły ALARA (ang. 
As Low As Reasonably Achievable, 
tj. tak niskie, jak to jest rozsądnie moż-
liwe), jak również rozpowszechnianie 
rzetelnych  informacji oraz dialog ze  
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społeczeństwem1. Niezależnie od tego, 
przedsięwzięciom związanym z rozbu-
dową sieci telekomunikacyjnych towa-
rzyszą często trudne do rozwiązania, 
ze społecznego, biznesowego i prawnego 
punktu widzenia, konflikty inwestorów 
z lokalnymi społecznościami. Jak wyka-
zała kontrola NIK z 2015 r., przyczynia się 
do tego w dużej mierze brak jednoznacz-
nych i przejrzystych regulacji prawnych 
normujących proces powstawania i mo-
dernizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowej, które pozwalałyby już na tzw. eta-
pie przedinwestycyjnym (tj. przed budo-
wą lub modernizacją) przeprowadzenie 
przez kompetentny organ rzetelnej oceny 
ryzyka narażenia na ponadnormatywne 
wytwarzanie pól elektromagnetycznych 
w bezpośrednim sąsiedztwie tych stacji, 
a jednocześnie nie stwarzałyby przedsię-
biorcom barier administracyjnych wydłu-
żających proces inwestycyjny2. W tej sytu-
acji jedynym sposobem oceny utrzymania 
standardu jakości środowiska w obsza-
rze PEM pozostają pomiary w otoczeniu 
SBTK, przeprowadzane przez akredy-
towane laboratoria badawcze działające 
na zlecenie operatorów telefonii komór-
kowej oraz pomiary kontrolne organów 
Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) 
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS).

1 Por. E. Rokita, G. Tatoń: Aspekty�medyczne�i�biofizyczne�promieniowania�elektromagnetycznego�o�częstotli-
wości�radiowej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Fizjologii, Zakład 
Biofizyki. Zał. nr 3 do Raportu – Pilotażowe badania i analizy dotyczące dopuszczalnych poziomów pól elek-
tromagnetycznych (PEM), Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, grudzień 2016 r. 
Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji.

2 Zob. szerzej Informacja o wynikach kontroli Postępowania�administracyjne�związane�z�budową�i�funkcjono-
waniem�stacji�bazowych�telefonii�komórkowej,�nr ewid. P/14/092.

3 Informacja o wynikach kontroli: Działania�organów�administracji�publicznej�w�zakresie�ochrony�przed�pro-
mieniowaniem�elektromagnetycznym�pochodzącym�od�urządzeń�telefonii�komórkowej,�nr ewid. P/17/082, 
Delegatura NIK w Lublinie, maj 2019 r.

Mając powyższe na uwadze, NIK prze-
prowadziła kolejną kontrolę, której wy-
niki zostały opublikowane w 2019 roku3. 
Koncentrowano się w niej na ocenie pra-
widłowości i skuteczności działań orga-
nów odpowiedzialnych za kontrolę i nadzór 
nad dotrzymywaniem dopuszczalnych po-
ziomów PEM w otoczeniu stacji bazowych 
telefonii komórkowej. Badaniem objęto 
również prowadzenie państwowego mo-
nitoringu środowiska w obszarze PEM. 
Wobec powszechnego korzystania z tele-
fonii komórkowej, zwłaszcza przez dzieci 
i młodzież, zweryfikowano także działal-
ność oświatowo-zdrowotną w obszarze 
PEM, służącą promowaniu sposobów ko-
rzystania z urządzeń mobilnych w spo-
sób ograniczający nadmierne narażenie 
na promieniowanie elektromagnetyczne.

Infrastruktura telekomunikacyjna
Liczba SBTK na terenie Polski na koniec 
2017 r. wynosiła ponad 40 tys. i była trzy-
krotnie wyższa niż w 2003 r. Z kolei dane 
wynikające z pozwoleń radiowych wyda-
wanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej (UKE) obrazują zachodzące 
zmiany technologiczne. W latach 2014–2017 
wzrosła liczba systemów antenowych zain-
stalowanych na SBTK oraz moc emitowane-
go przez nie promieniowania (rysunki 1-4). 
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Źródło: Opracowanie NIK na podstawie danych UKE (wszystkie rysunki).

Rysunek 3. Pozwolenia radiowe oraz objęte nimi systemy antenowe w wybranych  
miastach (w tys.)

Rysunek 4. Suma mocy emitowanych przez anteny objęte pozwoleniami radiowymi 
w wybranych miastach (w mln watów)
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Od 2003 r. do 2017 r. ruch krajowy 
w połączeniach telefonicznych mierzo-
ny liczbą minut zwiększył się ponadje-
denastokrotnie, a prawie czterokrotnie 
wzrósł w tym okresie średni czas połączeń 
w ruchu krajowym przypadający na jed-
nego abonenta. Najszybciej wzrasta jed-
nak intensywność korzystania z Internetu 
mobilnego. Wolumen przesłanych w ten 
sposób danych wzrósł w tym okresie 
ponad 57-krotnie (z 37 PB w 2010 r. 
do 2110 PB w 2017 r.). Prognozuje się 
przy tym dalszy, dynamiczny jego wzrost: 
pięciokrotnie do 2021 r. i ok. 24-krotnie 
do 2030 r., w tempie zbliżonym do innych 
krajów Europy4.

Kluczowa rola  
pomiarów PEM
W polskim systemie prawnym wciąż 
nie ma jednoznacznej procedury po-
zwalającej właściwym organom rzetel-
nie ocenić oddziaływanie SBTK na oto-
czenie, jeszcze przed jej wybudowaniem 
lub modernizacją. Przepisy prawa budow-
lanego, a także system kwalifikowania po-
jedynczych stacji do ocen oddziaływania 

4 Wpływ�limitów�gęstości�mocy�(PDL�–�Power�Density�Limits)�na�łączność�bezprzewodową;�czy�Polsce�gro-
żą�opóźnienia�w�rozwoju�5G?�BCG, <http://image-src.bcg.com/Images/Effects-Polish-Power-Density- 
Limits_tcm78-196349.pdf>.

5 Por. Informacja o wynikach kontroli: Postępowania�administracyjne�związane�z�budową�i�funkcjonowa-
niem�stacji�bazowych�telefonii�komórkowej,�nr ewid.�P/14/092, NIK 2015. Zob. również P. Bieńkowski,  
J. Podolska: Pomiary�kontrolne�i�monitoring�natężenia�pola�elektromagnetycznego�w�świetle�polskich�prze-
pisów�ochrony�środowiska,�„Przegląd Telekomunikacyjny”, nr 6/2018, s. 441.

6 S. Różycki: Ochrona�środowiska�przed�polami�elektromagnetycznymi.�Informator�dla�administracji�samorzą-
dowej,�Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011, s. 50.

7 Wyspecjalizowana agenda ONZ zrzeszająca 194 państwa (Polska od 1921 r.), do której mogą należeć rów-
nież przedstawiciele środowiska naukowego oraz przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku telekomunikacyj-
nym i radiokomunikacyjnym (aktualnie ponad 700 podmiotów z całego świata).

8 Por. Strategies�and�policies�concerning�human�exposure�to�electromagnetic�fields,�Międzynarodowy Związek 
Telekomunikacyjny, 2017. Zob. również E. Rokita, G. Tatoń: Aspekty�medyczne�i�biofizyczne�promieniowania�
elektromagnetycznego�o�częstotliwości�radiowej,�Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział 
Lekarski, Katedra Fizjologii, Zakład Biofizyki, 2016, s. 21-22.

na środowisko (bez uwzględnienia innych 
funkcjonujących w bezpośrednim sąsiedz-
twie), nie gwarantują, że w otoczeniu SBTK 
zostanie dotrzymany dopuszczalny poziom 
natężenia pola elektromagnetycznego5. 
Przepisy nie wymagają analiz teoretycz-
nych rozkładów PEM na etapie przedin-
westycyjnym.

W radiokomunikacji znane i powszech-
nie stosowane są tymczasem dokładne 
metody obliczeniowe pozwalające na pro-
gnozowanie rozkładów PEM w otoczeniu 
SBTK6. Jak wskazuje Międzynarodowy 
Związek Telekomunikacyjny7, w innych 
państwach inwestorzy z reguły wykazu-
ją dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 
PEM jeszcze przed rozpoczęciem przed-
sięwzięcia, przedstawiając przewidywane 
rozkłady PEM w otoczeniu stacji bazowej. 
Dokumentacja weryfikowana jest z regu-
ły przez organy: administracji lokalnej, go-
spodarki zasobami częstotliwości, ochrony 
środowiska lub ochrony zdrowia8. Wobec 
braku tego typu rozwiązań w Polsce, w obec-
nym systemie ochrony przed promieniowa-
niem elektromagnetycznym, dokonywanie 
pomiarów kontrolnych PEM w otoczeniu 
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SBTK stanowi w zasadzie jedyny sposób 
oceny dotrzymania dopuszczalnego pozio-
mu natężenia pola elektromagnetyczne-
go. Prowadzenie takich pomiarów należy 
do zadań organów IOŚ i PIS. Od 15 listopada 
2008 r. obowiązek przekazywania woje-
wódzkim inspektorom ochrony środowi-
ska (WIOŚ) i państwowym wojewódzkim 
inspektorom sanitarnym (PWIS) wyników 
pomiarów w otoczeniu stacji bazowych wy-
konanych przez akredytowane laboratoria 
badawcze został nałożony także na przed-
siębiorców telekomunikacyjnych. Kluczową 
kwestią pozostaje rzetelność i miarodaj-
ność takich badań, w tym ich dokonywa-
nie w miejscach, w których występuje naj-
wyższe ryzyko występowania natężeń PEM 
przekraczających dopuszczalny poziom 
(7 V/m)9. Istotne jest również dostosowa-
nie procedur pomiarowych do dynamicz-
nie rozwijających się technik nadawczych 
w telefonii komórkowej.

Warto podkreślić w  tym  miejscu, 
że Międzynarodowy Związek Teleko-
munikacyjny, bazując na doświadczeniach, 
wskazuje na istotne znaczenie obiekty-
wizmu i wiarygodności pomiarów PEM, 
a także ich wykonywania zgodnie z odpo-
wiednią metodyką, za pomocą odpowied-
niego sprzętu. Stwierdza również, że jeże-
li ich wyniki są udostępniane publicznie 
w sposób zrozumiały, pomagają ograniczyć 
obawy obywateli związane z narażeniem 
na nadmierne promieniowanie elektro-
magnetyczne10.

9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.10.2003 w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagne-
tycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1883), 
zwane dalej rozporządzeniem MŚ z 30.10.2003.

10 Por. np. Recommendation ITU-T K.83, Monitoring�of�electromagnetic�field�levels, ITU (03/2011).

Służba kontrolna do pomiarów PEM
Kontrola NIK wykazała, że pomimo dyna-
micznego rozwoju technologii i infrastruk-
tury telekomunikacyjnej, nie ma należycie 
przygotowanej, wyposażonej i działającej 
pod jednolitym kierownictwem służby 
kontrolującej natężenia PEM w otoczeniu 
stacji bazowych. Zadania w tym obszarze 
przypisane są zarówno WIOŚ, jak i PWIS, 
przy czym przepisy prawa nie określają jed-
noznacznie roli tych organów. Powtarzające 
się kompetencje oraz brak należytej ko-
ordynacji ze strony Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska (GIOŚ) i Głównego 
Inspektora Sanitarnego (GIS), powodowa-
ły stosowanie różnych praktyk przez or-
gany w poszczególnych województwach, 
a także nieprawidłowości w sprawowaniu 
przez nie funkcji kontrolnej. Sześć z 16 
wojewódzkich inspektoratów ochrony 
środowiska oraz sześć z 16 wojewódz-
kich stacji sanitarno-epidemiologicznych 
(WSSE) nie miało kompetencji do wyko-
nywania pomiarów PEM potwierdzonych 
przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach doskonalenia zawodowego 
pracowników tych jednostek, w niewy-
starczającym stopniu uwzględniano za-
gadnienia związane z metodyką takich 
pomiarów. W efekcie NIK stwierdziła 
nieprawidłowości w realizacji i dokumen-
towaniu pomiarów kontrolnych natężenia 
pola elektromagnetycznego oraz brak jed-
nolitego podejścia jednostek do potrzeb 
sprzętowych, interpretacji niektórych 



50 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Edward Lis, Paweł Szymanek

wymogów metodyki pomiarowej ustalonej 
przez Ministra Środowiska, a także zasad-
ności dysponowania akredytacją na wy-
konywanie pomiarów PEM w otoczeniu 
instalacji radiokomunikacyjnych. Nie prze-
prowadzano także szkoleń z zakresu me-
todyki pomiarów PEM dla pracowników 
właściwych w sprawie analizy wyników 
przedkładanych przez przedsiębiorców te-
lekomunikacyjnych na podstawie art. 122a 
ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska 
(upoś). Organy obu Inspekcji nie były wy-
posażone w odpowiedni sprzęt, nie znały 
też metod, które pozwalałyby na dokony-
wanie, zgodnie z obowiązującą metodyką 
referencyjną, pomiarów PEM uwzględnia-
jących najbardziej niekorzystne parame-
try pracy stacji bazowych. Dokonywały 
więc jedynie pomiarów chwilowej war-
tości PEM, zazwyczaj w standardowych 
godzinach pracy Inspekcji. Stosowane 
urządzenia szerokopasmowe nie pozwalały 
na identyfikację źródeł PEM w kontrolo-
wanej lokalizacji, a nawet na stwierdzenie, 
czy wszystkie stacje bazowe funkcjonują 
w momencie pomiarów.

Szczególnie istotne jest to tam, gdzie 
w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonują 
wielosystemowe SBTK różnych operatorów 
(typowa sytuacja w warunkach gęstej zabu-
dowy miejskiej), jak również gdy niezbędne 
jest ustalenie, która z instalacji i w jakim 
stopniu przyczynia się do przekroczenia do-
puszczalnego poziomu natężenia pola elek-
tromagnetycznego. Pomiary przeprowadza-
ne metodą szerokopasmową (szczególnie 
w razie funkcjonowania w badanym miejscu 

11 Tzw. „najgorszy przypadek” związany w szczególności z wahaniami w obciążeniu sieci komórkowych ruchem 
telekomunikacyjnym.

kilku wielosystemowych SBTK) nie po-
zwalają w praktyce na pełne dotrzymanie 
wymogów metodyki pomiarów określonej 
w rozporządzeniu MŚ z 30 października 
2003 r., tj. zastosowanie poprawek pomiaro-
wych, umożliwiających uwzględnienie naj-
bardziej niekorzystnych parametrów pracy 
stacji bazowych z punktu widzenia oddzia-
ływania na środowisko11. Tylko cztery WIOŚ 
i dwie WSSE posiadały urządzenia służące 
do pomiarów selektywnych umożliwiają-
cych identyfikację źródeł, jednak żadna 
z tych jednostek nie była akredytowana 
do wykonywania pomiarów z ich użyciem. 
Urządzenia te nie mogły być wykorzysta-
ne w pełnym zakresie, głównie ze względu 
na brak odpowiedniego oprzyrządowania, 
oprogramowania lub przeszkolenia pracow-
ników.

W okresie objętym kontrolą w IOŚ 
stwierdzono poważne braki kadrowe 
utrudniające lub nawet uniemożliwia-
jące realizację zadań kontrolnych zwią-
zanych z występowaniem pola elektro-
magnetycznego. Podkreślano fluktuację 
pracowników wynikającą z niskich wy-
nagrodzeń, przy jednoczesnych wysokich 
wymaganiach co do kwalifikacji. W wielu 
WIOŚ brakowało osób specjalizujących się 
w PEM, stąd obowiązki z tym związane 
zostały przypisane np. osobom wykonu-
jącym kontrole emisji hałasu.

Sposób prowadzenia 
pomiarów kontrolnych
Wojewódzcy inspektorzy ochrony śro-
dowiska oraz państwowi wojewódzcy 
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inspektorzy sanitarni jedynie w bardzo 
ograniczonym zakresie i często nieprawi-
dłowo realizowali przypisane im zadania 
związane z kontrolą dotrzymywania do-
puszczalnego poziomu PEM w otoczeniu 
stacji bazowych. W żadnej z Inspekcji, 
ani na poziomie krajowym, ani wojewódz-
kim nie wypracowano koncepcji prowadze-
nia z inicjatywy organu kontroli, ukierun-
kowanej na miejsca najbardziej narażone 
na ponadnormatywne poziomy promie-
niowania. W ramach IOŚ nie utworzono 
laboratorium referencyjnego zajmujące-
go się PEM. Potrzeba jego zorganizowa-
nia została potwierdzona już w 2009 r., 
w „Polityce ekologicznej państwa w latach 
2009–2012 z perspektywą do roku 2016”, 
jednak według opracowanego w 2014 r. ra-
portu z jej realizacji, w wyrażonej wówczas 
ocenie GIOŚ „nie ma potrzeby tworzenia 
takiego laboratorium”. NIK stwierdziła 
tymczasem nieprawidłowości i problemy 
w prowadzeniu i dokumentowaniu pomia-
rów kontrolnych przez WIOŚ, odstępstwa 
od obowiązującej metodyki referencyjnej, 
rozbieżne podejście do potrzeb sprzęto-
wych oraz niezaspokojenie szkoleniowych.

Działalność kontrolna WIOŚ koncentro-
wała się niemal wyłącznie na prowadzeniu 
nielicznych pomiarów o charakterze inter-
wencyjnym, tj. podejmowanych na wnio-
sek administratorów budynków lub orga-
nów JST oraz mieszkańców wyrażających 
obawy o negatywny wpływ okolicznych 
SBTK na zdrowie.

W latach 2015–2017 11 WIOŚ prze-
prowadziło 199 kontroli dotrzymywania 
dopuszczalnego poziomu pola elektroma-
gnetycznego w otoczeniu stacji bazowych 
telefonii komórkowej, w toku których wy-
konywano pomiary PEM (średnio tylko 66 

kontroli rocznie na ponad 40 tys. SBTK 
w Polsce według stanu na koniec 2017 r.). 
W pięciu województwach nie przeprowa-
dzono ani jednej kontroli (dolnośląskie, 
podkarpackie, podlaskie, pomorskie i war-
mińsko-mazurskie). Spośród pozostałych 
województw, najwięcej kontroli przepro-
wadził WIOŚ w Krakowie.

Spośród wszystkich kontroli przeprowa-
dzonych przez WIOŚ w latach 2015–2018 
(I kw.), chwilowe wartości PEM prze-
kraczające dopuszczalny poziom zostały 
stwierdzone:

 • w 12 przypadkach (sześć lokalizacji) 
przez WIOŚ w Krakowie i wynosiły 
od 7,3 V/m do 13,2 V/m (przy dopusz-
czalnym poziomie 7 V/m);

 • w 2 przypadkach (dwie lokalizacje) 
przez WIOŚ w Warszawie i wynosiły 
7,4 V/m i 8,1 V/m.

Wszystkie pomiary, w których WIOŚ 
w Krakowie stwierdził przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu PEM, zosta-
ły przeprowadzone jako interwencyjne, 
na wniosek mieszkańców obawiających 
się ich negatywnego wpływu na zdrowie, 
bądź Urzędu Miasta Krakowa w związku 
z wynikami analizy sprawozdań z pomia-
rów PEM przeprowadzonych przez akre-
dytowane laboratoria. Wszystkie miejsca, 
w których WIOŚ w Krakowie stwierdził 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
pola elektromagnetycznego, były zlokalizo-
wane na wyższych kondygnacjach budyn-
ków. W żadnym przypadku nie odnotowa-
no przekroczeń w punktach „przygrunto-
wych”. O przekroczeniach dopuszczalnego 
poziomu PEM w tych lokalizacjach nie ra-
portowali operatorzy telefonii komórkowej 
w przedkładanych WIOŚ i PWIS spra-
wozdaniach pomiarowych.
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Również WSSE przeprowadzały po-
miary kontrolne wyłącznie w trybie in-
terwencyjnym (tj. na wniosek). W latach 
2015–2017 wykonano w Polsce zaledwie 
130 takich badań PEM, przy czym trzy spo-
śród 16 WSSE (w Białymstoku, Kielcach 
i Wrocławiu) nie dokonały ani jednego. 
Przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
PEM zostały stwierdzone w trzech przy-
padkach. Pomiary kontrolne prowadzone 
przez WIOŚ i PWIS nie były poprzedzone 
analizą wyników obliczeń rozkładów PEM 
w otoczeniu stacji bazowych. Stanowią one 
zaś (obok pomiarów) podstawowy instru-
ment służący ocenie narażenia na promie-
niowanie elektromagnetyczne w otocze-
niu SBTK i powinny być wykorzystywane 
do typowania miejsc o najwyższym ryzyku 
wystąpienia jego ponadnormatywnych po-
ziomów. Przepisy nie przewidują obowiązku 
ich przedkładania przez inwestorów na eta-
pie poprzedzającym budowę i modernizację 
SBTK, ani na etapie przekazywania organo-
wi ochrony środowiska zgłoszeń instalacji, 
o których mowa w art. 152 upoś. Z kolei 
organy IOŚ i PIS nie wykorzystywały swo-
ich uprawnień kontrolnych (poza jednym 
stwierdzonym przez NIK przypadkiem) 
do uzyskania takich dokumentów od opera-
torów na potrzeby kontroli. Brak w IOŚ i PIS 
analizy wyników obliczeń rozkładów pola 
elektromagnetycznego w otoczeniu SBTK 
uniemożliwia realizację jednego z wymo-
gów obowiązującej metodyki pomiarowej, 
według którego pomiary przeprowadza się 

12 Pkt 5 zał. nr 2 do rozporządzenia MŚ z 30.10.2003.
13 Por. S. Różycki: Ochrona�środowiska�przed�…�op. cit., s. 36, gdzie wskazano, iż wykonując pomiary zgodnie 

z pkt. 5 zał. nr 2 do rozporządzenia MŚ z 30.10.2003 można uniknąć dobierania pionów pomiarowych w miej-
scach, o których wiadomo z góry, że nie będą w nich występowały pola elektromagnetyczne o wartościach 
istotnych z punktu widzenia ochrony ludności i środowiska.

w szczególności w tych miejscach, w któ-
rych na podstawie uprzednio przeprowadzo-
nych obliczeń stwierdzono występowanie 
PEM o poziomach zbliżonych do dopusz-
czalnych12. Nie dawały również pewności, 
że pomiary przeprowadzono w miejscach 
najbardziej narażonych na ponadnormatyw-
ne poziomy pola13.

Sposób przeprowadzania przez WIOŚ 
i WSSE pomiarów nie był w pełni zgodny 
z obowiązującą metodyką referencyjną, 
a sprawozdania nie pozwalały na jedno-
znaczną ocenę stopnia dotrzymania dopusz-
czalnego poziomu PEM w otoczeniu stacji 
bazowych. Dotyczyło to w szczególności 
miejsc, w których stwierdzono wartości 
zbliżone do dopuszczalnego poziomu PEM. 
Wszystkie wyniki pomiarów informowały 
jedynie o stwierdzonych chwilowych war-
tościach PEM. Nie dostarczały natomiast 
danych na temat wartości przy najbardziej 
niekorzystnych parametrach pracy SBTK 
(związanych ze zróżnicowanym obciąże-
niem stacji ruchem telekomunikacyjnym, 
który jest uzależniony od pory dnia i spe-
cyfiki miejsca), choć wymaga tego pkt 6 
zał. nr 2 do rozporządzenia MŚ z 30 paź-
dziernika 2003 roku. W żadnym sprawoz-
daniu pomiarowym nie zawarto też przy-
czyn odstąpienia od realizacji tego wymogu. 
Ustalenia kontroli NIK wskazują, że nie-
dotrzymywanie go wynikało z niedosto-
sowania sprzętu i procedur pomiarowych 
do obecnie stosowanych technik transmisji 
bezprzewodowych.



Nr 6/listopad-grudzień/2019 53 

Ochrona przed promieniowaniem...   kontrola i audyt

Istotną nieprawidłowością stwierdzo-
ną przez NIK w trzech z pięciu skontro-
lowanych WIOŚ było pomijanie, wy-
maganych na podstawie obowiązującej 
metodyki, pomiarów PEM w punktach 
zlokalizowanych w budynkach mieszkal-
nych, na balkonach i tarasach, na których 
mogą przebywać ludzie, gdzie z reguły 
należy się spodziewać wyższych pozio-
mów PEM, aniżeli w punktach przy-
gruntowych14. Stanowiło to szczególne 
zaniedbanie w sytuacji, gdy organ dyspo-
nował przekazanymi przez stronę (osobę 
lub podmiot wnioskujący o pomiary) in-
formacjami wskazującymi na zwiększo-
ne ryzyko ponadnormatywnych pozio-
mów PEM w konkretnych lokalizacjach 
w budynkach. W żadnym ze sprawozdań 
z pomiarów przeprowadzonych jedynie 
w punktach przygruntowych nie zamiesz-
czono adnotacji wskazujących na ograni-
czenia w zastosowaniu tych dokumen-
tów do oceny zgodności z dopuszczalnym 
poziomem pola elektromagnetycznego. 
NIK stwierdziła też przypadki stosowa-
nia do pomiarów kontrolnych metodyki 

14 Wynika to ze specyfiki rozkładów przestrzennych PEM w otoczeniu SBTK, w szczególności w przypadku 
zlokalizowania takich obiektów w gęstej zabudowie miejskiej. Wskazują na to ustalenia kontroli NIK, we-
dług których wszystkie przekroczenia dopuszczalnego poziomu PEM zostały stwierdzone na wyższych kon-
dygnacjach budynków. Również wartości PEM notowane w sprawozdaniach pomiarowych przedkładanych 
przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych dowodzą, że poziomy zbliżone do dopuszczalnego (przekra-
czające 5 V/m) występowały w większości przypadków na wyższych kondygnacjach budynków.

15 Metodyka pomiarów PEM realizowanych w ramach państwowego monitoringu środowiska zakłada wykonanie 
pomiaru w pojedynczym punkcie (np. na ulicy, chodniku). Metodyka pomiarów kontrolnych PEM określona 
w zał. nr 2 do rozporządzenia MŚ z 30.10.2003 przewiduje natomiast dobór punktów i pionów pomiarowych 
w otoczeniu SBTK, w których zachodzi ryzyko wystąpienia podwyższonych lub ponadnormatywnych pozio-
mów PEM, tj. w szczególności: pomiary w miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych 
obliczeń, stwierdzono występowanie PEM o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych; uwzględ-
nienie najbardziej niekorzystnych parametrów pracy instalacji z punktu widzenia oddziaływania na środo-
wisko; wykonanie pomiarów wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania PEM oraz wzdłuż linii 
łączących urządzenia nadawcze z najbliższymi osiedlami i wolno stojącymi budynkami mieszkalnymi; wyko-
nywanie pomiarów w budynkach mieszkalnych oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać 
ludzie.

właściwej dla pomiarów PEM realizowa-
nych w ramach państwowego monitoringu 
środowiska, co ze względu na specyfikę 
i przeznaczenie tych ostatnich wykluczało 
możliwość dokonania oceny dotrzymania 
dopuszczalnego poziomu pola w otocze-
niu SBTK15.

Celem pomiarów prowadzonych 
przez WSSE było w większości przypad-
ków sprawdzenie dotrzymywania do-
puszczalnego poziomu PEM w miejscach 
wskazanych przez wnioskodawców, 
a niewyznaczonych w drodze analizy 
ryzyka występowania ponadnormatyw-
nych poziomów pola elektromagnetycz-
nego. Nie były to więc pomiary prze-
prowadzone w sposób w pełni odpo-
wiadający wymogom obowiązującej 
metodyki referencyjnej. Dwie WSSE, 
które podjęły się przeprowadzenia po-
miarów, naruszyły wymogi tej metodyki 
i nierzetelnie udokumentowały pomia-
ry, co nie dawało podstaw do sformuło-
wania przez nie wniosków końcowych 
o dotrzymaniu dopuszczalnego pozio-
mu PEM.
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Merytoryczna kontrola 
wyników pomiarów
Kontrola dowiodła także ograniczoną 
przydatność wyników pomiarów PEM 
wykonanych przez akredytowane labo-
ratoria pomiarowe na zlecenie przedsię-
biorców telekomunikacyjnych do oceny 
dotrzymania dopuszczalnego poziomu 
pola elektromagnetycznego w otoczeniu 
SBTK. Pomimo wejścia w 2008 r. w życie 
przepisów obligujących przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych do przekazywania 
wojewódzkim inspektorom ochrony środo-
wiska oraz państwowym wojewódzkim in-
spektorom sanitarnym wyników pomiarów 
PEM w otoczeniu SBTK, organy IOŚ i PIS 
nie wypracowały skutecznych metod we-
ryfikacji ich rzetelności oraz zasad postę-
powania w wypadku zastrzeżeń do ich tre-
ści, mimo że kontrola sposobu wykonania 
takich pomiarów należy do ustawowych 
zadań WIOŚ, a PWIS jest organem spra-
wującym nadzór nad warunkami higieny 
radiacyjnej. W praktyce ich rola polegała  
jedynie na formalnym sprawdzeniu części 
z tych dokumentów oraz, czy nie zostały 
w nich wykazane ponadnormatywne war-
tości PEM. Poza weryfikacją pozostawało 
zaś, czy pomiary prowadzone były zgod-
nie z obowiązującą metodyką referencyj-
ną. Nie reagowano więc na odstępstwa 
od tej metodyki, ograniczające lub nawet 
wyłączające przydatność wyników pomia-
rów dla oceny dotrzymania dopuszczal-
nego poziomu PEM.

Weryfikację tych  danych utrud-
niał też brak szczegółowych wymagań 

16 Informacja o wynikach kontroli: Postępowania�administracyjne…,�op. cit.

dotyczących wyników pomiarów, wy-
nikający z niewydania przez Ministra 
Środowiska rozporządzenia na podsta-
wie art. 122a ust. 3 upoś, mimo że NIK 
już w 2015 r. wnioskowała o określenie 
w przepisach prawa formy i układu wy-
ników badań PEM16.

Analiza sprawozdań z pomiarów PEM 
wykonanych przez akredytowane labo-
ratoria badawcze działające na zlecenie 
operatorów telefonii komórkowej wyka-
zała szereg czynników ograniczających 
lub wyłączających przydatność ich wy-
ników do oceny dotrzymania dopuszczal-
nego poziomu PEM w otoczeniu stacji ba-
zowych. Do najistotniejszych odstępstw 
od metodyki referencyjnej należy zali-
czyć: niewykonywanie pomiarów w bu-
dynkach, na balkonach i tarasach w bez-
pośrednim sąsiedztwie SBTK; niejedno-
znaczne określanie parametrów pracy 
stacji bazowych; nieuwzględnianie naj-
bardziej niekorzystnych parametrów pracy 
SBTK. Nie było także danych i informacji 
wskazujących, że pomiary zostały prze-
prowadzone w miejscach najbardziej na-
rażonych na ponadnormatywne poziomy 
pól elektromagnetycznych. Warto podkre-
ślić, że pomiary PEM w otoczeniu SBTK 
wykonane z odstępstwami od metodyki 
referencyjnej, bez jednoczesnego opisu 
tych odstępstw i oceny ich wpływu na mia-
rodajność wyników, nie mogą być pod-
stawą do jednoznacznego stwierdzenia, 
że w miejscach dostępnych dla ludności 
w otoczeniu danej stacji bazowej został 
dotrzymany dopuszczalny poziom PEM.
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Kontrola NIK wykazała, że wyniki po-
miarów PEM przedkładanych WIOŚ 
i PWIS przez przedsiębiorców telekomu-
nikacyjnych, w ramach realizacji obowiąz-
ku określonego w art. 122a ust. 2 – Prawo 
ochrony środowiska, nie pozwalały na jed-
noznaczną ocenę dotrzymywania dopusz-
czalnego poziomu pola elektromagnetycz-
nego w otoczeniu stacji bazowych telefonii 
komórkowej. W żadnym z nich nie zasto-
sowano poprawek pomiarowych uwzględ-
niających najbardziej niekorzystne warunki 
pracy SBTK.

Należy podkreślić, że już w 2009 r. 
Komisja ds. Problemów Bioelektromagne-
tycznych Polskiego Towarzystwa Badań 
Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie 
wskazywała, że zgodnie z rozporządzeniem 
MŚ z 30 października 2003 r., przy po-
miarach PEM powinno się wprowadzać 
poprawki umożliwiające uwzględnienie 
najbardziej niekorzystnych parametrów 
pracy instalacji z punktu widzenia od-
działywania na środowisko. Stwierdziła 
też, że w praktyce wymóg ten często 
nie jest przestrzegany17.

W gęstej zabudowie miejskiej często 
w sposób niepełny realizowano wymóg 
przeprowadzenia pomiarów PEM w bu-
dynkach mieszkalnych, na balkonach 
i tarasach, na których mogą przebywać 
ludzie. W skrajnym przypadku labora-
torium badawcze wyliczyło w sprawoz-
daniu prawie pół tysiąca mieszkań nie-
dostępnych dla pomiarów z powodu 
nieobecności lokatorów i sformułowało 
wniosek końcowy, iż „wyniki pomiarów 

17 Rezolucja�Komisji�ds.�Problemów�Bioelektromagnetycznych�Polskiego�Towarzystwa�Badań�Radiacyjnych� 
im.�M.�Skłodowskiej-Curie�w�sprawie�oddziaływania�na�zdrowie�systemów�telefonii�komórkowej,�Łódź, 13.10.2009.

wskazują, że w żadnym punkcie wokół 
obiektu i w miejscach przebywania lud-
ności nie zostały przekroczone wartości 
dopuszczalne”. Przeprowadzanie pomia-
rów w takich miejscach stanowi natomiast 
jeden z wymogów obowiązującej metodyki 
referencyjnej, a jego niedopełnienie unie-
możliwia jednoznaczną ocenę dotrzymania 
dopuszczalnego poziomu PEM w otoczeniu 
SBTK, w szczególności w przypadku insta-
lacji zlokalizowanych w gęstej zabudowie.

Analiza wyników pomiarów PEM prze-
kazywanych WIOŚ i PWIS na podstawie 
art. 122a ust. 2 – Prawo ochrony środo-
wiska wykazała także inne czynniki ogra-
niczające możliwość jednoznacznej oceny 
dotrzymania dopuszczalnego poziomu pól 
elektromagnetycznych w otoczeniu SBTK. 
Należały do nich w szczególności: brak 
odniesień do dokumentów obrazujących 
rozkład przestrzenny PEM w otoczeniu 
stacji bazowych, na podstawie których po-
winny być wyznaczone miejsca pomiarów; 
niejednolite dokumentowanie parametrów 
technicznych SBTK; brak analizy wpły-
wu na wynik pomiarów kąta nachylenia 
wiązek promieniowania; niejednoznacz-
ne definiowanie warunków pracy SBTK 
w momencie pomiarów. Incydentalnie 
wątpliwości budziła również możliwość 
przeprowadzenia pomiarów w czasie po-
danym w sprawozdaniu.

Państwowy 
monitoring środowiska
Pomimo prowadzenia przez  Inspek-
cję Ochrony Środowiska od  2008  r. 
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państwowego monitoringu środowiska 
w zakresie PEM, wciąż nie ma pełnych, do-
stępnych publicznie informacji na temat do-
trzymywania dopuszczalnego ich poziomu.

Dotychczasowe wyniki monitorin-
gu wykonywane w cyklach trzyletnich 
wskazywały na bardzo niskie wartości 
PEM w środowisku. Średnia wartość 
stwierdzona w ramach PMŚ w latach 
2014–2016 w ponad 2 tysiącach punktów 
pomiarowych kształtowała się na pozio-
mie 0,35 V/m, co stanowiło 5% wartości 
dopuszczalnej (7 V/m)18. Należy jednak 
zauważyć, że poziomy te notowano w miej-
scach wyznaczonych zgodnie z założeniami 
państwowego monitoringu środowiska, 
lecz z natury słabo narażonych na podwyż-
szone lub ponadnormatywne poziomy pola 
elektromagnetycznego. W ocenach stanu 
środowiska nie uwzględniano posiadanych 
przez Inspekcję danych o wartościach 
PEM stwierdzanych przez operatorów 
oraz WIOŚ w bezpośrednim otoczeniu sta-
cji bazowych, które niejednokrotnie sięgały 
poziomu dopuszczalnego. Uwzględniając 
brak elektronicznej ewidencji wyników 
pomiarów PEM przekazywanych WIOŚ 
przez przedsiębiorców, prezentowanie in-
formacji o ich skrajnych wartościach i ro-
dzajach miejsc występowania stanowiłoby 

18 W podziale na poszczególne typy obszarów wartości te kształtowały się następująco: dla centralnych 
dzielnic lub osiedli miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. – 0,52 V/m, dla pozostałych miast  
– 0,31 V/m, dla terenów wiejskich – 0,21 V/m.

19 Do 31.12.2018 odpowiednio: art. 25 ust. 3 upoś i art. 27 ust. 1 pkt 4 upoś. 
20 Dz.Urz. UE L199 z 30.7.1999, s. 59. Określone w zaleceniu Rady Unii Europejskiej poziomy PEM odpo-

wiadają wytycznym Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). 
Wynoszą one 61 V/m (składowa elektryczna) i 10 W/m2 (gęstość mocy).

21 Por. S. Różycki: Ochrona�ludności�przed�polami�elektromagnetycznymi�w�Unii�Europejskiej�ze�szczególnym�
uwzględnieniem�pól�o�częstotliwości�przemysłowej,�[w:] M. Zmyślony, E. M. Nowosielska (red.): Ochrona�
przed�promieniowaniem�jonizującym�i�niejonizującym.�Nowe�uregulowania�prawne,�źródła,�problemy�pomia-
rowe,�WAT, Warszawa 2015, s. 259.

według NIK realizację założeń PMŚ i jego 
celu określonego w art. 23 ust. 10 uIOŚ 
(ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska), 
a także dyspozycji art. 23 ust. 12 pkt 2 
uIOŚ19. Naruszając przepisy prawa, nie in-
formowano również społeczeństwa oraz in-
nych organów administracji o zidentyfiko-
wanych przez WIOŚ ponadnormatywnych 
wartościach PEM.

Dopuszczalny poziom PEM
Ustalanie dopuszczalnych poziomów PEM 
w środowisku pozostaje w gestii każdego 
państwa. Polska należy do grupy krajów, 
w których dopuszczalny poziom jest niższy 
od wynikającego z zalecenia Rady z 12 lipca 
1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia 
ludności na PEM (od 0 Hz do 300 GHz) 
(1999/519/WE)20 i przyjętego w czę-
ści krajów europejskich. Niemniej na-
leży zauważyć, że miarodajność porów-
nań samych poziomów dopuszczalnych 
(tzw. „limitów PEM”) pozostaje ogra-
niczona, gdyż pomija sposób prawnego 
uregulowania w poszczególnych krajach 
zasad lokalizacji stacji bazowych oraz sto-
sowane sposoby weryfikacji dotrzymywa-
nia standardu środowiska w odniesieniu 
do PEM21. Pomija także zakres stosowa-
nia w systemach prawnych innych państw 
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zasady minimalizowania oddziaływania 
PEM na tyle, na ile jest to rozsądnie moż-
liwe (tzw. zasada ALARA). Niezależnie 
od tego, Ministerstwo Środowiska, Mini-
sterstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Zdrowia 
oraz skontrolowane przez NIK jednostki 
IOŚ i PIS nie dysponowały usystematyzo-
waną wiedzą czy w innych krajach Europy 
(głównie w tych, w których obowiązują 
znacznie wyższe niż w Polsce dopuszczalne 
poziomy PEM) rejestrowane są wartości 
przekraczające polski poziom dopuszczalny 
(7 V/m) i na ile są to ekspozycje długoter-
minowe, zwłaszcza w miejscach zamiesz-
kania, nauki i innych, gdzie stale przeby-
wają ludzie. Z dwóch publikacji wskaza-
nych przez Ministra Środowiska wynika, 
że w krajach Europy, pomimo obowiązy-
wania znacznie wyższych dopuszczalnych 
poziomów PEM, w miejscach dostępnych 
dla ludzi nie są notowane lub rejestrowa-
ne są incydentalnie poziomy pola elektro-
magnetycznego przekraczające poziom 
dopuszczalny w Polsce.

Działalność  
oświatowo-zdrowotna
Ze względu na narastające obawy społecz-
ne co do wpływu pól elektromagnetycz-
nych, w tym emitowanych przez urządze-
nia telefonii komórkowej, na zdrowie ludzi 
– istotne jest edukowanie społeczeństwa 
na ten temat. Organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, właściwe w sprawie ochrony 
zdrowia publicznego, nie podejmowały 
skoordynowanych i adekwatnych do po-
trzeb działań oświatowo-zdrowotnych 
polegających na promowaniu sposobów 
korzystania z urządzeń mobilnych w spo-
sób ograniczający nadmierne narażenie 
na promieniowanie elektromagnetyczne, 

szczególnie wśród powszechnie używa-
jących je dzieci i młodzieży. Niezależnie 
od tego, że działalność taka mieści się 
w ustawowych zadaniach PIS, potrze-
ba jej prowadzenia była dostrzegana 
przez środowiska naukowe, instytucje 
międzynarodowe, Ministerstwo Zdrowia 
oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Podsumowanie i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oce-
niła działania organów administracji pu-
blicznej związane z ochroną przed pro-
mieniowaniem elektromagnetycznym 
pochodzącym od urządzeń telefonii ko-
mórkowej. Ustalono, że istniejący system 
nadzoru nad dotrzymywaniem dopusz-
czalnego poziomu PEM w otoczeniu stacji 
bazowych nie działa prawidłowo i sku-
tecznie. Mimo że już w 2009 r ., w przy-
jętej przez Sejm RP „Polityce ekologicz-
nej państwa w latach 2009–2012 z per-
spektywą do roku 2016”, stan ochrony 
przed promieniowaniem elektromagne-
tycznym określono mianem zaniedbane-
go, w ocenie NIK sytuacja nie poprawiła 
się i diagnozę sprzed 10 lat należy uznać 
za wciąż aktualną.

Izba sformułowała wiele wniosków, skie-
rowanych do premiera, ministrów: środo-
wiska i zdrowia, GIOŚ, WIOŚ, PWIS oraz 
dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji. 
Najważniejsze z nich dotyczyły:

 • wypracowania skutecznego systemu kon-
troli natężenia pola elektromagnetycznego 
w otoczeniu SBTK według szczegółowych 
wytycznych wskazanych przez NIK;

 • zapewnienia prowadzenia pomiarów 
kontrolnych PEM w miejscach najbardziej 
narażonych na występowanie ponadnor-
matywnego poziomu;



58 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Edward Lis, Paweł Szymanek

 • zintensyfikowania nadzoru nad jed-
nostkami posiadającymi akredytację PCA 
na wykonywanie pomiarów, aby wyeli-
minować przypadki niedotrzymywania 
przez te jednostki wymogów obowiązu-
jącej metodyki referencyjnej;

 • inicjowania działań edukacyjnych do-
tyczących korzystania z urządzeń mobil-
nych w sposób ograniczający nadmierne 
narażenie na promieniowanie elektroma-
gnetyczne, ukierunkowanych zwłaszcza 
na dzieci i młodzież powszechnie korzy-
stające z usług telefonii komórkowej.

Podsumowując, Najwyższa Izba Kon-
troli, mając na uwadze złożoną oraz wraż-
liwą w  odbiorze społecznym kwe-
stię ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym pochodzącym 
od urządzeń telefonii komórkowej jed-
noznacznie wskazuje, że w pracach nad sys-
temem kontroli dotrzymywania dopusz-
czalnego poziomu PEM w otoczeniu stacji 
bazowych należy wykorzystać potencjał 
państwowych instytutów badawczych 
oraz ośrodków naukowo-technicznych 
i towarzystw naukowych zajmujących się 
problematyką pomiarów natężenia pola 
elektromagnetycznego.

EDWARD LIS, dyrektor delegatury,
PAWEŁ SZYMANEK, doradca ekonom.,
Delegatura NIK w Lublinie

Słowa kluczowe: telefonia komórkowa, pole elektromagnetyczne, ochrona przed promieniowaniem, 
stacje bazowe, pomiary PEM 

Key words: mobile telephony, electromagnetic field, radiation protection, base stations, 
PEM measurements
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Kontrolę odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji NIK przeprowadziła  
w  28 strategicznych spółkach Skarbu Państwa1 na  wniosek sejmowej Komisji 
do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Celem była ocena prawnego i ekonomicznego 
uzasadnienia wysokości świadczeń finansowych przyznanych i wypłaconych kadrze 
kierowniczej. Podstawowe kryterium kontroli stanowiła legalność i gospodarność de-
cyzji i podejmowanych działań2. Wykryte nieprawidłowości wskazują na koniecz-
ność zwiększenia nadzoru ze  strony organów właścicielskich nad wykorzystaniem 
środków spółek przeznaczanych na te cele.

Odprawy i odszkodowania  
dla kadry kierowniczej

Strategiczne spółki Skarbu Państwa

Wprowadzenie 
Podstawę naliczenia oraz wypłaty kadrze 
kierowniczej strategicznych spółek Skarbu 
Państwa odpraw i odszkodowań z tytu-
łu zakazu konkurencji stanowiły wyna-
grodzenia. Kontrolę rozpoczęto zatem 
od sprawdzenia zasad ich kształtowania, 
posługując się tymi samymi kryteriami, 
czyli legalnością i gospodarnością. W od-
niesieniu do wynagrodzeń członków zarzą-
du i kształtowania na ich podstawie odpraw 

1 Wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 13.1.2017 w sprawie określenia wykazu spółek 
o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

2 Informacja NIK o wynikach kontroli Odprawy�dla�kadry�kierowniczej�w�strategicznych�spółkach�Skarbu�Pań-
stwa�w�latach�2011–2017,�nr ewid. 197/2018/P/18/019/KGP, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji NIK, czerwiec 2019 r.

3 Dz.U. z 2018 r. poz. 1252, ze zm. Dalej: ustawa kominowa.
4 Dz.U. z 2017 r. poz. 2190, ze zm. Dalej: ustawa o wynagrodzeniach zarządu.

i odszkodowań, brano pod uwagę zasady 
określone w ustawie z 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących nie-
którymi podmiotami prawnymi3, a na-
stępnie w ustawie z 9 czerwca 2016 r. 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
osób kierujących niektórymi spółkami4. 
Wynagrodzenia pozostałej kadry kierow-
niczej spółek kształtowano na podstawie 
dokumentów wewnętrznych (układów 
zbiorowych pracy).
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Wzrost wysokości wynagrodzenia mie-
sięcznego miał bezpośredni wpływ na wy-
sokość odpraw i odszkodowań. Ewentualne 
nieprawidłowości przy jego kształtowaniu 
mogły więc wpływać na powstawanie ko-
lejnych zarówno przy ustalaniu odpraw, 
jak i innych pochodnych świadczeń.

W latach 2012–2013 wystąpiły liczne 
przypadki zatrudniania członków zarządu 
na podstawie kontraktów menedżerskich, 
które nie ograniczały wysokości wyna-
grodzeń, w przeciwieństwie do umów 
o pracę. 

Wynagrodzenie członka zarządu, które-
mu zamieniono stosunek pracy z umowy 
o pracę na kontrakt menedżerski, wzra-
stało niekiedy blisko czterokrotnie, 
a co za tym idzie zwiększała się wyso-
kość naliczanej na jego podstawie odpra-
wy i odszkodowania z tytułu zakazu kon-
kurencji. Dla przykładu: jeśli miesięczne 
wynagrodzenie prezesa zarządu wzrosło 
z 20,7 tys. zł, tj. maksymalnego dopusz-
czalnego poziomu w przypadku umowy 
o pracę, do 80 tys. zł, czyli o 59,3 tys. zł, 
to trzymiesięczna odprawa zwiększała się 
z 62,1 tys. zł do 240 tys. zł, a 12-miesięczne 
odszkodowanie z tytułu zakazu konkuren-
cji z 248,4 tys. zł do 960 tys. zł.

Wykorzystując obowiązujące przepi-
sy, objęte kontrolą spółki przekazywały 
kontrolerom informację, że dane doty-
czące wynagrodzeń i związanych z nimi 
odpraw członków kierownictwa stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Przedstawienie wyników kontroli 
w sposób ogólnie dostępny wymagało więc 
zestawienia tych danych łącznie; spółki 
podzielono w zależności od rodzaju dzia-
łalności i udziału kapitałowego Skarbu 
Państwa na pięć grup:

 • Grupa A – spółki z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa, których pod-
stawowym przedmiotem działalności 
jest produkcja wyrobów: Grupa LOTOS 
SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Ka-
towicki Holding Węglowy SA, Krajowa 
Spółka Cukrowa SA, Polska Wytwórnia 
Papierów Wartościowych SA, Polskie Gór-
nictwo Naftowe i Gazownictwo SA;

 • Grupa B – spółki z mniejszościowym 
udziałem Skarbu Państwa, których 
podstawowym przedmiotem działal-
ności jest produkcja wyrobów: Grupa 
AZOTY SA, KGHM Polska Miedź SA, 
Polski Koncern Naftowy Orlen SA;

 • Grupa C – spółki z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa, których pod-
stawowy przedmiot działalności stanowią 
usługi, w tym świadczone dla ludności: 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Poczta 
Polska SA, Polska Agencja Prasowa SA, 
Polskie Koleje Państwowe SA, Polskie Linie 
Lotnicze „LOT” SA, Polskie Radio SA, 
Telewizja Polska SA;

 • Grupa D – spółki z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa, których pod-
stawowy przedmiot działalności stanowi 
zarządzanie udziałami w spółkach zależ-
nych: ENEA SA, Energa SA, PGE Polska 
Grupa Energetyczna SA, Polski Fundusz 
Rozwoju SA, Polski Holding Nieruchomo-
ści SA, Polski Holding Obronny sp. z o.o., 
WĘGLOKOKS SA;

 • Grupa E – spółki z mniejszościowym 
udziałem Skarbu Państwa, których pod-
stawowy przedmiot działalności stanowią 
usługi w zakresie szeroko rozumianych 
finansów i zarządzania: Giełda Papierów 
Wartościowych SA, Polska Grupa Zbro-
jeniowa SA, Powszechna Kasa Oszczęd-
ności Bank Polski SA, Powszechny 
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Zakład Ubezpieczeń SA, Tauron Polska 
Energia SA.

Ze względu na różnorodność badanych 
spółek, w celu zapewnienia jednolitości 
ocen, w odniesieniu do wszystkich pod-
miotów dokonano ich z uwzględnieniem: 
wysokości aktywów, wyniku finansowego 
oraz wynagrodzeń, które stanowią pod-
stawę wypłat odpraw i innych świadczeń.

Kształtowanie wynagrodzeń 
członków zarządu
Obowiązywanie ustawy kominowej

Na początku 2011 r. zarządy 19 spośród 
26 funkcjonujących w tym czasie spółek 
objętych kontrolą5 funkcjonowały na pod-
stawie umów o pracę, a wysokość ich wyna-
grodzenia była zgodna z postanowieniami 
ustawy kominowej. 

Miesięczne wynagrodzenia preze-
sów ustalano w wysokości stanowiącej 
równowartość sześciokrotności podsta-
wy wymiaru6, tj. w kwocie 20,7 tys. zł. 
Wynagrodzenie pozostałych członków 
zarządu w tej grupie spółek ustalane 
było w wysokości od 5,7-krotności do sze-
ściokrotności podstawy wymiaru, a więc 
w przedziale od 19,7 tys. zł do 20,7 tys. zł. 
W tym samym czasie miesięczne wyna-
grodzenie prezesów pozostałych sied-
miu spółek7 mieściło się w przedziale 
od 77,6 tys. zł do 140 tys. zł, zaś pozo-
stałych członków zarządu w granicach 
od 55,0 tys. zł do 80,0 tys. zł.

5 Polski Fundusz Rozwoju SA oraz Polska Grupa Zbrojeniowa SA zostały utworzone w 2013 r.
6 Podstawa wymiaru: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 

z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
7 W sześciu spółkach członkowie zarządu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, przy czym Skarb 

Państwa był w tych spółkach akcjonariuszem mniejszościowym, zaś w jednej spółce z członkami zarządu 
zawarto kontrakty menedżerskie.

W IV kwartale 2011 r. rozpoczął się 
proces zmian formy zatrudniania człon-
ków zarządu, polegający na rozwiązywa-
niu z nimi umów o pracę, określających 
maksymalną wysokość wynagrodze-
nia na poziomie 20,7 tys. zł i zawieraniu 
kontraktów menedżerskich. Do końca 
2014 r. dokonano tych zmian w 12 spośród 
19 spółek, wskutek czego wynagrodzenia 
prezesów zarządu wzrosły od 60,1 tys. zł 
do 80 tys. zł, a w jednym przypadku nawet 
do 110 tys. zł. Wynagrodzenia pozostałych 
członków zarządów były w większości niż-
sze – od 5 tys. zł do 10 tys. zł od wynagro-
dzeń najwyższych.

Na koniec 2015 r. w siedmiu spółkach, 
w których członkom zarządu nie zmie-
niano formy zatrudnienia, utrzymano 
wynagrodzenia na niezmienionym po-
ziomie, tj. w przedziale od 19,7 tys. zł 
do 20,7 tys. zł, natomiast wynagrodzenia 
prezesów pozostałych spółek mieściły się 
w przedziale od 79 tys. zł do 157,7 tys. zł.

Zmiany w zasadach wynagradzania

Istotne ograniczenia w kształtowaniu wy-
sokości wynagrodzeń członków zarządu 
zostały wprowadzone w ustawie o wyna-
grodzeniach zarządu. 

Przewidziano nową formę ich zatrud-
nienia, zastępując dotychczasowe umowy 
o pracę lub kontrakty menedżerskie 
umowami o świadczenie usług zarzą-
dzania wraz z uzależnieniem wysokości 
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wynagrodzenia od wielkości spółki, tj. licz-
by zatrudnionych, obrotu netto ze sprzeda-
ży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych, a także od wartości akty-
wów. Utrzymano maksymalny wymiar 
odprawy jaką mógł otrzymać odchodzący 
ze stanowiska członek zarządu – na po-
ziomie trzykrotności części stałej mie-
sięcznego wynagrodzenia. Ograniczono 
natomiast możliwość wypłaty odszkodo-
wania z tytułu zakazu konkurencji do mak-
symalnej wysokości odpowiadającej sze-
ściokrotności części stałej miesięcznego 
wynagrodzenia.

Nowe regulacje w zasadach wynagra-
dzania wprowadzone w 2017 r., w koń-
cowym bilansie doprowadziły do reduk-
cji świadczeń, w porównaniu ze stanem 
na koniec 2016 r. 

Co prawda zmiany powodowały za-
równo wzrost wynagrodzeń, jak i obniż-
ki wysokości tych świadczeń, jednak 
skala redukcji wysokości wynagrodzeń 
była bardziej znacząca od wielkości pod-
wyżek.

Zwiększenie poziomu wynagrodzeń 
miało miejsce przede wszystkim w gru-
pie spółek, w których obowiązywały 
ograniczenia wynikające z ustawy ko-
minowej. 

W 2017 r. w porównaniu ze stanem 
w 2016 r. w dziewięciu podmiotach, 
w tym w pięciu, w których stosowano 
ograniczenia ujęte w ustawie komino-
wej, nastąpił kwotowy wzrost maksy-
malnych wynagrodzeń w granicach od 
0,7 tys. zł (z 25,7 tys. zł do 26,4 tys. zł) do 
15,3 tys. zł (z 20,7 tys. zł do 36 tys. zł). 

Z kolei w 17 spółkach maksymalną 
wysokość wynagrodzeń prezesów zarzą-
du określono na poziomie 66,1 tys. zł, 

co oznaczało ich obniżenie nawet 
o 96,5 tys. zł.

Wzrost wynagrodzeń 
a wyniki ekonomiczne

Ze względu na różnorodność podmiotów 
objętych kontrolą trudno je porównywać. 
Należało więc przyjąć wspólną metodykę 
oceny ich wyników ekonomiczno-finan-
sowych. Wybrano główne, występujące 
we wszystkich podmiotach elementy, takie 
jak: wartość aktywów, zysk netto, wartość 
przychodów ze sprzedaży. 

W ocenie NIK wzrastający potencjał eko-
nomiczny kontrolowanych spółek w latach 
2011–2015, wyrażający się we wzroście 
wartości aktywów, a także wysokie i ro-
snące w tym czasie wynagrodzenia kadry 
zarządzającej, nie przełożyły się nie tylko 
na poprawę wyników ekonomiczno-fi-
nansowych, lecz nawet na utrzymanie 
stanu z początku okresu objętego kon-
trolą. Natomiast wypłacane w kolejnych 
latach odprawy i odszkodowania z tytułu 
zakazu konkurencji były ściśle skorelowa-
ne ze wzrostem wynagrodzeń.

W latach 2011–2017 wartość akty-
wów 28 spółek zwiększyła się łącznie 
z 495 731,4 mln zł do 698 682,5 mln zł, 
tj. o 40,9%. Najwolniej (o 1,6%) wzrosły 
aktywa podmiotów z Grupy A, natomiast 
największy ich przyrost (o 69,7%) nastąpił 
w spółkach z Grupy D. O braku powią-
zań pomiędzy wysokością wynagrodzeń, 
a wynikami spółek w pierwszych pięciu 
latach (2011–2015) świadczy porównanie 
danych dotyczących: przychodów, wyniku 
finansowego oraz wysokości wynagrodzeń, 
charakteryzujących się największymi zmia-
nami w porównywanych latach, w poszcze-
gólnych grupach: w 2015 r. w odniesieniu 
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do 2011 r. oraz w 2017 r. w odniesieniu 
do 2015 r.8

Porównano również poziom wynagro-
dzeń zarządu na tle uposażeń pozostałej 
kadry kierowniczej oraz pracowników. 

Wyniki kontroli wskazały, że w większo-
ści podmiotów wynagrodzenia zarządów 
były nawet kilkakrotnie większe niż reszty 
kadry kierowniczej, w tym dyrektorów, 

8 Zmniejszenie wynagrodzeń w 2017 r. w porównaniu z 2015 r. wynikało z wdrożenia postanowień ustawy 
o wynagrodzeniach zarządu.

i rosły znacznie szybciej od wynagrodzeń 
kadry kierowniczej. 

Jeszcze większe dysproporcje we wzro-
ście wynagrodzeń zarządów występowały, 
jeśli porównać je z poziomem wynagro-
dzenia pracowników. 

Ich wzrost nie przekładał się jednak 
na poprawę wyników ekonomiczno-fi-
nansowych.

Tabela 1. Największe różnice w przychodach, wynikach finansowych i wysokości 
wynagrodzeń w poszczególnych grupach spółek w wybranych latach

Treść Lata Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E

Dynamika  
przychodów (w %)

2015/2011 85,3 76,5 97,9 95,4 92,9

2017/2015 105,1 113,7 113,4 86,0 110,4

Dynamika 
najwyższego 
wynagrodzenia 
członka zarządu 
(w %)

2015/2011 362,3 109,8 290,3 386,5 175,2

2017/2015 41,1 53,2 93,8 82,7 41,9

Wynik finansowy 
netto (mln zł)

2011 4 536,8 1 2929 -485,6 5 733,1 7 743,2

2015 -1 376,7 -1 531,4 -468,4 1 677,8 1 494,2

2017 6 408,0 7 779,6 541,7 6 811,8 6 161,8

Źródło: Na podstawie wyników kontroli NIK.

Tabela 2. Relacja (min. i maks. krotność) wynagrodzenia członka zarządu do wynagrodzenia 
pracownika w poszczególnych grupach spółek w wybranych latach

Rok Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E

2011r. 2,6 - 5,3 10,7 - 24,6 3,1 - 13,1 2,1 - 7,2 6,0 - 21,5

2015 r. 2,0 - 13,6 12,0 - 25,7 4,5 - 43,8 5,1 - 15,8 13,5 - 28,0

2017 r. 5,3 - 12,3 18,3 - 42,3 2,5 - 22,2 9,0 - 10,8 12,7 - 24,1

Źródło: Na podstawie wyników kontroli NIK.
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Brak korelacji pomiędzy sytuacją finanso-
wą spółek w badanym okresie a wzrostem 
wynagrodzeń członków zarządu jest szcze-
gólnie wyraźny przy zestawieniu wyni-
ków finansowych netto per capita oraz 
średnich rocznych koszów wynagrodzeń 
pracowników i członków zarządu. O ile 
wyniki finansowe netto oraz koszty wy-
nagrodzeń pracowników kształtowały się 
w całym badanym okresie na zbliżonym 
poziomie, to w latach 2011–2016 koszty 

9 Grupa F – spółki, w których wysokość wynagrodzeń członków zarządu określano wg ograniczeń ustawy ko-
minowej: Grupa LOTOS SA, Krajowa Spółka Cukrowa SA, Polska Agencja Prasowa SA, Polska Wytwórnia 
Papierów Wartościowych SA, Polski Holding Nieruchomości SA, Polskie Radio SA, Telewizja Polska SA.

10 Grupa G – spółki, w których wysokość wynagrodzeń członków zarządu od początku 2011 r. nie podlegała 
ograniczeniom ustawy kominowej: Giełda Papierów Wartościowych SA, KGHM Polska Miedź SA, PGE 
Polska Grupa Energetyczna SA, Polski Koncern Naftowy Orlen SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski SA, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Tauron Polska Energia SA.

11 Grupę F1 tworzy pięć spółek, po wyłączeniu z Grupy F dwóch spółek: Telewizji Polskiej SA oraz Polskiego Radio 
SA, jako podmiotów realizujących misję publiczną, dla których zysk nie stanowi głównego celu ich działania.

wynagrodzeń członków zarządów wyka-
zywały dynamiczny wzrost.

Z kolei, z porównania kształtowania się 
średnich wyników finansowych netto per 
capita w spółkach z Grupy F1

11 i Grupy G 
wynika, że wielkości te nie tylko wyka-
zywały zbliżone trendy w całym okresie 
objętym kontrolą, lecz również w wymia-
rze liczbowym. Wynik finansowy netto 
per capita spółek z Grupy F1, po załamaniu 
w 2012 r., od 2014 r. wykazał dynamiczny 

Rysunek 1. Średnie roczne koszty wynagrodzeń jednego pracownika i jednego członka 
zarządu w spółkach Grupy F9 i Grupy G10 w latach 2011–2017 (w tys. zł)

Źródło: Na podstawie wyników kontroli NIK.
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wzrost a od 2015 r. przekroczył poziom 
osiągany przez spółki z Grupy G.

Fluktuacja kadry kierowniczej
Wyniki kontroli wskazują na bardzo 
dużą fluktuację kadry kierowniczej. 
Zmiany na takich stanowiskach w latach 
2011–2017 dotyczyły łącznie 1295 osób, 
z  tego  284  członków zarządów oraz 
1011 dyrektorów. W okresie pięciu lat 
(w latach 2011–2015) ze stanowisk kie-
rowniczych zwolniono łącznie 727 osób, 
tj. 56,1% wszystkich zwolnionych w ana-
lizowanym okresie, z tego 167 członków 
zarządów (58,8%) i 560 dyrektorów 
(55,4%). Oznacza to, iż przez dwa lata (lata 
2016–2017) ze stanowisk kierowniczych 
odeszło 568 osób (43,9%), z tego 117 człon-
ków zarządów (41,2%) oraz 451 dyrekto-
rów (44,6%). Szczególnie dużą wymia-
nę kadr stwierdzono w jednej ze spółek  
Grupy C, w której zwolniono 72 z 88 dy-
rektorów, przy czym 41 spośród tych osób 
zajmowało stanowiska krócej niż dwa lata, 
zaś 12 osób mniej niż rok.

NIK uznała taką politykę kadrową za 
niewłaściwą. Zdaniem Izby, zbyt częste 
zmiany na stanowiskach kierowniczych 
nie mogły pozytywnie wpływać na jakość 
zarządzania.

Odprawy dla kadry kierowniczej
W latach 2011–2017 spółki wypłaciły od-
prawy 467 osobom w łącznej wysokości 
72 912,3 tys. zł. Ich beneficjenci stanowili 
36,1% ogólnej liczby zwolnionych członków 
kadry kierowniczej. W pierwszych pięciu 
latach (2011–2015) 247 osobom wypła-
cono 38 121,7 tys. zł (52,5%), zaś w kolej-
nych dwóch 264 osoby otrzymały łącz-
nie 34 486,6 tys. zł (47,5%). Największe 

wypłaty miały miejsce w latach 2015–2016 
i wyniosły odpowiednio: 15 977,4 tys. zł 
i 25 214,7 tys. zł.

Do największej grupy beneficjentów od-
praw – tj. 34,9% z ogólnej liczby 163 osób, 
które otrzymały takie świadczenia, nale-
żały te odchodzące z zajmowanych stano-
wisk w spółkach Grupy C. 

Jednocześnie stanowili oni najmniejszy 
odsetek (28,4%) w porównaniu z liczbą 
osób zwolnionych w tej grupie spółek, 
wobec średniej dla wszystkich grup na po-
ziomie 36,1%.

Ocena wypłacanych odpraw

Jako podstawę oceny wypłaty odpraw 
przyjęto określony w Kodeksie pracy trzy-
miesięczny okres wypowiedzenia. Zapisy 
w umowach, w których wypłaty odpraw 
przekraczały ten okres, Najwyższa Izba 
Kontroli oceniła negatywnie. W przy-
padku członków zarządu taka praktyka 
była możliwa wyłącznie przy zatrudnieniu 
na podstawie kontraktów menedżerskich, 
bowiem zarówno ustawa kominowa (w od-
niesieniu do członków zarządu zatrud-
nionych na podstawie umowy o pracę), 
jak i ustawa o wynagrodzeniach zarządu 
ograniczały możliwość wypłaty odprawy 
do wysokości trzymiesięcznego wynagro-
dzenia.

W latach 2011–2017 tego rodzaju świad-
czenia przekraczające równowartość trzy-
krotnego miesięcznego wynagrodzenia wy-
niosły łącznie 27 637,7 tys. zł, tj. 37,9% 
ogólnej kwoty wypłaconych odpraw.

Kolejnym zidentyfikowanym w kontro-
li negatywnym zjawiskiem było zawiera-
nie porozumień z członkami kadry kie-
rowniczej, w ramach których, w zamian 
za zgodę na natychmiastowe rozwiązanie  
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umowy/kontraktu, otrzymywali oni wyż-
sze odprawy i odszkodowania, a także 
ekwiwalenty z tytułu niewykorzysta-
nych urlopów – przy równoczesnym zwol-
nieniu z obowiązku świadczenia pracy 
w okresie wypowiedzenia. Największe 
wypłaty, po części związane z powyż-
szą praktyką, miały miejsce w latach  
2015–2017. Tak skonstruowane od-
prawy, wypłacone w  łącznej kwocie 
50 658,6 tys. zł, stanowiły 69,5% wszyst-
kich odpraw przyznanych w okresie ob-
jętym kontrolą. Odszkodowania z ty-
tułu zakazu konkurencji, wypłacone 
w latach 2015–2017 w łącznej kwocie 
92  860,1  tys.  zł, sięgały 63% sumy 
wszystkich odszkodowań przyznanych 
w tym okresie.

Wśród wielu nieprawidłowości związa-
nych z wypłatami odpraw, w kilku przy-
padkach stwierdzono wyjątkowy przejaw 
braku odpowiedzialności za finanse spółki. 

Dość często okoliczności i treści za-
wieranych porozumień z odchodzącymi 
członkami kadry kierowniczej rodziły 
także uzasadnione podejrzenia, że wy-
sokość wypłacanych odpraw była „ceną”, 
jaką spółka godziła się zapłacić za zwol-
nienie takiego stanowiska pracy. 

I tak na przykład:
• W spółce z Grupy D, jako podsta-

wę naliczenia w latach 2015–2016 od-
praw czterem członkom zarządu przyję-
to 1/12 wynagrodzenia całkowitego, za-
miast wynagrodzenia stałego. Przyjęcie 
premii rocznych do wyliczenia powyższych 

Rysunek 2. Kwoty odpraw wypłaconych kadrze kierowniczej w poszczególnych grupach 
w latach 2011–2017 (w mln zł)

Źródło: Na podstawie wyników kontroli NIK.
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odpraw, w ocenie NIK, było w skutkach 
działaniem niegospodarnym. Zwolnionym 
wypłacono bowiem świadczenia w postaci 
odpraw w kwocie wyższej o 2428 tys. zł 
(o 241,6%) niż w przypadku przyjęcia 
za podstawę tych wyliczeń wynagrodze-
nia stałego, tak jak to uczyniono w latach 
2011–2013 i w 2017 r. W opinii NIK ne-
gatywnym przykładem sposobu formuło-
wania umów menedżerskich jest sytuacja, 
w której członkowi zarządu, niepowoła-
nemu na kolejną kadencję, przyznawano 
podwójną odprawę, czyli sześciokrotność 
1/12 wynagrodzenia całkowitego – jak po-
dano w umowach: „tytułem ekwiwalentu 
związanego z brakiem okresu wypowie-
dzenia”. Dodać należy, że kontrakty me-
nedżerskie zawierane były na czas peł-
nienia funkcji członka zarządu do końca 
kadencji, a więc okres wypowiedzenia 
nie miał w tych przypadkach zastosowa-
nia. Spółka nie podała przyczyn przyjęcia 
takich rozwiązań.

 • Wskutek zawartych w latach 2012–2015 
porozumień w spółce z Grupy C, czterem 
zwolnionym członkom zarządu przyznano 
odprawy w wysokości 12-krotności mie-
sięcznych wynagrodzeń. Kwota wypłaco-
nych odpraw powyżej trzykrotnych wy-
nagrodzeń wyniosła łącznie 1755,5 tys. zł. 
Odprawy przekraczające trzymiesięczne 
wynagrodzenie (maksymalnie 8-krotność) 
łącznie o 321 tys. zł otrzymało także dzie-
więciu spośród 22 dyrektorów zwolnio-
nych w latach 2012–2017.

 • Wypłacenie w 2012 r. wiceprezesowi 
zarządu jednej ze spółek z Grupy E dodat-
kowej odprawy w wysokości sześciomie-
sięcznego ostatnio otrzymywanego wy-
nagrodzenia brutto nastąpiło niezgodnie 
z obowiązującymi w tej spółce zasadami 

wynagradzania członków zarządu oraz za-
wartą w sierpnia 2011 r. umową o pracę. 
W wyniku porozumienia wiceprezesowi 
zarządu wypłacono dodatkową odprawę 
w wysokości 610,8 tys. zł. W związku 
z rozwiązaniem umowy o pracę otrzy-
mał on łączną kwotę świadczeń w wyso-
kości 1 251,7 tys. zł, z tego: 305,4 tys. zł 
odprawy wynikającej z umowy o pracę, 
305,4 tys. zł – jako ekwiwalent równy wy-
nagrodzeniu należnemu w przypadku roz-
wiązania umowy o pracę z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, 
610,8 tys. zł – jako dodatkową odprawę 
oraz 30,1 tys. zł, jako ekwiwalent za nie-
wykorzystany urlop.

NIK nie uznała wyjaśnień za uzasadnio-
ne, że powodem takich wypłat był wielo-
letni staż pracy w spółce oraz utrata prawa 
do otrzymania premii rocznej. Niezależnie 
bowiem od tego, że rozwiązanie umowy 
o pracę wynikało z inicjatywy wiceprezesa 
zarządu, więc ryzyko utraty premii rocznej 
było mu znane, zgodnie z obowiązujący-
mi w spółce zasadami, członkom zarzą-
du może być przyznana nagroda roczna 
lub inna nagroda, której wysokość usta-
la RN spółki, natomiast nie przewidują 
takiego uprawnienia dla prezesa zarzą-
du. W ocenie NIK, prezes zarządu prze-
kroczył swoje uprawnienia i jego decyzje 
były działaniem nielegalnym, które skut-
kowało niegospodarnym wydatkowaniem 
610,8 tys. zł.

Innym przykładem działania niegospo-
darnego w tej spółce było ustalenie w umo-
wie o pracę, zawartej w styczniu 2011 r., 
wypłaty odprawy w wysokości sześcio-
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
w przypadku złożenia przez pracownika 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy 
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o pracę do 30 czerwca 2011 r. oraz trzymie-
sięcznego okresu wypowiedzenia w sytu-
acji wypowiedzenia umowy przez każdą 
ze  stron. W wyniku wypowiedzenia 
umowy przez pracownika w maju 2011 r., 
została ona rozwiązana 31 sierpnia 2011 r. 
W konsekwencji, po niepełnych czterech 
miesiącach wykonywania pracy, otrzy-
mał on trzymiesięczne wynagrodzenie, 
tj. kwotę 195 tys. zł za okres wypowie-
dzenia, w czasie którego został zwolniony 
z obowiązku świadczenia pracy oraz sze-
ściomiesięczne wynagrodzenie, tj. kwotę 
390 tys. zł, jako odprawę z zawartej umowy 
o pracę. NIK nie uznała za zasadne wy-
jaśnień spółki, że jedną z głównych zasad 
postępowania zarządu w odniesieniu 
do kwestii rozwiazywania stosunków pracy 
jest szacunek do pracownika oraz dążenie 
do ugodowego załatwienia sprawy.

 • Zarząd jednej ze spółek z Grupy C za-
warł w kwietniu 2015 r. porozumienie 
z prokurentem w sprawie rozwiązania 
umowy menedżerskiej, w którym przyznał 
mu świadczenie w wysokości siedmiomie-
sięcznego wynagrodzenia. Jako uzasadnie-
nie podano staranny i dokonany w terminie 
zwrot spółce dokumentów oraz powie-
rzonych rzeczy, takich jak: identyfikator, 
komputer oraz karty kredytowe. Spółka 
poniosła koszty w wysokości 294 tys. zł. 
W czerwcu 2016 r. nowy zarząd złożył za-
wiadomienie do prokuratury o podejrze-
niu możliwości popełnienia przestępstwa 
przez poprzedników.

 • Wskutek wydłużenia w lipcu 2012 r. 
przez radę nadzorczą jednej ze spółek 
z Grupy B okresu wypowiedzenia pracy 
dla kadry kierowniczej z trzech do sześciu 
miesięcy, spółka wypłaciła dwóm człon-
kom zarządu, odwołanym we wrześniu 

2013 r., pełne wynagrodzenie za sześcio-
miesięczny okres wypowiedzenia w łącz-
nej wysokości 1205,6 tys. zł, zwalniając 
ich równocześnie z obowiązku świadcze-
nia pracy. Podobnie postąpiono w okresie 
od lutego do marca 2016 r., kiedy odwołano 
kolejnych pięciu członków zarządu, rozwią-
zując z nimi umowy także z sześciomie-
sięcznym wypowiedzeniem i zwalniając 
ich z obowiązku świadczenia pracy. Za cały 
okres wypowiedzenia otrzymali oni wy-
nagrodzenie w wysokości 2632,8 tys. zł. 
W wypadku zastosowania trzymiesięcz-
nego okresu wypowiedzenia, wydatki 
spółki na wynagrodzenia w okresie wy-
powiedzenia wspomnianych siedmiu od-
wołanych członków zarządu byłyby niższe 
o 2269,2 tys. zł.

 • Działaniem niegospodarnym była wypła-
ta, niezgodnie z umową o pracę, jednora-
zowego świadczenia w kwocie 600 tys. zł, 
tj. w wysokości rocznego wynagrodzenia 
zasadniczego, jednemu z dyrektorów 
w spółce z Grupy E. W wyniku rozwiązania 
umowy, pracownik otrzymał także pię-
ciomiesięczne wynagrodzenie w wyso-
kości 250 tys. zł za okres wypowiedzenia, 
w którym został zwolniony z obowiązku 
świadczenia pracy. Przedstawiciel zarzą-
du spółki nie wyjaśnił powodów takiego 
działania, stwierdzając jedynie, że jedną 
z głównych zasad postępowania zarządu 
w odniesieniu do kwestii rozwiazywania 
stosunków pracy jest szacunek do pracow-
nika oraz dążenie do ugodowego załatwie-
nia sprawy.

 • Prezes spółki z Grupy E spowodował 
wypłacenie jednemu z dyrektorów jed-
norazowego świadczenia odpowiadają-
cego sześciokrotności wynagrodzenia za-
sadniczego, tj. 300 tys. zł, na podstawie 
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zawartego porozumienia o rozwiąza-
niu umowy o pracę 31 stycznia 2017 r. 
NIK nie uznała za wystarczające wyja-
śnienia przedstawiciela zarządu spółki, 
który stwierdził, że: „...stan taki [po-
wstrzymanie się od działań konkurencyj-
nych – przyp. NIK] jest łatwiejszy do osią-
gnięcia w sytuacji, gdy pracownik posiada 
komfort finansowy, a jego utrata byłaby 
bardzo dotkliwa”. NIK zwróciła uwagę, 
że pracownik otrzymał także odszkodo-
wanie z tytułu zawartej umowy o zakazie 
konkurencji w wysokości sześciomiesięcz-
nego wynagrodzenia, tj. w łącznej kwocie 
300 tys. zł, które było zabezpieczeniem 
przed niepodejmowaniem działań kon-
kurencyjnych.

Odszkodowania 
dla kadry kierowniczej
W umowach z kadrą kierowniczą spółek 
nie zostały szczegółowo uregulowane za-
gadnienia dotyczące zakazu konkurencji 
w okresie zatrudnienia i po rozwiązaniu 
stosunku pracy. Ich treść oznacza de facto 
wysyłanie zwalnianych członków kadry 
na wysokopłatne urlopy. Chcąc bowiem 
zachować odszkodowanie, nie mogą oni 
podejmować żadnej działalności, która 
– nawet w najmniejszym stopniu – była-
by zbieżna z profilem działalności spół-
ki, w której byli zatrudnieni. Kierowanie 
na dodatkowe wielomiesięczne urlopy osób 
wykształconych, z dużym doświadcze-
niem zawodowym (zwłaszcza menedżer-
skim), NIK oceniła także jako niekorzystne 
z punktu widzenia rozwoju gospodarki 
narodowej.

O braku racjonalności ponoszonych wy-
datków, przy obecnych rozwiązaniach, mogą 
świadczyć także następujące ustalenia:

 • Wśród dziewięciu spółek produkcyjnych 
z Grupy A i z Grupy B, cztery spółki po-
siadały pozycję monopolistyczną na rynku 
krajowym, natomiast ich wydatki ponie-
sione na odszkodowania w łącznej kwocie 
24 388,9 tys. zł stanowiły 59,3% wydat-
ków w tych dwóch grupach podmiotów. 
Kolejne cztery spółki mające konkuren-
tów wśród innych podmiotów z udzia-
łem SP wydatkowały na odszkodowania 
16 712,1 tys. zł, natomiast jedyna w tej gru-
pie spółka, mająca konkurentów w sektorze 
prywatnym nie zawierała w okresie obję-
tym kontrolą umów o zakazie konkurencji.

 • Spółki nie tylko nie sporządzały szcze-
gółowego wykazu informacji, których 
ujawnienie naraziłoby je na straty, lecz 
także listy pracowników mających do-
stęp do tych tajemnic. Obejmowały więc 
umowami o zakazie konkurencji na ogół 
tylko członków zarządu oraz część dyrek-
torów, pomijając wielu innych zatrudnio-
nych, z racji wykonywanej pracy mających 
dostęp do wielu istotniejszych danych, 
których ujawnienie mogłoby doprowadzić 
do faktycznych strat.

 • W okresie objętym kontrolą z 98 zwol-
nionymi członkami kadry kierowniczej 
zawarto umowy o zakazie konkurencji 
na okresy krótsze niż sześć miesięcy, z tego 
z 21 osobami – na cztery miesiące, z ko-
lejnymi 32 osobami – na trzy, z 27 osoba-
mi – na dwa oraz z 18 osobami – na jeden 
miesiąc. Zawieranie umów na tak krótkie 
okresy, a równocześnie o tak nieprecy-
zyjnej treści, nie można odpowiedzialnie 
tłumaczyć potrzebą ochrony spółki przed 
działaniami konkurencyjnymi tych osób.

 • Zawieranie umów o zakazie konku-
rencji z powołaniem się na szeroką listę 
spółek, oznaczało kierowanie tych osób 
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na wysokopłatne wielomiesięczne urlopy, 
finansowane ze środków spółki. Osoby 
te nie mogły bowiem w okresie obowią-
zywania umowy podjąć żadnej pracy 
w tych podmiotach bez zagrożenia utra-
ty odszkodowania.

W latach 2011–2017 beneficjentami 
umów o odszkodowanie z tytułu zaka-
zu konkurencji zostało 547 osób, z tego 
259 członków zarządów, zwolnionych 
z pełnionych funkcji oraz 288 dyrek-
torów, z którymi rozwiązano stosunek 
pracy. Pod względem liczby członków 
kadry kierowniczej, którzy opuszczając 
zajmowane stanowiska otrzymali odszko-
dowania z tego tytułu, największą grupę 
stanowiły osoby zwolnione w ostatnich 
trzech latach. W latach 2011–2014 od-
szkodowania otrzymało łącznie 208 osób, 
tj. 38%, natomiast w pozostałych trzech 
latach 339 osób (62%), w tym w 2016 r. 
aż 164 osoby, tj. 30% wszystkich benefi-
cjentów odszkodowań w analizowanym 
okresie.

W latach 2011–2017 odchodzący człon-
kowie kierownictwa, którym przyznano 
odszkodowania z tytułu zakazu konku-
rencji otrzymali łącznie 147 285,7 tys. zł. 
Największe kwoty przyznano osobom 
opuszczającym stanowiska kierowni-
cze w latach 2016, 2015 i 2013, odpo-
wiednio w wysokości: 41 182,8 tys. zł, 
33 156,3 tys. zł i 25 517,6 tys. zł. W czte-
rech pierwszych latach (2011–2014) przy-
znane odszkodowania w łącznej wysokości 
54 425,6 tys. zł stanowiły 37% ogólnej 
kwoty wypłaconych odszkodowań, nato-
miast osobom odchodzącym ze stanowisk 
kierowniczych w kolejnych trzech latach 
(2015–2017) przyznano odszkodowania 
w łącznej wysokości 92 860,1 tys. zł (67%).

W porównaniu ze średnią kwotą wy-
płaconego świadczenia w całym okresie 
na poziomie 269,3 tys. zł, największa śred-
nia wartość przyznanego odszkodowanie 
miała miejsce w 2013 r. i 2015 r. i wyniosła 
kolejno 386,6 tys. zł i 334,9 tys. zł.

Niezależnie od krytycznej oceny doty-
czącej gospodarności wydatkowania środ-
ków mających przeciwdziałać działalności 
konkurencyjnej ze strony odchodzących 
z pracy członków kadry kierowniczej spół-
ek strategicznych, w kilku przypadkach 
NIK kwestionowała zarówno wysokość 
wypłaconych odszkodowań, jak i zasad-
ność ich przyznania. I tak:

 • W spółce z Grupy D, jako podstawę nali-
czenia czterem członkom zarządu w latach 
2015–2016 odszkodowania z tytułu zakazu 
konkurencji przyjęto 1/12 wynagrodze-
nia całkowitego, zamiast wynagrodzenia 
stałego. Przyjęcie premii rocznych do wy-
liczenia powyższych odszkodowań skutko-
wało wypłatą tego świadczenia w kwocie 
wyższej o 1 897,3 tys. zł (o 70,8%).

 • W jednej ze spółek z Grupy C dokonano 
wypłaty pięciu byłym członkom zarządu 
odszkodowań z tytułu zakazu konkuren-
cji w pełnej wysokości, w okolicznościach 
uzasadniających potrzebę zmian warun-
ków zawartych umów. Z byłymi członka-
mi zarządu rozwiązane zostały bowiem 
umowy o pracę z kilkumiesięcznym 
(od ponad sześciu do ponad dziewięciu 
miesięcy) wypowiedzeniem i równocze-
snym zwolnieniem ze świadczenia pracy. 
Następnie osoby te przez okres do 12 mie-
sięcy zostały objęte zakazem konkuren-
cji i otrzymały odszkodowanie w łącznej 
wysokości 1 091,0 tys. zł. W ocenie NIK, 
z uwagi na tak długi okres faktycznego nie-
świadczenia pracy, 12-miesięczny zakaz 
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konkurencji powinien obejmować rów-
nież nieświadczenie pracy w czasie wy-
powiedzenia stosunku pracy. W związku 
z tym kwota wypłaconych odszkodowań 
nie powinna przekroczyć łącznej kwoty 
288 tys. zł, tj. odszkodowania z tytułu 
zakazu konkurencji odpowiednio za trzy 
do sześciu miesięcy.

 • Po uzyskaniu informacji od odwołanego 
w 2013 r. członka zarządu jednej ze spó-
łek z Grupy E, któremu wypłacano od-
szkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, 
o podjęciu pracy w podmiocie zależnym, 
w którym spółka posiada 100% udzia-
łów, zmniejszono wysokość odszkodowa-
nia o kwotę pobieranego wynagrodzenia 
w nowym miejscu pracy. Pracownikowi 
wypłacono odszkodowanie w wysoko-
ści 454 tys. zł. Zdaniem NIK, wypłata 
tej kwoty była świadczeniem nienależ-
nym. Nie można bowiem uznać, że praca 
w podmiocie będącym w 100% własnością 
spółki może być wobec niej konkurencyjna.

 • Na podstawie porozumienia rozwią-
zującego 30 września 2011 r. umowę 
o pracę z jednym z dyrektorów w spółce 
z Grupy E dokonano wypłaty odszkodo-
wania w kwocie 427,6 tys. zł, tj. w wy-
sokości 12-miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego z tytułu zakazu konkurencji, 
obowiązującego w okresie sześciu miesię-
cy po ustaniu stosunku pracy, tj. w wy-
sokości 200% wynagrodzenia miesięcz-
nego. Postanowienia tego porozumienia 
– a w konsekwencji dokonana wypłata od-
szkodowania – były niezgodne z obowią-
zującymi zasadami, w których określono 
maksymalną wysokość odszkodowania 
na 100% wynagrodzenia miesięcznego. 
Dopuszczono wprawdzie, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, możliwość 

wydłużenia okresu obowiązywania za-
kazu, ale nie przewidywano zwiększenia 
maksymalnej miesięcznej wysokości od-
szkodowania. Oznacza to, że kwota nie-
prawidłowo wypłaconego odszkodowania 
wyniosła 213,8 tys. zł. Z uwagi na narusze-
nie obowiązujących zasad, NIK nie uznała 
wyjaśnień przedstawiciela zarządu spółki 
za zasadne. Podkreślał on, że ze wzglę-
du na wiedzę zawodową pracownika: 
„… zwiększona wysokość odszkodowa-
nia pozwala zwiększyć bezpieczeństwo 
spółki z uwagi na szczególną dolegliwość 
po stronie pracownika, związaną z utratą 
otrzymanego odszkodowania”.

 • Jedna ze spółek z Grupy A zawarła 
umowy o zakazie konkurencji z pracow-
nikami spoza ścisłej kadry kierowniczej. 
Za powstrzymanie się od podejmowania 
działalności konkurencyjnej spółka wypła-
cała odszkodowania m.in. kierownikowi 
ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, 
któremu przez okres 24 miesięcy przeka-
zano łącznie 171,4 tys. zł oraz dyrektoro-
wi ds. edukacji i szkoleń, który w okresie 
12 miesięcy otrzymał łącznie 107 tys. zł.

W ocenie NIK, zawieranie umów w tym 
zakresie, niepoprzedzone rzetelną anali-
zą ryzyka istniejących zagrożeń i sposobu 
ich minimalizowania, nie stanowiło realne-
go zabezpieczenia spółek przed nieuczci-
wą konkurencją, na którą hipotetycznie 
mogliby mieć wpływ zwalniani człon-
kowie kierownictwa. Brak takich analiz, 
a także zaniechanie w praktyce weryfika-
cji przestrzegania zobowiązań beneficjen-
tów odszkodowań od powstrzymywania 
się od działalności konkurencyjnej ozna-
cza, że wypłacanie tym osobom odszko-
dowań w łącznej kwocie 147 285,7 tys. zł 
było niegospodarne. Zdaniem NIK, spółki 
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przed zawarciem kosztownych umów 
o zakazie konkurencji powinny wdrożyć 
precyzyjne procedury ochrony tajem-
nicy przedsiębiorstwa, a w umowach  
o pracę/o świadczenie usług zarządzania 
wprowadzić zapisy umożliwiające skutecz-
ne dochodzenie swoich praw w ewentual-
nym postępowaniu sądowym. Dlatego też 
w opinii NIK, zakazywanie pracy zwal-
nianym członkom kadry kierowniczej 
w podmiotach o zbliżonym przedmiocie 
działalności nie znajduje ekonomicznego 
uzasadnienia.

Beneficjenci systemu
Analiza dokonywanych wypłat świadczeń 
członkom kierownictwa, głównie człon-
kom zarządów odchodzącym z pracy wy-
kazała, że 19 spośród 28 spółek wypłaciło 
świadczenia dla tych osób w znacznych 
kwotach.

Świadczenia dla odchodzących w latach 
2011–2017 członków kadry kierowniczej, 
przekraczające 500 tys. zł na osobę, wy-
niosły łącznie 155 055,1 tys. zł. Wypłacono 
je 107 osobom, co ilustruje tabela 3.

Największe wypłaty świadczeń, powy-
żej 500 tys. zł na osobę, miały miejsce 
w 2013 r., 2015 r. oraz w 2016 r. i wyniosły 
kolejno: 49 783,9 tys. zł, 42 740,9 tys. zł 
i 34 735,7 tys. zł.

Wśród głównych beneficjentów znajdo-
wało się dziesięć osób, które otrzymały 
ponad 2 mln zł każda, dwie osoby z kwotą 
przekraczającą 3 mln zł oraz jedna, która 
otrzymała ponad 4 mln zł.

Studium przypadku

W kwietniu 2010 r. przewodnicząca RN 
jednej ze spółek z Grupy B dokonała, 
na podstawie uchwały RN, zmiany umowy 
o pracę z prezesem zarządu. Dotyczyła 
czasu trwania umowy. Wcześniej był 
on określony – na czas pełnienia funk-
cji prezesa zarządu spółki, a po wprowa-
dzonej zmianie – na czas nieokreślony. 
Spowodowało to niemożność wypowie-
dzenia mu umowy, bowiem po jego odwo-
łaniu z funkcji objęty został 37-miesięcz-
nym okresem ochrony przedemerytalnej. 

Na podstawie porozumienia stron, do-
tyczącego rozwiązania w czerwcu 2013 r. 

Tabela 3. Świadczenia dla odchodzących członków kadry kierowniczej przekraczające 
500 tys. zł na osobę w latach 2011–2017

Spółki Liczba spółek, które  
wypłaciły świadczenia Liczba beneficjentów Kwota wypłaconych 

świadczeń (tys. zł)

Grupa A 4 19 23 302,0

Grupa B 2 6 26 620,1

Grupa C 4 25 34 858,5

Grupa D 5 31 36 280,5

Grupa E 4 26 33 994,0

Razem 19 107 155 055,1

Źródło: Opracowano na podstawie wyników kontroli.
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umowy o pracę, spółka wypłaciła byłemu 
prezesowi 4339,7 tys. zł, z tego odszko-
dowanie z tytułu rozwiązania umowy 
w okresie ochrony przedemerytalnej 
‒ w wysokości 2960 tys. zł oraz z tytułu 
zakazu konkurencji w kwocie 960 tys. zł, 
a także trzymiesięczną odprawę przewi-
dzianą w umowie o pracę ‒ 240 tys. zł 
oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop 
(47 dni) ‒179,7 tys. zł.

Zarząd spółki wyjaśnił, że po zakoń-
czeniu wykonywania przez tę osobę po-
wierzonych jej zadań nie istniała potrzeba 
dalszego jej zatrudniania i w konsekwen-
cji zawarto porozumienie dotyczące roz-
wiązania umowy o pracę na powyższych 
warunkach.

Niedostateczny nadzór
Stwierdzone nieprawidłowości nie były eli-
minowane przez nadzór właścicielski 
nad spółkami SP – gdyż spraw wynagro-
dzeń i odpraw nie monitorowali ministro-
wie mający uprawnienia właścicielskie. 
Mimo skierowania swoich przedstawicieli 
do rad nadzorczych spółek, nie gromadzili 
i nie analizowali danych o wysokości kwot 
odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu 
konkurencji, wypłacanych poszczególnym 
członkom zarządów.

Ministrowie nie mieli też pełnych infor-
macji na temat przyczyn dokonywanych 
przez rady nadzorcze odwołań członków 
zarządu w trakcie kadencji. Brak moni-
toringu działań rad nadzorczych w sfe-
rze stosowania zasad wynagradzania, 
w połączeniu z niepełnymi informacja-
mi w zakresie polityki kadrowej, należy 
uznać za dysfunkcję nadzoru właściciel-
skiego. Przedstawiane przez ministrów 
argumenty dotyczące braku podstaw 

prawnych do pozyskiwania tych informacji, 
a także wskazywanie na rady nadzorcze 
jako organy sprawujące nadzór nad spół-
kami NIK uznała za niezasadne.

Według Izby istotnym elementem nad-
zoru właścicielskiego nad spółkami z udzia-
łem SP powinien być dobór właściwie przy-
gotowanych członków rad nadzorczych 
umożliwiający wyłonienie przez nich kom-
petentnych i profesjonalnych zarządów. 
Sprawowanie przez rady nadzorcze (bądź 
pełnomocników wspólnika) w składach 
desygnowanych przez ministrów bezpo-
średniego nadzoru nad działalnością spółek 
należy uznać za instrument stwarzający 
realną możliwość kontrolowania proce-
sów zachodzących w tych podmiotach, 
w tym związanych z prowadzoną polity-
ką kadrową.

Skala nieprawidłowości w gospodarowa-
niu środkami spółek przeznaczanych 
na świadczenia dla kadry kierowniczej jed-
noznacznie dowodzi potrzeby zwiększenia 
skuteczności nadzoru nad spółkami ze st-
rony organów właścicielskich.

Podsumowanie
Odpowiedzialność za stwierdzone niepra-
widłowości w wypłatach odpraw i odszko-
dowań z tytułu zakazu konkurencji spoczy-
wa na radach nadzorczych oraz pełnomoc-
nikach wspólnika (reprezentantów Skarbu 
Państwa na Walnym Zgromadzeniu/
Zgromadzeniu Wspólników), którzy 
bez ekonomicznego i merytorycznego 
uzasadnienia zawierali kontrakty me-
nedżerskie, w miejsce umów o pracę, 
z członkami zarządu spółek strategicz-
nych z większościowym udziałem Skarbu 
Państwa. Zbliżone trendy w kształtowaniu 
się wyników ekonomiczno-finansowych 
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spółek w okresie objętym kontrolą, zarów-
no tych, w których członkowie zarządu 
byli zatrudniani na podstawie kontraktów 
menedżerskich, a więc wysoko opłacani, 
jak i w podmiotach, w których wynagro-
dzenia członków zarządu podlegały ogra-
niczeniom ustawy kominowej świadczą, 
że zwiększanie poziomu wynagrodzeń czę-
ści kadry zarządzającej nie miało związku 
z wynikami tych spółek. Było to zatem 
działanie niegospodarne.

Możliwość zatrudniania członków za-
rządu na podstawie kontraktów mene-
dżerskich rodziła nie tylko niekorzystne 
skutki w postaci wyższych kosztów wy-
nagrodzeń, lecz także pozwalała na do-
konywanie zmian na tych stanowiskach 
(tzw. wymianę kadr) z pominięciem wzglę-
dów merytorycznych. 

Kontrola NIK stwierdziła wiele przy-
padków, kiedy dla bezkonfliktowego zwol-
nienia członka zarządu przed upływem 
kadencji oferowano mu wielusettysięczne 

odprawy i odszkodowania z tytułu zaka-
zu konkurencji. Z uwagi na ograniczenia 
ustawowe nie byłoby to natomiast moż-
liwe w wypadku umów o pracę.

Istotne ograniczenia w tej dziedzinie 
wprowadziła ustawa o wynagrodzeniach 
zarządu. Ze względu jednak na krótki 
okres funkcjonowania tych rozwiązań, 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułowa-
ła wniosków systemowych.

W przypadku dwóch spółek NIK skie-
rowała do prokuratury zawiadomienia 
o podejrzeniu możliwości popełnienia 
przestępstwa polegającego na nadużyciu 
uprawnień i niedopełnienia obowiązków 
w odniesieniu do racjonalnego gospoda-
rowania majątkiem spółki.

JAN PIRÓG
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK

Słowa kluczowe: strategiczne spółki, Skarb Państwa, nadzór nad spółkami, kadra kierownicza, 
odszkodowania i odprawy

Key words: strategic companies, State Treasury, supervision of companies, management staff, 
compensation and severance payments
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Celem termomodernizacji, polegającej na dociepleniu ścian, stropów, wymianie okien 
i drzwi zewnętrznych oraz unowocześnieniu systemów grzewczych, jest zmniejszenie 
zużycia energii potrzebnej do ogrzewania budynku. W czasie ogólnopolskiej kontroli1 
efektów termomodernizacji spółdzielczych budynków mieszkalnych, współfinanso-
wanej ze środków publicznych, NIK ustaliła, że w większości obiektów nie uzyskano 
zakładanych oszczędności energii i nie ograniczono kosztów jej zakupu. Po remontach 
zużycie było o 42% niższe od zaplanowanego w audytach energetycznych. W wyniku 
modernizacji obiektów ucierpiało natomiast wiele chronionych gatunków ptaków.

ZBIGNIEW ŁABĘCKI 

PRZEMYSŁAW SZEWCZYK

Termomodernizacja wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych

Finansowanie i efekty rzeczowe przedsięwzięcia

Wprowadzenie  
Proces termomodernizacji może zostać 
dofinansowany środkami publicznymi, 
w tym z Unii Europejskiej. Takim dofi-
nansowaniem zarządzają różne instytucje, 
a należą do nich:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), 
przyznający premie termomodernizacyjne 
ze środków Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów;

 • wojewódzkie fundusze ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej udzielające 
dofinansowania, m.in. w formie pożyczek 

1 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Efekty termomodernizacji wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, realizowanej z udziałem środków 
publicznych, nr ewid. P/18/086, Delegatura NIK w Łodzi (koordynator kontroli), czerwiec 2019 r.

na preferencyjnych warunkach z możliwo-
ścią ich częściowego umorzenia;

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
– dofinansowanie w formie kredytów, 
pożyczek i dotacji w ramach programów 
priorytetowych;

 • urzędy marszałkowskie – pomoc w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego (RPO).

Kontrolą NIK objęto przedsięwzięcia 
związane z termomodernizacją przegród 
zewnętrznych budynków (ściany, okna, 
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drzwi), realizowane przez spółdzielnie 
mieszkaniowe z wykorzystaniem dofinan-
sowania z Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów oraz wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Większość skontrolowanych inwestycji do-
tyczyła docieplenia budynków wzniesio-
nych w latach 70. i 80. zeszłego stulecia, 
wykonanych z elementów prefabrykowa-
nych (tzw. wielka płyta).

W obu wymienionych wyżej przypad-
kach podstawą otrzymania dofinansowania 
było zrealizowanie planowanego przedsię-
wzięcia termomodernizacyjnego zgodnie 
z założeniami przyjętymi w audycie ener-
getycznym oraz na podstawie dokumenta-
cji projektowej lub – o ile to było wymagane 
– na podstawie projektu budowlanego za-
twierdzonego przez organ nadzoru budow-
lanego w decyzji (pozwoleniu na budowę). 
Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 4 Prawa bu-
dowlanego, pozwolenia na budowę nie wy-
maga docieplenie budynków o wysokości 
do 25 m, a więc obowiązek taki dotyczy 
typowych 11-kondygnacyjnych i wyższych 
bloków mieszkalnych wykonanych w tech-
nologii wielkopłytowej. W wypadku blo-
ków pięciokondygnacyjnych wymagane 
jest natomiast zgłoszenie robót właściwe-
mu organowi, gdyż taki obowiązek– zgod-
nie z art. 30 ust. 1 pkt 2c Prawa budow-
lanego – dotyczy budynków o wysokości 
powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m. Jeśłi 
chodzi o bloki niższe niż 12 m nie wyma-
ga się uzyskania pozwolenia na budowę, 
jak również zgłoszenia prac właściwemu 
organowi. 

Założenia kontroli
Kontrola została podjęta z inicjatywy 
Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ 

w ostatnim 10-leciu Izba nie przeprowa-
dzała w skali kraju kompleksowej kontroli 
dotyczącej tego zagadnienia, natomiast 
środki publiczne wydatkowane na termo-
modernizację są znaczące. Przykłado wo, 
w latach 2014–2018 (do września) Bank 
Gospodarstwa Krajowego wypłacił 
218,5 mln zł premii termomodernizacyj-
nych w związku z zadaniami realizowanymi 
przez spółdzielnie mieszkaniowe. Z kolei 
wysokość umorzenia pożyczek stanowią-
cych dofinansowanie termomodernizacji, 
udzielonych przez objęte kontrolą woje-
wódzkie fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej wyniosła w tym okre-
sie 71,8 mln zł. 

Głównym celem kontroli było usta-
lenie, czy termomodernizacja wpływa 
na ograniczenie przez spółdzielnie miesz-
kaniowe zużycia energii cieplnej i obni-
żenie kosztów poniesionych na ogrzewa-
nie oraz ograniczenie szkodliwych zanie-
czyszczeń emitowanych do atmosfery 
przez ciepłownie.

Badania kontrolne, poprzedzone kon-
trolą rozpoznawczą (20 marca – 31 maja 
2018 r.), przeprowadzono od 3 wrze-
śnia do 14 grudnia 2018 r., a objęto nimi 
lata 2014–2018 (do zakończenia badań). 
Uczestniczyło w niej osiem jednostek or-
ganizacyjnych NIK, delegatury w: Bydgo-
szczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, 
Łodzi (koordynator kontroli), Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu. 

Kontrolę przeprowadzono w sumie 
w 19 spółdzielniach mieszkaniowych, 
ośmiu wojewódzkich funduszach ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej, sześciu 
oddziałach terenowych Urzędu Regulacji 
Energetyki oraz w Banku Gospodarstwa 
Krajowego.
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Efekty termomodernizacji 
i ich weryfikacja
Instytucje udzielające dofinansowania pre-
zentują różne podejście do oczekiwanych 
efektów termomodernizacji. Tak zwany 
efekt rzeczowy w każdym wypadku polega 
na wykonaniu zadania zgodnie z audytem 
energetycznym i opracowaną na jego pod-
stawie dokumentacją techniczną. 

Efekty pozarzeczowe przedsięwzięć, 
które mogą zostać dofinansowane pre-
mią termomodernizacyjną z BGK, zostały 
określone w art. 3 ustawy o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów. Są to m.in.: 
zmniejszenie rocznego zapotrzebowania 
na energię cieplną (efekt energetyczny) 
oraz rocznych kosztów pozyskania ciepła 
(efekt ekonomiczny), w ściśle określonych 
wartościach minimalnych, planowanych 
według audytów energetycznych.

WFOŚiGW określają natomiast w różny 
sposób efekty pozarzeczowe termomo-
dernizacji. Najczęściej jest to ograniczenie 
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfe-
ry przez ciepłownie (głównie dwutlenku 
węgla, ale też tlenku węgla, dwutlenku 
siarki, tlenków azotu oraz pyłów zawie-
szonych) w związku z mniejszym zapo-
trzebowaniem energetycznym docieplo-
nych budynków (jest to efekt ekologiczny) 
lub zmniejszenie zużycia energii cieplnej 
w zmodernizowanych budynkach (efekt 
energetyczny, jak w przypadku dofinan-
sowania z BGK).

Efekty rzeczowe

Co do zasady badane instytucje wery-
fikowały wyłącznie prawidłowość rze-
czowego wykonania termomodernizacji. 
Przyjmowano bowiem założenie, że wy-
konanie zadania zgodnie z dokumentacją 

projektową opracowaną na podstawie zało-
żeń określonych w audycie energetycznym 
zapewnia osiągnięcie również pozostałych 
efektów, tj. ograniczenie zapotrzebowania 
na ciepło, kosztów ogrzewania oraz emi-
sji zanieczyszczeń. Jak wykazała kontro-
la, założenia takie z różnych względów 
nie były jednak prawdziwe.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 
19 spółdzielni mieszkaniowych z terenu 
ośmiu województw: pomorskiego, kujaw-
sko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódz-
kiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, 
śląskiego i małopolskiego, które w latach 
2014–2018 przeprowadziły termomo-
dernizację 354 budynków mieszkalnych. 
W procesie realizacji tych zadań spółdziel-
nie co do zasady przestrzegały przepisów 
prawa budowlanego a inwestycje wyko-
nały zgodnie z przyjętymi założeniami 
określonymi w audycie energetycznym, 
dokumentacji projektowej oraz umowach 
z instytucjami dofinansowującymi te za-
dania. Przeprowadzone przez NIK oglę-
dziny wyremontowanych budynków po-
twierdziły uzyskanie zakładanych efektów 
rzeczowych termomodernizacji. Jednak 
nie w pełni przełożyło się to na uzyskanie 
planowanych oszczędności. Ograniczono 
co prawda zużycie energii cieplnej, jednak 
w znacznie niższym zakresie, niż to wyni-
kało z założeń przyjętych przez audytorów 
energetycznych. 

Porównując pełne sezony grzewcze 
przed i po termomodernizacji, łącznie 
dla 354 nieruchomości poddanych temu 
procesowi, spółdzielnie uzyskały niewiele 
ponad połowę planowanych oszczędności 
energii cieplnej.

Nieosiągnięcie zakładanych wielkości 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło 
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kontrolowane spółdzielnie wyjaśniały 
w różny sposób. Najczęściej tłumaczono 
to intensywnością i długością okresów zi-
mowych po termomodernizacji, zmienną 
liczbą lokatorów, a także niewłaściwymi 
nawykami (np. wietrzenie pomieszczeń 
przy włączonych grzejnikach centralnego 
ogrzewania).

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w wy-
padku oszczędności rocznych kosztów 
energii cieplnej. Na skutek termomoder-
nizacji zostały one zredukowane, jednak 
w mniejszym stopniu niż w przypadku 
ograniczenia zużycia energii, bo jedynie 
w niespełna 30%. 

Niewspółmierność efektów: energe-
tycznego i ekonomicznego wynikała głów-
nie ze wzrostu cen energii dostarczanej 
przez przedsiębiorstwa energetyczne. 
Dostawcy ciepła uzasadniali ten wzrost 
przede wszystkim kosztami wykonywa-
nia działalności gospodarczej, w tym pod-
wyżkami cen paliw oraz kosztami reali-
zowanych modernizacji i  inwestycji, 
a także spadkiem zapotrzebowania od-
biorców na energię, w tym wynikającym 
z przeprowadzonej termomodernizacji. 
Kontrola NIK nie wykazała przy tym nie-
prawidłowości w ramach procesu zatwier-
dzania taryf energii cieplnej przez Urząd 
Regulacji Energetyki. 

Wskutek podwyżek cen energii ciepl-
nej utracona została prawie połowa moż-
liwego do osiągnięcia efektu ekono-
micznego. Gdyby koszty zakupu energii 
zostały ograniczone o 22,2% (jak w przy-
padku oszczędności w zużyciu energii), 
to koszty ogrzewania w sezonie ciepłow-
niczym po termomodernizacji wyniosłyby 
12,9 mln zł, czyli byłyby niższe od uzy-
skanych wartości o 1,7 mln zł.

Efekty ekologiczne

Efekt ekologiczny termomodernizacji sta-
nowi odrębne zagadnienie. Przede wszyst-
kim jest on niemożliwy do bezpośrednie-
go zweryfikowania zarówno przez inwe-
storów, jak i instytucje dofinansowujące 
takie zadania. W przeważającej większo-
ści spółdzielnie mieszkaniowe korzystają 
z ciepła dostarczanego przez przedsiębior-
stwa energetyczne, nie mają więc kontro-
li nad zanieczyszczeniami emitowanymi 
do atmosfery przez te przedsiębiorstwa. 
Efekt ekologiczny termomodernizacji 
jest jednak powiązany z efektem energe-
tycznym. Mniejsze zużycie energii cieplnej, 
to mniejsze ilości energii wytworzonej, 
a więc i emisja zanieczyszczeń powsta-
łych w wyniku spalania paliw potrzeb-
nych do jej wytworzenia. Można więc 
założyć, że nieosiągnięcie planowanego 
efektu energetycznego skutkowało rów-
nież nieosiągnięciem efektu ekologicznego 
w wielkościach określonych przez audy-
torów energetycznych.

Dla banków udzielających kredytów 
z premią termomodernizacyjną oraz wo-
jewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej liczyło się rzeczowe 
wykonanie zadania. Nie weryfikowano 
więc innych efektów. 

Wyjątek stanowi WFOŚiGW we Wro-
cławiu, który wymagał od spółdzielni 
mieszkaniowych sprawozdania z fak-
tycznie osiągniętych efektów w postaci 
ograniczenia energii cieplnej i emisji dwu-
tlenku węgla w trzech rocznych okresach 
po przeprowadzonej termomodernizacji. 
Należało je wykazać na podstawie fak-
tycznego zużycia energii, natomiast ogra-
niczenie przez ciepłownie emisji CO2 
było określane w sposób uproszczony 
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(wskaźnikowy), na podstawie instrukcji 
opracowanej przez Fundusz. 

Uniwersalne narzędzie  
do planowania efektów
Kontrolowane instytucje dofinansowują-
ce termomodernizację nie weryfikowały 
określonych w audytach energetycznych 
efektów energetycznego i ekologiczne-
go, a ich raportowanie za pomocą narzę-
dzia opracowanego przez WFOŚiGW 
we Wrocławiu może być skomplikowane 
dla beneficjentów nieposiadających spe-
cjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania 
emisjami. Z tego względu NIK zwróciła 
się o opinię ekspercką. Przede wszystkim 
pytano czy jest możliwe wskazanie uni-
wersalnego i prostego w obsłudze narzę-
dzia do takiego raportowania. 

Zaproponowane rozwiązanie to dzia-
łające w programie Excel uniwersalne 
narzędzie umożliwiające zarówno pla-
nowanie efektów ekologicznych termo-
modernizacji w postaci ograniczenia zu-
życia energii cieplnej i zanieczyszczeń 
atmosfery dwutlenkiem węgla, jak rów-
nież monitorowanie tych efektów w kolej-
nych pięciu latach po termomodernizacji. 
Przy opracowaniu narzędzia wykorzystano 
m.in. dane dotyczące wartości opałowej 
paliw, zgodnie z wartościami opałowymi 
i wskaźnikami emisji CO2 do raportowa-
nia w ramach Wspólnotowego Systemu 
Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 
2019 oraz wskaźniki emisyjności dla ener-
gii elektrycznej pochodzącej z Polskiej 
Sieci Elektroenergetycznej, opubliko-
wane w Krajowym Ośrodku Bilan so-
wania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). 
Przygotowane narzędzie służy do planowa-
nia efektów termomodernizacji w 2019 r. 

W kolejnych latach powinno być aktuali-
zowane zgodnie z raportami publikowany-
mi przez KOBIZE lub w wypadku zmiany 
innych danych źródłowych.

Narzędzie jest proste w obsłudze i nie 
wymaga żadnej wiedzy specjalistycznej. 
Wprowadzenie danych z audytu energe-
tycznego zapewnia automatyczne oblicze-
nie planowanego rocznego ograniczenia 
zużycia energii cieplnej oraz redukcji emi-
sji CO2. Wprowadzenie wielkości zużycia 
energii cieplnej w kolejnych pięciu latach 
po termomodernizacji zapewnia monito-
rowanie zużycia ciepła i emisji CO2 w ana-
logicznych warunkach obliczeniowych, 
jak dla ustalania wartości planowanych. 
Narzędzie informuje o występujących błę-
dach, w przypadku rozbieżności powyżej 
30% pomiędzy wartościami planowanymi 
a faktycznie osiągniętymi. Może być wyko-
rzystywane do planowania i monitorowania 
efektów ekologicznych termomoderniza-
cji budynków przez wszystkie instytucje 
dofinansowujące takie przedsięwzięcia 
oraz ich beneficjentów. 

Przyczyny nieosiągnięcia  
wszystkich efektów
Ze zleconej przez Najwyższą Izbę Kontroli 
ekspertyzy wynika, że na nieosiągnięcie 
planowanych efektów pozarzeczowych 
termomodernizacji, w tym przede wszyst-
kim efektu energetycznego, wpływ miało 
kilka czynników, w tym:

 • błędne obliczenia zapotrzebowania 
na ciepło w audytach energetycznych;

 • możliwość użytkowania budynku od-
biegającego od normatywów w stanie 
przed termomodernizacją, w tym nad-
mierne oszczędzanie energii, tj.: niedo-
grzewanie pomieszczeń;
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 • ograniczanie strumienia powietrza wen-
tylacyjnego przez zaklejanie kratek wen-
tylacyjnych oraz ograniczenia wietrzenia 
pomieszczeń;

 • dogrzewanie pomieszczeń, np. za po-
mocą kuchenek gazowych, w przypadku 
gdy gaz w budynku jest rozliczany w ry-
czałcie, a nie na podstawie liczników gazu;

 • brak regulacji systemu ogrzewania; po 
przeprowadzeniu działań termomoder-
nizacyjnych polegających na ociepleniu 
przegród, powinno się również dostoso-
wać instalację c.o. do nowego, zmniejszo-
nego zapotrzebowania na energię cieplną. 
Przy braku zaworów termostatycznych 
lub nieprawidłowym ich wykorzystaniu 
użytkownicy regulują temperaturę uchy-
lając okna – nie ma więc mowy o oszczęd-
ności energii. 

Wyjaśnienia wymaga pierwsza ze wska-
zanych przyczyn. Poddane ekspertyzie 
audyty energetyczne wykazały błędy w za-
łożeniach i obliczeniach. Do zasadniczych 
zaliczono m.in.: 

 • niedokonanie obliczeń strumieni dla sys-
temu wentylacji pozwalających na wery-
fikację poprawności obliczeń;

 • utworzenie wariantów termomoderni-
zacyjnych niezgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie szczegółowego zakresu i form 
audytu energetycznego;

 • brak spójności między danymi a ob-
liczeniami zapotrzebowania na ciepło, 
które wskazywały większe oszczędności 
ciepła niż wynikało to z przyjętych dzia-
łań optymalizacyjnych;

 • pominięcie przy obliczeniu zapotrzebo-
wania na ciepło wartości wewnętrznych 
zysków ciepła. 

Wskazano również na ponaddwukrotne 
zawyżenie przyjętej do obliczeń wartości 

stopniodni (tj. parametru uwzględniają-
cego m.in. temperaturę obliczeniową 
wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń, 
liczbę miesięcy i dni sezonu grzewcze-
go oraz średnie wieloletnie temperatury 
w miesiącach sezonu grzewczego) w sto-
sunku do wartości wynikającej z danych 
meteorologicznych za lata 2013–2018. 
Wynikało to z ujęcia w audytach danych 
z  lat wcześniejszych. Większa liczba 
stopniodni świadczy o ostrzejszej zimie, 
czyli definiuje sezon grzewczy, w któ-
rym temperatury zewnętrzne były niższe  
i/lub czas ich występowania był dłuższy. 
Konsekwencją przyjmowania większej licz-
by takich dni w obliczeniach jest zawyża-
nie zapotrzebowania na ciepło.

Ekspertyza wskazuje, że dla większości 
budynków redukcje osiągnięte w wyniku 
termomodernizacji różnią się w zależno-
ści od przyjętej metody standaryzowania 
i/lub aproksymacji danych. Daje to duże 
możliwości interpretacji i manipulowa-
nia danymi w celu wykazania jak naj-
większych efektów przeprowadzonych 
działań. Byłoby zatem właściwe, aby in-
westor, przed rozpoczęciem prac, wiedział 
na podstawie jakiej metody będzie wyka-
zywał efekty termomodernizacji osiągnięte 
w okresie monitorowania. Nieodzowne 
w tym celu jest wykorzystanie przedsta-
wionego wyżej narzędzia obliczeniowego.

Wnioski i uwagi NIK
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do 
Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego 
i zarządów wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej o przegląd 
i opracowanie wytycznych służących stan-
daryzacji metod określania zapotrzebowa-
nia i wykorzystania energii oraz wskazania 
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najczęstszych błędów popełnianych w audy-
tach energetycznych sporządzanych na po-
trzeby termomodernizacji. Uwzględniałyby 
one aktualną wiedzę i mogłyby być upu-
bliczniane audytorom energetycznym.

Rozpowszechnienie tego rodzaju wy-
tycznych wspomagałoby także planują-
cych termomodernizacje (np. spółdziel-
nie, osoby fizyczne) w zrozumieniu wyni-
ków audytów energetycznych, weryfikacji 
przynajmniej podstawowych przyjętych 
założeń oraz podjęciu właściwej decyzji 
co do opłacalności inwestycji (np. przy-
stępne wyjaśnienie na podstawie jakiej 
metody mogą być opracowane audyty 
i która jest rekomendowana).

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała 
ponadto do zarządów wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej o podjęcie działań na rzecz we-
ryfikacji audytów energetycznych załą-
czanych do wniosków o dofinansowanie 
termomodernizacji, gdyż WFOŚiGW 
tego nie robiły.

Sporządzona analiza ekspercka wyka-
zała również, że dla uzyskania najlepszych 
możliwych rezultatów termomodernizacji, 
niezależnie od przeprowadzenia procesu 
inwestycyjnego, konieczna jest zmiana 
nawyków użytkowników ogrzewanych 
lokali. W tym zakresie Najwyższa Izba 
Kontroli rekomendowała podmiotom 
wypłacającym środki, jako dobrą prak-
tykę, przeprowadzenie wśród użytkowni-
ków kampanii informacyjnej określającej 
ich preferowane zachowania, pozwalają-
ce na uzyskanie pożądanych rezultatów, 
w tym także w zakresie redukcji kosztów 
dostarczania ciepła. Konieczność prze-
prowadzenia takiej kampanii mogłaby 
znaleźć odzwierciedlenie w wymogach 

stawianych beneficjentom środków po-
chodzących z kredytów lub pożyczek.

Pozostałe istotne ustalenia
Wykorzystanie dofinansowania

Kontrola NIK wykazała, że jedna ze spół-
dzielni mieszkaniowych uzyskała podwójne 
dofinansowanie termomodernizacji trzech 
bloków mieszkalnych. Na refundację po-
niesionych wcześniej kosztów otrzymała 
pożyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości 
1.040,3 tys. zł. Większość z tych prac zo-
stała wcześniej dofinansowana kredytami  
PKO BP SA z premią termomoderniza-
cyjną (łącznie 855,3 tys. zł), przy czym 
wartość wypłaconych przez BGK premii 
wyniosła łącznie 155,6 tys. zł. Tym samym 
podwójne finansowanie inwestycji ze środ-
ków BGK i wojewódzkiego funduszu się-
gnęło wysokości wymienionej premii. 

Spółdzielnia nie  poinformowała 
WFOŚiGW o zaciągnięciu w PKO BP SA 
dwóch z trzech kredytów oraz o uzyskaniu 
premii termomodernizacyjnych, mimo 
że zobowiązywały ją do tego zapisy umów 
pożyczki. Fundusz wezwał spółdzielnię 
do zwrotu nadpłaconej kwoty dofinan-
sowania. 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 
a ochrona ptaków

Odrębny problem, zidentyfikowany nieja-
ko przy okazji głównego tematu kontroli, 
stanowi ochrona gatunkowa dziko żyjące-
go ptactwa. Termomodernizacja budyn-
ków kojarzy się – i słusznie – z działaniami 
proekologicznymi. W znacznym stopniu 
przyczyniły się one bowiem do ograni-
czenia zużycia energii cieplnej, której 
wytwarzanie wiąże się z kolei z emisją 
tak szkodliwych dla atmosfery gazów 
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cieplarnianych. Niestety, pośrednio spo-
wodowały także ograniczenie lub nawet 
eliminację populacji dziko żyjących pta-
ków, gniazdujących na elewacjach bu-
dynków, w tym zwłaszcza w otworach 
wentylacyjnych stropodachów. Są one 
– w ramach procesu inwestycyjnego po-
legającego na dociepleniu elewacji – po-
wszechnie zaślepiane (np. przez montaż 
kratek wentylacyjnych). W efekcie takich 
działań i związanej z tym utraty miejsc 
lęgowych, z miast zniknęło wiele gatun-
ków prawnie chronionych, zwłaszcza tak 
pożytecznych jak: wróble, jeżyki, jaskółki, 
których pożywienie stanowią dokuczliwe 
owady, w tym komary, muchy i meszki. 

Nieprzestrzeganie przepisów ochrony 
środowiska i przyrody Najwyższa Izba 
Kontroli stwierdziła w 12 z 19 skontro-
lowanych spółdzielni (63,2%). Polegały 
one głównie na nieprzeprowadzeniu 
– przed rozpoczęciem procesu inwesty-
cyjnego – inwentaryzacji przyrodniczej 
pod kątem występowania siedlisk ptaków 
w otworach wentylacyjnych i na elewacjach 
budynków. Wystąpiły też przypadki prze-
prowadzania oględzin przez osoby niepo-
siadające wykształcenia ornitologicznego, 
np. pracowników technicznych spółdziel-
ni, projektanta lub wykonawcę robót bu-
dowlanych. Nie rozpoznawały one ptaków 
objętych ochroną gatunkową. Nie miały 
też interesu w ich identyfikacji, gdyż mogło 
to wpłynąć na przedłużenie procesu in-
westycyjnego. W konsekwencji nie podej-
mowano dalszych działań przewidzianych 
prawem. Przede wszystkim nie występo-
wano do regionalnych dyrektorów ochrony 
środowiska o wydanie decyzji w sprawie 
zezwolenia na odstępstwa od zakazów 
w stosunku do dziko żyjących zwierząt 

objętych ochroną gatunkową. W decyzji 
organ powinien określić warunki i terminy 
prowadzenia robót (poza okresem lęgo-
wym) oraz zalecić działania kompensa-
cyjne, jak montaż określonej liczby budek 
lęgowych na elewacjach wyremontowa-
nych budynków. 

Podsumowanie
Termomodernizacja przeprowadzona 
przez skontrolowane spółdzielnie miesz-
kaniowe miała wpływ na ograniczenie 
zużycia energii cieplnej, a tym samym 
– redukcję zanieczyszczeń emitowanych 
do atmosfery przez ciepłownie. Miała 
także wpływ na obniżenie kosztów po-
niesionych na ogrzewanie wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych. W większości 
spółdzielni nie uzyskano jednak zakładane-
go poziomu oszczędności energii cieplnej 
i ograniczenia kosztów jej zakupu, pomimo 
realizacji przewidzianego zakresu robót, 
zgodnie z wymogami prawa budowlane-
go, na podstawie optymalnych wariantów 
wskazanych dla tych inwestycji w audy-
tach energetycznych oraz, w większości 
przypadków, zgodnie z umowami z insty-
tucjami dofinansowującymi.

Efektem termomodernizacji budynków 
mieszkalnych powinno być ograniczenie 
zużycia energii cieplnej, a w konsekwen-
cji zmniejszenie opłat z tytułu jej zakupu 
oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. 
Kontrola NIK wykazała, że skutkiem prze-
prowadzonej termomodernizacji 354 wie-
lorodzinnych budynków mieszkalnych, 
będących w zasobach kontrolowanych 
spółdzielni mieszkaniowych, było obni-
żenie zużycia energii, jednak w wymiarze 
o 42% niższym od zaplanowanego w audy-
tach energetycznych. Na taki stan wpływ 
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miały m.in.: niewłaściwie sporządzone au-
dyty energetyczne, zawyżające zakładane 
oszczędności; brak standaryzacji danych 
(przyjęcia stałych warunków zewnętrz-
nych dla określenia ilości planowanego 
w audytach energetycznych zapotrzebo-
wania na ciepło oraz dla ciepła faktycznie 
zużywanego przed i po termomoderni-
zacji); nieprzeprowadzenie regulacji sys-
temów ogrzewania w budynkach w celu 
dostosowania ich do zmniejszonego po-
boru ciepła.

Termomodernizacja przyczyniła się 
do ograniczenia wydatków ponoszonych 
przez spółdzielnie mieszkaniowe na zakup 
energii cieplnej i niweluje skutki jej pod-
wyżek, niemniej planowany efekt ekono-
miczny nie został osiągnięty. 

W badanych spółdzielniach uzyskano 
z tego tytułu oszczędności w wysokości 
niespełna 30% wartości planowanych. 
Przyczyną, poza błędami w audytach 
energetycznych, były podwyżki cen ener-
gii, głównie z powodu wzrostu cen paliw. 
Dlatego utracono prawie połowę możliwe-
go do osiągnięcia efektu ekonomicznego 
termomodernizacji.

Instytucje dofinansowujące zadania 
z zakresu termomodernizacji nie we-
ryfikowały osiągnięcia efektów ekolo-
gicznych, mimo że ograniczenie zużycia 

ciepła oraz zanieczyszczeń emitowanych 
przez ciepłownie było jednym z wymogów 
uzyskania dofinansowania. Spośród kon-
trolowanych funduszy tylko WFOŚiGW 
we Wrocławiu weryfikował efekty ekolo-
giczne, pozostałe przyjmowały założenie, 
że zostaną one osiągnięte przy pełnym rze-
czowym wykonaniu zadania. Tezy takiej 
nie potwierdziły ustalenia kontroli. 

Większość spółdzielni nie przestrzegała 
przepisów ochrony środowiska dotyczą-
cych zapewnienia dobrostanu ptaków ob-
jętych ochroną gatunkową, gniazdujących 
na elewacjach remontowanych budynków. 
Przed rozpoczęciem robót nie przepro-
wadzono inwentaryzacji przyrodniczej 
pod kątem występowania gatunków chro-
nionych, nie występowano o zezwolenia 
regionalnych dyrektorów ochrony środowi-
ska na odstępstwa od zakazów w związku 
z ochroną tych ptaków oraz nie podejmo-
wano działań umożliwiających im gniaz-
dowanie w innych miejscach.

PRZEMYSŁAW SZEWCZYK 
dyrektor,
ZBIGNIEW ŁABĘCKI 
doradca techniczny,
Delegatura NIK w Łodzi

Słowa kluczowe: termomodernizacja, wielorodzinne budynki mieszkalne, zużycie energii 
cieplnej, audyt energetyczny, ochrona środowiska

Key words: thermal renovation, multi-family residential buildings, heat energy consumption, 
energy audit, environmental protection
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Zwalczanie dopingu ma  wpływ na  społeczne postrzeganie rywalizacji sportowej, 
a także na wizerunek kraju na arenie międzynarodowej. W Polsce konieczna była 
zmiana regulacji w  tej  dziedzinie ze względu na krytyczną ocenę obowiązujących 
przepisów. W artykule przedstawiono główne wyniki kontroli1 skuteczności i  efek-
tywności systemu zwalczania dopingu w sporcie w latach 2015–2018, a zatem przed 
i po zmianach w prawie. 

ROBERT SASIN

Zwalczanie dopingu  
w polskim sporcie wyczynowym

Wpływ zmian w prawie

Doping to sztuczne podnoszenie wydol-
ności fizycznej i psychicznej zawodnika 
metodami wykraczającymi poza zwy-
kły trening, choć zazwyczaj granica mię-
dzy dopingiem i treningiem jest bardzo 
trudna do określenia. Za doping uważa 
się metody medyczne, szkodliwe dla zdro-
wia, które zostały oficjalnie zabronione. 
Niektóre, współczesne metody dopingu 
stosowane pod ścisłą kontrolą specjalisty 
są niezwykle trudne do wykrycia, a umie-
jętne ich wykorzystanie nie powoduje ne-
gatywnych skutków zdrowotnych, przy-
najmniej w okresie aktywności sportowej. 

1 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Zwalczanie�dopingu�w�polskim�sporcie�
wyczynowym, nr ewid. P/18/028, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK, Warsza-
wa, lipiec 2019 r. Kontrolą objęto Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT), Polską Agencję Antydopingową 
(POLADA/Agencja), Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy (Zakład Badań Antydopingowych), 
a także trzy polskie związki sportowe: Polski Związek Kolarski (PZKol), Polski Związek Lekkiej Atletyki 
(PZLA), Polski Związek Podnoszenia Ciężarów (PZPC).

W sporcie amatorskim oraz w większości 
dyscyplin uprawianych zawodowo stoso-
wanie dopingu jest karane dyskwalifika-
cją (na czas określony lub dożywotnio), 
odebraniem medalu lub zakazem udziału 
w zawodach sportowych czasowo lub doży-
wotnio). Zwalczaniem dopingu zajmuje się 
Światowa Agencja Antydopingowa (World 
Anti-Doping Agency, WADA) oraz kilka 
innych organizacji. 

Najważniejsze ustalenia kontroli
Kontrola NIK miała charakter wykona-
nia zadań przez podmioty uczestniczące 
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w procesie zwalczania dopingu, w tym 
Ministra Sportu i Turystyki (MSiT), krajo-
wą agencję antydopingową, akredytowane 
laboratorium antydopingowe oraz wybrane 
polskie związki sportowe. 

W ocenie Izby wprowadzane od 2016 r. 
zmiany przepisów antydopingowych, 
a także sposób ich wdrażania przez Polską 
Agen cję Antydopingową (Agencja), przed 
1 lipca 2017 r. – Komisję do Zwalczania 
Do pingu w Sporcie (Komisja), pozwalają 
na skutecz niejszą i efektywniejszą walkę 
ze zjawiskiem dopingu w sporcie wyczy-
nowym.

Wpływ na to miało przede wszystkim 
utworzenie Panelu Dyscyplinarnego – nie-
zależnego i wyspecjalizowanego organu 
do przeprowadzania postępowań w spra-
wach o doping. Nastąpiło to w wyniku 
odebrania związkom sportowym wyłącz-
nych uprawnień do stanowienia i realizacji 
reguł dyscyplinarnych dotyczących do-
pingu i przekazanie ich do Agencji (wcze-
śniej Komisji). W ocenie NIK 111 postę-
powań dyscyplinarnych prowadzonych 
przez Agencję realizowano prawidłowo 
i skutecznie. Jednak nie upubliczniała ona 
informacji o naruszaniu przepisów anty-
dopingowych, nie wypełniając obowiąz-
ku nałożonego przez Panel Dyscyplinarny 
oraz wymogów Światowego Kodeksu 
Antydopingowego.

NIK pozytywnie oceniła opracowa-
nie przez Ministra Sportu i Turystyki 
„Kodeksu dobrego zarządzania dla pol-
skich związków sportowych”, zawierające-
go również przepisy dotyczące zwalczania 
dopingu, jak również przyjęte przez niego 
założenie, że  stosowanie „Kodeksu” 
przez związki sportowe będzie uwzględ-
niane przy udzielaniu dotacji. Związki 

sportowe uznawały i respektowały regu-
ły dyscyplinarne, jednakże w niektórych 
z nich (dwóch z trzech kontrolowanych) 
regulacje wewnętrzne wymagały dosto-
sowania do nowych rozwiązań. 

Innymi zmianami pozwalającymi na sku-
teczniejszą walkę z dopingiem było:

 • rozszerzenie katalogu naruszeń anty-
dopingowych, 

 • zaostrzenie kar, 
 • wprowadzenie ustawowego obowiąz-

ku poddawania się zawodników kontroli 
antydopingowej, 

 • zmianę statusu polskiej organizacji anty-
dopingowej i zapewnienie jej kontrolerom 
ochrony przewidzianej dla funkcjonariu-
szy publicznych. 

Zapewniono także warunki do bar-
dziej efektywnego i skutecznego realizo-
wania zadań prewencyjnych i egzekucyj-
nych przez powołane do tego jednostki, 
m.in. przez zobowiązanie Policji, Służby 
Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, 
Żandarmerii Wojskowej oraz prokurato-
rów do współpracy z Agencją.

Agencja oraz Minister Sportu i Turystyki 
aktywnie współpracowali z międzynaro-
dowymi organizacjami antydopingowy-
mi, m.in. World Anty-Doping Agency. 
Współpraca z krajowymi podmiotami 
poprawiła się po wprowadzeniu nowych 
przepisów, wcześniej była ograniczona 
i miała charakter incydentalny. Efektami 
współpracy z Komendantem Głównym 
Policji oraz Szefem Służby Celnej po zmia-
nie przepisów było wszczęcie 36 postępo-
wań związanych z naruszeniem przepisów 
antydopingowych. Jednocześnie, pomimo 
zwiększenia przez Agencję liczby działań 
edukacyjnych i szkoleniowych, były one 
niewystarczające. Agencja nie dysponowała 
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danymi o liczbie potencjalnych odbiorców 
swojej działalności edukacyjnej, corocznie 
obejmując nią szacunkowo ok. 5 tys. osób. 
Ponadto nie opracowywała odrębnych pro-
gramów z wyznaczonymi celami, zadania-
mi oraz ustanowionymi systemami moni-
toringu i ewaluacji, a także ramami czaso-
wymi. Opracowane programy lub plany 
działania określały jedynie ogólne zadania 
do realizacji na dany rok, bez określenia 
na lata 2015–2016 planowanej wielkości 
grupy docelowej objętej akcjami eduka-
cyjnymi.

Zwiększenie kwoty dotacji na działal-
ność Polskiej Agencji Antydopingowej 
oraz Zakładu Badań Antydopingowych 
Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu 

Badawczego do kwoty ok. 7 mln zł w 2017 r. 
(wzrost o 23% w stosunku do 2015 r.) prze-
łożyło się na wzrost liczby próbek pobranych 
od sportowców do poziomu 3997 (wzrost 
o 27,7%) oraz wzrost liczby analiz do 5178 
(wzrost o 26,8%). Pomimo tego wciąż sto-
sunkowo niewielka liczba zawodników 
jest objęta kontrolą. 

W 2017 r. badania przeprowadzono 
na nie więcej niż 0,3% wszystkich zareje-
strowanych zawodników. Przy założeniu, 
że kontrolowano by jedynie reprezentantów 
Polski, to na obecnym poziomie badań (ok. 
4 tysięcy próbek) można byłoby przebadać 
rocznie nie więcej niż 40% kadrowiczów 
ze wszystkich grup wiekowych (z ogól-
nej liczby 10,6 tys. reprezentantów Polski 
w 2017 r.).

W latach 2015–2018 (do 30 września) 
Zakład prawidłowo przeprowadzał ba-
dania pobranych próbek, co zapewniło 
utrzymanie akredytacji Światowej Agencji 
Antydopingowej. Od 1 lipca 2017 r. spadł 
udział przypadków pozytywnych wyni-
ków próbek, tzn. wskazujący na użycie 
substancji niedozwolonych, w ich ogólnej 
liczbie: z poziomu 1,2% (38 przypadków 
dopingu) w 2015 r. i 1,7% (57) w 2016 r., 
do 0,9% w 2017 r. oraz 0,8% (21) w 2018 r. 
(do 30 września). 

Stwierdzone nieprawidłowości w dzia-
łalności Agencji (wcześniej Komisji) w la-
tach 2015–2018 nie miały istotnego wpły-
wu na działalność antydopingową.

Wyniki badania kwestionariuszowe-
go Najwyższej Izby Kontroli wśród pol-
skich związków sportowych pokazują, 
że po wprowadzeniu zmian w przepisach 
antydopingowych 44% związków prowa-
dzi bardziej aktywne działania na rzecz 
zwalczania dopingu. W 40% związków 

Tabela 1. Główne zmiany wprowadzone 
ustawą o zwalczaniu dopingu w sporcie

Najważniejsze zmiany w prawie

Powołanie POLADA – państwowej osoby 
prawnej w miejsce Komisji i Biura Komisji

Dostosowanie definicji dopingu 
do Światowego Kodeksu Antydopingowego

Zmiana przepisów karnych – doprecyzowanie 
katalogu substancji niedozwolonych

Penalizacja wytwarzania, handlu i przewozu 
zabronionych substancji i sprzętu

Powołanie niezależnego i wyspecjalizowanego 
Panelu Dyscyplinarnego

Nałożenie obowiązku na PZS uznawania 
i respektowania przepisów POLADA

Kontrolerzy antydopingowi – ochrona 
i odpowiedzialność jak funkcjonariuszy 

publicznych

Klauzula interesu publicznego umożliwiająca 
przetwarzanie danych osobowych zawodników

Źródło: Wyniki kontroli NIK.
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zadeklarowano obowiązek kontrolo-
wania składu odżywek i suplementów 
podawanych zawodnikom pod kątem 
zanieczyszczeń w stosunku do warto-
ści deklarowanych przez producenta. 
Zakaz używania na zgrupowaniach i za-
wodach centralnych odżywek i suple-
mentów „własnych”, tj. nieotrzymanych 
ze Związku lub niewydanych przez le-
karza, wprowadzono w 52% związków. 
Natomiast jedynie w 16% spośród polskich 
związków sportowych powołano zespół 
lub osobę do walki z dopingiem i współ-
pracy z Agencją, co – zdaniem NIK – może 
wskazywać na potrzebę aktywniejszego 
współdziałania polskich związków spor-
towych (pzs) z Agencją.

Szczegółowe wyniki kontroli
Działania Ministra Sportu i Turystyki

Minister, zgodnie z przepisami, rzetel-
nie przyznawał i rozliczał środki na fi-
nansowanie jednostek wykonujących 
zadania związane ze zwalczaniem do-
pingu w sporcie. Komisja do Zwalczania 
Dopingu w Sporcie, Polska Agencja Anty-
dopingowa oraz Instytut Sportu – Pań-
stwowy Instytut Badawczy w okresie 
2015– 2018 (I półrocze) otrzymały łącz-
nie środki z budżetu państwa w wyso-
kości 27 168 tys. zł. Minister zapewnił 
również w latach 2015–2017 środki w wy-
sokości 1949,5 tys. zł na dofinansowanie 
zakupu sprzętu koniecznego do przepro-
wadzania analiz antydopingowych, umoż-
liwiającego wdrożenie nowych procedur 
badawczych. Ponadto, Minister Sportu 
i Turystyki terminowo dokonywał opłat 
składek członkowskich do WADA za lata 
2015–2018, przeznaczając na to łącznie 
2792,6 tys. zł. 

W stosunku do podmiotów realizu-
jących zadania związane ze zwalcza-
niem dopingu, działania nadzorcze 
i kontrolne MSiT prowadzono rzetel-
nie. Właściwy był także nadzór nad li-
kwidacją Biura Komisji do Zwalczania 
Dopingu w Sporcie (Biuro Komisji). Pra-
widłowo i terminowo powołano: dyrek-
tora Polskiej Agencji Antydopingowej, 
członków Rady Agencji, a także członków 
Panelu Dyscyplinarnego. 

W 2017 r. MSiT przygotował doku-
ment pn. „Kodeks dobrego zarządzania 
dla polskich związków sportowych”, bę-
dący katalogiem zaleceń i dobrych prak-
tyk. Każdy związek, który będzie starał 
się o środki z dotacji Ministra, będzie 
musiał zastosować się do wytycznych 
Kodeksu, określonych każdego roku 
w stosownych programach, ogłaszanych 
decyzją Ministra.

W MSiT przygotowano również nowe 
rozwiązania prawne dotyczące zwalcza-
nia dopingu w sporcie. Aktywnie współ-
pracowano z międzynarodowymi organi-
zacjami antydopingowymi, m.in. World 
Anty- Doping Agency (WADA).

Instytut Sportu  
– Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Ba-
dawczy, Zakład Badań Antydopin gowych 
‒ ZBA (IS-PIB) prawidłowo realizował za-
dania dotyczące zwalczania dopingu w pol-
skim sporcie. Zadania wynikające z umów 
o dotacje celowe, zawartych z Mini strem 
Sportu i Turystyki były realizowane 
przez Zakład Badań Anty dopingowych, bę-
dący częścią Instytutu. Właściwe ich wy-
konanie zapewniło utrzymanie akredyta-
cji WADA. Wzrosły również przychody 
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Instytutu ze świadczenia usług na zasadach 
komercyjnych.

Na utrzymanie akredytacji WADA dla 
ZBA w tym okresie wydatkowano łącznie 
16 361,9 tys. zł, a na zakupy inwestycyj-
ne sprzętu służącego do przeprowadze-
nia badań antydopingowych – 6931 tys. zł 
(łącznie ze środkami z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej). Środki te przeznaczono 
na prowadzenie badań naukowych i anali-
tycznych dotyczących zwalczania dopin-
gu, co było zgodne zarówno z planami fi-
nansowymi Instytutu na lata 2015–2018, 
jak i odpowiednimi przepisami statutu 
IS-PIB.

W efekcie realizacji wymienionych 
umów o dotacje celowe, jak i corocznie 
zawieranych porozumień o współpracy 
z podmiotami krajowymi, tj. Ministrem, 
odpowiednio Komisją lub  Agencją 
oraz Polskim Związkiem Jeździeckim 
(PZJ), zwiększono liczbę zlecanych 
przez Komisję/POLADA badanych pró-
bek i analiz antydopingowych (wzrost 
odpowiednio o 27,8%2 i 26,8%3 w 2017 r. 
w stosunku do 2015 r.). 

W  Zakładzie wprowadzono rów-
nież nowe procedury badawcze, metody 
analityczne i obiekty badawcze, utrzymując 
przy tym akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji. 

Jednocześnie w Zakładzie Badań 
Antydopingowych zmniejszono śred-
ni koszt jednostkowy przeprowadza-
nych analiz o 5,4%, tj. z 1 004,89 zł 
w 2015 r. do 951,02 zł w 2018 r. Z kolei 
średni koszt jednostkowy związany 

2 Tj. z 3100 próbek w 2015 r. do 3961 w 2017 r. 
3 Tj. z 4085 analiz w 2015 r. do 5178 w 2017 r.

z pobraniem przez Komisję/POLADA 
próbki antydopingowej (bez pojem-
ników służących do transportu pró-
bek) w 2018 r. wzrósł w tym okresie 
o 9,5%, tj. z 238 zł w 2015 r. do 260,59 zł 
w 2018 r. (do 30 września).

W okresie objętym kontrolą Zakład 
współpracował z innymi laboratoria-
mi akredytowanymi przez WADA. 
Zawarł także 24 umowy lub porozu-
mienia o współpracy antydopingowej 
z krajowymi i zagranicznymi podmio-
tami uprawnionymi do zwalczania do-
pingu w sporcie. 

Zaowocowało to utrzymaniem przez 
Zakład statusu akredytowanego labora-
torium kontroli antydopingowej w rozu-
mieniu art. 2 pkt 1 Konwencji UNESCO. 

Polska Agencja Antydopingowa

Powołanie Polskiej Agencji Antydopin-
gowej (Komisji do Zwalczania Dopingu 
w Sporcie przed 1 lipca 2017 r.), działającej 
jako państwowa osoba prawna, w miejsce 
Komisji i Biura Komisji – jednostki budże-
towej, stworzyło możliwość skuteczniej-
szej i efektywniejszej walki ze zjawiskiem 
dopingu. 

Korzystny wpływ na wykonywanie 
zadań nałożonych na Agencję miały: do-
stosowanie definicji dopingu do przepisów 
Światowego Kodeksu Antydopingowego, 
zapewnienie kontrolerom antydopingo-
wym ochrony przewidzianej jak dla funk-
cjonariuszy publicznych, a także zagwaran-
towanie współpracy z organami admini-
stracji publicznej, instytutami badawczymi 
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oraz innymi podmiotami właściwymi w za-
kresie badań wspierających zwalczanie 
dopingu w sporcie.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności 
dyscyplinarnej były respektowane, po-
prawić należało jedynie upublicznianie 
przez Agencję informacji o naruszeniach 
przepisów antydopingowych. 

Przekazanie Komisji (od 11 sierpnia 
2016 r.), a następnie Agencji (od 1 lipca 
2017 r.) wyłącznych uprawnień do sta-
nowienia i realizacji reguł dyscyplinar-
nych, dotyczących dopingu w sporcie 
umożliwiło powołanie przy niej Panelu 
Dyscyplinarnego, jako niezależnego i wy-
specjalizowanego organu dyscyplinarnego 
do przeprowadzania postępowań, którego 
postanowienia są respektowane przez pol-
skie związki sportowe.

Wzrastające dofinansowanie pozwo-
liło Agencji na przeprowadzenie więk-
szej liczby kontroli (akcji) antydopingo-
wych4 oraz działań edukacyjno-informa-
cyjnych5. W związku z równoczesnym 
zwiększeniem finansowania od Ministra 
Sportu i Turystyki dla Zakładu Badań 
Antydopingowych na utrzymanie akre-
dytacji WADA, równocześnie wzrosła licz-
by badań zlecanych ZBA przez Agencję. 
Dotyczyło to zarówno pobranych próbek, 
jak i analiz.

Od zmiany przepisów antydopingowych, 
tj. od 1 lipca 2017 r. spadł udział przypad-
ków pozytywnych wyników próbek, tzn. 

4 Wzrost o 25,2% w 2017 r. w stosunku do 2015 r. (z poziomu 408 do 511 akcji kontrolnych).
5 Liczba działań edukacyjnych zwiększyła się z 38 w 2015 r. do 91 w 2017 r.
6 Na 2015 r. założono co najmniej po jednym badaniu każdego zawodnika, jednak brak było danych na temat 

realizacji. Na 2016 r. planowano 30 takich badań, zrealizowano zaś 18, natomiast w 2017 r. odpowiednio: 
40 i 35. 

wskazujący na użycie substancji niedozwo-
lonych, w ogólnej liczbie pobranych badań: 
z poziomu 1,2% w 2015 r. i 1,7% w 2016 r., 
do 0,9% w 2017 r. oraz 0,8% w 2018 r. 
(do 30 września). Pozytywny wynik ba-
dania próbek, tzn. wskazujący na użycie 
substancji niedozwolonych (jednej lub wię-
cej), uzyskano w przypadku 151 zawod-
ników, z tego 38 w 2015 r., 57 w 2016 r., 
35 w 2017 r. oraz 21 w 2018 r. (do 30 wrze-
śnia). Zawodnicy z pozytywnym wynikiem 
reprezentowali 34 dyscypliny sportowe. 
Najwięcej przypadków dotyczyło kultury-
styki (25), podnoszenia ciężarów (19), fit-
ness, rugby, zapasów (po dziewięć), boksu, 
hokeja na lodzie, kickboxingu oraz kolar-
stwa (po sześć przypadków).

Najwyższa Izba Kontroli pozytyw-
nie oceniła również aktywność Agencji 
po 1 lipca 2017 r. w ramach współpracy 
m.in. z organami ścigania (wymiana in-
formacji na temat przestępstw związa-
nych z dopingiem oraz dochodzenia od-
powiedzialności karnej), a także ze świa-
tową oraz zagranicznymi organizacjami 
antydopingowymi (np. dzięki udziałowi 
w pracach WADA, Rady Europy, współ-
pracy bilateralnej, m.in. z Azerbejdżanem, 
Ukrainą).

W latach 2015–2017 nie zrealizowano 
planowanej liczby indywidualnych nieza-
powiedzianych badań antydopingowych 
w miejscach pobytowych wskazanych 
dla Zarejestrowanej Grupy Zawodników6. 
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W 2016 r. i 2017 r. bez stosownej zgody 
Ministra zmniejszono liczbę analiz związa-
nych z programem paszportu biologiczne-
go7. W działalności Komisji/Agencji w la-
tach 2015–2018 stwierdzono niespójno-
ści w liczbie analiz w corocznym Planie 
Rozkładu Badań, a także niedostosowaniu 
go w 2016 r. oraz w 2017 r. do porozumienia 
o współpracy antydopingowej zawartego 
z Ministrem, Instytutem Sportu oraz PZJ. 
Skala wymienionych nieprawidłowości 
nie miała istotnego wpływu na działalność 
antydopingową.

POLADA nierzetelnie podawała do 
publicznej wiadomości rozstrzygnięcia 
w sprawach o doping. Na liście publiko-
wanej na stronie internetowej Agencji 
w odniesieniu do poszczególnych pozy-
cji nie wskazywano substancji zabronionej, 
a także naruszonego przepisu antydopin-
gowego, co było niezgodne z zasadą, okre-
śloną w pkt. 14.3.2 Światowego Kodeksu 
Antydopingowego.

Pomimo zwiększenia przez Agencję 
liczby działań edukacyjnych, informa-
cyjnych i szkoleniowych, prowadzonych 
na rzecz zwalczania dopingu w sporcie, 
a także współpracy z organami administra-
cji publicznej, były one niewystarczające 
w stosunku do tych prowadzonych przez 
Komisję przed 1 lipca 2017 r. 

Agencja corocznie obejmowała ok. 5 tys. 
osób8 działalnością edukacyjno-szkolenio-
wą, koncentrując się na działaniach na rzecz 
polskich związków sportowych, organizacji 

7 Liczba tych analiz była o 9,2% w 2016 r. i 7,5% w 2017 r. mniejsza niż określono w Porozumieniu na dany rok 
(odpowiednio: 185 i 200).

8 Dane szacunkowe obejmujące m.in. uczestników masowych imprez sportowych.
9 W raporcie ewaluacyjnym z 1.3.2017.

sportowych związanych z walką z dopin-
giem w sporcie, szkół mistrzostwa spor-
towego oraz Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Jednak nie dysponowała da-
nymi o liczbie potencjalnych odbiorców, 
w tym m.in. o liczbie działających w Polsce 
szkół sportowych oraz szkół z oddziała-
mi sportowymi. Nieprawidłowość ta wy-
stępowała mimo deklaracji, że program 
informacyjno-edukacyjny jest skierowa-
ny do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, 
w szczególny sposób narażonej na problem 
dopingu oraz na stosowanie suplementów 
diety bez wymaganej wiedzy i kontroli. 

W badanym okresie nierzetelnie plano-
wano działalność edukacyjno-informa-
cyjną – programy/plany działania okre-
ślały ogólne zadania do realizacji na dany 
rok, bez określenia na lata 2015–2016 
planowanej wielkości grupy docelowej 
objętej akcjami edukacyjnymi. Ponadto 
Komisja/POLADA nie opracowywała 
odrębnych programów edukacyjnych, 
informacyjnych i szkoleniowych w za-
kresie zwalczania dopingu w sporcie, 
które zawierałyby m.in. cele, zadania, 
wielkości grupy docelowej, systemy mo-
nitoringu i ewaluacji oraz ramy czasowe. 
Na potrzebę przygotowania przez Agencję 
krótko- i długoterminowych strategii 
informacyjnych i edukacyjnych, opar-
tych na ocenie ryzyka, a nie – doraźnych 
potrzebach, wskazała również Grupa 
Monitorująca Międzynarodową Konwencję 
Antydopingową Rady Europy9.
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Komisja/POLADA w ograniczonym za-
kresie współpracowała z innymi podmio-
tami na rzecz walki z dopingiem. W więk-
szości przypadków miała ona charakter 
incydentalny, doraźny oraz niesformali-
zowany. 

Wymierne efekty współpracy z Komen-
dantem Głównym Policji oraz Szefem 
Służby Celnej osiągnięto po 1 lipca 2017 r., 
tj. po wprowadzeniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu dopingu (w tym art. 44 wy-
mienionej ustawy). 

W ocenie NIK skuteczność walki z do-
pingiem w sporcie zależy w dużej mierze 
od efektywnego współdziałania Agencji 
z organizacjami sportowymi (w tym pol-
skimi związkami sportowymi), sektorem 
publicznym, w tym administracją rządową 
(m.in. Ministrem Edukacji Narodowej, 
Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Ministrem Zdrowia). Agencja po-
winna być inicjatorem – przy wsparciu 
Ministra – sformalizowanej współpracy 
z różnymi podmiotami w celu wypraco-
wania systemowych rozwiązań dotyczą-
cych przeciwdziałania dopingowi w róż-
nych grupach wiekowych.

Polskie związki sportowe

Wyniki kontroli oraz badanie kwestionariu-
szowe wykazały, że polskie związki sporto-
we w większości uznają i respektują reguły 
dyscyplinarne dotyczące zwalczania dopin-
gu w sporcie ustanowione przez POLADA. 
Jednakże dwa z trzech kontrolowanych 
pzs (Polski Związek Kolarski oraz Polski 
Związek Lekkiej Atletyki) nie w pełni 

10 W trybie art. 29 ustawy z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2019 r. poz. 489) pozyskano in-
formacje od 59 polskich związków sportowych.

dostosowały swoje statuty i regulaminy 
do nowych przepisów. Ponadto, w PZKol 
stwierdzono jeden przypadek niepełnego 
egzekwowania odpowiedzialności za na-
ruszenie przepisów antydopingowych.

Kontrolowane pzs współpracowały z or-
ganami powołanymi do zwalczania dopingu 
w sporcie. PZLA i PZPC prowadziły rów-
nież działalność informacyjną i szkolenio-
wą na rzecz walki z dopingiem. W PZKol 
nie podejmowano takich działań w 2017 r., 
a także na bieżąco nie aktualizowano stro-
ny internetowej na temat antydopingu.

Wyniki badania kwestionariuszowe-
go przeprowadzonego przez NIK wśród 
polskich związków sportowych doty-
czące ich działań na rzecz antydopingu10 
wykazały, że 78% (tj. 46 z 58) pzs pozy-
tywnie ocenia współpracę z POLADA, 
zaś pozostałe 22% (wobec braku ocen 
negatywnych) nie miało w tej sprawie 
zdania. Dla porównania: współpraca 
z Komisją była oceniana pozytywnie 
przez 71% (41) pzs, zaś 29% związków 
nie miało zdania.

Wyniki badania kwestionariuszo-
wego wskazują, że po wprowadzeniu 
zmian w przepisach antydopingowych, 
tj. 11 sierpnia 2016 r., 44% (tj. 26 z 59 bada-
nych) pzs jest bardziej aktywnych w zwal-
czaniu dopingu. 

Najpopularniejsze jest wciąż zamiesz-
czanie na stronie internetowej pzs aktual-
nych informacji na ten temat (66% związ-
ków przed 11 sierpnia 2016 r., po tej dacie 
wzrost do 76%). Wyniki badania pokazują, 
że nadal w niewielu pzs: 
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 • wprowadzono zakaz samodzielnej zmia-
ny programu i miejsca przygotowań do za-
wodów mistrzowskich przez zawodnika 
bez zgody trenera oraz kierownika wyszko-
lenia (dotyczy 52% pzs przed 11 sierpnia 
2016 r., wzrost do 53% po tej dacie);

 • organizuje się szkolenia antydopingowe 
dla klubów sportowych i zawodników (od-
powiednio: 52% i 59%);

 • wprowadzono zakaz używania na zgru-
powaniach i zawodach centralnych od-
żywek i suplementów „własnych”, tj. nie-
otrzymanych ze Związku lub niewyda-
nych przez lekarza (odpowiednio: 43% 
i 48%); 

 • wprowadzono obowiązek kontrolowa-
nia składu odżywek i suplementów po-
dawanych zawodnikom pod kątem za-
nieczyszczeń oraz zgodności ilościowej 
i jakościowej w stosunku do wartości de-
klarowanych przez producenta (wzrost 
z 34% do 40%);

 • zobowiązano kluby sportowe do monito-
rowania zmian w przepisach antydopingo-
wych oraz zmian i aktualizacji Listy Sub-
stancji i Metod Zabronionych Światowej 
Agencji Antydopingowej (38% w całym 
okresie);

 • powołano zespół/osobę do spraw związa-
nych ze zwalczaniem dopingu i kontaktów 
z Agencją (wzrost z 14% do 16%).

Niepełne dostosowanie się do wy-
tycznych „Kodeksu dobrego zarządzania 
dla polskich związków sportowych” może 
jednak uniemożliwić otrzymywanie do-
tacji ze środków Ministra.

W badaniu kwestionariuszowym NIK 
niektóre związki zwróciły uwagę, że trze-
ba zwiększyć częstotliwość i rozszerzyć 
grupę kontrolowanych zawodników. Biorąc 
pod uwagę to, że w 2017 r. pobrano łącznie 

3997 próbek do badań antydopingowych, 
można stwierdzić, że objęły one nie więcej 
niż 0,3% wszystkich zarejestrowanych za-
wodników (0,7% biorąc pod uwagę senio-
rów i młodzież). Należy jednak zauważyć, 
że pomimo wzrostu liczby badań antydo-
pingowych wciąż wykonuje się je u niewiel-
kiej liczby zawodników. Przy założeniu, 
że badaniami objęto by jedynie reprezen-
tantów Polski, to na obecnym poziomie 
badań (ok. 4 tysięcy próbek) można byłoby 
skontrolować rocznie nie więcej niż 40% 
kadrowiczów wszystkich grup wiekowych 
(z ogólnej liczby 10,6 tys. reprezentantów 
Polski w 2017 r.).

Uwagi i wnioski
Wyniki kontroli wskazują na potrzebę 
podjęcia działań przez Ministra Sportu 
i Turystyki, dlatego NIK wniosła m.in. o:
1. Wprowadzenie mechanizmów oceny 
stosowania przez pzs wytycznych „Ko-
deksu dobrego zarządzania dla polskich 
związków sportowych” w  wypadku 
uwzględniania tego wymogu przy udzie-
laniu dotacji.
2. Wspieranie Agencji, szczególnie w okre-
sie wdrażania nowych rozwiązań prawnych 
– w ramach zadań i kompetencji Ministra, 
jakie mu przysługują w relacjach z innymi 
organami – przy podejmowaniu sformali-
zowanej współpracy z różnymi podmio-
tami w celu wypracowania systemowych 
rozwiązań dotyczących przeciwdziałania 
dopingowi.

Wyniki kontroli wskazywały również 
na potrzebę podjęcia stosownych dzia-
łań przez Dyrektora Polskiej Agencję 
Antydopingowej. 

Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła wnio-
ski dotyczące m.in.:
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1. Usprawnienia procesu planowania badań 
antydopingowych.
2. Zwiększenia liczby badań antydopin-
gowych wśród zawodników, szczególnie 
członków kadry narodowej.
3. Upubliczniania informacji o narusze-
niach przepisów antydopingowych zgodnie 
z przepisami krajowymi z uwzględnieniem 
Kodeksu WADA.
4. Zintensyfikowania działań w ramach 
upowszechnienia wiedzy oraz współpracy 
z innymi podmiotami na rzecz zwalczania 
dopingu w sporcie.

W przypadku polskich związków spor-
towych NIK wniosła o:
1. Dostosowanie statutów i regulaminów 
do obowiązujących reguł dyscyplinarnych 
związanych z dopingiem w sporcie.
2. Wdrożenie „Kodeksu dobrego zarzą-
dzania dla polskich związków sporto-
wych” w zakresie wymaganym przez 
Ministra.
3. Egzekwowanie odpowiedzialności za na-
ruszenie przepisów antydopingowych.
4. Prowadzenie systematycznych działań 
informacyjno-edukacyjnych na rzecz walki 
z dopingiem, w tym aktualizowanie strony 
internetowej.
5. Rozważenie wprowadzenia w regula-
cjach wewnętrznych dodatkowych wy-
mogów antydopingowych (np. zakazu uży-
wania przez zawodnika na zgrupowaniach 
i zawodach centralnych odżywek i suple-
mentów „własnych”, powołania zespołu/
osoby do zwalczania dopingu i współpracy 
z POLADA).

11 Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, jako jedyny kandydat na to stanowisko, został 14 maja 2019 r. 
Prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) – kadencja zaczyna się 1 stycznia 2020 r.

Efekty kontroli NIK
Minister Sportu i Turystyki11 poinformo-
wał, że w 2018 r. w MSiT opracowano 
projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu 
dopingu, która została uchwalona przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6 grudnia 
2018 r. Zmiany dotyczą m.in.:

 • powołania Polskiego Laboratorium An-
tydopingowego i określenia zakresu dzia-
łania, wskazania jego organów, zasad go-
spodarki finansowej;

 • określenia zasad finansowania analiz do-
pingowych zawodników, w ramach kra-
jowego programu badań realizowanego 
przez POLADA;

 • stworzenia możliwości działania przy 
Polskim Laboratorium Antydopingowym 
Jednostki do spraw Zarządzania Paszpor-
tem Zawodnika oraz określenia zakresu 
działania;

 • wprowadzenia możliwości udziału 
w rozprawie lub posiedzeniu Panelu Dys-
cyplinarnego przy POLADA osoby wy-
znaczonej przez dyrektora Agencji;

 • zastąpienia, w odniesieniu do członków 
Panelu Dyscyplinarnego, dotychczaso-
wego wymogu posiadania doświadczenia 
w orzekaniu w sprawach dyscyplinarnych 
w sporcie ogólnym, wymogiem doświad-
czenia w orzekaniu w sprawach dyscy-
plinarnych;

 • uwzględnienia nowego wymogu kwa-
lifikacyjnego dla kontrolerów antydo-
pingowych POLADA, stanowiącego, 
że nie mogą oni być pracownikami pol-
skiego związku sportowego;
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 • rozszerzenia katalogu zadań POLADA, 
w ramach których Agencja może wyko-
nywać działalność gospodarczą, o usługi 
świadczone przez Panel Dyscyplinarny 
działający przy POLADA, na rzecz pod-
miotów innych niż polskie związki spor-
towe.

Dyrektor Polskiej Agencji Antydopin-
gowej oraz prezesi polskich związków 

sportowych poinformowali o zrealizo-
waniu lub podjęciu realizacji wniosków 
pokontrolnych.

dr ROBERT SASIN 
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego NIK

Słowa kluczowe: zwalczanie dopingu, antydoping, sport wyczynowy, polski związek sportowy, 
zmiany przepisów 

Key words: fight against doping, antydoping, competitive sports, Polish sports association, 
changes in regulations
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Promocja 
turystyczna Polski

Najwyższa Izba Kontroli spraw-
dziła, czy promocja turystyczna 
naszego kraju była prowadzona 
prawidłowo oraz czy przyniosła 
efekty. Badanie, które dotyczy-
ło lat 2015–2018, przeprowa-
dzono w: Ministerstwie Sportu 
i Turystyki, Polskiej Organizacji 
Turystycznej (POT), sześciu 
zagranicznych ośrodkach POT, 
sześciu urzędach marszałkow-
skich, sześciu urzędach miast, 
sześciu Regionalnych Organi-
zacjach Turystycznych.

Decyzje 
administracyjne

W przepisach Kodeksu postę-
powania administracyjnego 
(k.p.a.) i Ordynacji podatko-
wej przewidziano możliwość 
udzielenia pracownikom przez 
organ jednostki samorządu te-
rytorialnego (JST) upoważnie-
nia do załatwiania spraw w jego 
imieniu w ustalonym zakresie, 
a w szczególności do wydawa-
nia decyzji administracyjnych, 
postanowień i zaświadczeń, 
a także poświadczania za zgod-
ność z oryginałem odpisów 
dokumentów przedstawio-
nych przez stronę na potrze-
by pro wadzonych postępowań. 
W związku z tym NIK spraw-

dziła, czy osoby, którym po-
wierzono wykonywanie okre-
ślonych zadań należących do 
kompetencji organów JST zo-
stały właściwie umocowane. 
Skontrolowano siedem urzę-
dów marszałkowskich, 16 sta-
rostw powiatowych i 17 urzę-
dów gmin. Badaniem objęto 
okres od początku 2017 r. do 
5 kwietnia 2019 r.

Aktywizacja 
starszych osób

Polska należy do czołówki 
krajów, w których kryzys de-
mograficzny jest najbardziej 
widoczny. Stawia to przed Pol-
ską wyzwania związane z pla-
nowaniem i kształtowaniem 
polityki na rzecz aktywnego 
i zdrowego stylu życia osób 
starszych. Realizacji działań 
adresowa nych do seniorów 
służy m.in. rządowy Program 
na rzecz Aktywności Społecz-
nej Osób Starszych (ASOS). 
Jego celem jest poprawa jakości 
i poziomu życia takich osób, 
np. dzięki dłuższej aktywności 
społecznej. Izba postanowiła 
ocenić czy program jest narzę-
dziem efektywnym. Badaniem 
objęto Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz 21 organizacji pozarządo-
wych. Kontrola dotyczyła lat 
2013–2018 (I półrocze).

Wspieranie rolnictwa 
ekologicznego

Przedmiotem kontroli były 
działania rządowe związane 
ze wspieraniem rozwoju rolnic-
twa ekologicznego i wprowa-
dzaniem do obrotu handlowego 
jego produktów. Sprawdzono 
m.in. czy Minister Rolnictwa 
opracował spójny pakiet dzia-
łań na rzecz rozwoju sektora, 
czy prawidłowo funkcjonował 
system kontroli i certyfikacji 
produktów ekologicznych. Ba-
danie przeprowadzono w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Głównym Inspektora-
cie Jakości Handlowej Arty-
kułów Rolno-Spożywczych, 
Centralnej Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa i jej 21 oddziałach po-
wiatowych. Kontrolą objęto 
lata 2014–2017.

Mandaty karne

Kary grzywny, nakładane 
w dro dze mandatu karnego 
na osoby dopuszczające się wy-
kroczeń, mają spełniać przede 
wszystkim funkcję wychowaw-
czą i prewencyjną. Ich wymie-
rzaniem zajmują się w Polsce 
różne służby, m.in. inspekcje: 
pracy, sanitarne, handlowe, 
weterynaryjne oraz straże: 
graniczna i rybacka. Najwię-
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cej mandatów wystawiają jed-
nak policjanci. Aby nastąpił 
wychowawczy i prewencyj-
ny efekt oddziaływania kar, 
niezbędne jest ich skuteczne 
egzekwowanie. Dlatego Izba 
poddała ocenie funkcjonujący 
od 1 stycznia 2016 r. system do-
chodzenia należności z tytułu 
mandatów karnych. Badaniem 
objęto: Ministerstwo Finan-
sów, Pierwszy i Drugi Urząd 
Skarbowy w Opolu, Pierwszy 
Urząd Skarbowy w Bydgosz-
czy, Pierwszy Urząd Skarbowy 
w Poznaniu, urzędy skarbowe 
w: Brzegu, Chorzowie, Elblągu, 
Koninie, Nysie, Olsztynie i So-
snowcu, Komendy Powiatowe 
Policji w Kluczborku i Szczyt-
nie, Komendy Miejskie Poli-
cji w Kaliszu, Katowicach 
i Opolu. Kontrolą objęto lata 
2016–2018.

Środowiskowe 
domy samopomocy

W czasie kontroli „Pomoc 
państwa realizowana w for-
mie środowiskowych domów 
samopomocy udzielana oso-
bom z zaburzeniami psychicz-
nymi” zbadano, czy udzielano 
jej i finansowano prawidłowo. 
Kontrolę, która dotyczyła lat 
2016–2019 (I kwartał), prze-
prowadzono w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej, sześciu urzędach wo-
jewódzkich (lubuskim, łódz-
kim, małopolskim, opolskim, 
śląskim i warmińsko-mazur-
skim), 17 jednostkach samorzą-
du terytorialnego, tj. w 11 gmi-
nach i sześciu powiatach oraz 
w 17 środowiskowych domach 
samopomocy.

RODO w szpitalach

Od 25 maja 2018 r. zaczęły 
obowiązywać przepisy Roz-
porządzenia Parlamentu 
Euro pej skiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych 
(RODO) oraz regulacje z nim 
związane określone w ustawie 
z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (uodo). 
Obowiązek stosowania wy-
mienionych przepisów do-
tyczy wszystkich placówek 
medycznych – publicznych 
i niepublicznych. Nie ma zna-
czenia skala działalności takie-
go podmiotu. RODO zmie-
niło zasady przetwarzania, 
wykorzystywania i przecho-
wywania danych osobowych, 
zwiększając ich ochronę oraz 
nakładając nowe obowiązki 
na administratora danych. 

Głównym celem kontroli 
było sprawdzenie, czy pod-
mioty lecznicze prawidłowo 
chronią i przetwarzają dane 
pacjentów. Przeprowadzo-
no ją w 24 placówkach z sze-
ściu województw. Badanie 
dotyczyło okresu od 25 maja 
2018 r. do zakończenia kon-
troli NIK w poszczególnych 
jednostkach (ostatnia miała 
miejsce 23 kwietnia 2019 r.). 

Profilaktyka 
uzależnień

Najwyższa Izba Kontroli oce-
niła, czy organy administracji 
samorządowej odpowiedzial-
ne za profilaktykę uzależnień 
rzetelnie wykonywały zada-
nia służące zmianie zachowań 
i postaw dzieci oraz młodzieży 
wobec narkotyków. Badanie 
przeprowadzono w Mini-
sterstwie Zdrowia, Państwo-
wej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
Krajowym Biurze ds. Prze-
ciwdziałania Narkomanii, 
23 urzędach gmin, dwóch 
ośrodkach pomocy społecz-
nej, dwóch urzędach marszał-
kowskich, czterech regional-
nych ośrodkach polityki spo-
łecznej. Ponadto badaniem 
kwestionariuszowym objęto 
234 szkoły. Kontrola dotyczy-
ła lat 2016–2019.  (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w październiku i listopadzie 2019 r., <www.nik.gov.pl>.
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Rewolucja cyfrowa przekształca gospodarkę, modele biznesowe 
i  zmienia życie obywateli. Ma  też  ogromny wpływ na  zdolność 
rządów do zwiększania dochodów dzięki wpływom podatkowym. 
Wyzwania związane z cyfryzacją skłaniają jednak do poszukiwania 
odpowiedzi na bardzo złożone pytania: jak  rozpoznać tworzenie 
wartości firmy, której główna siedziba znajduje się w Niemczech, 
sprzedawcy funkcjonują w Singapurze, a użytkownicy są globalni 
i która zarabia na sprzedaży reklam lub baz danych innym między-
narodowym przedsiębiorstwom? Obecne międzynarodowe prawo 
podatkowe i  jego podstawowe zasady nie  nadążają za  tempem 
zmian w globalnych praktykach biznesowych, a proponowane roz-
wiązania nie  znajdują akceptacji wszystkich państw, czego przy-
kładem jest podatek dla największych koncernów internetowych 
– GAFA. Nic też nie wskazuje, że się to wkrótce zmieni.

Problemy opodatkowania 
w gospodarce cyfrowej

Handel elektroniczny wyzwaniem dla prawodawców
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Wprowadzenie 
Problem gospodarki cyfrowej narodził się 
wraz z rozwojem technologii informatycz-
nych oraz służących komunikacji. Internet 
stworzył nowe możliwości, ale też sprawił, 
że aktywność gospodarcza oraz konsumenc-
ka wymknęły się spod kontroli krajowych 
jurysdykcji podatkowych. Powstanie glo-
balnej sieci doprowadziło bowiem do di-
gitalizacji całej gospodarki światowej. 

Gospodarka cyfrowa nie jest epoką 
rewolucyjnych modeli biznesowych, 
ale stanowi ewolucję już istniejących, 
a także produktów i usług1. E. Brynjolfsson 
i M. McAfee w swoich pracach nad eko-
nomią technologii cyfrowych wskazują 
na istotną uzupełniającą rolę innowacji 
w digitalizacji, które znajdują odzwier-
ciedlenie w zmianach procesów bizne-
sowych i organizacyjnych2. 

Należy jednak podkreślić, że to co rodzi 
potencjał możliwości rozwoju w sekto-
rze prywatnym, jednocześnie staje się 
wyzwaniem dla sektora finansów pu-
blicznych, który nie jest tak elastyczny 
w dostosowaniu rozwiązań, na przykład 
fiskalnych, do zmieniających się uwa-
runkowań.

1 D. Bonnet, G. Westermann: “The best digital business models put evolution before revolution”, Harvard�
Business�Review, January, (2015) <https://hbr.org/2015/01/the-best-digital-business-models-put-evo-
lution-before-revolution> (data dostępu 12.9.2017).

2 E. Brynjolfsson, A. Mcafee: “Race Against The Machine: How The Digital Revolution is Accelerating Inno-
vation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy”, Digital�Frontier�
Press, Lexington, (2011): 102. 

3 “Tax Authorities Worldwide Lean on E-Commerce Sites to Collect VAT”, April 5, 2019, <https://news.
bloombergtax.com/daily-tax-report-international/tax-authorities-worldwide-lean-on-e-commerce-sites-
to-collect-vat> (data dostępu 23.9.2019). 

4 European Commission, “Proposal for a Council Directive on the Common System of a Digital Services Tax 
on Revenues Resulting from the Provision of Certain Digital Services”, 148, March 21, (2018): 2.

Cyfrowe modele biznesowe służą zwięk-
szeniu wydajności, a także generowaniu 
dodatkowych lub alternatywnych źródeł 
przychodów. Stąd też wyzwaniem dla pra-
wodawców jest skuteczne uszczelnienie sys-
temu podatkowego umożliwiające efektyw-
ne opodatkowanie transakcji zarówno osób 
fizycznych, jak i międzynarodowej aktyw-
ności gospodarczej osób prawnych. Problem 
jednak polega na tym, że digitalizacja tworzy 
wirtualną przestrzeń dla gospodarki realnej, 
a podatek jest jak najbardziej „przyziemnym” 
komponentem gospodarki. Kwestia ta stała 
się przedmiotem zainteresowania Komisji 
Europejskiej oraz OECD (Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ang. 
Organisation for Economic Co-operation 
and Development, OECD), których dane 
wskazują, że tylko aktywność obejmująca 
sprzedaż w ramach e-handlu (lub inaczej  
e-commerce ‒ e-biznesu) stanowi około 2 bln 
dolarów rocznie3. 

Dodatkowo, Komisja Europejska wyraziła 
obawy dotyczące przydatności istniejących 
przepisów, między innymi podatku od osób 
prawnych, które są oparte na fizycznej obec-
ności w danym kraju4, co w praktyce ozna-
cza, że zyski powinny być opodatkowane 
tam, gdzie tworzona jest wartość, zgodnie 
z lokalnym prawodawstwem.
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Fenomen digitalizacji
Gospodarkę cyfrową można zdefinio-
wać jako „globalną sieć działań gospodar-
czych i społecznych, które są obsługiwane 
przez platformy, takie jak Internet, sieci 
komórkowe, bezprzewodowe inteligent-
ne sieci połączeń telekomunikacyjnych”5. 
Odznacza się ona szeregiem specyficznych 
cech stanowiących o jej odmienności i wy-
jątkowości, choć katalog ten nie jest zbio-
rem zamkniętym6. Należą do nich:

 • Płynność obejmująca: 
– płynność wartości niematerialnych, 
oznaczająca łatwość i swobodę ich prze-
noszenia pomiędzy przedsiębiorstwami 
oraz dystrybucję, prowadzi do fazy rozwoju 
niezależnie od posiadanych aktywów oraz 
– płynność użytkowników i firm, co prze-
jawia się w wykorzystaniu technologii in-
formacyjnych zmniejszających koszty or-
ganizacji i transportu.

 • Wirtualność. Usługi i produkty dostar-
czane przez gospodarkę cyfrową są powią-
zane z danymi przechowywanymi w ser-
werach lub systemach, w przeciwieństwie 
do przemysłu, który musi mieć fizyczny 
produkt i miejsce do jego magazynowania.

 • Wielowymiarowy model biznesowy 
do interaktywnego wykorzystania. Pozwala 
wielu grupom na interakcję bez konieczno-
ści bezpośredniego fizycznego kontaktu. 

5 J. Li: “Protecting the Tax Base in the Digital Economy”, United�Nations�Department�of�Economic�and�Social�
Affairs�Paper No. 9, June, (2014): 5.

6 W. Peng: “Multinational Tax Base Erosion Problem of the Digital Economy”,�Modern�Economy Vol.7, No.3, (2016): 345-352.
7 M. Najjar i W. Kettinger (2013, s. 213-214) opisują monetyzację danych jako wartość niematerialną, która 

jest przekształcana na wartość rzeczywistą, zwykle przez sprzedaż. Z kolei zdaniem J. Fred jest to generowanie 
przychodów z danych i produktów pochodnych oraz produktów i usług opartych na danych (Fred, 2017, s. 24). 
M. Najjar, W. Kettinger: “Data Monetization: Lessons from a Retailer’s Journey”, MIS�Quarterly�Sloan�Manage-
ment�Review, Vol.12, No.4,(2013); J. Fred: “Data Monetization – How an Organization Can Generate Revenue 
With Data?” Tampere University of Technology (2017). Monetyzacja danych to przekształcanie posiadanych 
aktywów w dodatkowe źródło dochodów. W jej ramach oferowane są bazy adresowe, które można spieniężyć. 

Platforma cyfrowa jest środkiem komu-
nikacji bez jakichkolwiek ograniczeń wy-
nikających z fizycznej obecności w kon-
kretnym miejscu i czasie. W praktyce 
oznacza to kontakty grup znajdujących 
się w różnych jurysdykcjach, co jest bez-
cenne w kontaktach handlowych.

 • Wysoka wartość dodana. Produkty 
i usługi cyfrowe są bardziej zaawansowa-
ne technologicznie, przez co ich wartość 
jest wyższa. Natomiast zazwyczaj war-
tość dodana i koszt nie są proporcjonalne. 
Produkty cyfrowe i usługi oparte są na za-
awansowanej wiedzy i technologii inwe-
stycyjnej i nie pokrywa się to z klasycz-
nym popytem i podażą na rynku wiedzy 
i technologii, jak też z tradycyjną dostawą 
liniową. W gospodarce cyfrowej trudno 
jest w sposób bezpośredni stosować stra-
tegie cen rynkowych. 

 • Zależność od danych. Gospodarka cy-
frowa wykorzystuje ogromne ilości gro-
madzonych informacji, które umożli-
wiają optymalizację modelu biznesowe-
go oraz oferowanych usług i produktów 
badawczo-rozwojowych. 

Jedną ze szczególnych cech jest two-
rzenie wartości online, którą z powodze-
niem można określić mianem wirtual-
nej (lub pracy cyfrowej). Przykładem 
jest monetyzacja7 danych, która odgrywa 
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kluczową rolę w sektorze cyfrowym8. 
Jednocześnie jest to wyzwanie do obli-
czania wartości w sektorze cyfrowym, po-
nieważ konsumenci otrzymują bezpłatne 
usługi w zamian za dostarczanie danych9. 

Z kolei U. Huws wskazuje na inną słusz-
ną specyfikę, w myśl której w gospodarce 
cyfrowej elementem dość charakterystycz-
nym są nieostre granice między produkcją 
a konsumpcją10. Nie można jednoznacznie 
zdefiniować granic gospodarki cyfrowej, 
jednak transakcje odbywające się w jej ra-
mach można podzielić następująco: „usłu-
gi elektroniczne, dostawa przez Internet 
usług innych niż usługi elektroniczne, 
oraz dostawa zamówionych towarów 
on-line”. Co oznacza, że gospodarka cy-
frowa opiera się na produkcji, konsumpcji 
i indeksowaniu treści.

Gromadzone dane, rozproszone, zagre-
gowane, przechowywane i analizowane, 
tworzą wartość dzięki zwiększeniu przej-
rzystości i poprawie zarządzania wydajno-
ścią. Dodatkową korzyścią jest precyzyjne 
adresowanie oferty do klienta, co ułatwia 
mu podejmowanie decyzji11. 

Przedsiębiorstwa cyfrowe mogą znacznie 
łatwiej osiągnąć przewagę konkurencyj-
ną, ponieważ uczestników rynku poddaje 

8 J. Li: “Protecting the Tax Base…”, op.cit., s. 5.
9 N. Van Gorp, O. Batura: “Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy. In-depth Analysis for 

the ECON Committee,�European�Parliament�Directorate�General�for�Internal�Policies.�Policy�Department�
A.�Economic�and�Scientific�Policy, July, (2015), s. 21.

10 U. Huws (2015): The�Cybertariat�Comes�of�Age:�Labour�in�the�Global�Digital�Economy, “Monthly Review 
Press” Aakar Books, Delhi, s. 50.

11 J. Li: “Protecting the Tax Base…”, op.cit., s. 26.
12 N. Van Gorp, O. Batura: “Challenges for Competition... op.cit., s. 23.
13 OECD: “Discussion Draft on Action 1 (Tax Challenges of the Digital Economy) of the BEPS Action Plan-

Centre for Tax Policy and Administration”, Centre�for�Tax�Policy�and�Administration, April (2014).
14 N. Van Gorp, O. Batur: “Challenges for Competition... op.cit., s. 6-7.
15 OECD: “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 Deliverable”, Paris: OECD Pub-

lishing, October, (2015), ss. 100-104, 148-146.

się transparentnej i ostrej ocenie znacz-
nie szybciej niż w bardziej tradycyjnych 
obszarach gospodarki12. Sektor cyfrowy 
jest bardziej uzależniony od własności 
intelektualnej niż tradycyjna aktywność 
stacjonarna13. Stworzeniu pozycji domi-
nującej lub „pozycji strażnika” (z ang. ga-
tekeeper position) służą zazwyczaj patenty, 
które dają kontrolę nad dostępem do tech-
nologii i określonych standardów, stawiając 
wyzwanie przetrwania lub rozwoju nowym 
uczestnikom rynku, pomimo że bariery 
wejścia są stosunkowo niskie. W związku 
z tym, gospodarka cyfrowa bezwzględ-
nie wymaga angażowania się w innowa-
cje, nowe technologie, produkty i kanały 
sprzedaży14. Stąd inwestowanie w bada-
nia i rozwój wydaje się być kluczowym 
elementem aktywności na rzecz trwałego 
sukcesu firmy. Według OECD, efekty sieci 
są ważną cechą wielu cyfrowych modeli 
biznesowych i mogą albo dodać istotnej 
wartości albo znacznie ją umniejszyć15. 

Znamienną cechą gospodarki cyfro-
wej są wielostronne platformy (np. sieci 
komórkowe, portale społecznościowe), 
które bez digitalizacji nie miałyby prawa 
bytu. Udostępniając witrynę, modele bizne-
sowe generują przychody z jednej lub kilku 
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grup użytkowników, których decyzje 
i działania wpływają na siebie nawzajem 
(np. użytkowników sieci społecznościowej 
i odpowiadających im reklamodawców). 
Te wielostronne modele biznesowe mogą 
być rozpowszechniane w różnych krajach. 
Typową konsekwencją efektów sieciowych 
i platform wielostronnych w gospodarce 
cyfrowej jest tworzenie monopolistycznych 
lub oligopolistycznych struktur rynkowych 
z firmami liderami, które skutecznie po-
zyskują dużą bazę użytkowników. Jednak 
postęp technologiczny i spadek kosztów 
uruchomienia tego rodzaju przedsięwzięć 
zwiększają konkurencję i utrudniają utrzy-
manie pozycji lidera na rynku.

Przy takiej specyfice digitalizacji gospo-
darki nasuwają się słowa V. Tanzi, który opi-
suje transakcje handlu elektronicznego 
jako „termity fiskalne”, które podgryzają 
podstawę opodatkowania konsumpcji16. 
Słowa te można z powodzeniem odnieść 
do tradycyjnej gospodarki, której funda-
menty zostały w ten sposób naruszone. 

Zasady opodatkowania 
w gospodarce cyfrowej
Digitalizacja stała się wyzwaniem dla 
wprowadzających kompleksowe zmia-
ny międzynarodowych zasad podat-
kowych. Obecna debata koncentruje 
się głównie na wykonalności propono-
wanych rozwiązań. Problemy dotyczą 
przede wszystkim identyfikacji podsta-
wy opodatkowania, określenia jej wielko-
ści, przypisania do właściwej jurysdykcji 

16 V.Tanzi: “Globalization, Technological Developments and the Work of Fiscal Termites”, IMF�Working�Pa-
per 2000, No. WP/00/181; “Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund”, Washington DC. 
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00181.pdf> (data dostępu 25.4.2009).

oraz egzekwowania zobowiązania podat-
kowego, w sytuacji gdy trudno określić kto 
kupuje, kto sprzedaje i gdzie wszystko się 
odbywa. Innym słowy, jak wyróżnić tery-
torium w „bezszwowym” cyfrowym świe-
cie, który ignoruje granice administracyjne 
poszczególnych państw? 

W przypadku handlu elektronicznego 
obecnie istnieją cztery główne podejścia: 

 • międzynarodowy system precyzujący 
zasady klasyfikacji dochodów, traktujący 
serwery jako stałe zakłady (z ang. perma-
nent establishment – PE); 

 • system stosuje jedną regułę źródła dla ju-
rysdykcji ustanowionej (z ang. demand 
jurisdiction) w odniesieniu do wszystkich 
dochodów z handlu elektronicznego; 

 • ogólna formuła (systemu) opodatkowania; 
 • system stosuje wyłącznie zasady opo-

datkowania osób fizycznych w e-handlu.
Jeśli chodzi o kwestie klasyfikacji do-

chodów, to zostały one włączone do Mo-
delo wej Konwencji Podatkowej (MPK) 
OECD wraz z katalogiem przykładów 
i zasad. Zawarto tam szczegółowe przykłady 
transakcji i ich klasyfikacje Jeśli zaś chodzi 
o zasadę stałego zakładu, dodano ją do art. 5 
MPK precyzując, że serwer może stano-
wić stały zakład, o ile jest on „zasadniczą 
i znaczącą częścią działalności gospodarczej 
przedsiębiorstwa jako całości lub gdy inne 
podstawowe funkcje przedsiębiorstwa 
są przenoszone za pośrednictwem sprzę-
tu komputerowego”. Jednak takie ujęcie 
jest ograniczone, ponieważ nie uwzględnia 
perspektywy prawa w zakresie technologii 
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cyberprzestrzeni i pomija centrale. W wy-
padku zasady serwera jako stałego zakła-
du, nadal jest mowa o fizycznej lokalizacji, 
mimo wszystkich trudności jakie wiążą 
się z jej określeniem. Trudno jest bowiem 
określić połączenie między transakcją 
e-commerce a serwerem w konkretnym 
miejscu. Niełatwo jest też na przykład zlo-
kalizować serwer, w jakiejkolwiek jurys-
dykcji podatkowej, nie wykluczając rajów 
podatkowych. Nie ma przy tym uzasadnie-
nia określanie jednej jurysdykcji do opo-
datkowania dochodów w kraju położenia 
serwera, ponieważ często nie istnieje po-
wiązanie gospodarcze między miejscem 
serwera a miejscem tworzenia dochodu. 

Kolejne podejście mówi o systemie, który 
stosuje jedną regułę, domagając się jurys-
dykcji dla wszystkich dochodów z handlu 
elektronicznego. Reuven S. Avi-Yonah17 
wskazał jedno z pierwszych rozwiązań sta-
nowiących odpowiedź na wyzwania zwią-
zane z podatkiem dochodowym w handlu 
elektronicznym. Trzeba jednak zauważyć, 
że także on nie brał pod uwagę literatury 
przedmiotu i argumentów dotyczących 
cyberprzestrzeni. Zamiast tego skupił się 
całkowicie na podatkach. Po pierwsze, za-
sugerował „unikanie kwestii klasyfikacji 
przez przyporządkowanie usług, opłat li-
cencyjnych, czynszów i sprzedaży w handlu 
elektronicznym do tej samej reguły źró-
dłowej”. Po drugie, stwierdził, że do opo-
datkowania dochodów z handlu elektro-
nicznego nie jest wymagany żaden próg fi-
zyczny. Dlatego zasugerował, że „potrącony 

17 R.S. Avi-Yonah: International�Tax�as�International�Law:�An�Analysis�of�The�International�Tax�Regime, Cambridge 
University Press, 2007.

18 J. Li: “International Taxation in the Age of Electronic Commerce: A Comparative Study”, Canadian�Tax�
Foundation, (2003), ss. 31-32, 34-35.

podatek u źródła w kwocie brutto powinien 
być nałożony na sprzedaż świadczoną drogą 
elektroniczną w jurysdykcji ustanowionej, 
w wysokości równej stawce podatku do-
chodowego od osób prawnych w jurysdyk-
cji określonej po angielsku jako demand 
jurisdiction”.

Rozwiązanie to ma jednak słabe ogniwa. 
Zalecany podatek „u źródła” brutto w nie-
których przypadkach prowadzi do nad-
miernego lub podwójnego opodatkowania. 
Pierwsza propozycja stosowania zasady źró-
dła dla wszystkich kategorii przychodów 
jest możliwa, ale problematyczna, ponie-
waż tworzy dwa oddzielne międzynarodo-
we systemy podatkowe: jeden dla handlu 
elektronicznego, a drugi dla handlu nie-
elektronicznego. Ponadto istnieje poważna 
trudność z realizacją propozycji, która daje 
prawo do pobierania podatku dochodowe-
go z handlu elektronicznego w jurysdykcji 
ustanowionej. Nie ma uzasadnionego powo-
du, aby zarzucić prawo do opodatkowania 
takich dochodów w innych jurysdykcjach. 

Kolejne podejście dotyczące rozwiązania 
problemów opodatkowania w gospodarce 
cyfrowej odnosi się do wzorców (syste-
mów) opodatkowania. Jiyan Li przeana-
lizowała międzynarodowy system podat-
kowy z punktu widzenia rozwoju handlu 
elektronicznego, dochodząc do wniosku, 
że e-handel pogłębia już wcześniej zakorze-
nione słabości systemów podatkowych 18.

Dla rozwiązania tych trudności zapropo-
nowała rozróżnienie pomiędzy dochoda-
mi portfolio, a bezpośrednimi dochodami 
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z działalności gospodarczej. Jeśli chodzi 
o dochody portfolio, proponuje jednolity 
podatek u źródła w kraju zamieszkania płat-
nika. W wypadku dochodów z działalności 
gospodarczej, zaproponowała rozdzielenie 
jurysdykcji w celu opodatkowania dochodów 
między różnymi krajami uczestniczącymi 
w transakcji zgodnie ze wzorem uwzględ-
niającym wszystkie istotne czynniki eko-
nomiczno-lojalnościowe. Niestety ta opcja 
opodatkowania ignoruje podstawowe cechy 
e-commerce jako handlu globalnego, wirtu-
alnego i anonimowego. Propozycja została 
bowiem oparta na fundamentalnej zasadzie 
lokalizacji miejsca handlu elektronicznego 
oraz udziału każdego miejsca w tworzeniu 
tego dochodu. Należy natomiast podkreślić, 
że wszystkie obecne wyzwania związane 
z e-commerce wynikają z tego, że nie ma fak-
tycznego miejsca prowadzenia handlu elek-
tronicznego. E-commerce ma swoją niczym 
nieograniczoną przestrzeń w wirtualnym 
świecie, którą trudno przypisać poszcze-
gólnym krajom i ich gospodarkom o sfor-
malizowanych granicach. 

Ostatnie z podejść odnosi się do opo-
datkowania w miejscu zamieszkania 
(jurysdykcja personalna) jako jedynej 
właściwej jurysdykcji z prawem do na-
łożenia podatku. Warto wspomnieć, że 
jedna z pierwszych odpowiedzi na wy-
zwania w zakresie opodatkowania w han-
dlu elektronicznym została wskazana 
w 1996 r. przez Departament Skarbu 
USA. Departament zwrócił uwagę 
na wzrost liczby nowych technologii ko-
munikacyjnych i handlu elektronicznego, 

19 European Commission, Commission�Expert�Group�on�Taxation�of�the�Digital�Economy�–�Report, Brussels, 
(2014): 41. 

który prawdopodobnie spowoduje, że zasa-
da rezydencji podatkowej stanie się kluczo-
wa w rozwiązywaniu problemów stawia-
nych przez gospodarkę cyfrową. W świecie 
cyberprzestrzeni trudne do zastosowania 
są tradycyjne pojęcia umożliwiające po-
wiązanie dochodów z określoną lokalizacją 
geograficzną. Z tego względu opodatko-
wanie „u źródła” może utracić uzasadnie-
nie i stać się nieaktualne w handlu elek-
tronicznym. Warto natomiast podkreślić, 
że prawie wszyscy podatnicy mają miejsce 
zamieszkania, co można by brać pod uwagę 
myśląc o opodatkowaniu.

Rozwiązania oparte na regule rezydencji 
podatnika mogą sprawiać wrażenie przy-
najmniej częściowego rozwiązania pro-
blemu handlu elektronicznego, ponieważ 
całkowicie ignorują opodatkowanie tery-
torialne oraz koncentrują się na osobach 
fizycznych i podatkach (przede wszystkim 
podatkach PIT, CIT i VAT). Nie można 
jednak nakładać podatków od dochodów 
osobistych na handel elektroniczny, po-
nieważ trudno jest wskazać siedzibę kor-
poracji prowadzącej e-commerce. Ponadto, 
jak wspomniano powyżej, łatwo da się 
uniknąć takiego opodatkowania, ponie-
waż handel elektroniczny jest anonimowy, 
a firmy mogą mieć siedzibę w kraju z ni-
skim poziomem opodatkowania lub sto-
sujących stawkę zerową. 

Międzynarodowe inicjatywy 
Powszechnie uważa się, że gospodarka cy-
frowa nie może być traktowana jako „ogro-
dzony pierścień” dla celów podatkowych19. 
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Jednocześnie propozycje dotyczące opo-
datkowania firm w gospodarce cyfrowej 
znacznie się różnią pod względem celów 
i  metod rozwiązywania problemów. 
Brak konsensusu wynika m.in. z tego, 
że nie ma wspólnej definicji i pomiaru 
istotnych elementów łańcucha wartości 
cyfrowych, będących odzwierciedleniem 
osiągnięć technologicznych.

OECD rozpoczęła dyskusję na temat 
opodatkowania handlu elektronicz-
nego w 1997 r. podczas międzynaro-
dowej konferencji w fińskim Turku 
„Zniesienie barier globalnego han-
dlu elektronicznego”, zorganizowanej 
przez OECD, rząd Finlandii we współ-
pracy z Komisją Europejską i rządem 
Japonii. Natomiast w 1998 r. w Ottawie 
podczas Konferencji Ministerialnej 
OECD przyjęto raport Komisji Spraw 
Fiskalnych (ang. Committee on Fiscal 
Affairs, CFA) „Handel elektroniczny: 
warunki ramowe opodatkowania” (ang. 
Report ”Electronic Commerce: Taxation 
Framework Conditions”). 

W ramach tego raportu opracowano 
i zatwierdzono ramy podatkowe, zgodnie 
z regułą, że: „zasady podatkowe, którymi 
kierują się rządy w odniesieniu do trady-
cyjnego handlu powinny mieć również za-
stosowanie do handlu elektronicznego. (...) 
Stosowanie zasad opodatkowania elektro-
nicznego w odniesieniu do handlu elek-
tronicznego powinno umożliwiać utrzy-
manie suwerenności podatkowej krajów, 
zapewnić sprawiedliwy podział podstawy 
opodatkowania między krajami oraz służyć 

20 OECD: “Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce”, Turku (Finland), OECD�Digital�Economy�
Papers, No. 38, OECD Publishing, Paris, (1998).

uniknięciu podwójnego i niezamierzonego 
opodatkowania”20.

W wyniku prac w Ottawie powołano 
pięć Technicznych Grup Doradczych 
(Technical Advisory Groups, TAGs), 
których praca doprowadziła do powsta-
nia kilku raportów. Sugerowano w nich 
wyjaśnienie oraz dopracowanie kilku zasad 
i koncepcji międzynarodowego systemu 
podatkowego. Główne wyzwania doty-
czyły klasyfikacji dochodów i identyfikacji 
stałych zakładów (siedzib) przedsiębiorstw.

W trakcie prac nad projektem BEPS (ero-
zja podstawy opodatkowania i transfer zy-
sków, ang. Base Erosion and Profit Shifting), 
OECD uznało rozwiązanie problemów 
podatkowych dotyczących gospodarki 
cyfrowej za priorytetowe. Stwierdzono, 
że cyfrowe modele biznesowe umożli-
wiają agresywne planowanie podatkowe. 
Choć OECD nakreśla pewne technolo-
giczne i innowacyjne podstawy modeli 
biznesowych epoki cyfrowej, w tym po-
tencjalne konsekwencje opodatkowa-
nia, to jednak nie zostały one dokładnie 
omówione. Propozycje Organizacji można 
uznać za idące we właściwym kierunku, 
ale nie zapewniają one satysfakcjonującego 
opodatkowania dochodów w gospodarce 
cyfrowej. Powodem są przede wszystkim 
ograniczenia techniczne. Kluczowe jest na-
tomiast, aby proponowane rozwiązania 
uwzględniały rozwój technologii. 

Paradoksalnie OECD z jednej strony kon-
centruje się na zapobieganiu negatywnym 
skutkom erozji podstawy opodatkowania 
i przesunięciu zysków (BEPS), z drugiej 
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artykułuje pozytywny wymiar digitaliza-
cji. Koncentracja na BEPS jest uzasadniona 
interesem państw. Natomiast specyfika go-
spodarki cyfrowej zaostrza ten mechanizm, 
chociaż strategie planowania podatkowego 
mogą być podobne do tych, które doty-
czą tradycyjnych rozwiązań stosowanych 
przez przedsiębiorstwa. 

Zdaniem J. Englisch prace OECD raczej 
wskazują, jak modele biznesowe między-
narodowych przedsiębiorstw w sektorze 
IT lub handlu elektronicznym mogą uła-
twić obniżenie lub całkowite ominięcie 
opodatkowania. Możliwości rozwiązania 
problemów podatkowych artykułowane 
przez OECD sprowadzają się do łagodzenia 
zagrożeń związanych z BEPS i zwiększania 
świadomości na temat tych wyzwań w ob-
szarze opodatkowania21, zamiast konfron-
tować kwestie podatkowe dotyczące cyfro-
wych modeli biznesowych z propozycjami 
ich rozwiązania. Stąd też prace w ramach 
Grupy zadaniowej do spraw gospodarki 
cyfrowej (TFDE, ang. OECD’s Task Force 
on the Digital Economy) zostały wsparte 
literaturą przedmiotu na temat różnych 
propozycji reform. Badania naukowe do-
tyczące wpływu digitalizacji na zmiany 
polityki podatkowej, która jest brana 
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
przez przedsiębiorstwa, zdarzają się jednak 

21 OECD, “Addressing Base Erosion and Profit Shifting”, 12 February,   
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>, (2013): 73, 142; J. Englisch: “BEPS Action 1: Digital 
Economy – EU Law Implications”,�British�Tax�Review, June, (2015): 281. 

22 European Commission: Commission�Expert�Group�on�Taxation�of�the�Digital�Economy�–�Report, Brussels, 
2014, s. 24, Annex 2 A and 2 B. 

23 K. J. Klassen, S. K. Laplante, C. Carnaghan: “A Model of Multinational Income Shifting and an Application 
to Tax Planning with E-Commerce”, The�Journal�of�the�American�Taxation�Association, Vol. 36, No. 2, (2014): 
40; E. E. Lopez: “An Opportunistic, and yet Appropriate, Revision of the Source Threshold for the Twenty-First 
Century Tax Treaties”, Intertax, Vol. 43, No.1, (2015): 13; D.W. Blum: “International/OECD-Permanent Es-
tablishments and Action 1 on the Digital Economy of the OECD Base Erosion and Profit Shifting Initiative 

stosunkowo rzadko. Zarówno z tej przy-
czyny, jak i braku jednolitej interpretacji 
terminu „tworzenie wartości” w gospo-
darce cyfrowej, poprawa redystrybucji 
dochodów z działalności gospodarczej 
w skali globalnej stanowi obecnie najpo-
ważniejsze wyzwanie dla prawodawców. 
Opodatkowanie zysków zgodnie z tworze-
niem wartości jest powszechnie uznane 
za nowy paradygmat w przepisach  między-
narodowych. Pogląd ten ujawnia, że odpo-
wiednie propozycje reform dotyczące opo-
datkowania są przedwczesne. Osiągnięcie 
kompromisu w tym względzie należy więc 
traktować jako warunek wstępny. 

Źródło problemów 
efektywnego opodatkowania 
Opodatkowanie w cyfrowej gospodarce 
stało się przedmiotem analiz, zarówno 
praktyków, jak i środowiska akademic-
kiego. Jednak poza nielicznymi dowodami 
na skuteczne, ale i agresywne metody mię-
dzynarodowego planowania podatkowego 
amerykańskich firm22, nie ma konkretnych 
badań empirycznych dotyczących zależno-
ści między modelami przedsiębiorstw cy-
frowych a międzynarodowymi modelami 
podatkowymi23. Ten brak dowodów może 
wynikać z niedoboru dostępnych danych 
służących określeniu stopnia digitalizacji, 
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struktur organizacyjnych, finansowych 
cech cyfrowych modeli biznesowych, 
a także wymiaru zagadnienia. Niemniej 
badania nad podatkiem ze sprzedaży 
i e-handel (głównie w USA), a także nie-
dawne prace OECD nad przesunięciem 
zysków oraz wykorzystaniem wartości nie-
materialnych i prawnych w planowaniu 
podatkowym przyczyniają się do zrozu-
mienia wagi problemów. 

H. Nguyen i inni stwierdzają, że obecne 
prawodawstwo USA nie określa bezpośred-
nio przedmiotu zobowiązań podatkowych, 
a tym samym prowadzi do erozji podsta-
wy opodatkowania, ponieważ sprzedawcy 
internetowi korzystają z różnic w stawce 
podatkowej24. 

Odpowiednio: L. Einav. D. Knoepfle, 
J. Levin, N. Sundaresan (2014) potwier-
dzają ujemną korelację sprzedaży on-line 
z odpowiednią stawką podatku od sprze-
daży w odniesieniu do lokalizacji sprze-
dającego na podstawie danych transakcji 
platformy E-Bay25. D. R. Agrawal wska-
zuje ponadto, że zwiększający się dostęp 
do szybkiego Internetu ułatwia efektyw-
ne pod względem podatkowym alokowa-
nie przychodów przez firmy w Stanach 
Zjednoczonych, a tym samym intensyfikuje 

– The Nexus Criterion Redefined”, Bulletin�for�International�Taxation, Vol. 69, No. 6/7, April, (2015): 325; 
A. Cockfield, W. Hellerstein, R. Millar, Ch. Waerzeggers: Taxing�Global�Digital�Commerce,�Wolters Kluwer 
Law & Business,�(2013): 490.

24 H. Nguyen, M. DeCenzo, M. Drucke: “Tax Challenges for Electronic-Commerce Activities”,�Journal�of�Ap-
plied�Business�Research, Vol. 28, Sep/Oct, (2012): 861-870. 

25 L. Einav, D. Knoepfle, J. Levin, N. Sundaresan: “Sales Taxes and Internet Commerce”,�American�Economic�
Review, Vol. 104, No.1, (2014): 1-26. 

26 D. R. Agrawal: The�Internet�as�a�Tax�Haven?�The�Effect�of�the�Internet�on�Tax�Competition. May, (2015) 
<http://ssrn.com/abstract=2328479>.

27 K. J. Klassen, S.K. Laplante, C. Carnaghan: “A Model of Multinational Income Shifting and an Application to Tax 
Planning with E-Commerce”, The�Journal�of�the�American�Taxation�Association, Vol. 36, No. 2, (2014): 153.

28 C. Ernst, C. Spengel: “Taxation, R&D Tax Incentives and Patent Application in Europe”,�ZEW�Discussion�
Paper, No. 11-024, (2011) <ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp11024.pdf > (data dostępu 11.09.2016)

konkurencję podatkową z tytułu podatku 
od sprzedaży26.

Literatura z dziedziny finansów wskazu-
je, że przedsiębiorstwa sektora cyfrowego 
przyjmują takie struktury, aby umożliwi-
ło im to optymalne zarządzanie wysoko-
ścią płaconych podatków. K. J. Klassen, 
S. K. Laplante, C. Carnaghan wskazują, 
że firmy wielonarodowe z siedzibą w USA 
zgłaszają znacznie niższe efektywne stawki 
podatkowe, jeśli mają wysoki udział w do-
chodach za pośrednictwem kanałów in-
ternetowych i zagranicznych27. Jak dotąd 
są to jedyne badania wskazujące na ścisły 
związek między cyfrową formą biznesu 
i konsekwencjami podatkowymi.

Literatura przedmiotu wskazuje na różne 
propozycje sugerując właściwe rozwiąza-
nia w polityce podatkowej. Jednogłośnie 
podkreśla się pozytywny wpływ zachęt 
podatkowych dla firm wielonarodowych. 
Wczesne wyniki C. Ernst i C. Spengel po-
twierdzają, że te dotyczące w szczególno-
ści nakładów na badania i rozwój przycią-
gają inwestycje w krajach europejskich28. 
Kilka innych niedawnych badań wykaza-
ło, że obniżenie stawki podatkowej od zy-
sków osiągniętych z tytułu własności in-
telektualnej (m.in. patentów) zwiększa 
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prawdopodobieństwo „umiejscowienia” 
siedziby lub oddziału w danym kraju29. 
R. Griffith, H. Miller, M. O’Connell prze-
widują spadek liczby wniosków o patent 
wynoszący 4% w przypadku Luksemburga 
i 0,5% w przypadku Niemiec, jeśli odpo-
wiednia stawka podatkowa wzrosłaby 
o jeden punkt procentowy30. Badając ja-
kość i liczbę patentów, C. Ernst i C. Spengel 
wskazują, że efekt ten jest bardziej widocz-
ny w odniesieniu do patentów, z którymi 
w przyszłości wiążą się wysokie dochody31. 
Te spostrzeżenia mogą stanowić istotną 
wskazówkę, że aktywa cyfrowych modeli 
biznesowych znajdują się przede wszystkim 
w krajach, które zapewniają pożądany sto-
pień atrakcyjności podatkowej. Niemniej, 
taka hipoteza może nie znaleźć odzwiercie-
dlenia w rzeczywistości, co więcej, ciągle 
pozostawiając otwartą kwestię skutecz-
nego opodatkowania realnych dochodów 

29 M. Dischinger, N. Riedel: “Corporate taxes and the location of intangible assets within multinational firms”,�
Journal�of�Public�Economics, Vol. 95, No. 7-8, August, (2011): 691-707 (z naciskiem na wartości niematerialne 
europejskich spółek); B.P. Lindsey, W.M. Wilson: “Foreign or Domestic Tax Havens: The Location Decision for 
Intangible Property by U.S. Firms”, Discussion�Paper (2015) (z naciskiem na firmy amerykańskie); T. Böhm, 
T. Karkinsky, N. Riedel: “The Impact of Corporate Taxes on R&D and Patent Holdings”, Discussion�Paper, (2012). 
<https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Events/conferences/2012/tapes/
bohm-karkinsky-riedel.pdf> (data dostępu 8.9.2016) (dotyczące przeniesienia patentów); W przypadku 
badań dotyczących lokalizacji patentów, zob. R. Griffith, H. Miller, M. O’Connell: “Ownership of intellectual 
property and corporate taxation”, Journal�of�Public�Economics, Vol. 112, April, (2014): 12-23; A. Alstadsaeter, 
S.Barrios, G. Nicodeme, A.M. Skonieczna, A. Vezzani: “Patent Boxes Design, Patents Location and Local 
R&D”, CESifo�Working�Paper 15/18”, October 2015; S. Bradley, E. Dauchy, L. Robinson: “Cross-Country 
Evidence on the Preliminary Effects of Patent Box Regimes on Patent Activity and Ownership”, Tuck�School�
of�Business�Working�Paper, (2015).

30 R. Griffith, H.Miller, M.O’Connell: “Ownership of intellectual property and corporate taxation”, Journal�
of�Public�Economics, Vol. 112, April, (2014): 20. 

31 C. Ernst, K. Richter, N. Riedel: “Corporate taxation and the quality of research and development”,�Interna-
tional�Tax�and�Public�Finance, Vol. 21, No.4, (2014): 694-719.

32 M. Walpole, N. Riedel: “The role of tax in choice of location of intellectual property”, Discussion�Paper, 
s. 42-43; M. McKerchar, A. Hansford: “Achieving innovation and global competitiveness through research 
and development tax incentives: lessons for Australia from the UK”,�paper presented at 24th Annual Con-
ference of the Australasian Tax Teachers Association, 16-17 January 2012, University of Sydney,   
<https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/4334/McKerchar_Hansford.pdf?sequence=5>.

33 A. Alstadsaeter, S. Barrios, G. Nicodeme, A.M. Skonieczna, A.Vezzani: “Patent Boxes Design, Patents Lo-
cation and Local R&D”, CESifo�Working�Paper�Working�paper�series�15/18, October, (2015). 

cyfrowych podmiotów gospodarczych 
generowanych w wirtualnej gospodarce. 
Poza tym, nie wszystkie działania związane 
z rozwojem własności intelektualnej można 
traktować jako podejmowane w dziedzi-
nie badań i rozwoju. Procedura zgłoszeń 
projektów na badania i rozwój odbywa się 
często na poziomie jednostki dominującej, 
bez uwzględnienia czynników podatko-
wych w podejmowaniu decyzji32. 

A. Alstadsaeter, S. Barrios, G. Nicodeme, 
A. M. Skonieczna, A. Vezzani w wyniku 
badań empirycznych potwierdzili, że ko-
rzystne przepisy dotyczące opodatkowania 
dochodów uzyskanych z własności intelek-
tualnej znacząco przyciągają do określo-
nej lokalizacji. Należy jednak podkreślić, 
że autorzy w badaniu obserwują proces 
tworzenia wartości związanych z mo-
delami biznesowymi opierając się tylko 
na patentach33.
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Kolejny element, który wzbudził za-
interesowanie doktryny weryfikuje po-
wszechne przekonanie, że firmy wielo-
narodowe angażują się w przesuwanie 
zysków przede wszystkim ze względów 
podatkowych34. Wykorzystanie wartości 
niematerialnych wydaje się być głównym 
kanałem przesuwania zysku, co wskazuje 
na potencjalne znaczenie działań w ramach 
cyfrowych modeli biznesowych. Analizy 
danych 25 badań empirycznych dotyczą-
cych przesunięcia zysków przeprowadzili 
J. H. Heckemeyer i  M. Overesch35, którzy 
nie zajmowali się jednak wielkością zysku 
związanego z wykorzystaniem wartości 
niematerialnych. Przedmiotem badania 
nie była także rola określonych modeli 
biznesowych w strategiach przesuwania 
zysków. Zdaniem autorów, oprócz aloka-
cji patentów ze względów podatkowych, 
nie ma dowodów na przypisanie kluczo-
wych funkcji, a także zysków gospodarce 
cyfrowej, która by w zaplanowany sposób 
tworzyła wartość wolną od opodatkowania. 
Stanowisko to potwierdza także OECD36.

Tworzenie wartości jest obecnie po-
pularnym, ale nieokreślonym kryterium 
w międzynarodowej polityce podatkowej 
starającej się sprostać wyzwaniom gospo-
darki cyfrowej. Zgodnie z najnowszymi 
osiągnięciami akademickimi w wielu dys-
cyplinach, tworzenie wartości (dla celów 
podatkowych) może obejmować wszel-
kie działania związane z generowaniem 

34 D. Dharmapala: “What do we know about Base Erosion and Profit Shifting? A Review of the Empirical Lit-
erature”,�Fiscal�Studies, Vol. 35, No.4, (2014): 421-448. 

35 J. H. Heckemeyer, M. Overesch: “Multinationals‘ Profit Response to Tax Differentials: Effect Size and Shift-
ing Channels”,�ZEW�Discussion�Paper No. 13-045, (2013): 27. 

36 OECD: ““Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1: 2015 Final Report”, 5 October. 
(2015): 80, http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en. (data dostępu 8.9.2017).

przychodów dzięki digitalizacji produktów 
i usług opartych na: ilościowej koncep-
cji EVA (ekonomiczna wartość dodana, 
z ang. Economic Value Added), lokalizacji 
bieżących wydatków, źródeł dochodów 
z uwzględnieniem zaangażowanego kapita-
łu. Studia przypadków wskazują natomiast, 
że cyfrowe modele biznesowe rozszerzają 
się na skalę międzynarodową dzięki mało 
rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Zgodnie z powszechnie obowiązującym 
prawem podatkowym, digitalizacja pro-
wadzi do konwergencji podstawowych 
działań, a zatem opodatkowanie nastę-
puje w miejscu siedziby spółki dominu-
jącej lub miejscach oddziałów regional-
nych. Na rynkach lokalnych elementy 
infrastruktury informatycznej są możli-
we do zidentyfikowania i mogą podlegać 
opodatkowaniu jako stały zakład (inter-
pretowany jako permanent establishment, 
w myśl przepisów OECD). 

W zależności jednak od charakteru dzia-
łań podejmowanych w danej lokalizacji, 
jak np. gromadzenie, przechowywanie 
czy przetwarzanie tylko danych, aktyw-
ność taka nie zawsze przysporzy wartości. 
W rezultacie niewielki zysk wynikający 
z cyfrowych modeli biznesowych zagra-
nicznych firm jest przypisany do celów 
podatkowych danej jurysdykcji. Błędem 
byłoby założyć, że te szczególne innowa-
cyjne modele biznesowe były tworzone 
z podtekstem podatkowym. Raczej należy 



Nr 6/listopad-grudzień/2019 109 

Problemy opodatkowania w gospodarce cyfrowej   państwo i społeczeństwo

je postrzegać jako rezultat rozwoju tech-
nologicznego, na który nie były przygo-
towane podatki. Jak słusznie zauważa 
M. Gianni, w tym sensie skoncentrowanie 
się dla celów podatkowych na serwerach 
może jest już nieaktualne, natomiast wy-
zwaniem pozostają bardziej rozwinięte 
zmiany technologiczne, które pojawią się 
w przyszłości37. 

Poza pośrednimi dowodami empiryczny-
mi nie ma wiarygodnej wiedzy naukowej, 
czy stopień digitalizacji wpływa na decyzje 
podatkowe podejmowane przez przed-
siębiorstwa. W tym kontekście OECD 
upatruje poważne ryzyko niewłaściwe-
go sprostania wyzwaniom podatkowym 
podyktowanym digitalizacją gospodarki 
światowej38. 

Bez odpowiedzi pozostają kwestie 
wpływu obecnego systemu podatkowe-
go na cyfrowe modele biznesowe, kon-
kurencję podatkową, jak również konse-
kwencje potencjalnych kierunków reform, 
które mogłyby wpłynąć na podejmowanie 
decyzji w przedsiębiorstwach oraz wpły-
wy z podatków. 

W gruncie rzeczy jednak digitalizacja 
gospodarki nie stwarza nowych proble-
mów w międzynarodowym opodatko-
waniu, odsłania wszystkie stare proble-
my, ale na poziomie globalnym39. Obecne 

37 M. Gianni: “The OECD’s Flawed and Dated Approach to Computer Services Creating Permanent Estab-
lishments”,�Vanderbilt�Journal�of�Entertainment�and�Technology�Law, Vol. 17, No.1, (2014): 12-18. 

38 Ibid.
39 A. Dresseland, R. Goulder: “IFA Asia Regional Conference Focuses on E-commerce and International Tax-

ation,�Tax�Notes�International, Vol. 21, No. 21, (2000): 2332.
40 Określenie taxable�nexus nie ma bezpośredniego przełożenia na język polski. W zależności od kontekstu inter-

pretowane jest jako więź podatkowi, związki podatkowe. Co do zasady chodzi o sytuacje, w ramach których 
dany kraj pobiera podatek tylko od tych firm, które fizycznie prowadzą działalność na jego terenie (tzw. nexus).

41 OECD: “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1: 2015 Final Report”, 5 October 
(2015): 99, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en> (data dostępu 12.9.2017).

zasady opodatkowania źródeł dochodów, 
przede wszystkim podatkami PIT, CIT 
i VAT, nie odpowiadają wymogom gospo-
darki cyfrowej. Ewolucja i rozprzestrzenia-
nie się teleinformatyki (z ang. Information 
and Communication Technology, ICT) roz-
szerzyło skalę transgranicznej działalności 
gospodarczej. W związku z tym OECD 
określa szersze spektrum zagrożeń, ale 
i wyzwań podatkowych. Należą do nich: 
związki o charakterze podatkowym (z ang. 
taxable nexus40), wykorzystanie danych 
i przypisanie wartości oraz charaktery-
styka płatności dokonanych za produk-
ty cyfrowe lub związane z nimi usługi41. 
Podział na te kategorie odzwierciedla dys-
kusję na temat opodatkowania przedsię-
biorstw w gospodarce cyfrowej.

Podatek od usług cyfrowych 
Postępująca cyfryzacja gospodarki zasadni-
czo zmieniła charakter detalicznych kana-
łów dystrybucji sprzedaży towarów i usług 
oraz wartości niematerialnych na rzecz osób 
prywatnych (konsumentów). Tradycyjnie 
konsument robiłby zakup w lokalnym skle-
pie. Teraz jego pierwszym i głównym punk-
tem zainteresowania jest często strona in-
ternetowa sklepu, dostawca online w wy-
padku towarów cyfrowych, sprzedawca 
mający siedzibę w innym kraju lub coraz 
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bardziej cyfrowa platforma42, za pośred-
nictwem której wielu dostawców dokonuje 
sprzedaży. Szacuje się, że globalna sprzedaż 
e-commerce w segmencie B2C43 jest warta 
około 2 bln dolarów44 rocznie, a progno-
zy wskazują, że do 2021 r. może osiągnąć 
4,5 bln, z czego 1 bln dolarów szacuje się 
na transgraniczny handel elektroniczny. 
Obecnie około 1,6 miliarda konsumentów 
kupuje przez Internet, a przewiduje się, 
że do 2022 r. liczba ta wzrośnie do 2,2 mi-
liarda konsumentów45.

Przy tak dynamicznym rozwoju usług 
cyfrowych rządy czynią starania o wpro-
wadzenie rozwiązań dotyczących ich opo-
datkowania. Chodzi o tzw. podatek GAFA 
(skrót od nazw firm Google, Amazon, 
Facebook, Apple). „Wall Street Journal”46 
zwracał uwagę, że wiele państw europej-
skich, m.in. Wielka Brytania, Wło chy, 
Hiszpania bardzo chętnie obciążyłoby takim 
podatkiem firmy technologiczne z USA. 
Również w Polsce usługi cyfrowe stały się 
przedmiotem zainteresowania Ministerstwa 
Finansów. Pier wsze zapowiedzi prac 
nad zmianami w prawie podatkowym 

42 Badania sugerują, że 57% transgranicznych dostaw towarów jest kupowanych tylko za pośrednictwem trzech 
największych platform cyfrowych. International Post Corporation (2017), Cross-border E-Commerce Shop-
per Survey, <https://www.ipc.be/en/knowledge-centre/e-commerce/cross-border-e-commerce-shopper-
survey> (dostęp 22.9.2019).

43 B2C (z ang. Business to Customer) to wykorzystanie środków elektronicznych do zawierania transakcji 
pomiędzy sprzedawcami a klientami końcowymi. 

44 Inne źródła (Lui, H. oraz McKinsey Global Institute) wskazują, że szacowane kwoty są znacznie wyższe. 
Lui H.: “Global Ecommerce Markets Will Reach $4 Trillion By 2020. Are You In?”�Shopify, <https://www.
shopify.com/enterprise/global-ecommerce-markets> (accessed on 5 April 2018). McKinsey Global Institute, 
Global�Flows�in�a�Digital�Age:�How�Trade,�Finance,�People,�and�Data�Connect�the�World�Economy, (2014). 

45 International Post Corporation: Cross-border E-Commerce Shopper Survey, <https://www.ipc.be/en/
knowledge-centre/e-commerce/cross-border-e-commerce-shoppersurvey>, (2017).

46 “Tech Giants Face Hundreds of Millions in New Taxes in Europe”,�The�Wall�Street�Journal, March 21, 2018 
<https://www.wsj.com/articles/tech-giants-face-hundreds-of-millions-in-new-taxes-under-eu-propos-
als-1521633149> (data dostępu 22.9.2019).

47 Program Konwergencji Aktualizacja 2019, <https://www.gov.pl/web/finanse/aktualizacja-programu-kon-
wergencji> (dostęp 25.9.2019).

sygnalizowano już w Aktualizacji Programu 
Konwergencji47. 

Według wstępnych zapowiedzi dochody 
z tytułu podatków nałożonych na przedsię-
biorstwa cyfrowe mogłyby już w 2020 r. 
osiągnąć poziom 217 mln zł. Nowa danina 
miała wejść w życie już 1 stycznia 2020 r. 
Zostałyby nią objęte przychody wszystkich 
firm cyfrowych świadczących usługi na te-
renie Polski. Jednak po ostatniej wizycie 
wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a pro-
jekt wprowadzenia podatku cyfrowego, 
który objąłby amerykańskie firmy, takie 
jak Facebook, Google, Amazon czy Apple 
został odrzucony. 

Praktyka gospodarcza wskazuje, że o ile 
prace nad podatkiem cyfrowym w różnych 
państwach trwają, to już jego wprowadze-
nie w życie napotyka trudności na etapie 
procesu legislacyjnego w różnych pań-
stwach. 

W toczącej się międzynarodowej de-
bacie politycznej podkreśla się, że może 
to zakłócić proces inwestycyjny i/lub spro-
wokować inne działania, które ostatecz-
nie nadwyrężą stosunki transatlantyckie, 
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które i tak są już napięte ze względu 
na relacje handlowe. Przykładem może 
być Francja. Francuskie Zgromadzenie 
Narodowe zaproponowało 3-procentowy 
podatek od sprzedaży, który mają płacić 
firmy technologiczne z globalnymi przy-
chodami przekraczającymi 750 mln euro 
rocznie i przychodami we Francji powy-
żej 25 mln euro rocznie. O ile prezydent 
Donald Trump nie jest zwolennikiem firm 
technologicznych, to pomysł takiego po-
datku nie spotkał się z jego zrozumieniem. 
Ostatecznie, na podstawie porozumienia 
francusko-amerykańskiego, Francja będzie 
musiała wypłacać amerykańskim firmom 
technologicznym rekompensaty celem po-
krycia różnicy pomiędzy francuskim po-
datkiem cyfrowym, a planowanym me-
chanizmem podatkowym, który ma za-
miar wprowadzić Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD)48.

Zakończenie
Wraz z rozwojem technologii informatycz-
nej w ciągu ostatnich 20 lat działalność 
gospodarcza nabrała globalnego charak-
teru, co spowodowało problemy podatko-
we. W tradycyjnej gospodarce rozwiąza-
niem były umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania; nie jest ono wystarczające 
w gospodarce cyfrowej, która stworzyła 
nowe modele biznesowe uniemożliwiające 
skuteczne opodatkowanie nowych (cyfro-
wych) źródeł dochodów. Czasami nawet 
skala utraconych korzyści podatkowych 
jest trudna do przewidzenia z powodu 

48 Jest kompromis w sprawie podatku cyfrowego. Francja będzie płacić USA rekompensaty   
<https://businessinsider.com.pl/finanse/podatek-cyfrowy-porozumienie-pomiedzy-francja-i-usa/726577e> 
(dostęp 24.9.2019).

braku informacji i wiedzy na temat sys-
temów operacyjnych danej firmy. 

Jednocześnie niektóre czynności stały się 
częścią codziennego życia, a ludzie używa-
jąc rozwiązań nowej technologii ani nie za-
stanawiają się, ani nie zdają sobie sprawy 
z konsekwencji podatkowych. Istnieje 
wyraźna potrzeba ustanowienia przepi-
sów międzynarodowych, aby zapewnić 
dostęp do danych umożliwiających sku-
teczne opodatkowanie w przyszłości za-
równo podatkami dochodowymi, jak i po-
datkiem od towarów i usług. Być może 
jednak regulacje międzynarodowe na po-
ziomie OECD nie wystarczą. Przykładem 
jest definicja stałego zakładu w umowach 
podatkowych, która niekoniecznie ma za-
stosowanie w środowisku cyfrowym. 

Międzynarodowe umowy podatkowe 
zapobiegające podwójnemu opodatko-
waniu najprawdopodobniej będą wyma-
gały aktualizacji w najbliższej przyszło-
ści. Niewykluczone również, że koniecz-
ne staną się inicjatywy ze strony Unii 
Europejskiej dotyczące wspólnych regulacji 
w całej UE, obejmujące również państwa 
współpracujące. Muszą być one częścią 
systemów płatności, aby można było otrzy-
mywać informacje o płatnościach w wy-
maganej formie i w rzeczywistym czasie. 
Na przykład technologia blockchain z in-
teligentnymi umowami i metodami po-
dzielonych płatności (ang. split payment 
methods) umożliwiłaby płynny przepływ 
danych i ich integralność, niewielkie koszty 
transakcji, a także efektywny i łatwy pobór 
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podatków oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne w czasie rzeczywistym, bezpo-
średnio od transakcji. 

Prawodawcy powinni również rozwa-
żyć możliwość korzystania z wirtualnych 
walut. W ten sposób można pozyskać i za-
bezpieczyć dane transakcyjne, tworząc 
stabilne i bezpieczne środowisko płat-
ności.

Międzynarodowa debata wokół opodat-
kowania gospodarki cyfrowej koncentruje 
się zasadniczo na dwóch głównych fila-
rach. Pierwszy dotyczy modyfikacji ist-
niejących przepisów, które dzielą prawo 
do opodatkowania dochodów przedsię-
biorstw międzynarodowych między ju-
rysdykcje. Obejmują one tradycyjne za-
sady opodatkowania (dotyczące m.in. cen 
transferowych czy zasadę ceny rynkowej), 
które muszą uwzględniać zmiany wynika-
jące z cyfryzacji. Drugi wiąże się z rozwią-
zaniem nierozstrzygniętych problemów 

BEPS oraz wskazaniem środka zaradcze-
go, wtedy gdy dochody w innych jurys-
dykcjach podlegają zerowemu lub bardzo 
niskiemu opodatkowaniu, umożliwiając 
uniknięcie opodatkowania w tym pań-
stwie, w którym podmiot ma nieograni-
czony obowiązek podatkowy i powinien 
zapłacić podatek.

Stąd też rozwiązanie problemów digi-
talizacji gospodarki oraz nowych modeli 
biznesowych wymaga globalnego, syste-
matycznego i kompleksowego podejścia, 
poczynając od projektowania ram praw-
nych, a kończąc na odpowiednim zapleczu 
technicznym, które umożliwi wdrożenie 
zasad określonych przez prawo.

dr JOLANTA GAŁUSZKA 
Katedra Finansów Publicznych,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Słowa kluczowe: gospodarka cyfrowa, e-commerce, polityka podatkowa, wyzwania fiskalne, 
podatek cyfrowy

Key words: digital economy, e-commerce, fiscal challenges, tax policy, digital tax
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NOWI WICEPREZESI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Na wniosek prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, 27 listopada 2019 r., 
Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek wręczyła Tadeuszowi Dziubie oraz Markowi Opiole 
akty powołania na stanowiska wiceprezesów NIK. 

Tadeusz Dziuba był posłem na Sejm IX, VIII i VII kadencji. W latach 2005–2007 piasto-
wał urząd wojewody wielkopolskiego. Od dawna jest związany z Najwyższą Izbą Kontroli. 
W latach 1993–2011 był wicedyrektorem Delegatury NIK w Poznaniu, wicedyrektorem 
Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury w Warszawie oraz dwukrotnie wicedyrektorem 
Delegatury NIK w Bydgoszczy. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
doktorem nauk technicznych. W macierzystej uczelni pracował w latach 1971–1993. 

Z życia NIK 
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Wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli Marek Opioła (pierwszy z lewej) i Tadeusz Dziuba w towarzystwie 
Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek tuż po wręczeniu aktów powołania.
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z życia NIK  

Marek Opioła ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Posiada długoletnie doświadczenie parlamentarne – był posłem V, VI, 
VII, VIII i IX kadencji. W Sejmie piastował m.in. funkcję przewodniczącego Komisji 
ds. Służb Specjalnych, wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oraz wi-
ceprzewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Marek Opioła spra-
wował również funkcję przewodniczącego delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia 
Parlamentarnego NATO.

SEMINARIUM EUROSAI I AFROSAI W LIZBONIE

Blisko 160 przedstawicieli najwyższych organów kontroli państw europejskich, afrykań-
skich oraz Brazylii i Timoru przyjechało do stolicy Portugalii, aby wymienić doświad-
czenia po kontroli przygotowania do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w swoich 
krajach, określonych przez ONZ w Agendzie 2030. W seminarium, które odbyło się 
21‒22 listopada 2019 r., prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz dyrektor 
Departamentu Strategii NIK Marzena Rajczewska reprezentowali zarówno Izbę, jak 
i Europejską Organizację Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI). 

Agenda 2030, przyjęta do realizacji w 2015 r. przez 193 państwa, w tym Polskę, obej-
muje realizację 17 wyzwań dotyczących m.in. eliminacji głodu i ubóstwa na świecie, 
poprawy jakości opieki zdrowotnej, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, dostępu do 
edukacji, godnej pracy, a także ochrony środowiska czy zapewnienia dostępu do energii.

W Lizbonie NIK mogła pochwalić się dobrym stanem przygotowania kraju do wdra-
żania tych celów. W ocenie Izby, Polska poczyniła znaczne postępy w ich realizacji, choć 
są obszary wymagające zintensyfikowania działań. Ministerstwa stworzyły odpowiedni 
system oparty na współpracy instytucji państwowych z samorządami, a także organizacja-
mi pozarządowymi, stowarzyszeniami, środowiskami akademickimi, przedsiębiorcami.

 

25-LECIE NAJWYŻSZEGO ORGANU KONTROLI MOŁDAWII

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Małgorzata Motylow wzięła udział w obchodach 
25-lecia Trybunału Obrachunkowego Republiki Mołdawii. Na jubileusz zorganizowa-
ny 6 grudnia 2019 r. w Pałacu Republiki w Kiszyniowie prezes Trybunału Marian Lupu 
zaprosił najbliższych partnerów tej instytucji: przedstawicieli najwyższych organów 
kontroli (NOK) Turcji, Łotwy, Polski, Szwecji oraz Rumunii. 

W okolicznościowym wystąpieniu wiceprezes Małgorzata Motylow wskazała na bar-
dzo dobrą współpracę NOK Mołdawii i NIK. 

Prezes Marian Lupu, dziękując za dotychczasową aktywność Izby – wspólne seminaria, 
współpracę bliźniaczą i kontrole równoległe – zaprosił NIK do udziału w przeglądzie part-
nerskim. Izbę wspomogą kontrolerzy z Turcji i Łotwy. (red.)
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Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej: implikacje 
nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie

Justyna Misiągiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2019, s. 167.

Książka jest poświęcona wpływowi nowych projektów infrastruktury gazociągowej 
na bezpieczeństwo energetyczne państw UE. Składa się z trzech obszernych rozdziałów. 
Pierwszy ma charakter ogólny; wszechstronnie omówiono w nim problematykę bezpie-
czeństwa energetycznego Unii Europejskiej. W drugim rozdziale przybliżono projekty 
Nord Stream i Turkish Stream, związane z budową gazociągów, mających uzależnić pół-
nocną i południową Europę od rosyjskich złóż tego surowca. W trzecim zaprezentowano 
podobne projekty tworzone we współpracy UE z Azerbejdżanem i Turkmenistanem. 
Wszystkie są oceniane z punktu widzenia ich znaczenia dla bezpieczeństwa energe-
tycznego Europy.

Przestępczość ubezpieczeniowa.  
Uwarunkowania, skala, przeciwdziałania

Anna Bera, Dominika Kordela, Dariusz Pauch, Wydawnictwo Naukowe  
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, s. 151.

Praca licząca siedem rozdziałów dotyczy różnych form przestępczości ubezpieczenio-
wej, takich jak: nadubezpieczenie, wielokrotne ubezpieczenie, zatajanie informacji 
czy umyślne spowodowanie szkody. Wzrost tego rodzaju przestępstw rodzi poważ-
ne konsekwencje dla zakładów ubezpieczeniowych i ich klientów. Autorzy analizu-
ją problem zarówno z punktu widzenia nauk ekonomicznych, jak i zagadnień prawa 
oraz społecznych. Przedstawiają istotę przestępczości ubezpieczeniowej, motywy i typy 
sprawców oraz główne kategorie przestępstw dotyczących ubezpieczeń na życie i ma-
jątkowych. W końcowych rozdziałach zaprezentowano dane statystyczne odnoszące 

Sygnały 
o książkach
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się do Polski i innych krajów. Scharakteryzowano także narzędzia wykorzystywane 
do walki z tego typu działalnością, udział w niej nadzoru finansowego oraz inicjatywy 
edukacyjne mające na celu uświadomienie pracowników zakładów ubezpieczeniowych 
i ich klientów o możliwych zagrożeniach.

Zarząd komisaryczny jako instrument nadzoru nad samorządem 
terytorialnym w Polsce: studium politologiczno-prawne

Radosław Kamiński, Wydawnictwo MELLOW, Kraków 2019, s. 380.

Wiodącym tematem książki jest problematyka zarządu komisarycznego zarówno jako kon-
strukcji prawnej, jak i praktycznej metody sprawowania nadzoru nad samorządem tery-
torialnym. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający i zawiera rozważania na temat 
kontroli i nadzoru w administracji publicznej, kolejny zawiera charakterystykę systemu 
nadzoru nad samorządem terytorialnym w Polsce. W trzecim szczegółowo przedstawio-
no przypadki zawieszenia organów jednostki samorządu terytorialnego i ustanowienia 
zarządu komisarycznego. W ostatnim przeanalizowano likwidację gminy Ostrowice, 
w której skala nieprawidłowości władz lokalnych osiągnęła poziom wymagający nad-
zwyczajnych posunięć nadzorczych.

Zarządzanie działalnością leczniczą: problematyka prawna 

Małgorzata Paszkowska, DIFIN, Warszawa 2019, s. 308.

W opracowaniu przedstawiono podstawy prawne zarządzania działalnością leczniczą 
w Polsce. Obok zasad ogólnych, przeanalizowano kwestie związane z personelem me-
dycznym, prawami pacjenta, a także prawa i obowiązki pracownicze. Książka porusza 
też zagadnienia związane z finansowaniem działalności leczniczej oraz kontrolą służby 
zdrowia. Publikacja może zainteresować pracowników służby zdrowia różnych szczebli 
oraz osoby zarządzające instytucjami leczniczymi.
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BIEŃKOWSKI MAREK 
Bezpieczeństwo fundamentem działania państwa – służby specjalne,  
cyberbezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa  1/115

CAŁKA KRZYSZTOF, KOWALCZYK LECH, KUJAWIŃSKI RADOSŁAW,
MATUSZEWSKA-POTEMPSKA VIOLETTA 
Dolny Śląsk pod lupą delegatury (Wrocław)  1/II/375

CZARNOW SŁAWOMIR, DOBROŃSKI ADAM CZESŁAW 
Kontrola na Białostocczyźnie – ludzie i zadania  1/II/9

CZARNOW SŁAWOMIR 
Nowy kształt organu ochrony danych osobowych – uwagi o reformie  2/87

DOBROŃSKI ADAM CZESŁAW, CZARNOW SŁAWOMIR 
Kontrola na Białostocczyźnie – ludzie i zadania  1/II/9

DZIWISZ STANISŁAW 
Prawnokarna ochrona prawa do informacji publicznej  
– prawa i obowiązki naczelnego organu kontroli  4/38

FURTAK ROMAN 
Zintegrowani i skuteczni w prowadzeniu kontroli (Zielona Góra)  1/II/399

GOGOLEWSKI CEZARY, GÓRNY PIOTR, TOMKIEWICZ RYSZARD 
Kontrole w Krainie Wielkich Jezior (Olsztyn)  1/II/211

Roczny
spis treści 2019
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GOLEŃSKI WOJCIECH, ZYMAN IWONA 
Delegatura opolska o sobie i swojej historii  1/II/241

GÓRNY PIOTR, GOGOLEWSKI CEZARY, TOMKIEWICZ RYSZARD 
Kontrole w Krainie Wielkich Jezior (Olsztyn)  1/II/211
 
HUSSEIN ALINA B. 
Dwadzieścia lat antykorupcyjnej działalności NIK  
– rola Izby w zwalczaniu korupcji  5/27 

JARZĘCKA-SIWIK ELŻBIETA, SERLIKOWSKA AGNIESZKA 
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – prawo i praktyka kontrolna NIK  5/8

JEZIERSKI JACEK 
Stulecie naczelnego organu kontroli  3/105

KOBIERSKA MARIA, ŁUBIAN DARIUSZ, 
SKWARKA BOGDAN, ZIELECKI DARIUSZ 
Wpływ kontroli NIK na administrację publiczną  
– Polska w UE, sprawy samorządu, informatyzacja kraju  1/92

KORCZAK LESZEK 
Przemiany w infrastrukturze pod kontrolą NIK  
– transport, łączność, budownictwo, gospodarka przestrzenna  3/16

KOTKOWSKI DANIEL 
Propozycje zmian w systemie kontroli środków polityki spójności  
– perspektywa 2021–2027  4/27

KOWALCZYK LECH, CAŁKA KRZYSZTOF, KUJAWIŃSKI RADOSŁAW,
MATUSZEWSKA-POTEMPSKA VIOLETTA 
Dolny Śląsk pod lupą delegatury (Wrocław)  1/II/375

KOWALSKI DARIUSZ 
Kontrole odbiorców w ramach wdrażania instrumentów finansowych  
– perspektywa finansowa 2014–2020  3/42

KUJAWIŃSKI RADOSŁAW, CAŁKA KRZYSZTOF, KOWALCZYK LECH,
MATUSZEWSKA-POTEMPSKA VIOLETTA 
Dolny Śląsk pod lupą delegatury (Wrocław)  1/II/375
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KWIATKOWSKI KRZYSZTOF 
Od stu lat w służbie obywatelom (wersja w j. angielskim s.154)  1/7

LIPOWSKI PAWEŁ 
Udaremnianie lub utrudnianie czynności kontrolnych  
– uwarunkowania prawne i praktyka  4/16

ŁUBIAN DARIUSZ, KOBIERSKA MARIA, 
SKWARKA BOGDAN, ZIELECKI DARIUSZ 
Wpływ kontroli NIK na administrację publiczną  
– Polska w UE, sprawy samorządu, informatyzacja kraju  1/92 

MALCHAREK RAFAŁ, WIECZORKOWSKI RAFAŁ 
Morze zawsze na pierwszym miejscu (Gdańsk)  1/II/55

MARTYSZ CZESŁAW 
Śląska odrębność – szczególna rola delegatury NIK (Katowice)  1/II/75

MATUSZEWSKA-POTEMPSKA VIOLETTA, CAŁKA KRZYSZTOF,
KOWALCZYK LECH, KUJAWIŃSKI RADOSŁAW 
Dolny Śląsk pod lupą delegatury (Wrocław)  1/II/375

MEUS KONRAD, SROKA ŁUKASZ T. 
Galicyjskie tradycje i współczesność delegatury (Kraków)  1/II/141

MISIĄG WOJCIECH 
Kontrole budżetowe NIK – ewolucja metod badania dochodów  
i wydatków publicznych  1/48

MURAT LESZEK 
Udział delegatury w rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz)  1/II/40

MURAT LESZEK 
Gospodarność jako kryterium kontroli – ujęcie prawne i aksjologiczne  6/10

NOWAK-FAR ARTUR 
Czy ustawa – Prawo przedsiębiorców ogranicza kompetencje kontrolne NIK  
– głos w dyskusji  2/68

PANASIUK ANDRZEJ 
Stołeczne spojrzenie na problemy niezmienne od stulecia (Warszawa)  1/II/347
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POGORZELSKA IWONA, WALENDZIK GRZEGORZ 
Historia delegatur zaczęła się w Kielcach  1/II/113

RACZKOWSKI MAREK 
Funkcjonowanie kontroli państwowej na Lubelszczyźnie  1/II/171

ROBACZYŃSKI WOJCIECH 
Działalność kontrolna NIK a system dyscypliny finansów publicznych  
– rola Izby w utrzymaniu ładu finansowego państwa  1/73

RÓG ŁUKASZ, ZALESKI-EJGIERD ANDRZEJ 
Doskonalenie zarządzania w nauce, oświacie i kulturze  2/103

SERLIKOWSKA AGNIESZKA, JARZĘCKA-SIWIK ELŻBIETA 
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – prawo i praktyka kontrolna NIK  5/8

SERLIKOWSKA AGNIESZKA 
Wdrażanie unijnej reformy urzędowej kontroli żywności  
– rozproszenie kompetencji krajowych organów  6/29

SKWARKA BOGDAN, KOBIERSKA MARIA, 
ŁUBIAN DARIUSZ, ZIELECKI DARIUSZ 
Wpływ kontroli NIK na administrację publiczną  
– Polska w UE, sprawy samorządu, informatyzacja kraju  1/92

SROKA ŁUKASZ T., MEUS KONRAD 
Galicyjskie tradycje i współczesność delegatury (Kraków)  1/II/141

STANISZEWSKI JAROSŁAW, STEFANIAK MARCIN 
Nad Odrą i Bałtykiem – NIK w mieście Gryfa (Szczecin)  1/II/311

STEFANIAK MARCIN, STANISZEWSKI JAROSŁAW  
Nad Odrą i Bałtykiem – NIK w mieście Gryfa (Szczecin)  1/II/311

STERCZAŁA MACIEJ 
Wielkopolska solidność wizytówką delegatury (Poznań)  1/II/265

SYLWESTRZAK ANDRZEJ 
Historia polskiej kontroli państwowej – ujęcie konstytucyjne  1/14
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SZYC RYSZARD ( ) 
Plan pracy NIK na 2019 rok  2/48

TABASZ WŁADYSŁAW 
Rzeszowskie kontrole – przekraczanie granic, łączenie kultur  1/II/293

TOMKIEWICZ RYSZARD, GOGOLEWSKI CEZARY, GÓRNY PIOTR 
Kontrole w Krainie Wielkich Jezior (Olsztyn)  1/II/211

TUZIKIEWICZ-GNITECKA GRAŻYNA   
Nowoczesność z poszanowaniem tradycji (Łódź)  1/II/193

WALENDZIK GRZEGORZ, POGORZELSKA IWONA 
Historia delegatur zaczęła się w Kielcach  1/II/113

WASILEWSKI PIOTR 
Kontrola państwowa w systemie ochrony zdrowia  
– inwestycje i wykorzystanie aparatury medycznej  1/137

WIECZORKOWSKI RAFAŁ, MALCHAREK RAFAŁ 
Morze zawsze na pierwszym miejscu (Gdańsk)  1/II/55

WOJCIECHOWSKI JANUSZ 
W służbie państwu i obywatelom  3/102

ZALESKI-EJGIERD ANDRZEJ, RÓG ŁUKASZ 
Doskonalenie zarzadzania w nauce, oświacie i kulturze  2/103

ZIELECKI DARIUSZ, KOBIERSKA MARIA, ŁUBIAN DARIUSZ, SKWARKA BOGDAN 
Wpływ kontroli NIK na administrację publiczną  
– Polska w UE, sprawy samorządu, informatyzacja kraju  1/92 

ZYMAN IWONA, GOLEŃSKI WOJCIECH 
Delegatura opolska o sobie i swojej historii  1/II/241
 
„Kontrola Państwowa” na jubileusz NIK  
– słowo od redakcji (wersja w j. angielskim s. 159)  1/13 
Listy gratulacyjne  2/5 
Nowe kierownictwo NIK – red.  5/6 
Odznaczenia dla pracowników NIK – red.  2/36 
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Przemówienie prezesa NIK  2/15 
Relacja z obchodów 100. rocznicy powołania NIK – red.  2/20 
Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli  
– wykonanie budżetu państwa w 2018 r.  4/8    
Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli  
– sprawozdanie z działalności NIK w 2018 r.  3/8 
Zakończenie regionalnych obchodów jubileuszu NIK – red.  3/90

USTALENIA KONTROLI NIK 

ADAMOWICZ PAWEŁ 
Adopcja – problemy i kierunki zmian. Konieczne przyspieszenie procedur  
i ich większa przejrzystość  5/71

BIEŃKOWSKI MAREK 
Funkcjonowanie systemu ochrony ludności w Polsce  
– skuteczne działania w sytuacji kryzysowej  5/52

BURY AGNIESZKA 
Efektywność świadczenia usług rynku pracy – aktywizacja bezrobotnych  4/66

DUDEK WOJCIECH 
Problemy ze smogiem w Europie – wspólny raport o jakości powietrza  3/51

GORCZYCA MARIUSZ 
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami  
– dotychczasowe działania nie dają pożądanej poprawy  2/123

GOSTYŃSKA MARIA M. 
Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów  
– kompensacja szkód za błędy medyczne  4/80

JASIURSKA-KLUCZEK EWA, MALCHAREK RAFAŁ 
Rozwój średnich i małych portów morskich  
– wzrost znaczenia regionów nadmorskich  3/65

KOTYNIA ZOFIA, SZEWCZYK PRZEMYSŁAW 
Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności  
– bezpieczeństwo spożycia produktów przetworzonych  3/58
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KRAMARCZYK-ROSIAK KSYMENA, ŚLIWIŃSKI JEREMI 
Zapobieganie i leczenie depresji – wykonywanie zadań przez samorządy  4/51

KRAWCZYK SYLWIA, WIRSZYC-SITKOWSKA KAROLINA 
Surowce w leczeniu uzdrowiskowym  
– nadzór nad ich wykorzystywaniem i wykonywaniem zabiegów  4/99

LIS EDWARD, SZYMANEK PAWEŁ 
Ochrona przed promieniowaniem urządzeń telefonii komórkowej  
– nieprzygotowanie do prowadzenia pomiarów i brak edukacji  6/45

LUBAŃSKI TOMASZ 
Współpraca MON z organizacjami proobronnymi  
– potrzebna nowa koncepcja i regulacje prawne  5/87

ŁABĘCKI ZBIGNIEW, SZEWCZYK PRZEMYSŁAW 
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych  
– finansowanie i efekty rzeczowe przedsięwzięcia  6/75

MALCHAREK RAFAŁ, JASIURSKA-KLUCZEK EWA 
Rozwój średnich i małych portów morskich  
– wzrost znaczenia regionów nadmorskich  3/65

PIRÓG JAN 
Odprawy i odszkodowania dla kadry kierowniczej  
– strategiczne spółki Skarbu Państwa  6/59

ROMANOWICZ MAŁGORZATA 
Audyt Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie  
– międzynarodowe zobowiązania NIK  4/110 

SASIN ROBERT 
Zwalczanie dopingu w polskim sporcie wyczynowym – wpływ zmian w prawie  6/84 

SKWARKA BOGDAN 
Ujawnianie własności nieruchomości samorządów i Skarbu Państwa  
– działania organów administracji publicznej  5/102

SZEWCZYK PRZEMYSŁAW, KOTYNIA ZOFIA 
Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności  
– bezpieczeństwo spożycia produktów przetworzonych  3/58
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SZEWCZYK PRZEMYSŁAW, ŁABĘCKI ZBIGNIEW 
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych  
– finansowanie i efekty rzeczowe przedsięwzięcia  6/75

SZYMANEK PAWEŁ, LIS EDWARD 
Ochrona przed promieniowaniem urządzeń telefonii komórkowej  
– nieprzygotowanie do prowadzenia pomiarów i brak edukacji  6/45

ŚLIWIŃSKI JEREMI, KRAMARCZYK-ROSIAK KSYMENA 
Zapobieganie i leczenie depresji – wykonywanie zadań przez samorządy  4/51

TRZASKOWSKI PAWEŁ 
Zapobieganie zanieczyszczeniu wód azotanami pochodzenia rolniczego  
– ochrona środowiska  2/139

WASILEWSKI PIOTR 
Kompleksowa ocena działania służby zdrowia  
– najważniejsze propozycje zmian w systemie  5/38

WIRSZYC-SITKOWSKA KAROLINA, KRAWCZYK SYLWIA 
Surowce w leczeniu uzdrowiskowym  
– nadzór nad ich wykorzystywaniem i wykonywaniem zabiegów  4/99

POZOSTAŁE KONTROLE NIK 
 
Wyniki przekazane do publikacji w grudniu 2018 r. styczniu,  
lutym i marcu 2019 r. – red.  2/158  
Wyniki przekazane do publikacji w kwietniu i maju 2019 r. – red.  3/87 
Wyniki przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2019 r. – red.  4/122  
Wyniki przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2019 r. – red.  5/115 
Wyniki przekazane do publikacji w październiku i listopadzie 2019 r. – red.  6/95

Państwo i społeczeństwo  

GAŁUSZKA JOLANTA 
Problemy opodatkowania w gospodarce cyfrowej  
– handel elektroniczny wyzwaniem dla prawodawców  6/97
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PADRAK RAFAŁ 
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego – pomoc publiczna  5/119

PANASIUK ANDRZEJ 
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – moda czy realna potrzeba  2/162

SZELESZCZUK DAMIAN 
Nieudana próba penalizacji usuwania filtrów cząstek stałych w dieslach  
– walka ze smogiem w prawie karnym  2/176

WALCZAK WALDEMAR 
Nadużycie władzy publicznej elementem korupcji  
– próba szerszego ujęcia zjawiska  3/109

WIECZOREK PAWEŁ 
Rynek pracy w Polsce w latach 2016–2018 – uwarunkowania i prognozy  4/124

Współpraca międzynarodowa  

MAZUR JACEK 
Sprawozdanie roczne ETO  5/134 

MIĘKINA EWA 
Zebranie łączników NOK Unii Europejskiej  
– NIK gospodarzem zebrania Komitetu Kontaktowego  3/126

MIĘKINA EWA 
Struktura i działalność Komitetu Kontaktowego  
– forum współpracy NOK Unii i ETO (wersja w języku angielskim s. 144)  3/130

MIĘKINA EWA 
Cyfryzacja wyzwaniem dla najwyższych organów kontroli – zebranie Komitetu  
Kontaktowego NOK UE (wersja w języku angielskim s.165)  4/154

Z życia NIK  
 
25-lecie najwyższego organu kontroli Mołdawii – red.  6/114 
Prezes NIK dwukrotnie nagrodzony – red.  2/187 
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Przedstawiciele Rady Audytu Indonezji z wizytą w NIK – red.  4/175 
Niecodzienne lekcje w NIK – red.  4/176 
NIK przewodniczy kontroli transportu odpadów – red.  2/188 
NIK europejskim przedstawicielem w zarządzie INTOSAI – red.  3/157 
Nowi wiceprezesi NIK – red.  6/113 
Seminarium EUROSAI i AFROSAI w Lizbonie – red.  6/114 
Współpraca z Krajową Radą RIO – red.  2/189 

Listy, polemiki  

RÓG ŁUKASZ 
Prawo do obrony mianowanych kontrolerów  3/158

SYGNAŁY O KSIĄŻKACH  2/190, 3/161, 4/178, 5/136, 6/115
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BIEŃKOWSKI MAREK 
Security as the Foundation for the State’s Operations  
– Special Services, Cybersecurity, Fire Prevention  1/115

CAŁKA KRZYSZTOF, KUJAWIŃSKI RADOSŁAW,
MATUSZEWSKA-POTEMPSKA VIOLETTA, KOWALCZYK LECH 
Dolny Śląsk Under the Microscope of the NIK’s Wrocław Branch (Wrocław)  1/II/375

CZARNOW SŁAWOMIR, DOBROŃSKI ADAM CZESŁAW 
Auditing in the Białystok Region – People and Their Tasks (Białystok)  1/II/9

CZARNOW SŁAWOMIR 
New Construction of the Personal Data Protection Body  
– Comments on the Reform  2/87

DOBROŃSKI ADAM CZESŁAW, CZARNOW SŁAWOMIR 
Auditing in the Białystok Region – People and Their Tasks (Białystok)  1/II/9

DZIWISZ STANISŁAW 
Legal and Penal Protection of the Right for Public Information  
– Rights and Duties of NIK  4/38

FURTAK ROMAN 
Integrated and Effective in Auditing (Zielona Góra)  1/II/399

GOGOLEWSKI CEZARY, GÓRNY PIOTR, TOMKIEWICZ RYSZARD 
Auditing in the Great Lakes Region (Olsztyn)  1/II/211

Annual  
Contents 2019
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GOLEŃSKI WOJCIECH, ZYMAN IWONA 
Regional Branch in Opole on Itself and its History (Opole)  1/II/241

GÓRNY PIOTR, GOGOLEWSKI CEZARY, TOMKIEWICZ RYSZARD 
Auditing in the Great Lakes Region (Olsztyn)  1/II/211

HUSSEIN ALINA B. 
Twenty Years of NIK’s Anticorruption Activities  
– Role of NIK in the Fight Against Corruption  5/27

JARZĘCKA-SIWIK ELŻBIETA, SERLIKOWSKA AGNIESZKA 
Business Secret Protection – Legal Regulations and NIK’s Audit Practice  8/5

JEZIERSKI JACEK 
Centenary of the Supreme Audit Office  3/105

KOBIERSKA MARIA, ZIELECKI DARIUSZ,
SKWARKA BOGDAN, ŁUBIAN DARIUSZ 
Impact of NIK’s Audits on Public Administration  
– Poland in the EU, Self Governments and Digitalisation of the State  1/92

KORCZAK LESZEK 
Transformations in Infrastructure – Beyond NIK’s Control – Transportation,  
Communication, Construction, Spatial Development  3/16

KOTKOWSKI DANIEL 
Proposals for Changes in the Cohesion Policy Audit System  
– EU Funds, Perspective 2021–2027  4/27

KOWALCZYK LECH, CAŁKA KRZYSZTOF, 
KUJAWIŃSKI RADOSŁAW, MATUSZEWSKA-POTEMPSKA VIOLETTA 
Dolny Śląsk Under the Microscope of the NIK’s Wrocław Branch (Wrocław)  1/II/375

KOWALSKI DARIUSZ 
Audits of Ultimate Recipients Within Financial Instruments Implementation  
– Financial Perspective 2014–2020  3/42

KUJAWIŃSKI RADOSŁAW, CAŁKA KRZYSZTOF, 
MATUSZEWSKA-POTEMPSKA VIOLETTA, KOWALCZYK LECH 
Dolny Śląsk Under the Microscope of the NIK’s Wrocław Branch (Wrocław)  1/II/375
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KWIATKOWSKI KRZYSZTOF 
Hundred Years of Service to Citizens (English version s. 154)  1/7

LIPOWSKI PAWEŁ 
Preventing or Hampering Audit Proceedings – Legal Conditions Versus Practice  4/16

ŁUBIAN DARIUSZ, ZIELECKI DARIUSZ, 
SKWARKA BOGDAN, KOBIERSKA MARIA 
Impact of NIK’s Audits on Public Administration  
– Poland in the EU, Self-Governments and Digitalisation of the State  1/92

MALCHAREK RAFAŁ, WIECZORKOWSKI RAFAŁ 
The Sea is Always in the First Place (Gdańsk)  1/II/55

MARTYSZ CZESŁAW 
Identity of the Śląsk Region  
– Special Role of the NIK Regional Branch (Katowice)  1/II/75

MATUSZEWSKA-POTEMPSKA VIOLETTA,
CAŁKA KRZYSZTOF, KUJAWIŃSKI RADOSŁAW, KOWALCZYK LECH 
Dolny Śląsk Under the Microscope of the NIK’s Wrocław Branch (Wrocław)  1/II/375

MEUS KONRAD, SROKA ŁUKASZ T. 
Traditions of Galicia and the Branch at Present (Kraków)  1/II/141

MISIĄG WOJCIECH 
Budget Execution Audits – Evolution of Methods for Examination  
of Public Revenues and Expenditures  1/48

MURAT LESZEK 
Our Contribution to the Development of the Region (Bydgoszcz)  1/II/39

MURAT LESZEK 
Economy as an Audit Criterion – Legal and Axiological Perspective  6/10

NOWAK-FAR ARTUR 
Does the Entrepreneurs’ Law Limit NIK’s Audit Mandate?  
– Voice in the Discussion  2/68

PANASIUK ANDRZEJ 
Capital City’s Look at Issues Unchanged for a Century (Warszawa)  1/II/347
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POGORZELSKA IWONA, WALENDZIK GRZEGORZ 
The Story of NIK Regional Branches Started Here in Kielce  1/II/113

RACZKOWSKI MAREK 
State Auditing in the Lublin Region (Lublin)  1/II/171

ROBACZYŃSKI WOJCIECH 
NIK’s Audit Activity and the Public Finance Discipline System  
– Role of NIK in Ensuring the State’s Financial Governance  1/73

RÓG ŁUKASZ, ZALESKI-EJGIERD ANDRZEJ 
State Auditing in the Area of Science, Education and National Heritage Protection  2/103

SERLIKOWSKA AGNIESZKA, JARZĘCKA-SIWIK ELŻBIETA 
Business Secret Protection – Legal Regulations and NIK’s Audit Practice  8/5

SERLIKOWSKA AGNIESZKA 
Implementation of the EU Reform of Official Food Control  
– Dispersed Competence of National Bodies  6/29

SKWARKA BOGDAN, ZIELECKI DARIUSZ, 
KOBIERSKA MARIA, ŁUBIAN DARIUSZ 
Impact of NIK’s Audits on Public Administration  
– Poland in the EU, Self-Governments and Digitalisation of the State  1/92

SROKA ŁUKASZ T., MEUS KONRAD 
Traditions of Galicia and the Branch at Present (Kraków)  1/II/141

STANISZEWSKI JAROSŁAW, STEFANIAK MARCIN 
On the Oder and the Baltic – NIK in the City of Griffin (Szczecin)  1/II/311

STEFANIAK MARCIN, STANISZEWSKI JAROSŁAW 
On the Oder and the Baltic – NIK in the City of Griffin (Szczecin)  1/II/311

STERCZAŁA MACIEJ 
Solidity of the Wielkopolska Region as the Flagship  
of the NIK’s Poznań Branch (Poznań)  1/II/245

SYLWESTRZAK ANDRZEJ 
History of the Polish State Audit – Constitutional Approach  1/14
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SZYC RYSZARD  
NIK Work Plan for 2019  2/48

TABASZ WŁADYSŁAW 
Rzeszów Audits – Crossing Borders and Combining Cultures (Rzeszów)  1/II/293

TOMKIEWICZ RYSZARD, GOGOLEWSKI CEZARY, GÓRNY PIOTR 
Auditing in the Great Lakes Region (Olsztyn)  1/II/211

TUZIKIEWICZ-GNITECKA GRAŻYNA   
Modernity with Respect to Tradition (Łódź)  1/II/193

WALENDZIK GRZEGORZ, POGORZELSKA IWONA 
The Story of NIK Regional Branches Started Here in Kielce  1/II/113

WASILEWSKI PIOTR 
State Auditing in the Health Protection System  
– Investments and Use of Medical Equipment  1/137

WIECZORKOWSKI RAFAŁ, MALCHAREK RAFAŁ, 
The Sea is Always in the First Place (Gdańsk)  1/II/55

WOJCIECHOWSKI JANUSZ 
In the Service of the State and Citizens  3/102

ZALESKI-EJGIERD ANDRZEJ, RÓG ŁUKASZ 
State Auditing in the Area of Science, Education and National Heritage Protection  2/103

ZIELECKI DARIUSZ, SKWARKA BOGDAN, 
KOBIERSKA MARIA, ŁUBIAN DARIUSZ 
Impact of NIK’s Audits on Public Administration  
– Poland in the EU, Self Governments and Digitalisation of the State  1/92

ZYMAN IWONA, GOLEŃSKI WOJCIECH 
Regional Branch in Opole on Itself and its History (Opole)  1/II/241
  
Address by the President of NIK’s at the Parliament  
– NIK Activity Report for 2018  3/8 
Address by the President of the Supreme Audit Office to the Parliament  
– State Budget Execution in 2018  4/8 
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Address by the President of Supreme Audit Office  2/15 
Celebrations of the Hundredth Anniversary of NIK Establishment – ed.  2/20 
Congratulatory Letters  2/5 
Employees of Supreme Audit Office Decorated  
by President of Poland Andrzej Duda – ed.  2/36 
Final Regional Celebrations of the NIK Jubilee – ed.  3/90 
“Kontrola Państwowa” for the Anniversary of NIK (English version p. 159) 
– words by Editorial Team  1/13 
New management of the Supreme Audit Office – ed.  6/5 

FINDINGS OF NIK AUDITS 

ADAMOWICZ PAWEŁ 
Adoption – Problems and Directions for Changes  
– Necessary Acceleration of Procedures and Their Better Transparency  5/71

BIEŃKOWSKI MAREK 
Functioning of the Citizens Protection System in Poland  
– Effective Measures in a Crisis Situation  5/52

BURY AGNIESZKA 
Effectiveness of Labour Market Services – Activation of Employed  4/66

DUDEK WOJCIECH 
Problems with Smog in Europe – Joint Report on Air Quality  3/51

GORCZYCA MARIUSZ 
Protecting Air Against Pollution  
– Previous actions do not bring a desired improvement  2/123

GOSTYŃSKA MARIA 
Patients’ Out-of-Court Claims – Compensation for Medical Errors  4/80

JASIURSKA-KLUCZEK EWA, MALCHAREK RAFAŁ 
Development of Small and Medium-Sized Seaports  
– Activation as a Stimulus to Seaside Regions’ Economic Growth  3/65

KOTYNIA ZOFIA, SZEWCZYK PRZEMYSŁAW 
Supervision of the Use of Food Additives  
– Safe Consumption of Processed Products  3/58
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KRAMARCZYK-ROSIAK KSYMENA, ŚLIWIŃSKI JEREMI 
Depression Prevention and Treatment  
– How Self-Governments Deal with the Issue  4/51

KRAWCZYK SYLWIA, WIRSZYC-SITKOWSKA KAROLINA 
(Non)Natural Resources in Health Resorts  
– Supervision of the Use of Resources and Treatment  4/99

LIS EDWARD, SZYMANEK PAWEŁ 
Protection Against Radiation of Mobile Telecommunication Devices  
– Non-Preparedness for Measurement and Lack of Education  6/45

LUBAŃSKI TOMASZ 
Cooperation of the Defence Sector with Paramilitary Organisations  
– Need for a New Concept and Legal Regulations  5/87

ŁABĘCKI ZBIGNIEW, SZEWCZYK PRZEMYSŁAW 
Thermal Renovation of Multi-Family Houses – Financing and Actual Effects  6/75

MALCHAREK RAFAŁ, JASIURSKA-KLUCZEK EWA 
Development of Small and Medium-Sized Seaports  
– Activation as a Stimulus to Seaside Regions’ Economic Growth  3/65

PIRÓG JAN 
Gratuities and Compensations Paid to the Management  
– Strategic State Treasury Companies  6/59

ROMANOWICZ MAŁGORZATA 
Audit of the Multinational Corps Northeast in Szczecin  
– International Commitments of the Supreme Audit Office  4/110

SASIN ROBERT 
Fight Against Doping in Polish Competitive Sports – Impact of Changes in the Law  6/84

SKWARKA BOGDAN 
Disclosure of the Ownership of Self-Governments and State’s Estate  
– Activities of Public Administration Bodies  5/102

SZEWCZYK PRZEMYSŁAW, KOTYNIA ZOFIA 
Supervision of the Use of Food Additives  
– Safe Consumption of Processed Products  3/58
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SZEWCZYK PRZEMYSŁAW, ŁABĘCKI ZBIGNIEW 
Thermal Renovation of Multi-Family Houses – Financing and Actual Effects  6/75

SZYMANEK PAWEŁ, LIS EDWARD 
Protection Against Radiation of Mobile Telecommunication Devices  
– Non-Preparedness for Measurement and Lack of Education  6/45

ŚLIWIŃSKI JEREMI, KRAMARCZYK-ROSIAK KSYMENA 
Depression Prevention and Treatment  
– How Self-Governments Deal with the Issue  4/51

TRZASKOWSKI PAWEŁ 
Prevention of Farming Nitrates Pollution – Protection of Waters  2/139

WASILEWSKI PIOTR 
Comprehensive Evaluation of Health Services  
– Most Important Proposals for Changes in the System  5/38

WIRSZYC-SITKOWSKA KAROLINA, KRAWCZYK SYLWIA 
(Non)Natural Resources in Health Resorts  
– Supervision of the Use of Resources and Treatment  4/99

OTHER AUDITS OF NIK 
 
Audit Findings Published in December 2018,  
January, February and March 2019 – ed.  2/158 
Audit Findings Published in April and May 2019 – ed.  3/87 
Audit Findings Published in June and July 2019 – ed.  4/122 
Audit Findings Published in August and September 2019 – ed.  5/115 
Audit Findings Published in October and November 2019 – ed.  6/95 

State and Society  

GAŁUSZKA JOLANTA 
Taxation Problems in Digital Economy  6/97

PADRAK RAFAŁ 
Public Assistance in Transforming Perpetual Usufruct into Ownership  
– Benefits for Entrepreneurs  5/119
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PANASIUK ANDRZEJ 
Social Clauses – Is It Fashion or Actual Need? – Public Procurement  2/162

SZELESZCZUK DAMIAN 
Failed Attempt to Penalise for Removal of Filters in Diesel Engines  
– Fight Against Smog in Criminal Law  2/176

WALCZAK WALDEMAR 
Abuse of Public Authority as an Element of Corruption  
– an Attempt to Provide a Wider Perspective  3/109

WIECZOREK PAWEŁ 
Poland’s Market in the Years 2016–2018  
– Conditions and Forecasts  4/124

International Cooperation  

MAZUR JACEK 
Annual report of ECA  5/134

MIĘKINA EWA 
Meeting of the European Union’s Liaison Officers  
– NIK Hosted the Contact Committee Meeting  3/126

MIĘKINA EWA 
Structure and Activity of the Contact Committee  
– Forum of Cooperation for EU SAIs and the ECA  3/144

MIĘKINA EWA 
Digitalisation as a Challenge for Supreme Audit Institutions  
– Meeting of the Contact Committee of the EU SAIs  4/165

NIK in Brief  
 
25th Anniversary of Moldova’s Supreme Audit Institution – ed.  6/114 
Collaboration with National Council of Regional Accounting Chambers – ed.  2/189 
EUROSAI-AFROSAI Seminar in Lisbon – ed.  6/114 
New Vice-Presidents of NIK – ed.  6/113 
NIK to lead waste transport audit – ed.  2/188 
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NIK to Represent Europe in the INTOSAI Governing Board – ed.  3/157 
Representatives of the Audit Board of Indonesia Visited NIK – ed.  4/175 
Two Awards for President of NIK – ed.  2/187 
Unusual Classes at NIK – ed.  4/176 

Letters, Polemics  

RÓG ŁUKASZ 
Auditors’ Right to Defend  3/158

NOTES ABOUT NEW BOOKS  2/190, 3/161, 4/178, 5/136, 6/115
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Auditing   10

LESZEK MURAT: Economy as an Audit Criterion  
– Legal and Axiological Perspective   10
The Supreme Audit Office is considered to be the guardian of proper management of 
public funds, and in this way NIK has been continuing the tradition that dates back to its 
establishment. The unique recognition of this responsibility was evidenced by defining 
the NIK mission in the categories of economical spending, which is emphasised in every 
management letter. However, only one management letter out of thirteen contains 
direct references to economy. In his article, the author examines the legal nature of 
the criterion of economy, and he shows that it directs the audit proceedings towards 
finding and assessing the extent to which, in its activities, the auditee realises economy 
as a legal principle, protecting at the same time the values of effectiveness and efficiency. 

AGNIESZKA SERLIKOWSKA: Implementation of the EU Reform of Official  
Food Control – Dispersed Competence of National Bodies   29
Dispersed competence in the area of official control of food has been many times indicated 
by the Supreme Audit Office in its management letters and post-audit statements. The 
issue calls for a special analysis in the light of the EU reform that came into force on the 
14th December 2019. In her article, the author verifies the legal competence of the bodies 
responsible for official food control from the perspective of the Regulation 2017/625 
on official controls and other official activities performed to ensure the application of 
food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection 
products. The discussion held in the article confirms that the competences of the national 
bodies responsible for official foods control are dispersed and, what is more, they also 
overlap, which negatively affects the protection of consumers’ rights.

Contents
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contents  

FINDINGS OF NIK AUDITS   45

EDWARD LIS, PAWEŁ SZYMANEK: Protection Against Radiation  
of Mobile Telecommunication Devices – Non-Preparedness  
for Measurement and Lack of Education   45
The issues related to the effect of electromagnetic fields on people provoke numerous 
controversies and fears. Electromagnetic fields are generally unnoticeable by human 
beings, and at the same time the society is not aware of their effects. Having this in 
mind, NIK conducted an audit which focused on the evaluation of the activities of 
bodies responsible for control and supervision of the permissible level of electromagnetic 
fields, and the effectiveness thereof, in the vicinity of mobile telecommunication station 
bases. The audit also comprised the state’s monitoring of the environment affected by 
electromagnetic fields. Since the use of mobile phones has become common, especially 
in the case of children and teenagers, the audit also verified the educational and health 
activities in the area, which should promote the use of mobile devices in such a way so 
that it provided for avoiding excessive exposition to electromagnetic radiation.

JAN PIRÓG: Gratuities and Compensations  
Paid to the Management – Strategic State Treasury Companies   59
The audit of gratuities and compensations due to the ban of competition was conducted 
by NIK at 28 strategic State Treasury companies, at the request of the Committee 
for Energy and State Treasure of the Sejm (lower house of the Polish Parliament). 
The objective of the audit was to evaluate the legal and economic justification for the 
financial benefits granted and paid to the managing staff. The basic audit criterion was 
the legality and economy of the decisions and activities taken. In his article, the author 
presents the main findings of this audit. 

ZBIGNIEW ŁABĘCKI, PRZEMYSŁAW SZEWCZYK: Thermal Renovation  
of Multi-Family Houses – Financing and Actual Effects   75
NIK examined the effects of the thermal renovation of external layers of buildings 
(walls, windows, doors), which had been performed by housing associations with the 
use of co-financing from the Thermal Renovation and Refurbishment Fund, and regional 
funds for environmental protection and water management. The audit evaluated to 
what extent the results achieved were compliant with the original plans, the actual 
reduction of energy consumption, and the decrease in energy prices. The audit covered 
354 multi-family houses owned by 19 housing associations from all over the country.
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ROBERT SASIN: Fight Against Doping in Polish Competitive Sports  
– Impact of Changes in the Law   84 
Doping denotes artificial increasing of physical and psychical capacity of a sportsman, 
with the use of methods other than training, although the borderline between doping 
and training is often very difficult to set. Doping comprises medical methods which 
are harmful to one’s health and which are officially prohibited. Several contemporary 
doping methods, applied under strict control of a professional, can be very difficult to 
detect, and their appropriate application does not negatively affect the health, at least 
during the time of sports activity of the person. The audit dealt with the performance 
of the entities involved in the fight against doping, including the Minister of Sports 
and Tourism, the national ant-doping agency, an accredited anti-doping laboratory, and 
several Polish sports associations. In the opinion of NIK, the changes in the anti-doping 
regulations introduced since 2016, and the way these have been implemented by the 
Polish Anti-Doping Agency, allow for more efficient and more effective fight against 
doing in competitive sports.

OTHER AUDITS OF NIK   95  

Audit Findings Published in October and November 2019 – ed.   95
In this section, we present the audits that the Supreme Audit Office completed in the 
selected areas and that were published in the form of pronouncements on audit results. 
In this issue of our bimonthly, we discuss the following audits: activities related to 
tourist promotion of Poland; administrative decisions; activation of the elderly; measures 
to support ecological farming development; system for mandatory fines execution; 
environmental self-help centres; personal data protection and processing in hospitals; 
self-governmental administration bodies responsible for addiction prevention.

State and Society   97

JOLANTA GAŁUSZKA: Taxation Problems in Digital Economy  
– Legal and Regulatory Challenges to E-Commerce   97
Digital economy emerged together with the development of internet information 
technologies. The global network has created new opportunities, but at the same time 
it has made businesses escape the control of the national tax jurisdictions. Today, a 
presence of a company in a country is no longer necessary. However, the developments 
that support private sector provide a challenge for the public finance sector, which is not 
so flexible in adjusting its instruments, for example fiscal ones, to the changing conditions 
of economic activities. The article attempts to indicate the problems related to taxation 
of the digital economy, which allows for creating legal methods for tax optimisation. 
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contents  

NIK in Brief   113
  
New Vice-Presidents of NIK – ed.  113
On 27th November, upon the motion of President of NIK Marian Banaś, Speaker of the 
Sejm Elżbieta Witek handed nominations for Vice-Presidents of the Supreme Audit 
Office to Tadeusz Dziuba and Marek Opioła.
  
EUROSAI-AFROSAI Seminar in Lisbon – ed.  114
Almost 160 representatives of the Supreme Audit Institutions of European and African 
states, as well as Brazil and Timor, gathered in the capital of Portugal to exchange experience 
in auditing of the preparedness for the implementation of Sustainable Development 
Goals of the UN Agenda 2030, which had been conducted in their countries. At the 
seminar, which was held on 21-22 November, Marian Banaś, President of NIK and 
Marzena Rajczewska, Director of the Department of Strategy represented both NIK 
and the European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI).
  
25th Anniversary of Moldova’s Supreme Audit Institution – ed.  114
The Vice-President of the Supreme Audit Office Małgorzata Motylow participated 
in the celebrations of the 25th anniversary of the Court of Accounts of the Republic 
of Moldova, with which NIK has been closely cooperating for years. As a result, the 
Supreme Audit Office, together with the SAIs of Turkey and Latvia, will carry out the 
peer review of the Court of Accounts, planned for the next year.

Notes About New Books   115

Annual Contents in Polish   117

Annual Contents in English   127

Information for Subscribers   141

Information for Readers and Authors   142
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„Kontrola Państwowa” w bazach danych

„Kontrolę Państwową” można odnaleźć w trzech naukowych bazach danych: ERIH PLUS, The 
Central European Journal of Social Sciences And Humanities (CEJSH) – Środkowo-Europejskim 
Czasopiśmie Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Index Copernicus Journal Master List.
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) – jest ogól-
nodostępnym indeksem czasopism naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecz-
nych. Baza została utworzona przez Norwegian Social Science Data Services w lipcu 2014 r. 
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.
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5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk 
może nastąpić tylko za zgodą redakcji.

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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