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 Wystąpienie prezesa Najwyższej Izby Kontroli w Sejmie 
– wykonanie budżetu państwa w 2019 r.   8
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś 23 lipca 2020 r. przedstawił Sejmowi 
„Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku”. 
Ocena została sformułowana na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych 
w 271 podmiotach. Skontrolowano niemal wszystkich dysponentów części budżetowych, 
największe państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze i państwowe osoby prawne 
oraz inne jednostki realizujące wydatki publiczne, w tym 88 beneficjentów dotacji. 
Wśród 145 ocen wykonania budżetu państwa, odnoszących się do poszczególnych 
części budżetowych oraz planów finansowych jednostek pozabudżetowych, przeważały 
pozytywne. Było ich 120. Ponadto sformułowano 24 oceny w formie opisowej i jedną 
ocenę negatywną. NIK przeprowadziła również kontrolę Narodowego Banku Polskiego. 
W jej wyniku pozytywnie oceniła wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2019 r.

ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK: Przetwarzanie danych osobowych  
przedsiębiorców – postępowanie kontrolne NIK   14
Ważnym elementem każdej kontroli jest przetwarzanie różnego rodzaju informacji, 
a przede wszystkim danych osobowych. Wiąże się ono bowiem z potrzebą właściwej 
ich ochrony i odpowiedzialnością. Wiele kontrowersji powstaje wokół zasad i trybu 
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przetwarzania danych przedsiębiorców kontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli 
lub będących ich kontrahentami w sytuacji, gdy są one dostępne w domenie publicznej. 
Z jednej strony bowiem istnieje obowiązek ochrony danych osobowych, z drugiej 
realizacji prawa do informacji oraz zasad jawności życia publicznego i jawności finansów 
publicznych. Zmieniający się w ostatnich latach stan prawny również nie ułatwiał 
wyznaczania jednolitego podejścia do tej problematyki. W tym kontekście autorka 
stawia pytania: czy dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, czy imię 
i nazwisko takiej osoby stanowiące firmę w rozumieniu Kodeksu cywilnego są chronione 
tymi przepisami, a jeżeli tak, czy jest dopuszczalne ich zamieszczanie i upublicznianie 
w dokumentach kontrolnych? Autorka podejmuję próbę wyjaśnienia zawiłości związanych 
z prezentowaną problematyką, uwzględniając przy tym poszczególne etapy postępowania 
kontrolnego Izby.

MAŁGORZATA HUMEL-MACIEWICZAK, KATARZYNA KRUCZEK:  
Zapewnienie realizacji celów i zadań jako nadrzędny cel kontroli  
zarządczej – uczelnie jednostkami sektora finansów publicznych   31
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, czym jest kontrola zarządcza oraz kto 
odpowiada za realizację zadań w tym obszarze, począwszy od ustanowienia jej kształtu, 
a na ocenie przyjętych rozwiązań skończywszy. Bazując na artykułach 68-70 ustawy 
o finansach publicznych oraz komunikatach wydanych na podstawie jej art. 69 ust. 3-5, 
przedstawia najistotniejsze kwestie dotyczące praktyki prowadzenia kontroli zarządczej, 
omawia też funkcjonowanie jej wybranych elementów na przykładzie uczelni publicznej, 
jako jednostki sektora finansów publicznych.

USTALENIA KONTROLI NIK   53

KAMIL MOSER: Nieskuteczny nadzór nad GetBack S.A.  
– działania państwa wobec spółki zarządzającej wierzytelnościami   53
Głównym celem badania było zweryfikowanie, czy działania organów i instytucji 
państwowych wobec spółki GetBack S.A. były legalne, rzetelne, skuteczne i adekwatne 
do zapewnienia ochrony nieprofesjonalnym uczestnikom rynku finansowego. Ze względu 
na szeroki zakres kontroli w artykule nie przedstawiono wszystkich jej ustaleń. Opisano 
jedynie w porządku chronologicznym działania organów i instytucji państwowych 
wobec tej spółki, skupiając się przede wszystkim na wydarzeniach poprzedzających 
moment ujawnienia jej problemów finansowych. Takie ujęcie tematu może przybliżyć 
czytelnika do odpowiedzi na pytanie, czy możliwe było uniknięcie lub ograniczenie strat 
inwestorów nabywających obligacje korporacyjne GetBack S.A. W artykule przedstawiono 
również najważniejsze fakty dotyczące spółki.
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PRZEMYSŁAW SZEWCZYK, MARCIN KUZAN: Bezpieczeństwo żywności 
na polskim rynku – konieczne usprawnienie działań inspekcji   68
Przedmiotem ogólnopolskiej kontroli NIK były zagadnienia związane z działaniami inspekcji 
odpowiedzialnych za jakość zdrowotną i handlową produktów spożywczych w obszarze 
bezpieczeństwa żywności. Służyła ustaleniu, czy funkcjonujące u nas systemy zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz jakości żywności są prawidłowe i skuteczne. Badaniem objęto Główny 
Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne, inspektoraty weterynarii, inspektoraty jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz inspektoraty inspekcji handlowej.

MARIA M. GOSTYŃSKA: Lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży  
– dostępność i rozwiązania organizacyjno-kadrowe   76
Dane dotyczące liczby dzieci i młodzieży wykazującej zaburzenia psychiczne, w stopniu 
wymagającym pomocy profesjonalnej, są zbliżone w wielu krajach i dotyczą około 10% 
tej populacji. W Polsce odsetek wynosi co najmniej 9%, co oznacza, że pomocy systemu 
lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego wymaga około 630 tysięcy dzieci 
i młodzieży poniżej 18. roku życia. Mając to na uwadze NIK sprawdziła, czy zapewniono 
im dostęp do leczenia psychiatrycznego. Kontrola objęła lata 2017–2019.

MACIEJ MACIEJEWSKI, EDYTA KOSIARZ: Bezpieczeństwo energetyczne  
Polski – inwestycje w moce wytwórcze energii elektrycznej   93
Zastąpienie wyeksploatowanych źródeł mocy wytwórczych stanowi duże wyzwanie 
dla sektora energetycznego, jednocześnie jednak stwarza szansę na zdywersyfikowanie 
źródeł wytwarzania pod względem stosowanego paliwa, unowocześnienie mocy 
wytwórczych oraz zmniejszenie uciążliwości dla zdrowia ludzi i środowiska. Wyzwaniem 
jest, ze względu na skalę oczekiwanej modernizacji, zapewnienie środków na tak duże 
inwestycje. Biorąc pod uwagę czas realizacji planowanych lub rozpoczętych już u nas 
przedsięwzięć tego typu, wymagana jest intensyfikacja działań. Dlatego NIK postanowiła 
sprawdzić, czy skala inwestycji podejmowanych w latach 2012–2018 przez krajowych 
wytwórców energii elektrycznej odpowiadała potrzebom gospodarki z punktu widzenia 
zapewnienia dostaw odpowiedniej wielkości produkcji energii elektrycznej. Artykuł 
przedstawia szczegółowe wyniki badania.

ROBERT SASIN: Działalność ośrodków sportu i rekreacji  
– rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa   110
Ośrodki sportu i rekreacji powinny przyczyniać się do rozwoju aktywności fizycznej 
dzięki różnorodności i większej dostępności oferty sportowo-rekreacyjnej. Gminy,  
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w których funkcjonuje taki ośrodek rzeczywiście znacznie częściej osiągają ten cel. 
Ustalenia NIK wskazują jednak, że w blisko połowie skontrolowanych samorządów 
poprawy wymaga monitorowanie i dokumentowanie efektów ich aktywności. W artykule 
przedstawiono najważniejsze wyniki kontroli skuteczności działań ośrodków sportu 
i rekreacji (OSiR) na rzecz rozwoju aktywności fizycznej w latach 2015–2019. Szczególną 
uwagę poświęcono dobrym praktykom na rzecz kultury fizycznej podejmowanym 
w samorządach oraz OSiR-ach. Kontrolą objęto 10 gmin oraz działających na ich terenie 
ośrodków, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dodatkowo przedstawiono wyniki 
badania kwestionariuszowego przeprowadzonego przez Izbę na temat tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   121  
Wyniki przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2020 r. – red.   121
Rubryka sygnalizuje zakończenie przez Najwyższą Izbę Kontroli badań w wybranych 
obszarach i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. W tym 
numerze piszemy o kontroli: ośrodków sportowych i rekreacyjnych; dostępu do obiektów 
sportowych dla niepełnosprawnych sportowców; bezpieczeństwa korzystania z siłowni 
plenerowych, skateparków i parków linowych; organów opiekujących się bezdomnymi; 
działań ograniczających ubóstwo w gminach; realizacji Programu Operacyjnego Rybactwo 
i Morze; rozwoju sektora kosmicznego; wsparcia chorych na autyzm i zespół Aspergera; 
zwalczania barszczy kaukaskich; ośrodków doradztwa rolniczego; działań służących 
profilaktyce i rehabilitacji wad postawy; systemu wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin; funkcjonowania transportu publicznego.

Państwo i społeczeństwo   124

RAFAŁ PADRAK: Wadium w postępowaniach o zamówienia publiczne  
– zmiana przepisów od 2021 r.   124
1 stycznia 2021 r. traci moc ustawa z 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych; 
zaczną wówczas obowiązywać przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Kompleksowo 
uregulowano w niej prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
w tym kwestie dotyczące wadium, rozumianego jako określona suma pieniędzy 
lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, od której wniesienia zamawiający 
uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu. W celu uproszczenia 
procedur zrezygnowano z podziału wadium na obligatoryjne i fakultatywne. Uzależniono 
też jego wysokość od wartości zamówienia. Autor artykułu szczegółowo omawia nowe 
przepisy, odnosząc je do obecnie obowiązujących.
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Na 15. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, 23 lip-
ca 2020 r., prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił1 
„Ana lizę wykonania budżetu państwa i  założeń polityki pieniężnej 
w 2019 roku” oraz opinię Kolegium NIK w przedmiocie absolutorium 
dla Rady Ministrów. 

Wykonanie budżetu państwa

Wystąpienie prezesa Najwyższej Izby Kontroli w Sejmie

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wypełniając obowiązek wynikający 
z art. 204 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, mam zaszczyt przedstawić Wy-
sokiej Izbie „Analizę wykonania budżetu 

1 Ze względu na ograniczenia czasowe wynikające z art. 198f regulaminu Sejmu (M.P. 2019.1028,tj. z 25.10.2019) 
prezes NIK zaprezentował jedynie główne tezy sprawozdania. Pełny tekst wystąpienia przedstawiamy 
na naszych łamach, a stenogram znajduje się na stronie internetowej Sejmu pod adresem: <http://orka2.
sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/76BB8EB9AE47E09DC12585BA0038DC6C/%24File/15_b_ksiazka.pdf>, 
s. 172; nagranie wideo na stronie NIK pod adresem: <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/prezes-nik-o- 
wykonaniu-budzetu-panstwa-w-2019.html>.

państwa i założeń polityki pieniężnej 
w 2019 roku” wraz z opinią Kolegium 
Najwyższej Izby Kontroli w przedmio-
cie absolutorium dla Rady Ministrów 
za rok 2019.
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Najwyższa�Izba�Kontroli�oceniła�pozytywnie�
wykonanie�ustawy�budżetowej�na�rok�2019.
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozy-
tywnie wykonanie ustawy budżetowej 
na rok 2019. Stwierdziła także, że spra-
wozdanie Rady Ministrów z wykonania 
budżetu państwa za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2019 r., we wszystkich 
istotnych aspektach, przedstawia rzetel-
ne informacje i dane o wysokości docho-
dów, wydatków, należności i zobowiązań 
oraz wyniku budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich.

Ocena została sformułowana na pod-
stawie wyników kontroli przeprowadzo-
nych w 271 podmiotach. Skontrolowaliśmy 

niemal wszystkich dysponentów części 
budżetowych, największe państwowe fun-
dusze celowe, agencje wykonawcze i pań-
stwowe osoby prawne oraz inne jednost-
ki realizujące wydatki publiczne, w tym 
88 beneficjentów dotacji.

Szczegółowe wyniki kontroli przedsta-
wiliśmy w odrębnych informacjach prze-
kazanych Pani Marszałek oraz komisjom 
sejmowym w połowie czerwca tego roku.

Wśród 145 ocen wykonania budżetu 
państwa odnoszących się do poszcze-
gólnych części budżetowych oraz pla-
nów finansowych jednostek pozabudże-
towych przeważały oceny pozytywne. 
Było ich 120. Ponadto sformułowaliśmy 
24 oceny w formie opisowej i jedną ocenę 
negatywną. Oceny w formie opisowej były 
stosowane w przypadku stwierdzenia nie-
prawidłowości, których skala i charakter 
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kontrola i audyt   Wystąpienie prezesa NIK w Sejmie

nie uzasadniały obniżenia oceny do ne-
gatywnej.

W porównaniu z rokiem poprzednim 
wzrosła liczba ocen pozytywnych oraz ocen 
w formie opisowej, zmniejszyła się nato-
miast liczba ocen negatywnych. Negatyw-
nie oceniono jedynie wykonanie planu fi-
nansowego Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie.

Opinia o sprawozdaniu Rady Ministrów 
z wykonania budżetu państwa została sfor-
mułowana na podstawie badania ksiąg ra-
chunkowych oraz sprawozdań budżeto-
wych.

Skontrolowaliśmy księgi rachunkowe 
u 20 dysponentów, którzy zrealizowali 
blisko 70% wydatków budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich. Najwyż-
sza Izba Kontroli oceniła pozytywnie pra-
widłowość prowadzenia ksiąg rachunko-
wych przez 17 podmiotów. U pozostałych 
trzech dysponentów sformułowaliśmy 
oceny w formie opisowej.

Aż 94% spośród 269  skontrolowa-
nych dysponentów prawidłowo sporzą-
dziło roczne sprawozdania budżetowe. 
W 17 przypadkach stwierdzone niepra-
widłowości były na tyle istotne, że skut-
kowały obniżeniem ocen.

Wysoki Sejmie!
Budżet państwa, budżet środków europej-
skich oraz plany finansowe pozabudżeto-
wych jednostek sektora finansów publicz-
nych zostały wykonane zgodnie z ustawą 
budżetową.

Łączne dochody budżetu państwa i bu-
dżetu środków europejskich w 2019 roku 
wyniosły 474,1 mld zł i były wyższe od 
dochodów uzyskanych w roku poprzed-
nim o prawie 31 mld zł.

Najistotniejszym źródłem dochodów 
były dochody podatkowe. W 2019 r. prze-
kroczyły 367 mld zł. Były wyższe od pro-
gnozowanych w ustawie budżetowej o bli-
sko 8 mld zł, a od pobranych w 2018 r. 
o 18 mld zł.

Realizacji dochodów sprzyjała korzystna 
sytuacja makroekonomiczna, reforma służb 
skarbowych i celnych (utworzenie KAS) 
oraz wdrożenie i rozwijanie narzędzi infor-
matycznych, ułatwiających podatnikom wy-
pełnianie obowiązków podatkowych, a ad-
ministracji skarbowej ich egzekwowanie.

Tempo wzrostu zaległości podatkowych 
zmniejszyło się z 9,5% w 2018 r. do 4,2% 
w 2019 r. Nadal niska była jednak ściągal-
ność zaległości podatkowych powstałych 
w latach ubiegłych. Wynikało to przede 
wszystkim z narastających od lat zaległości 
w podatku od towarów i usług, stwierdzo-
nych w decyzjach pokontrolnych wobec 
podmiotów uczestniczących w oszustwach 
podatkowych. Decyzje te wydano w wyni-
ku skutecznych działań służb skarbowych 
podejmowanych w celu wykrycia i prze-
ciwdziałania nadużyciom podatkowym. 
Egzekucja należności nie dochodziła jed-
nak do skutku, głównie z uwagi na brak 
majątku dłużników.

Wysoki Sejmie!
Wydatki budżetu państwa i  budże-
tu środków europejskich w  2019  r. 

Najistotniejszym�źródłem�dochodów�były�
dochody�podatkowe.�W�2019�r.�przekroczyły�
367�mld�zł.�Były�wyższe�od�prognozowanych�
w�ustawie�budżetowej�o�blisko�8�mld�zł.
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wyniosły łącznie 485,2 mld zł. Były o pra-
wie 28 mld zł wyższe od wydatków po-
niesionych w 2018 r.

Największe środki wydatkowano na sub-
wencje ogólne dla jednostek samorządu 
terytorialnego oraz na realizację zadań 
w ramach działów: obowiązkowe ubez-
pieczenia społeczne, rodzina i obrona na-
rodowa. Za korzystne należy uznać, że ko-
lejny rok z rzędu obniżono udział kosztów 
obsługi długu Skarbu Państwa w wydat-
kach ogółem.

Wydatki budżetu państwa wyniosły 
414,3 mld zł i zostały zrealizowane poni-
żej limitu przyjętego w ustawie budżeto-
wej o blisko dwa miliardy złotych. Były 
one o 24 mld zł wyższe od wydatków po-
niesionych w 2018 r. Ich wzrost wynikał 
przede wszystkim z rozszerzenia progra-
mu „Rodzina 500 plus” na wszystkie dzie-
ci poniżej osiemnastego roku życia oraz 
ze zwiększenia subwencji ogólnej dla jed-
nostek samorządu terytorialnego.

W celu sfinansowania większej sumy 
świadczeń w ramach programu „Ro-
dzina 500 plus” oraz innych rozwiązań 
wprowadzonych w trakcie roku na łącz-
ną kwotę ponad 22 mld zł dokonano 
istotnej zmiany struktury wydatków. 
Zmiany te wprowadzono bez noweli-
zacji ustawy budżetowej, wykorzystu-
jąc instrumenty przewidziane w usta-
wie o finansach publicznych, takie jak 
blokowanie planowanych wydatków 

i przeniesienia wydatków pomiędzy 
częściami budżetowymi.

Wydatki budżetu środków europej-
skich wyniosły 70,9 mld zł i były o ponad 
4 mld zł wyższe od poniesionych w 2018 r.

Skumulowana kwota zakontraktowa-
nego dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej na lata 2014–2020 osiągnę-
ła na koniec 2019 r. 272 mld zł. Stanowiła 
ona ponad 83% alokacji przyznanej Polsce 
w tej perspektywie finansowej. Wykorzy-
stanie środków na koniec 2019 r. sięgnę-
ło 41% tej kwoty. Wskaźniki te nie budzą 
niepokoju co do stopnia wykorzystania 
środków Unii Europejskiej w perspekty-
wie finansowej 2014‒2020.

Dodatnie saldo rozliczeń finanso-
wych pomiędzy Polską a Unią Europej-
ską było w 2019 r. jednym z najwyższych 
od 2004 r. Wyniosło 11,2 mld euro.

Wysoki Sejmie!
Łączny deficyt budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich wyniósł w 2019 r. 
ponad 11 mld zł. Był o 33 mld zł niższy 
od planowanego. Do korzystnego ukształ-
towania się tego wyniku przyczyniły się 
przede wszystkim wyższe od prognozowa-
nych dochody budżetu państwa oraz nie-
planowane wpływy budżetu środków 
europejskich pochodzące z rozliczenia 
programów operacyjnych perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej 2007‒2013.

Ujemny wynik łączny obu budżetów 
został sfinansowany napływem wolnych 
środków z jednostek pozabudżetowych 
Skarbu Państwa. W związku z tym potrze-
by pożyczkowe netto budżetu państwa 
w 2019 r. były ujemne. Oznacza to, że Mi-
nister Finansów nie musiał zaciągać dodat-
kowego długu na rynkach finansowych.

Wydatki�budżetu�państwa�i�budżetu�środ-
ków�europejskich�były�prawie�o�28�mld�zł�
wyższe�od�poniesionych�w�roku�2018.
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Mimo to dług Skarbu Państwa wzrósł 
w 2019 r. o ponad 19 mld zł. Wpływ 
na to miały między innymi: pożyczka 
dla Funduszu Solidarnościowego ze środ-
ków Funduszu Rezerwy Demograficznej 
w kwocie 8,7 mld zł na sfinansowanie 
świadczenia pieniężnego dla emerytów 
i rencistów (zwanego trzynastą emerytu-
rą) oraz nieodpłatne przekazanie obligacji 
skarbowych uczelniom wyższym, Fundu-
szowi Dróg Samorządowych i mediom pu-
blicznym w łącznej wysokości 5,9 mld zł.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, 
że wprawdzie operacje te były dopuszczo-
ne przepisami prawa, jednak ograniczyły 
przejrzystość finansów publicznych. Reali-
zacja zadań związanych z wypłatą trzynastej 
emerytury została powierzona funduszowi 
pierwotnie powołanemu do innych celów, 
nieobjętemu stabilizującą regułą wydatko-
wą. Natomiast przekazanie obligacji wymie-
nionym podmiotom było finansowaniem 
ich zadań nieujętym w rachunku wydatków 
i rozchodów budżetu państwa.

Wysoki Sejmie!
Na koniec 2019 r. dług Skarbu Państwa, 
państwowy dług publiczny, dług sektora 
instytucji rządowych i samorządowych 
oraz relacje tych kategorii do wielkości go-
spodarki ukształtowały się poniżej prognoz 
przygotowanych na etapie opracowania 
ustawy budżetowej na rok 2019.

Państwowy dług publiczny, liczony we-
dług metodologii krajowej, w relacji do pro-
duktu krajowego brutto uległ obniżeniu 
z 46,4% na koniec 2018 r. do 43,6% na ko-
niec 2019 r.

Analogiczna relacja dotycząca długu 
sektora instytucji rządowych i samorzą-
dowych, liczonego według metodologii 
Unii Europejskiej, spadła z 48,8% do 46%. 
Była znacznie niższa od średniej unijnej, 
wynoszącej na koniec 2019 r. 79,3%.

Takie kształtowanie zadłużenia publicz-
nego zwiększyło przestrzeń do finanso-
wania kosztów przeciwdziałania gospo-
darczym skutkom epidemii COVID-19 
przez emisję długu.

Wysoki Sejmie!
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 
legalność, gospodarność, celowość i rze-
telność wydatków budżetu państwa i bu-
dżetu środków europejskich w wysoko-
ści blisko 100 mld zł. Kwota ta stanowiła 
ponad 20% wszystkich wydatków ponie-
sionych w 2019 roku.

W rezultacie przeprowadzonych kontroli 
stwierdziliśmy, że w większości przypad-
ków wydatków dokonywano prawidło-
wo, zgodnie z zasadami gospodarowania 
środkami publicznymi. Przedmiot i skala 
nieprawidłowości nie zmieniły się istot-
nie w porównaniu z poprzednimi latami.

Nieprawidłowości polegały przede 
wszystkim na niecelowym i niegospodar-
nym wydatkowaniu środków, uchybie-
niach w udzielaniu dotacji i niewłaściwym 

Łączny�deficyt�budżetu�państwa�i�budżetu�
środków�europejskich�wyniósł�ponad�11�mld�zł�
i�był�o�33�mld�zł�niższy�od�planowanego.

Państwowy�dług�publiczny,�liczony�we-
dług�metodologii�krajowej,�w�stosunku�
do�produktu�krajowego�brutto�uległ�obni-
żeniu�z�46,4%�na�koniec�2018�r.�do�43,6%�
na�koniec�2019�r.
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ich wykorzystaniu przez beneficjentów 
oraz niedochodzeniu należności budże-
towych. Nieprawidłowości wynikały 
też z nieprzestrzegania przepisów ustawy 
‒ Prawo zamówień publicznych oraz funk-
cjonowania wadliwych mechanizmów kon-
troli zarządczej.

Błędy w sprawozdawczości budżetowej 
polegały przede wszystkim na wykazywa-
niu w sprawozdaniach zaniżonych należ-
ności oraz prezentowaniu danych niezgod-
nie z obowiązującą klasyfikacją wydatków. 
W badaniach ewidencji księgowej stwier-
dziliśmy przypadki nieujmowania operacji 
w księgach rachunkowych, błędy lub braki 
w obligatoryjnych elementach zapisów księ-
gowych oraz niewłaściwe kwalifikowanie 
operacji do okresów sprawozdawczych.

Wysoki Sejmie!
Najwyższa Izba Kontroli, po przeprowa-
dzeniu kontroli w Narodowym Banku 
Polskim oceniła pozytywnie wykonanie 
„Założeń polityki pieniężnej w 2019 roku”.

Średnioroczna inflacja w 2019 r. wynio-
sła 2,3%. Oznacza to, że został osiągnięty 
główny cel polityki pieniężnej w postaci 
utrzymania wskaźnika wzrostu cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych na poziomie 
2,5% z symetrycznym przedziałem odchy-
leń ±1 punkt procentowy.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła 
sto py procentowe w 2019 r. na niezmie-
nionym poziomie. Zdaniem Najwyższej 

Izby Kontroli było to spójne z informa-
cjami i prognozami dotyczącymi produk-
tu krajowego brutto i inflacji dostępny-
mi w momencie podejmowania decyzji. 
Zarząd Narodowego Banku Polskiego, 
zgodnie z „Założeniami polityki pienięż-
nej”, skutecznie wykorzystywał dostępne  
instrumenty do stabilizowania płynności 
sektora bankowego i stóp procentowych 
na rynku międzybankowym.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, po za-
poznaniu się z „Analizą wykonania budże-
tu państwa i założeń polityki pieniężnej 
w 2019 roku”, 10 czerwca 2020 r. podjęło 
uchwałę, w której wyraziło pozytywną opi-
nię w przedmiocie absolutorium dla Rady 
Ministrów za rok 2019.

Jednocześnie Kolegium Najwyższej Izby 
Kontroli wskazało na konieczność przyśpie-
szenia prac nad reformą systemu budże-
towego, obejmującą opracowanie nowego 
całościowego modelu planowania budże-
towego oraz zmianę zasad budżetowania 
w układzie zadaniowym.

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 
zwróciło także uwagę na potrzebę zwięk-
szenia efektywności strategicznego prze-
glądu wydatków. Jest to szczególnie istotne 
w sytuacji pogłębiania się nierównowagi 
finansów publicznych.

Dziękuję bardzo za uwagę.

Średnioroczna�inflacja�w�2019�r.�wyniosła�
2,3%,�Oznacza�to,�że�został�osiągnięty�głów-
ny�cel�polityki�pieniężnej.

Sejm RP 24 lipca 2020 r. przyjął spra-
wozdanie NIK z wykonania budżetu 
państwa za rok 2019 oraz udzielił 
absolutorium Radzie Ministrów. 
Głosowało 449 posłów: za było 237, 
przeciw 212.
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Przetwarzanie danych osobowych 
przedsiębiorców

Postępowanie kontrolne NIK

Ważnym elementem każdej kontroli jest przetwarzanie różnego rodzaju 
informacji, a przede wszystkim danych osobowych. W działalności kon-
trolnej NIK rodzi to wiele problemów, ponieważ oznacza konieczność 
właściwej ich  ochrony. Z  drugiej strony, naczelny organ kontroli pań-
stwowej musi przestrzegać prawa do informacji oraz zasad jawności życia 
publicznego i jawności finansów publicznych. Pogodzenie realizacji tych 
przepisów jest niełatwe, zwłaszcza podczas  kontroli przedsiębiorców. 
Wiele kontrowersji narosło wokół zasad i  trybu przetwarzania danych 
takich podmiotów oraz ich kontrahentów w sytuacji, gdy są one dostępne 
w domenie publicznej. Artykuł wyjaśnia związane z tym wątpliwości.

ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK

Uwagi ogólne
Podmiotowy i przedmiotowy zakres kon-
troli podejmowanych przez NIK obejmu-
je m.in. podmioty gospodarcze (przed-
siębiorców). W odniesieniu do nich mają 
one jednak charakter fakultatywny i jak 
wynika z art. 2 ust. 3 pkt 1-7 ustawy 
z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie  
Kontroli1 podejmowane są w szczególno-
ści w przypadkach wykonywania przez 
przedsiębiorców zadań zleconych lub 

1 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200 – dalej ustawa o NIK.

powierzonych przez państwo lub samo-
rząd terytorialny, realizowania zamówień 
publicznych, prac interwencyjnych albo 
robót publicznych, działania z udziałem 
albo korzystania z mienia należącego do 
państwa lub samorządu terytorialnego, 
korzystania z indywidualnie przyznanej 
pomocy, poręczenia lub gwarancji udzie-
lonych zwłaszcza przez państwo lub sa-
morząd terytorialny, wykonywania zadań 
z zakresu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego oraz wywiązywania się z zo-
bowiązań finansowych na rzecz państwa.
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Pojęcie przedsiębiorcy zostało zdefi-
niowane w art. 431 ustawy z 23 kwiet-
nia 1964 r. Kodeks cywilny2 oraz w art. 4 
ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców3. Zasadniczo te definicje 
są zbieżne. Można powiedzieć, że przed-
siębiorcami są osoba fizyczna, osoba praw-
na lub jednostka organizacyjna niebędą-
ca osobą prawną, której odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną, wykonujące 
działalność gospodarczą, a także wspólnicy 
spółki cywilnej w zakresie wykonywanej 
przez nich działalności gospodarczej. Nale-
ży dodać, że jako działalność gospodarczą 
ustawodawca nakazuje traktować zorgani-
zowaną działalność zarobkową, wykonywa-
ną we własnym imieniu i w sposób ciągły 
(art. 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców).

Przedsiębiorca działa pod szyldem firmy. 
W odniesieniu do osoby prawnej firmą jest 
jej nazwa, która może również zawierać 
nazwisko lub pseudonim osoby fizycz-
nej, jeżeli służy to ukazaniu związków 
tej osoby z powstaniem lub działalnością 
przedsiębiorcy (art. 435 Kodeksu cywil-
nego). W wypadku osoby fizycznej firmą 
jest w szczególności jej imię i nazwisko 
(art. 434 Kodeksu cywilnego).

Elementem istotnym w każdej kontroli 
jest przetwarzanie różnego rodzaju infor-
macji, a przede wszystkim danych osobo-
wych. W działalności kontrolnej NIK budzi 
to wiele problemów i wątpliwości. Ze swo-
jej praktyki prawniczej wiem, jak ważna 
jest ta problematyka w dla funkcjonowania 

2 Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.
4 Dz.Urz. UE. L 119 z 4.5.016, s.1, ze zm.
5 Dz.U. z 2019 r. poz. 1781.

Izby. Przetwarzanie danych osobowych 
wiąże się bowiem z potrzebą właściwej 
ich ochrony i odpowiedzialnością. Wiele 
kontrowersji powstaje wokół zasad i trybu 
przetwarzania danych osobowych przed-
siębiorców kontrolowanych przez NIK lub 
będących kontrahentami podmiotów kon-
trolowanych w sytuacji, gdy dane takie 
funkcjonują jako dostępne w domenie pu-
blicznej. Z jednej strony bowiem mamy 
obowiązki związane z ochroną danych 
osobowych, z drugiej realizację prawa 
do informacji oraz zasad jawności życia 
publicznego i jawności finansów publicz-
nych. Należy odnotować, że zmieniający się 
w ostatnich latach stan prawny nie ułatwiał 
wyznaczania jednolitego podejścia do tej 
problematyki. Wątpliwości nie usunęło 
również wejście w życie przepisów rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 
2016 r. – zwanego dalej RODO4 lub rozpo-
rządzenie, a także ustawy z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych5 – zwanej 
dalej także ustawa odo. W tym kontek-
ście zasadne wydaje się postawienie pytań: 
czy dane osobowe przedsiębiorcy będą-
cego osobą fizyczną prowadzącą działal-
ność gospodarczą podlegają przepisom 
o ochronie danych osobowych, czy imię 
i nazwisko takiej osoby stanowiące firmę 
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w rozumieniu przepisów Kodeksu cywil-
nego są chronione tymi przepisami, a je-
żeli tak, czy jest dopuszczalne prawem 
ich zamieszczanie i upublicznianie w do-
kumentach kontrolnych?

Na powyższe pytania staram się udzielić 
odpowiedzi poniżej. Refleksja nad tym za-
gadnieniem wydaje się potrzebna ze względu 
na jego specyfikę, wynikającą przede wszyst-
kim z interdyscyplinarnego charakteru. Za-
strzegam przy tym, że niniejsze rozważania 
będę traktować raczej jako przyczynek do 
dyskusji, aniżeli próbę narzucenia określo-
nego rozwiązania opisywanych problemów. 
Niech stanowią pewien azymut dla przy-
szłych działań kontrolerów NIK przy prze-
twarzaniu danych osobowych przedsiębiorcy.

Zakres ochrony danych osobowych 
kontrolowanych przedsiębiorców
Przez pojęcie danych osobowych należy 
rozumieć, zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, 
wszelkie informacje o zidentyfikowanej 
lub możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej (osobie, której dane dotyczą). 
Chodzi o osobę, którą można bezpośred-
nio lub pośrednio zidentyfikować, w szcze-
gólności na podstawie imienia i nazwi-
ska, numeru identyfikacyjnego, danych 
o lokalizacji, identyfikatora internetowe-
go lub jednego bądź kilku szczególnych 
czynników określających jej fizyczną, fi-
zjologiczną, genetyczną, psychiczną, eko-
nomiczną, kulturową lub społeczną toż-
samość. Uznanie, że istnieje możliwość 
pośredniej identyfikacji osoby fizycznej 
jest nieraz mocno dyskusyjne6. Warto więc 

6 Zob. np. pogląd wyrażony przez NSA w wyroku z 28.6.2019, sygn. akt I OSK 2063/17, dotyczący numerów 
rejestracyjnych pojazdów jako danych osobowych, opubl. CBOSA.

podkreślić, że motyw 26 RODO wskazuje 
tu na „rozsądnie prawdopodobne sposo-
by” i uwzględnianie obiektywnych czyn-
ników, takich jak koszt i czas potrzebne 
do rozpoznania osoby, a także na dostęp-
ną technologię i postęp technologiczny, 
które mogą wpływać na możliwość identy-
fikacji. Podsumowując, nie można mówić 
o danych osobowych, gdy na ich podsta-
wie identyfikacja jest wprawdzie moż-
liwa, ale wymagałaby niewspółmiernie 
dużego wysiłku.

Zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO, przetwa-
rzanie danych osobowych oznacza operację 
lub zestaw operacji wykonywanych z wy-
korzystaniem danych osobowych lub zesta-
wów danych osobowych w sposób zauto-
matyzowany lub niezautomatyzowany, 
takich jak zbieranie, utrwalanie, organi-
zowanie, porządkowanie, przechowywa-
nie, adaptowanie lub modyfikowanie, po-
bieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie przez przesłanie, rozpowszech-
nianie lub innego rodzaju udostępnianie, 
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 
usuwanie lub niszczenie.

Podmiotem, któremu przepisy RODO 
i ustawy odo przyznają ochronę jest osoba 
fizyczna (art. 1 ust. 1 i 2, art. 4 pkt 1 RODO, 
art. 1 ust. 1 ustawy odo). Ochrona ta służy 
również osobom fizycznym, w tym wspól-
nikom spółki cywilnej, prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą. Nie ma wątpliwości, 
że firma przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną, obligatoryjnie zawierająca w na-
zwie jego imię i nazwisko oraz ewentual-
nie dodatkowe oznaczenia, stanowi dane 
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osobowe chronione na podstawie przepi-
sów o ochronie danych osobowych. Po-
zwala bowiem na ustalenie tożsamości 
osoby fizycznej. Takie stanowisko znaj-
duje uzasadnienie również w decyzji Pre-
zesa UODO z 15 marca 2019 r., z której 
wynika, że imię i nazwisko, nazwa przed-
siębiorstwa, adres rejestrowy ujawnione 
w rejestrze CEIDG są danymi osobowymi 
osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą7. Wskazał on, że dane osobowe 
osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą (obecnie lub w przeszłości), 
pochodzące z publicznie dostępnych źró-
deł informacji obejmują: imię, nazwisko, 
nazwę przedsiębiorstwa, adres rejestrowy 
oraz inne adresy, rodzaj działalności PKD, 
numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail 
(opcjonalnie), adres strony www (opcjo-
nalnie), zakazy/uprawnienia/ograniczenia/
koncesje na prowadzenie działalności go-
spodarczej, związane z przedsiębiorcą zda-
rzenia prawne. Istotne jest również, że tę 
interpretację zaakceptował Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie, w wy-
roku rozstrzygającym sprawę dotyczącą 
przedmiotowej decyzji Prezesa UODO8.

RODO, jak również ustawa odo, nie 
mają zastosowania do firmy (nazwy) osób 

7 Decyzja nr ZSPR.421.3.2018, opubl. https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.3.2018 (dostęp 21.5.2020).
8 Wyrok WSA w Warszawie z 11.12.2019, sygn. akt II SA/Wa 1030/19, (nieprawomocny), opubl. CBOSA
9 W doktrynie taką ochronę dopuszcza się jednak przywołując wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 9.11.2010, 

C-92/09 dostępny w LEX. Z tezy tego orzeczenia wynika, że ochrona przysługuje, gdy nazwa oficjalna spółki 
identyfikuje bezpośrednio osoby fizyczne, które są jej wspólnikami. Patrz też E. Bielak-Jomaa, L. Dominik: 
RODO.�Ogólne�rozporządzenie�o�ochronie�danych.�Komentarz, Wydawnictwo LEX, teza 9 do art. 4. Moim 
zdaniem jednak argumentacja wyroku nie powinna być odnoszona do aktualnej regulacji zawartej w RODO 
ze względu na wyraźne normatywne odniesienie ochrony do osób fizycznych i treść motywu 14.

10 Por. J. Barta: Komentarz�do�art.6�ustawy�o�ochronie�danych�osobowych, [w:] J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz: 
Ochrona�danych�osobowych, Wydawnictwo LEX; P. Fajgielski: Komentarz�do�rozporządzenia�nr�2016/679�w�spra-
wie�ochrony�osób�fizycznych�w�związku�z�przetwarzaniem�danych�osobowych�i�w�sprawie�swobodnego�przepływu�
takich�danych�oraz�uchylenia�dyrektywy�95/46/WE�(ogólne�rozporządzenie�o�ochronie�danych),�[w:] Ogólne�roz-
porządzenie�o�ochronie�danych.�Ustawa�o�ochronie�danych�osobowych.�Komentarz, opubl. LEX, teza 10 do art. 4.

prawnych, jak również jednostek organi-
zacyjnych, które mają zdolność prawną, 
ale nie posiadają osobowości prawnej. Jak 
wyjaśniono w motywie 14 RODO ochrona 
danych osobowych nie przysługuje danym 
o firmie i formie prawnej oraz danych kon-
taktowych osoby prawnej. Należy zatem 
przyjąć, że nie będzie również przysługiwa-
ła danym w postaci nazwiska lub pseudo-
nimu osoby fizycznej zawartych w nazwie 
przedsiębiorcy będącego osobą prawną 
(np. Kulczyk Investmens SA)9. Innym pro-
blemem, który trzeba tu zasygnalizować, 
jest kwestia braku ochrony danych osoby 
zmarłej zawartych w nazwie przedsiębior-
cy. Ochrona danych osobowych odnosi 
się tylko do osób żywych. Wniosek taki 
wypływa z okoliczności, że pojęcie osoby 
fizycznej stosowane jest w prawie w odnie-
sieniu do osób żywych10. Poza tym w mo-
tywie 27 RODO wprost wyłącza się sto-
sowanie przepisów o ochronie danych 
osobowych wobec zmarłych.

Podkreślić należy, że przepisy o ochronie 
danych osobowych nie różnicują poziomu 
ochrony danych osobowych przedsiębior-
ców będących osobami fizycznych i osób fi-
zycznych niewykonujących działalności go-
spodarczej. To, że osoba fizyczna prowadzi 
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działalność gospodarczą nie pozbawia in-
formacji jej dotyczących cech danych oso-
bowych w zakresie, w jakim są one zbieżne 
z danymi wykorzystywanymi w prowadze-
niu działalności gospodarczej, w tym pu-
blicznie dostępnymi w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Inaczej mówiąc, ochrona danych osobo-
wych zaczerpniętych z tej ewidencji obej-
muje dane identyfikujące osoby fizyczne 
będące przedsiębiorcami, mimo że są one 
podawane w związku z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą. Żadne przepisy 
prawa nie wyłączają bowiem obowiązku 
stosowania wobec takich przedsiębiorców 
przepisów o ochronie danych osobowych.

Warto odnotować, że  stan prawny 
w tej kwestii zmieniał się kilka razy11. 
Ostatnio wyłączenie ochrony danych 
osobowych przedsiębiorców było za-
warte w art. 50 ustawy z 6 marca 2018 r. 
o  Centralnej Ewidencji i  Informacji 
o Działalności Gospodarczej i Punkcie 
Informacji dla Przedsiębiorcy12. Przepis 
ten wskazywał, że: „Do jawnych danych 

11 W ustawie z 19.11.1999 – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz. 1178, ze zm.), na mocy 
art. 7a ust. 2, wyłączono spod ochrony wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych dane zawar-
te w ewidencji działalności gospodarczej. Pod rządami tej regulacji NSA w wyroku z 28.11.2002, sygn.  
akt II SA 3389/01, stwierdził, że: Jeżeli�przedsiębiorca�objął�zakresem�danych�indywidualnych�dotyczących�
firmy�swoje�dane�osobowe,�w�sytuacji�gdy�dane�te�pokrywają�się,�nie�może�on�jako�osoba�fizyczna�domagać�
się�ochrony�swoich�danych�osobowych,�które�są�wykorzystywane�nie�jako�dane�osobowe,�lecz�jako�dane�firmy.�
Decydując�się�na�utożsamianie�tych�danych�godzi�się�tym�samym�na�szersze�ich�ujawnianie�i�słabszą�ochronę, 
opubl. CBOSA. Przepis ten obowiązywał do 31.12.2011, czyli także po wejściu w życie ustawy z 2.7.2004 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz. 1807), w której na podstawie art. 38 ust. 1 dane 
i informacje udostępniane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej były jawne. 
Po utracie mocy obowiązującej art. 7a ust. 2 ustawy – Prawo działalności gospodarczej, od 1.1.2012 przepisy 
ustawy z 29.8.1997 o ochronie danych osobowych dotyczące informacji identyfikujących przedsiębiorców 
w obrocie gospodarczym, stanowiły dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobo-
wych. Dopiero art. 39b dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy z 25.9.2015 zmieniającej ustawę o swobodzie 
działalności gospodarczej z dniem 19.5.2016 (Dz.U. poz.1893) ponownie wyłączył stosowanie ochrony da-
nych osobowych do informacji identyfikujących przedsiębiorcę, zawartych w CEIDG.

12 Dz.U. poz. 1291, dalej – ustawa o CEIDG.
13 Dz.U. z 2019 r. poz. 730. 

i informacji udostępnianych przez CEIDG 
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz 
z 2018 r. poz. 138), z wyjątkiem przepi-
sów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 
5 tej ustawy”. Ponieważ regulacja nie speł-
niała przesłanek wynikających z art. 23 
RODO, który dopuszcza w pewnym za-
kresie wyłączenie stosowania niektórych 
przepisów rozporządzenia, pod warunkiem 
odpowiedniego uregulowania tej kwestii 
w prawie unijnym lub krajowym, musiał 
zostać uchylony. Nastąpiło to 4 maja 
2019 r., na podstawie art. 158 ustawy 
z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z zapewnieniem stoso-
wania rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)13.
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Wątpliwości co do dopuszczalności wy-
łączenia stosowania przepisów RODO 
wobec osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą były przedmio-
tem dyskusji w piśmiennictwie prawni-
czym14. Wyraźne poglądy przemawiające 
za ochroną danych przedsiębiorców będą-
cych osobami fizycznymi zostały sformu-
łowane przez doktrynę15.

Wyłączenia takiej ochrony nie można 
wywodzić z zasady jawności formalnej 
danych zawartych w centralnej ewiden-
cji, określonej w art. 45 ust. 1 ustawy 
o CEIDG. Wskazana zasada jawności 
nie oznacza, że informacje zawarte w cen-
tralnej ewidencji mogą być dowolnie wyko-
rzystywane. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy 
o CEIDG, dane i informacje udostępniane 
przez CEIDG są jawne i każdy ma prawo 
dostępu do nich bez konieczności wykazy-
wania własnego interesu prawnego w do-
stępie do nich. Podkreślić jednak trzeba, 
że prawo każdej osoby (niezależnie od sta-
tusu prawnego) do zapoznania się z danymi 

14 A. Borysewicz: Przedsiębiorca�z�CEDIG�też�musi�wiedzieć�o�przetwarzaniu�jego�danych�osobowych, „Ga-
zeta Prawna” z 7.7.2018, <https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1177546,przedsiebiorca-z-ceidg-
przetwarzanie-danych-osobowych.html>, (dostęp 21.5.2020), także P. Kozik: Osoba�prawna�na�gruncie�
motywu�14, ABI Expert 4/2019, <http://www.abi-expert.pl/wydania/pazdziernik-grudzien-2019/art,2514, 
osoba-prawna-na-gruncie-motywu-14-rodo.html>, (dostęp 25.5.2020).

15 Patrz G. Sibiga: Dostosowywanie�prawa�polskiego�do�ogólnego�rozporządzenia�o�ochronie�danych, Warsza-
wa 2016, s. 22; P. Fajgielski, Komentarz�do�rozporządzenia…,�op. cit. teza 12 do art. 4.

16 Podobnie ochronie podlegają imiona, nazwiska i numery PESEL osób fizycznych wchodzących w skład or-
ganów uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru 
Sądowego, ich prokurentów oraz wspólników, wpisywane do KRS na podstawie art. 36 pkt 2 i 5-7, art. 38 
pkt 4 i 8 i art. 39 pkt 1 i 3 w zw. z art. 35 pkt 1 ustawy z 20.8.1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 986, ze zm.). Ustawa ta również wprowadza w art. 8 zasadę jawności formalnej danych wpi-
sanych do KRS i stanowi, że rejestr jest jawny, każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze 
za pośrednictwem Centralnej Informacji oraz, że każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, 
poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z tego rejestru. Przy tym jednak nie mówimy tu o da-
nych osobowych samego przedsiębiorcy. Niezależnie od tego, tylko gdy przetwarzanie tych danych odbywa 
się zgodnie z zasadami i na podstawie konkretnej przesłanki z art. 6 ust. 1 RODO można mówić o właściwej 
ochronie danych – zob. decyzja PUODO z 30.1.2019, ZSPU.440.574.2018, <https://uodo.gov.pl/decyzje 
/ZSPU.440.574.2018>, (dostęp 21.5.2020), a także wyrok NSA z 3.12.2015, sygn. akt: I OSK 1166/14, 
opubl. CBOSA.

umieszczonymi w centralnej ewidencji, 
nie oznacza, iż organ kontroli może postę-
pować z nim w dowolny sposób. Podob-
nie rzecz się przedstawia w odniesieniu 
do danych osobowych osób pełniących 
funkcję organów osoby prawnej. Jaw-
ność tych danych ma przede wszystkim 
zapewnić pewność i ochronę obrotu go-
spodarczego, co oznacza, że nie może być 
dowolności przy ingerowaniu w ich sferę 
prywatności16.

Dane przedsiębiorców zawarte w cen-
tralnej ewidencji stanowią dane osobowe 
w rozumieniu RODO. Dotyczy to w szcze-
gólności danych wskazanych w art. 5 usta-
wy o CEIDG, na podstawie którego wpi-
sowi do ewidencji podlegają m.in.:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer 
PESEL, o ile taki posiada, oraz data uro-
dzenia, jeśli nie posiada numeru PESEL;

 • dodatkowe określenia, które przedsię-
biorca włącza do firmy, o ile ich używa;

 • oznaczenie „w spadku”, jeżeli został usta-
nowiony zarząd sukcesyjny;
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 • numer identyfikacyjny REGON przed-
siębiorcy, o ile taki posiada;

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz infor-
macje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

 • informacja o obywatelstwie przedsię-
biorcy;

 • adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsię-
biorca takie miejsce posiada – adres stałego 
miejsca wykonywania działalności gospo-
darczej; dane dotyczące adresu są zgod-
ne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi 
w krajowym rejestrze urzędowym podzia-
łu terytorialnego kraju, o ile to w danym 
przypadku możliwe;

 • inne niż wymienione wyżej dane kon-
taktowe przedsiębiorcy, w szczególności 
adres poczty elektronicznej, adres strony 
internetowej, numer telefonu, jeśli dane 
te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę 
we wniosku o wpis do CEIDG.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że jed-
nym z podstawowych zadań CEIDG jest 
udostępnianie informacji o przedsiębior-
cach w zakresie wskazanym w ustawie 
– art. 2 ust. 2 pkt 2. Niemniej sięganie 
po te dane i dalsze ich przetwarzanie musi 
odpowiadać ogólnym zasadom przetwarza-
nia danych osobowych opisanym w art. 5 
RODO.

Zasady przetwarzania 
danych osobowych
W art. 5 RODO wyrażony został obo-
wiązek przetwarzania danych osobowych 
zgodnie ze wskazanymi tam zasadami:

 • legalności (art. 5 ust. 1 lit. a RODO), 
według której dane osobowe muszą być 
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetel-
nie i w sposób przejrzysty dla osoby, któ-
rej dotyczą;

 • ograniczonego celu przetwarzania – dane 
osobowe mogą być przetwarzane wyłącz-
nie w konkretnych, wyraźnych i prawnie 
uzasadnionych celach i nieprzetwarzane 
dalej w sposób niezgodny z tymi celami 
(art. 5 ust. 1 lit b RODO);

 • minimalizacji danych – dane osobo-
we mogą być gromadzone i wykorzy-
stywane jedynie w zakresie, w jakim 
są niezbędne do określonego celu; nie 
można zatem przetwarzać, w  tym 
także przechowywać danych, które nie 
są konieczne do realizacji konkretne-
go celu ich przetwarzania (art.5ust. 1  
lit c RODO);

 • prawidłowości danych – dane osobowe 
nieprawidłowe należy usunąć bądź spro-
stować (art. 5 ust. 1 lit d RODO);

 • ograniczenia przechowywania – dane 
osobowe mogą być przetwarzane jedynie 
przez okres nie dłuższy niż jest to niezbęd-
ne do celów, w których są przetwarzane. 
Dłuższe przechowywanie danych może 
być uzasadnione archiwizacją prowadzoną 
w interesie publicznym lub celami nauko-
wymi, historycznymi albo statystycznymi 
przy jednoczesnym zapewnieniu odpo-
wiednich środków technicznych i orga-
nizacyjnych do realizacji praw osób, któ-
rych dane są przetwarzane (art. 5 ust. 1 
lit. e RODO);

 • integralności i poufności – przetwarza-
nie danych musi się odbywać za pomocą 
takich środków technicznych i organizacyj-
nych, które zapewnią im bezpieczeństwo 
i ochronę przed niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem, przypadkową utrata, 
zniszczeniem lub uszkodzeniem (art. 5 
ust. 1 lit. f RODO);

 • rozliczalności – nakazuje wykazanie prze-
strzegania przez administratora przepisów  
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RODO oraz realizuje określone prawa 
oraz stosuje odpowiednie środki orga-
nizacyjne lub techniczne zapewniające 
bezpieczeństwo danych (art. 5 ust. 2 
RODO). Jednym ze sposobów urzeczy-
wistniania zasady rozliczalności może 
być polityka bezpieczeństwa lub inny 
dokument określający zasady ochrony 
danych osobowych.

Obowiązek realizowania w praktyce 
kontrolnej NIK opisanych wyżej zasad 
skłania do sformułowania kilku prak-
tycznych uwag.

Przede wszystkim przetwarzania da-
nych może dokonywać osoba posiadająca 
stosowne upoważnienia. Mowa tu o upo-
ważnieniu do przetwarzania danych oso-
bowych17, ale też o upoważnieniu do prze-
prowadzania kontroli (art. 30 ust. 2 ustawy 
o NIK). Upoważnienie do przeprowa-
dzania kontroli wyznacza podmiotowy 
i przedmiotowy zakres działań kontrol-
nych, a zatem również zakres upraw-
nionego dostępu do danych osobowych 
u kontrolowanych podmiotów. Okazanie 
go kontrolowanemu przedsiębiorcy spełnia 
m.in. wymóg przejrzystości i rozliczalno-
ści, o których wyżej mowa.

Przetwarzanie danych osobowych nie 
jest pozostawione swobodnemu uznaniu 
kontrolera. Na potrzeby kontroli NIK 
jest legalne tylko w ramach realizacji 
konstytucyjnych i ustawowych kompe-
tencji Izby, a zatem w odniesieniu do kon-
trolowanych przedsiębiorców będących 
osobami fizycznymi, tylko w kontrolach 

17 Przepisy RODO wprost nie nakładają obowiązku udzielania takiego upoważnienia ale mowa o nim w art. 29 
i 32 ust. 4. Konieczność udzielenia go i to na piśmie jest wywodzona z zasady rozliczalności.

18 Chodzi o anonimizację danych albo ich pseudonimizację zdefiniowaną w art. 4 pkt 5 RODO.

podejmowanych na podstawie art. 2 ust 
3 ustawy o NIK. Rzecz jasna taki przed-
siębiorca może być kontrahentem innego 
podmiotu kontrolowanego – wtedy prze-
twarzanie jego danych jest uprawnione 
tylko w odniesieniu do jego współpracy 
z kontrolowanym o ile mieści się to w za-
kresie przedmiotowym kontroli. 

Trzeba podkreślić, że zasada minima-
lizmu nakazuje zbieranie wyłącznie nie-
zbędnych danych w takim celu oraz za-
kresie, które są konieczne dla realizacji 
zadań kontrolnych. Oznacza to, że dane 
osobowe nie mogą być zbierane na zapas, 
„na wszelki wypadek”, tj. bez wykazania 
zgodnego z prawem celu ich pozyskania 
i niezbędności do realizacji celu kontroli 
(zasada rozliczalności).

Pomocą i wskazówką dla kontrolera, 
powinien być program kontroli lub te-
matyka kontroli doraźnej. W tych doku-
mentach (nieudostępnianych kontrolo-
wanemu – art. 28a ust. 3 ustawy o NIK) 
są opisane zakres i kategorie danych, któ-
rych przetwarzanie jest niezbędne do re-
alizacji celów kontroli, a często też wska-
zuje się sposób postępowania z danymi 
osobowymi i metody ich ochrony18. Owa 
„niezbędność” oznacza tu, że bez kon-
kretnych danych osobowych nie zostanie 
osiągnięty cel kontroli. Przetwarzanie 
danych osobowych, tak jak każda inna 
ingerencja w prawa i wolności człowieka, 
podlega ocenie pod względem propor-
cjonalności. To z kolei oznacza, że gro-
madzenie i wykorzystywanie danych 
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osobowych musi być adekwatne do po-
trzeb19.

Przepisy regulujące postępowanie kon-
trolne nie zawierają zamkniętego katalogu 
danych jakich wolno domagać się kontro-
lującemu. Oczywiste jest jednak, że aby 
zrealizować cele kontroli kontrolujący 
powinien dysponować środkami umoż-
liwiającymi efektywne wykonanie zadań20. 
Należy jednak podkreślić, że przetwarza-
nie danych osobowych przez kontrolerów 
nie może dotyczyć każdej sfery życia pry-
watnego. W przypadku NIK uprawnienie 
do przetwarzania danych osobowych jest 
bowiem zawsze zdeterminowane zakre-
sem zadań nałożonych na Izbę.

Dokumenty wytworzone w ramach po-
stępowania kontrolnego są archiwizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami21. 
Przy archiwizacji spełnione są warunki 
ograniczonego przechowywania danych. 
Jednocześnie trzeba zauważyć, że NIK 
nie ma obowiązku usuwania danych osobo-
wych z akt kontroli na żądanie osoby, któ-
rej dane dotyczą. Wyłączenie w stosunku 
do NIK obowiązku realizacji tzw. „prawa 
do bycia zapomnianym” wynika z art. 17 
ust. 3 lit. b i d RODO.

Opracowanie dokumentów kontrolnych, 
w szczególności wystąpienia pokontrolnego 

19 Aktualna pozostaje teza wyrażona w wyroku WSA w Warszawie z 1.12.2005, sygn. akt WSA II SA/ WA 917/05,  
gdzie sąd uznał, że adekwatność�danych�w�stosunku�do�ich�przetwarzania�powinna�być�rozumiana�jako�rów-
nowaga�pomiędzy�uprawnieniem�osoby�do�dysponowania�swoimi�danymi�a�interesem�administratora.�Równo-
waga�będzie�zachowana�jeśli�administrator�zażąda�tylko�takich�danych�jakie�są�mu�niezbędne�do�wypełnienia�
celu�w�jakim�te�dane�są�przetwarzane, opubl. CBOSA.

20 Więcej o adekwatności i niezbędności oraz wynikających z tego ograniczeń w przetwarzaniu danych oso-
bowych na potrzeby kontroli NIK – zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Przetwarzanie�danych�osobowych�
–�wybrane�problemy�postępowania�kontrolnego�NIK, „Kontrola Państwowa” nr 6/2012, s. 10-14.

21 Zarządzenie nr 80/2014 Prezesa NIK z 26.11.2014 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowe-
go wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w Najwyższej 
Izbie Kontroli (niepublikowane).

lub informacji o wynikach kontroli musi 
także odbywać się z poszanowaniem zasad 
przetwarzania danych osobowych. W tre-
ści tych dokumentów powinny znajdować 
się jedynie dane niezbędne, prawidłowe 
i aktualne. Przy zachowaniu tych warun-
ków nie można mówić o naruszeniu ochro-
ny danych osobowych. Zgodnie bowiem 
z art. 4 pkt 12 RODO naruszenie ochrony 
danych osobowych oznacza naruszenie bez-
pieczeństwa prowadzące do przypadkowe-
go lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnio-
nego ujawnienia lub nieuprawnionego do-
stępu do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub w inny sposób prze-
twarzanych. Nie ma więc mowy o działaniu 
niezgodnym z prawem.

Podstawy prawne przetwarzania 
danych przedsiębiorcy
W państwie prawa ilekroć władza publicz-
na ingeruje w wolności i prawa jednostki, 
potrzebuje podstawy ustawowej i to moż-
liwie najbardziej precyzyjnej. Podstawy 
prawne przetwarzania danych osobowych 
w kontroli NIK determinuje zasada prawo-
rządności określona w art. 7 Konstytucji 
RP, która nakazuje aby organy władzy pu-
blicznej działały na podstawie i w granicach 
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prawa. Wynika stąd, że każdorazowo 
uprawnione będzie tylko przetwarzanie 
danych oparte na wyraźnej przesłance 
ustawowej dopuszczającej takie działanie 
i tylko w granicach realizowanych zadań 
określonych ustawowo.

Postępowanie kontrolne ma na celu 
ustalenie stanu faktycznego dotyczą-
cego działalności jednostek poddanych 
kontroli, rzetelne jego udokumentowa-
nie i dokonanie oceny (art. 28 ust. 1 usta-
wy o NIK). W kontekście realizacji celu 
kontroli podejmowane u przedsiębiorcy 
czynności kontrolne siłą rzeczy muszą wią-
zać się z przetwarzaniem danych osobo-
wych i to zarówno innych osób (np. kon-
trahentów, w tym także przedsiębiorców), 
które przedsiębiorca przetwarza w związku 
z prowadzoną działalnością, jak i danych 
dotyczących jego samego. NIK jest admi-
nistratorem danych przetwarzanych na po-
trzeby kontroli a przetwarzanie danych 
osobowych przedsiębiorcy, także tych za-
czerpniętych z CEIDG, musi mieć oparcie 
w przepisach prawa.

W art. 6 RODO sformułowano podstawy 
prawne dopuszczalności przetwarzania da-
nych. Zgodnie z ust. 1 art. 6 RODO, prze-
twarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie 
wtedy – i w takim zakresie – gdy jest speł-
niony co najmniej jeden z wymienionych 
tam warunków. Podstawową przesłanką 
dopuszczalności przetwarzania danych 
jest oczywiście zgoda na przetwarzanie da-
nych wyrażona przez osobę, której dotyczą. 
W odniesieniu do kontroli NIK taka zgoda 
nie jest konieczna. Spełniony jest warunek 

22 Są to dane zwykłe wymienione w art. 10 RODO.

legalności, gdy przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążą-
cego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania zadania realizowanego w in-
teresie publicznym lub w ramach sprawo-
wania władzy publicznej powierzonej ad-
ministratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 
lit. i ustawy o NIK, do realizacji celów kon-
troli Izba ma prawo przetwarzania danych 
osobowych, z wyjątkiem niektórych danych 
wrażliwych, tj. ujawniających poglądy po-
lityczne, przekonania religijne lub świato-
poglądowe, jak również danych genetycz-
nych, o nałogach, seksualności lub orientacji 
seksualnej. Do katalogu danych szczegól-
nie wrażliwych wskazanych w art. 9 ust. 1 
RODO nie zalicza danych dotyczących wy-
roków skazujących, orzeczeń o ukaraniu 
i mandatów karnych, a także innych orze-
czeń wydanych w postępowaniu sądowym 
lub administracyjnym22. O ile kategorie 
danych niedostępnych dla NIK, a obejmu-
jących najgłębsze sfery prywatności, nie 
mają znaczenia z punktu widzenia realizacji 
zadań kontrolnych, o tyle ta druga grupa 
danych, dotyczących różnego rodzaju orze-
czeń, jest dość istotna dla ustalenia stanu 
faktycznego kontrolowanej działalności. 
Dobrze się więc stało, że te dane zostały 
umieszczone w osobnej kategorii w art. 10 
RODO, a ich przetwarzanie przez NIK 
jest dozwolone na podstawie art. 29 ust. 1 
pkt 2 lit. i ustawy o NIK.

Z powyższych uwag wynika, że kontro-
lerzy mają wyraźnie określone podstawy 
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prawne do przetwarzania danych osobo-
wych, ale też wyraźnie zakreślone granice 
takiej aktywności. W odniesieniu do kon-
troli przedsiębiorców raczej trudno mówić 
o potrzebie wkraczania w intymne sfery 
życia prywatnego. W takich kontrolach 
przetwarzane są głównie dane osobowe 
relewantne dla stosunków publicznopraw-
nych, ujawniane w ramach kontaktów jed-
nostki kontrolowanej z organami władzy 
publicznej np. przy składaniu ofert w trybie 
zamówień publicznych.

Upublicznianie danych przedsiębiorców 
w dokumentach kontrolnych NIK
Jedną z podstawowych funkcji wypełnia-
nych przez NIK jest funkcja informacyj-
na23. Jej realizacja polega na upublicznianiu 
wyników kontroli, zgodnie z art. 10 ustawy 
o NIK, w szczególności przez przekazy-
wanie do wiadomości publicznej, ale z za-
chowaniem przepisów o tajemnicy usta-
wowo chronionej dokumentów, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 i 1a, art. 8 i art. 9 
oraz wystąpień pokontrolnych. Pojęcie 
„tajemnicy ustawowo chronionej” nale-
ży rozumieć w kontekście ustawowego 
obowiązku zachowania poufności okre-
ślonych danych. Dotyczy to także danych 
osobowych, chyba że przepisy szczegól-
ne pozwalają na ich upublicznienie, oczy-
wiście z zachowaniem wszystkich zasad 
przetwarzania tych danych24. Decyzje co 
do upublicznienia danych muszą być po-
dejmowane w odniesieniu do konkretnego 

23 Szerzej zob. M. Berek, E. Jarzęcka-Siwik, J. Wyporska-Frankiewicz (red.): Kontrola�Najwyższej�Izby�Kontroli�oraz�
rządowa�kontrola�i�nadzór�nad�działalnością�samorządu�terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2020, s. 47-48.

24 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli.�Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli. 
Wyd. 3 zaktualizowane. Wydawnictwo Difin 2017, s. 133-134.

25 Dz.U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm., dalej udip. 

stanu faktycznego zgodnie z zasadą mini-
malizacji danych i tylko wtedy, gdy jest to 
niezbędne. Innymi słowy nie da się a priori 
stwierdzić czy dane powinny być upublicz-
nione. Zawsze powinna być zachowana 
proporcja pomiędzy interesem publicznym 
przejawiającym się w informowaniu władz 
i opinii publicznej o wynikach kontroli, 
a potrzebą chronienia interesu prawnego 
przedsiębiorców, których te informacje do-
tyczą. Można powiedzieć, że jest to ogólny 
poziom ochrony.

Obowiązek publikowania dokumen-
tów zawierających informacje o przebie-
gu i efektach kontroli oraz wystąpienia, 
stanowiska, wnioski i opinie podmiotów 
ją przeprowadzających wyraża także art. 6 
ust. 1 pkt 4 lit. a tiret 2 ustawy z 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicz-
nej25. Wyniki kontroli są bowiem informa-
cją publiczną. Przy tym jednak – zgodnie 
z zasadą subsydiarności określoną w art. 1 
ust 2 udip – przepisy ustawy o NIK, okre-
ślające obowiązek upubliczniania informa-
cji mają charakter szczególny.

Nakaz upublicznienia dokumentów do-
tyczących wyników kontroli jest realizowa-
ny przede wszystkim przez zamieszczenie 
ich na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej, po wyłączeniu z tych do-
kumentów informacji chronionych. Trzeba 
podkreślić, że ochrona poufności danych 
osobowych nie dotyczy danych o osobach 
pełniących funkcje publiczne, w zakresie, 
w jakim mają one związek z pełnieniem 
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przez nie takiej funkcji – art. 5 ust. 2 udip. 
W udip nie ma definicji pojęcia „osoby 
pełniącej funkcję publiczną”. Niemniej, na 
podstawie wykładni celowościowej i sys-
temowej judykatura wypracowała domi-
nującą linię orzeczniczą opowiadającą się 
za szerokim ujmowaniem pojęcia osoby 
pełniącej funkcję publiczną, które nie ogra-
nicza się tylko do funkcjonariuszy publicz-
nych, lecz obejmuje każdą osobę mającą 
związek z realizacją zadań publicznych.

Cechą wyróżniającą osobę pełniącą 
funkcję publiczną jest posiadanie okre-
ślonego zakresu uprawnień pozwalających 
na kształtowanie treści wykonywanych 
zadań w sferze publicznej26. Co więcej, 
sfera publiczna to nie tylko władze pu-
bliczne, dotyczy ona również podmiotów 
gospodarczych, głównie spółek prawa han-
dlowego powołanych do realizacji zadań 
publicznych polegających na zaspokaja-
niu potrzeb społeczeństwa i działających 
z udziałem lub korzystających z mienia 
państwowego lub komunalnego. Osoby 
reprezentujące takie podmioty lub pia-
stujące w ich strukturach funkcje zwią-
zane z uprawnieniami mającymi wpływ 
na realizację zadań mogą pełnić funkcję 
publiczną27. Trudno natomiast wykazać, 
że osobą pełniącą funkcję publiczną jest 

26 Por. wyrok NSA z 15.11. 2013, sygn. akt I OSK 1044/13, wyrok WSA w Katowicach z 29.3.2004,  
II SAB/Ka 144/03, wyrok NSA z 28.2.2015, sygn. akt I OKS 796/14, opubl. CBOSA.

27 Por. wyrok NSA z 12.4.2019, sygn. akt I OSK 881/18, wyrok WSA w Gliwicach z 23.5.2019, sygn. akt III  
SAB/GI 16/19. W wyroku NSA z 27.2.2017, sygn. akt I OSK 3193/15 wyjaśniono, że na podstawie udip 
osobą pełniącą funkcję publiczną będzie każdy, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w struk-
turach jakichkolwiek osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli 
funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem 
sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne lub inne podmioty wykonujące 
zadania publiczne. Funkcję publiczną pełnią także osoby, które wykonują powierzone zadania i przez to uzy-
skują znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze indywidualnym lub ogólnospołecznym, opubl. CBOSA.

28 Opublikowany http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/I%20CSK%20190-12-1.pdf (dostęp 22.5.2020).

osoba fizyczna tylko dlatego, że prowa-
dząc działalność gospodarczą otrzymała 
zamówienie publiczne lub kontrakt cywil-
ny finansowane ze środków publicznych, 
np. na usługi budowlane, dostawę sprzętu 
czy przeprowadzenie szkolenia. Niemniej, 
taka osoba powinna się liczyć z podaniem 
do wiadomości publicznej jej tożsamości.

Sąd Najwyższy w wyroku z 8 listopada 
2012 r., sygn. akt I CSK 190/12 stwierdził, 
że ujawnienie przez jednostkę samorządu 
terytorialnego imienia i nazwiska osoby, 
która zawarła z nią umowę cywilnoprawną 
nie narusza prawa do jej prywatności. Pod-
kreślił jednak, że kwestia jawności danych 
osobowych strony umowy cywilnoprawnej 
zawartej z podmiotem publicznym powin-
na być rozstrzygana na tle konkretnych 
okoliczności danej sprawy28. Wydaje się 
oczywiste, że chodzi tu o przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z omówiony-
mi wcześniej zasadami, zwłaszcza zasadą 
minimalizacji danych.

Z realizacją obowiązku upubliczniania 
dokumentów pokontrolnych wiążą się czę-
sto wątpliwości w jakim zakresie wolno 
Izbie podawać dane osobowe kontrolowa-
nych przedsiębiorców oraz tych będących 
kontrahentami podmiotów kontrolowa-
nych. Inny jest bowiem cel sporządzenia 
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wystąpienia pokontrolnego lub informa-
cji o wynikach kontroli oraz przekazanie 
tych dokumentów adresatom, niż cel ich 
upublicznienia w BIP bądź udostępnienia 
na wniosek zgodnie z przepisami udip.

Obowiązek sporządzenia wystąpienia 
pokontrolnego kończącego postępowanie 
kontrolne i zawarcia w nim danych osobo-
wych podmiotu kontrolowanego będącego 
przedsiębiorcą – osobą fizyczną określa 
art. 53 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 29 ust. 1 
pkt 2 lit. i ustawy o NIK. W dokumencie 
tym musi być oznaczenie jednostki kon-
trolowanej, jej adres oraz imię i nazwisko 
kierownika jednostki. Zarówno czynności 
zawarcia w dokumentach danych osobo-
wych, a następnie podania do wiadomości 
publicznej tych dokumentów, stanowią 
przetwarzanie danych osobowych w ro-
zumieniu art. 4 pkt 2 RODO. Polegają 
na działaniach wykonywanych na danych 
osobowych, w sposób zautomatyzowany 
lub niezautomatyzowany. Poza tym, miesz-
czą się w zakresie pojęć wymienionych 
w tym przepisie. W pierwszym przypadku 
jest to „utrwalanie”, w drugim natomiast 
następuje „ujawnianie poprzez rozpo-
wszechnianie”. NIK, jako administrator 
w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, od-
powiada za przetwarzanie danych osobo-
wych zgodnie z prawem. Powołane prze-
pisy pozwalają twierdzić, że przetwarza-
nie danych osobowych zostało określone 
w przepisach ustawy o NIK i stanowi to re-
alizację normy określonej w art. 6 ust. 1  
lit. c i e w zw. z art. 6 ust. 3 RODO, zgodnie 
z którymi podstawa takiego przetwarzana 

29 Por. wyrok WSA w Gdańsku z 14.8.2018, sygn. akt II SAB/Gd 62/18, opubl. CBOSA. Patrz też G. Sybiga: 
Granice�poufności, „Rzeczpospolita” z 6.8.2019.

musi być określona w prawie krajowym. 
Jednocześnie art. 53 ust. 1 ustawy o NIK 
zakreśla granice „niezbędności” przy prze-
twarzaniu danych. Wystąpienie pokontrol-
ne dokumentuje bowiem wyniki kontroli 
działalności konkretnego podmiotu w ra-
mach kontroli jednostkowej, w tym ocenę 
tej działalności, z którymi kontrolowany 
miał możliwość zapoznać się i zgłosić ewen-
tualne zastrzeżenia.

Obowiązek publikowania wystąpienia 
pokontrolnego w BIP statuuje art. 10 usta-
wy o NIK. Przepisy RODO nie wyłączają 
jego stosowania, ale nie wyłączają też sto-
sowania przepisów u.d.i.p., które nakła-
dają obowiązek ochrony danych osobo-
wych przez ograniczenie wskazane w art. 5 
ust. 2 udip29. Jednak trzeba tu odwołać się 
do art. 86 RODO (wyjaśnianego w mo-
tywie 154 RODO), zgodnie z którym do-
puszczalna jest możliwość ujawniania 
danych osobowych zawartych w doku-
mentach urzędowych, które posiada organ 
lub podmiot publiczny lub podmiot pry-
watny w celu wykonania zadania reali-
zowanego w interesie publicznym. Dane 
te mogą zostać przez ten organ lub podmiot 
ujawnione zgodnie z prawem Unii lub pra-
wem państwa członkowskiego, któremu 
podlegają, aby pogodzić publiczny dostęp 
do dokumentów urzędowych z prawem 
do ochrony danych osobowych. Jak widać 
stanowisko Sądu Najwyższego przedsta-
wione w przywołanym wyroku (sygn. akt 
I CSK 190/12) pozostaje aktualne na grun-
cie tej regulacji i należy przyjąć, że pu-
blikowanie tych danych w wystąpieniu 
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pokontrolnym jest uprawnione. Zresztą 
inna interpretacja omawianych przepisów 
musiałaby prowadzić do prawniczego pata 
lub unikania wykonania obowiązku praw-
nego ciążącego na NIK.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja 
ze sporządzeniem i upublicznieniem in-
formacji o wynikach kontroli. W art. 64 
ust. 1 ustawy o NIK, wskazano jedynie 
co jest podstawą jej opracowania. W szcze-
gólności są to wystąpienia pokontrolne 
oraz materiały dowodowe zgromadzone 
w aktach kontroli. Ustawodawca nie okre-
śla tu wyraźnych podstaw przetwarzania 
danych osobowych. Sam wymóg sporzą-
dzenia informacji na podstawie wystą-
pienia pokontrolnego nie stanowi takiej 
podstawy nawet wtedy, gdy zostało ono 
opublikowane w BIP. Obowiązek umiesz-
czenia konkretnych danych osobowych 
w wystąpieniu pokontrolnym nie jest rów-
noznaczny z uprawnieniem do ich zamiesz-
czenia w informacji o wynikach kontroli. 
Charakter i cel sporządzenia obu doku-
mentów nie są jednakowe. Wystąpienie 
pokontrolne odnosi się do konkretnego 
podmiotu kontrolowanego, natomiast in-
formacja o wynikach kontroli zawiera dane 
zagregowane, które dotyczą całej badanej 
działalności i wszystkich kontrolowanych 
jednostek. Stanowi ona końcowe podsu-
mowanie całej kontroli koordynowanej30. 
Dlatego charakteryzuje się największym 
stopniem ogólności i zawiera tzw. synte-
zę ustaleń kontrolnych, w której wskazu-
je się najważniejsze tezy, pozwalając od-
biorcy wyrobić sobie ogólny, a zarazem 

30 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli…, s. 243.

całościowy pogląd na temat prezentowa-
nej w informacji problematyki. Rodzą się 
w związku z tym pytania, czy w odniesie-
niu do informacji o wynikach kontroli ist-
nieje podstawa prawna do przetwarzania 
danych w prawie krajowym, czy szcze-
gółowe dane osobowe są niezbędnym 
elementem tego dokumentu, zwłaszcza 
gdy nie są to dane osób pełniących funkcję 
publiczną a dane osób fizycznych – przed-
siębiorców oraz czy niezamieszczenie ta-
kich danych co do zasady utrudnia opraco-
wanie informacji, a tym samym realizację 
zadań ustawowych Izby.

Podstawy prawnej do zawarcia w infor-
macji o wynikach kontroli danych osobo-
wych przedsiębiorcy można dopatrywać się 
jedynie w przepisie ogólnym – art. 29 ust. 1 
pkt 2 lit. i ustawy o NIK, uprawniającym 
Izbę do przetwarzania danych osobowych 
oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, a do ich upu-
blicznienia w art. 10 ustawy o NIK i art. 86 
RODO. Oznacza to, że podanie danych 
osobowych w informacji o wynikach kon-
troli musi wypełniać warunek „niezbęd-
ności”, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO. Poza tym, wskazane przepisy trze-
ba stosować zgodnie z omówionymi już 
zasadami, w szczególności zasadą celowo-
ści („ograniczenia celu”) i adekwatności 
(„minimalizacji danych”). Dane osobowe 
muszą być adekwatne oraz ograniczone 
do tego co niezbędne do celów, w jakich 
są przetwarzane. Inaczej mówiąc, prze-
twarzanie powinno odbywać się w sposób 
proporcjonalny i gwarantujący, że dane oso-
bowe zebrane przez administratora (NIK) 
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były odpowiednie do celów przetwarza-
nia oraz odpowiadające im pod względem 
ilości, treści i zakresu. Można bowiem 
przetwarzać tylko takie dane osobowe, 
bez których nie da się osiągnąć zamierzo-
nego celu przetwarzania. Dane muszą być 
zatem odpowiednie i stosowne, ale zara-
zem nie mogą być nadmierne. O legalności 
i zasadności ich utrwalenia powinna de-
cydować ocena, czy ujawnienie konkret-
nych informacji wpłynie na jakość (treść) 
całego dokumentu. Taka ocena musi być 
obiektywna.

Uważam, że można podać dane osobo-
we przedsiębiorcy, jeśli jest to niezbęd-
ne do uzasadnienia oceny kontrolowanej 
działalności, zwłaszcza gdy mowa o istot-
nych nieprawidłowościach, niezgodnym 
z prawem wydatkowaniu środków publicz-
nych albo przeciwnie, gdy w grę wchodzi 
wskazanie dobrych praktyk. Przepisów 
o ochronie danych osobowych nie można 
traktować jak tarczy przeciwko przejrzy-
stości spraw publicznych, ale z drugiej 
strony nie ma potrzeby podawania jed-
nostkowych danych przy prezentowaniu 
danych zbiorczych. Niejednokrotnie brak 
takich jednostkowych danych nie wpły-
wa negatywnie na informowanie o dzia-
łaniach władzy publicznej. Wątpliwości 
w tym kontekście budzi więc wykaz jedno-
stek kontrolowanych, w którym podaje się 
dane przedsiębiorców. Wydaje się, że taka 
praktyka powinna być nieco zrewidowa-
na. Obowiązek udostępnienia informa-
cji publicznej nie oznacza bowiem prawa 
do nieograniczonego przetwarzania danych 

31 Wyrok NSA z 13.1.2011, sygn. akt I OSK 440/10, opubl. CBOSA.
32 Patrz nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 17.7.2019, sygn. II SA/Wa 173/19, opubl. CBOSA.

osobowych zawartych w dokumentach 
urzędowych31. Warto zaznaczyć, że kwe-
stia prawidłowości przetwarzania danych 
osobowych w dokumentach kontrolnych 
NIK może być przedmiotem postępowania 
i decyzji organu nadzorczego czyli Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych32.

Podsumowanie i wnioski
1. Analizę potrzeby zamieszczania w do-
kumentach pokontrolnych danych osobo-
wych przedsiębiorców należy każdorazowo 
przeprowadzić na podstawie zasad wyni-
kających z obowiązujących aktów norma-
tywnych i określających fundament aksjo-
logiczny tej problematyki. Przy tym owa 
analiza musi być odniesiona do konkret-
nego stanu faktycznego. Nie ma general-
nego zakazu upubliczniania danych oso-
bowych przedsiębiorców. Nie ma też ogól-
nego uprawnienia do ich nieograniczonego 
przetwarzania, w szczególności nie można 
go wywodzić z istnienia publicznych reje-
strów przedsiębiorców. Nie ma więc re-
medium na wszystkie problemy z z upu-
blicznianiem danych osobowych przed-
siębiorców będących osobami fizycznymi 
lub osób reprezentujących przedsiębiorców 
ze statusem osoby prawnej.
2. Przedstawione wyżej podstawy praw-
ne, zasady i uwagi praktyczne mają tylko 
pomóc w podjęciu decyzji o podaniu 
tych danych do wiadomości publicznej. 
Kontrola państwowa w zakresie wykona-
nia zadań i wykorzystania środków pań-
stwowych lub komunalnych jest podej-
mowana przede wszystkim w interesie 
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publicznym. Dlatego upublicznianie w do-
kumentach pokontrolnych danych osobo-
wych przedsiębiorców wykonujących te za-
dania lub korzystających z takiego mienia 
jest uprawnione, ale decyzje co do upu-
blicznienia danych muszą być podejmo-
wane zgodnie z zasadą ich minimalizacji 
i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
3. Polski ustawodawca nie skorzystał 
z możliwości wyłączenia lub ograniczenia 
stosowania przepisów RODO w wypad-
kach realizowania przez organy kontroli 
biernego prawa do informacji.
4. Przy wytwarzaniu i upublicznianiu 
dokumentów pokontrolnych potrzebne 
jest zachowanie ostrożności procesowej, 

która da gwarancje zapewnienia bez-
pieczeństwa danych. Szczególnie więc 
przy publikacji tych dokumentów w BIP 
warto włożyć trochę wysiłku w anonimizo-
wanie lub pseudonimizowanie dokumen-
tów kontrolnych, co spowoduje, że udo-
stępnione informacje nie będą wiązały się 
z identyfikacją lub możliwą do zidentyfi-
kowania osobą fizyczną.

dr ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK
radca prawny,  
doradca prawny w Delegaturze NIK 
w Warszawie
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ABSTRACT
Entrepreneurs’ Personal Data Processing in NIK’s Audits – Legal Aspects   
Audits related to entrepreneurs make a significant part of NIK’s audit activity. Auditing 
requires processing of large amounts of data, including personal data. The legal sys-
tem, with regard to the scope and processing of entrepreneurs’ personal data, does 
not clearly provide whether personal data of entrepreneurs – legal persons conducting 
businesses – are protected with the regulations on personal data protection, whether 
the name and surname of a person – a business entity as understood in the Civil Code 
– are protected with these regulations, and – if so – whether it is legally permitted 
to disclose them and publish them in audit documentation. These issues are very im-
portant in the audit practice, hence in her article the author presents a legal analysis 
of the notion of a business, the relation between the functioning of public entrepreneurs 
registers and the obligation to protect personal data. The considerations and practical 
guidelines included in the article are intended to direct auditors’ attention to the issue 
of entrepreneurs’ personal data publication in audit documents resulting from NIK’s 
obligation to perform an informative function.

Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Supreme Audit Office, legal adviser, Regional Branch in Warsaw

Key words: personal data, processing, entrepreneurs, right to information, post-audit documents
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Stosowanie przepisów dotyczących kontroli zarządczej w jednostkach 
sektora finansów publicznych od  lat rodzi problemy. Wątpliwości in-
terpretacyjne wywołuje zarówno sama jej koncepcja, jak i praktyczne 
rozumienie poszczególnych wymogów prawnych. W artykule podjęto 
próbę wyjaśnienia najistotniejszych kwestii dotyczących praktyki sto-
sowania kontroli zarządczej na przykładzie uczelni publicznej jako jed-
nostki sektora finansów publicznych.

Zapewnienie realizacji celów i zadań 
jako nadrzędny cel kontroli zarządczej

Uczelnie jednostkami sektora finansów publicznych

MAŁGORZATA HUMEL-MACIEWICZAK 

KATARZYNA KRUCZEK

W ostatnich dziesięciu latach, tj. od czasu 
wprowadzenia do polskiego porządku 
prawnego pojęcia kontroli zarządczej1 
Najwyższa Izba Kontroli na wielu polach 

1 Artykuł 68 i 69 ustawy z 28.8.2009 o finansach publicznych, (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.). 
2 Informacja o wynikach kontroli: Adekwatność�i�efektywność�systemu�kontroli�zarządczej�w�wybranych�jed-

nostkach�administracji�rządowej <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/gospodarka/nik-o-kontroli-zarzad-
czej.html>; Informacja o wynikach kontroli: Audyt�wewnętrzny�w�systemie�kontroli�zarządczej,�P/11/ 022 
<https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,9958.html>.

3 Informacja o wynikach kontroli wdrażania budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów: planowania, 
monitorowania i sprawozdawczości, <https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,9570.html>.

4 W grudniu 2012 r. o sukcesach i porażkach kontroli zarządczej dyskutowali w trakcie seminaryjnego posiedzenia 
Kolegium NIK eksperci z Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych oraz świata nauki. 
W 2014 r. w trakcie panelu ekspertów dyskutowano o adekwatności i efektywności systemu kontroli zarządczej 
w jednostkach administracji rządowej, <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kontrola-zarzadcza-w-administra-
cji-publicznej.html>. W 2018 r. uczestnicy spotkania podkomisji INTOSAI (Międzynarodowej Organizacji Najwyż-
szych Organów Kontroli) ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej, której pracami od 2011 r. kieruje NIK, rozmawiali 
m.in. jak nie zawężać drogi do upowszechniania wiedzy o właściwej kontroli zarządczej w administracji publicznej, 
<https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/audytorzy-o-promowaniu-standardow-kontroli-wewnetrznej.html>. 

swojej działalności dawała wyraz szcze-
gólnego zainteresowania tym zagadnie-
niem. Począwszy od kontroli poświęco-
nych kontroli zarządczej jako całości2 lub 
jej najistotniejszym elementom3, po de-
baty z udziałem praktyków i przedstawi-
cieli środowisk naukowych4, NIK wnosi 
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wkład w działalność sektora finansów pu-
blicznych. Tłumaczy m.in. na czym polega 
kontrola zarządcza i jednocześnie promuje 
koncepcję, która wspiera efektywne i sku-
teczne kierowanie jednostkami sektora. 

Niestety, pomimo upływu lat nadal 
aktualna pozostaje ocena zaprezentowa-
na w 2013 r. przez dr. Józefa Płoskonkę, 
że „(…) ustanowienie poszczególnych dzia-
łań w ramach kontroli zarządczej skupia 
się głównie na formalnych aspektach i czę-
sto prowadzi do ich zbiurokratyzowania”5. 
Szukając przyczyn takiego stanu należy 
wymienić przede wszystkim częste nie-
zrozumienie koncepcji kontroli zarządczej 
oraz – jak, to określiła prof. dr hab. Kry-
styna Lisiecka – „istniejący wokół kontroli 
zarządczej kryzys pojęciowy”6. 

Stąd inicjatywa Stowarzyszenia Cer-
tyfikowanych Audytorów i Specjalistów 
ds. Kontroli Wewnętrznej, polegająca na 
zorganizowaniu we wrześniu 2019 roku 
I warsztatów kontroli zarządczej i audytu 
wewnętrznego samorządów śląskich „Dy-
lematy w zarządzaniu wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta, starosty, marszałka”. 
Intencją pomysłodawców było przede 
wszystkim przybliżenie idei kontroli za-
rządczej ze wskazaniem przykładów, do-
brych praktyk, ale także próba wyjaśnienia 
błędnych interpretacji tego terminu, jak 
choćby utożsamiającą kontrolę zarządczą 
z wąsko pojmowaną funkcją kontroli, której 
istota polega na sprawdzaniu i ocenianiu 
ex post działalności czy stanu7.

5 „Kontrola Państwowa” nr 1/2013, s. 56.
6 <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/sukcesy-i-porazki-kontroli-zarzadczej-spotkanie-ekspertow.html>.
7 Samoistną funkcję kontroli definiuje J. Jagielski [w:] Kontrola�administracji�publicznej, Wolters Kluwer Polska, 2018. 
8 Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.

Zaproszenie przedstawiciela NIK do 
udziału w tym przedsięwzięciu i wygło-
szenie wykładu wprowadzającego do dys-
kusji na temat kontroli zarządczej, a przede 
wszystkim postulaty uczestników stały się 
inspiracją do przygotowania tego artykułu. 
W zamyśle autorek nie miało to być wy-
czerpujące temat kompendium wiedzy, 
w którym mogłyby być prowadzone rozwa-
żania, m.in. nad słabością przepisów odno-
szących się do pojęcia kontroli zarządczej. 
Artykuł ten został pomyślany jako zwię-
złe przedstawienie tylko najistotniejszych 
kwestii dotyczących praktycznej strony 
stosowania kontroli zarządczej. Warstwa 
teoretyczna podejmowanych zagadnień 
została zatem wzbogacona podejściem 
praktycznym przedstawionym w ramach 
warsztatów zorganizowanych przez współ-
autorkę artykułu. Pokazała ona funkcjo-
nowanie wybranych elementów systemu 
kontroli zarządczej na przykładzie uczelni 
publicznej, do której, jako jednostki sek-
tora finansów publicznych, adresowane 
są przepisy i wytyczne dotyczące kontroli 
zarządczej. Kluczowe w naszych rozwa-
żaniach były zatem następujące pytania: 
czym jest kontrola zarządcza i jakie są jej 
istotne elementy, a także, kto odpowiada 
za realizację zadań w tym obszarze, po-
cząwszy od ustanowienia jej kształtu, a na 
ocenie przyjętych rozwiązań skończywszy. 
Aby odpowiedzieć na te pytania, należy 
sięgnąć przede wszystkim do art. 68-70 
(dalej także: uofp )8 oraz komunikatów 
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wydanych na podstawie art. 69 ust. 3-5 
ustawy. W dokumentach tych ujęto: stan-
dardy kontroli zarządczej dla sektora finan-
sów publicznych9, szczegółowe wytyczne 
w zakresie kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych10, wydane przez Mi-
nistra Finansów oraz określone i opubliko-
wane przez ministrów kierujących działami 
administracji rządowej szczegółowe wy-
tyczne dla kierowanych przez nich działów.

Standardy kontroli zarządczej dla sekto-
ra finansów publicznych, które nie są pra-
wem powszechnie obowiązującym, okre-
ślają podstawowe wymagania odnoszące 
się do kontroli zarządczej. 

Wydano je w celu promowania w sek-
torze finansów publicznych spójnego 
i jednolitego modelu kontroli zarząd-
czej, zgodnego z międzynarodowymi 
standardami. 

Przyjęte rozwiązania bazują na uznanych 
na świecie „Kontrola wewnętrzna – zin-
tegrowana koncepcja ramowa” oraz „Za-
rządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie”, 
opracowanych przez Komitet Organizacji 
Sponsorujących Komisję Treadway (Com-
mittee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission – COSO). Po-
wszechnie są one znane jako Standardy  
COSO I i COSO II. 

9 Komunikat Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych (Dz.Urz. MF z 2009 r. nr 15 poz. 84). 

10 Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16.2.2011 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samo-
oceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF z 2011 r. nr 2 poz. 11) 
i Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów 
publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 56).

11 L. Opioła i T. Skica [w:] Ustawa�o�finansach�publicznych.�Ustawa�o�odpowiedzialności�za�naruszenie�dys-
cypliny�finansów�publicznych.�Komentarz, Duże komentarze BECKA, red. naukowy W. Misiąg, Wydanie 2, 
Warszawa 2017 r., s. 306.

12 T. Malmi, D.A. Brown: Management�control�systems�as�a�package, s . 290, [w:] L. Opioła i T. Skica [w:]  
Ustawa�o�finansach…,�op.cit., s. 303.

L. Opioła i T. Skica uważają, że mianem 
kontroli zarządczej w polskim systemie fi-
nansów publicznych została określona kon-
trola wewnętrzna w rozumieniu raportu 
COSO, a takie stanowisko potwierdza 
ich zdaniem analiza definicji kontroli za-
rządczej zamieszczona w treści ustawy o fi-
nansach publicznych, jak również podział 
standardów dotyczących kontroli zarządczej 
na pięć grup tematycznych. Chodzi o: śro-
dowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ry-
zykiem, mechanizmy kontroli, informację 
i komunikację oraz monitorowanie i ocenę, 
odpowiadające pięciu komponentom kon-
troli wewnętrznej w modelu COSO, tj.: 
środowisku wewnętrznemu, ocenie ryzy-
ka, działaniu w ramach systemu kontroli, 
informacji i komunikacji, monitorowaniu11. 
Mimo że rozwiązania COSO są adresowane 
do podmiotów komercyjnych, to ich odpo-
wiednie zastosowanie w kontekście dzia-
łalności jednostek sektora finansów pu-
blicznych nie budzi wątpliwości, bowiem 
w obu przypadkach odnajdziemy systemy, 
zasady, praktyki, wartości oraz inne dzia-
łania podejmowane przez kierownictwo 
w celu wskazania podwładnym prefero-
wanych zachowań oraz wpływania na nie, 
aby zapewnić, że są one zgodne z celami 
i strategiami organizacji12. 
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Szczególne znaczenie dla komplet-
ności opisu pojęcia kontroli zarządczej 
mają także wyżej wspomniane szcze-
gółowe wytyczne ministrów w zakresie 
kontroli zarządczej dla kierowanych 
przez nich działów administracji rzą-
dowej13. 

W dokumentach tego rodzaju wska-
zywane są obowiązki, podmioty zo-
bligowane do ich realizacji, jak rów-
nież wzory dokumentów i obowiązu-
jące terminy ich sporządzenia. 

Co istotne, mamy tu do czynienia 
ze swoistym uzupełnieniem niedostat-
ku normy prawnej art. 69 ust. 1. uofp. 
Ministrowie często wprowadzając w ko-
munikatach obowiązek opracowania 
dokumentów o charakterze zbiorczym, 
dodajmy tak istotnych w procesie plano-
wania i monitorowania realizacji celów 
i zadań, a także oceny stanu kontroli 
zarządczej, faktycznie dodają poziom 
pośredni między nimi, a jednostkami 
im podległymi. Ma to także swoje źródło 
w ujętych poza ustawą o finansach pu-
blicznych wielu uregulowaniach praw-
nych, w których został określony nadzór 
hierarchiczny, m.in. organów central-
nych nad im podległymi jednostkami. 

13 Przykładowe komunikaty ministrów kierujących działami administracji rządowej: Komunikat Ministra Fi-
nansów z 10.7. 2018 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów 
administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe (Dz.Urz. MF z 2018 r. poz. 80.); 
Komunikat Ministra Sprawiedliwości z 25.7.2019 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli 
zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz.Urz. MS z 2019 r. poz. 160); Komunikat 
Ministra Środowiska z 9.1.2019 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla 
działu administracji rządowej – środowisko (Dz.Urz.MŚ  z 2019 r. poz.1).

14 Samoistną funkcję kontroli definiuje J. Jagielski [w:] Kontrola�administracji�publicznej, Wolters Kluwer Polska, 2018. 
15 T. Kiziukiewicz: Audyt�wewnętrzny�jako�narzędzie�oceny�kontroli�zarządczej, [w:] K. Winiarska: Kontrola�za-

rządcza�oraz�audyt�wewnętrzny�w�teorii�i�praktyce, Szczecin 2015, s. 13 i nast.
16 W Stachurski [w:] E. Ruśkowski, J. Salachna: Finanse�publiczne, s. 299 [w:] L. Opioła i T. Skica [w:] Ustawa�

o�finansach…�op.cit., s. 303.

Pojęcie kontroli zarządczej
Nazwa „kontrola zarządcza”, jak wskazu-
je prof. dr hab. Jacek Jagielski, wzięła się 
z tłumaczenia angielskiego terminu ma-
nagement control, który nie oznacza wcale 
kontroli w naszym tradycyjnym sensie, lecz 
nawiązuje wyraźnie do funkcji zarządza-
nia, kierowania14. Kontrola zarządcza nie 
odpowiada także pojęciom kontroli we-
wnętrznej i kontroli finansowej, które 
funkcjonowały na mocy wcześniejszych 
przepisów. Kontrola zarządcza z jednej 
strony przyczyniła się do wkomponowa-
nia kontroli wewnętrznej w sferę zarządza-
nia, jako jednej z jego funkcji, z drugiej zaś 
zmieniła się pozycja kontroli finansowej. 
Stała się ona istotną częścią kontroli za-
rządczej, mającej na celu między innymi 
wzmocnienie kontroli nad wydatkami pu-
blicznymi15. W terminie kontrola zarządcza 
mieszczą się nie tylko działania kontrolne, 
ale i działania o charakterze kierowniczym 
obejmujące wytyczanie celów, sprawdzanie 
postępów w ich realizacji, a także korygo-
wanie ewentualnych odchyleń identyfiko-
wanych pomiędzy zakładanymi, a osiągnię-
tymi wynikami16. Na kontrolę zarządczą 
można także patrzeć jako na proces, za po-
mocą którego menadżerowie zapewniają, 
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że zasoby są pozyskiwane oraz wykorzysty-
wane skutecznie i efektywnie w realizacji 
celów jednostki17.

Analizując zatem definicję kontroli za-
rządczej, ujętą w artykule 68 ust. 1 uofp: 
„Kontrolę zarządczą w jednostkach sek-
tora finansów publicznych stanowi ogół 
działań podejmowanych dla zapewnienia 
realizacji celów i zadań w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczędny i termi-
nowy”, warto zwrócić uwagę na jej istotę, 
którą stanowi zapewnienie realizacji celów 
i zadań. Na marginesie, ustawodawca de-
finiując kontrolę zarządczą na dużym po-
ziomie ogólności, nie podjął próby choćby 
tylko przykładowego przybliżenia, jakie 
działania z tego „ogółu” mogą być kwa-
lifikowane jako wykonanie kontroli za-
rządczej18. Tym samym nie określił ka-
talogu obowiązków, których wykonanie 
zapewniłoby prawidłową realizację celów 
i zadań jednostki. Również w standardach 
Ministra Finansów19 za najistotniejszy ele-
ment kontroli zarządczej uznano system 
wyznaczania celów i zadań dla jednostek 
(w danym dziale administracji rządowej 
lub samorządowych jednostek organiza-
cyjnych), a także system monitorowania 
realizacji wyznaczonych celów i zadań. 
Zdefiniowane cele i zadania jednostki 
(opisane miernikami, umożliwiającymi 
pomiar stopnia ich realizacji w kontekście 
osiąganych efektów z poniesionych na-
kładów) będą elementami stanowiącymi 

17 R.N. Anthony: Planning�and�Control�Systems [w:] L. Opioła i T. Skica [w:] Ustawa�o�finansach�publicznych… op.cit., s. 303.
18 J. Jagielski: Kontrola�administracji…�op.cit.,s. 325. 
19 Pkt 2.6 Standardów�kontroli�zarządczej�dla�sektora�finansów�publicznych.
20 Committee�of�Sponsoring�Organizations�of�the�Treadway�Commission�COSO,�Kontrola�wewnętrzna� 

–�zintegrowana�struktura�ramowa, PIKW, 2008 r.

punkt odniesienia dla pozostałych skła-
dowych kontroli zarządczej, tj. organi-
zacji procesu, osadzonej w środowisku 
wewnętrznym, zarządzania ryzykiem, 
mającego na celu zwiększenie prawdopo-
dobieństwa osiągnięcia zdefiniowanych 
celów jednostki oraz systemu mechani-
zmów kontroli, stanowiących odpowiedź 
na istotne ryzyko zdiagnozowane w pro-
cesach realizacji zadań, umożliwiających 
bieżące monitorowanie i korygowanie 
działań w organizacji. 

Uzupełnieniem wskazanych elementów 
kontroli zarządczej: środowiska wewnętrz-
nego, celów i zarządzania ryzykiem, me-
chanizmów kontroli jest bardzo ważny, 
często bagatelizowany element, którego 
słabość będzie miała istotny wpływ na po-
dejmowane działania. Mowa o informa-
cji i komunikacji. Według Standardów 
COSO20 stosowne informacje muszą zo-
stać zdoby te, ocenione i zakomunikowane 
w formie i czasie umożli wiającym pra-
cownikom wypełnienie ich obowiązków. 
Systemy informacyjne generują raporty 
zawierające dane operacyjne, finansowe 
i formalne o zgodności działań z prawem. 
Te zesta wienia umożliwiają zarządzanie 
i kontrolowanie przedsiębior stwa (czytaj: 
jednostki). Dotyczy to nie tylko danych 
wewnętrznych, ale również informacji 
o zewnętrznych zdarzeniach, działa-
niach i warunkach, niezbędnych przy po-
dejmowaniu decyzji i spra wozdawczości 
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zewnętrznej. Efektywna komunikacja 
powinna mieć szeroki zasięg – docierać 
do wszystkich poziomów organiza cji. 
Wszyscy pracownicy muszą otrzymać 
jasną wiadomość od naczelnego kierownic-
twa, że obowiązki kontrolne są traktowane 
poważnie. Muszą rozu mieć swoją własną 
rolę w systemie kontroli wewnętrznej, 
jak również to, w jaki sposób czynności 
jednej osoby odnoszą się do pracy innych. 
Ważna jest również efektywna komunika-
cja z podmiotami zewnętrznymi21. Próbu-
jąc w uproszczeniu wskazać najistotniejsze 
elementy kontroli zarządczej, które będą 
występowały w każdym realizowanym 
w jednostce procesie, w formie tabela-
rycznej ujęto kilka podstawowych pytań, 

21 Ibid., s. 59.

na które powinien odpowiedzieć każdy 
kierujący procesem (kierownik jednost-
ki). Do każdego z nich można oczywiście 
dopisać kolejne, uszczegóławiające przy-
jęte rozwiązanie.

W celu zapewnienia adekwatnej, sku-
tecznej i efektywnej kontroli zarządczej 
niezbędne jest właściwie ukształtowa-
nie środowiska wewnętrznego. Autorzy 
COSO zwracają uwagę, że środowisko 
kontroli determinuje charakter przed-
siębiorstwa, wpływając na świadomość 
zatrud nionych tam osób. Jest podstawą 
pozostałych elementów kontroli we-
wnętrznej, ustana wiającą strukturę 
i wprowadzających dyscyplinę w jed-
nostkach. Wśród czynników środowiska 

Tabela 1. Proces realizowany w jednostce przedstawiony na podstawie standardów 
kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych
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Źródło: Opracowanie własne.
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kontroli wyróżnia się: uczciwość, warto-
ści etyczne i kompetencje pracowników 
danej jednostki, filozofię kierownictwa 
i styl operacyj ny zarządzania, sposób de-
legowania władzy i odpowiedzialności, 
zorganizowanie pracowników, dbałość 
o ich rozwój oraz uwagi i instrukcje rady 
nadzorczej22. 

Nie budzi żadnych wątpliwości to, 
że ukształtowanie systemu kontroli 
zarządczej, w tym decyzje odnośnie 
do każdego z jej elementów, to (w za-
leżności od poziomu) domena kierow-
nika jednostki lub ministra kierującego 
działem administracji rządowej. Także 
w ich gestii będzie monitorowanie i ocena 
przyjętych rozwiązań i na tej podstawie 
uzyskanie zapewnienia o adekwatności, 
skuteczności i efektywności przyjętych 
(wdrożonych) elementów kontroli za-
rządczej. W standardach Ministra Fi-
nansów, kierowanych do wszystkich 
jednostek sektora finansów publicz-
nych ujęte jest zalecenie uzyskania za-
pewnienia o stanie kontroli zarządczej 
przez kierownika jednostki w formie 
oświadczenia o stanie kontroli zarząd-
czej za poprzedni rok, którego źródłem 
powinny być w szczególności wyniki: 

22 Ibid., s. 12.
23 Zgodnie z art. 9 FinPulU sektor finansów publicznych tworzą: 1) organy władzy publicznej, w tym organy 

administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 2) jednostki samo-
rządu terytorialnego oraz ich związki; 2a) związki metropolitalne; 3) jednostki budżetowe; 4) samorządowe 
zakłady budżetowe; 5) agencje wykonawcze; 6) instytucje gospodarki budżetowej; 7) państwowe fundusze 
celowe; 8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 
9) Narodowy Fundusz Zdrowia; 10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 11) uczelnie publiczne; 
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 13) państwowe i samorządowe 
instytucje kultury; 14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 
ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych,  
instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.

monitorowania, samooceny oraz prze-
prowadzonych audytów i kontroli. 

Odpowiedzialność za zapewnienie 
realizacji celów i zadań w jednostce
W sektorze finansów publicznych kontrola 
zarządcza funkcjonuje na dwóch pozio-
mach. Pierwszy to poziom jednostki sek-
tora finansów publicznych. Przypomnijmy, 
że sektor został określony w art. 9 uofp23. 
Oznacza to, że do obowiązków kierow-
ników wszystkich wymienionych tam 
jednostek należy, zgodnie z art. 69 ust. 1 
pkt 3 uofp, zapewnienie funkcjonowa-
nia adekwatnej, skutecznej i efektywnej 
kontroli zarządczej. Na poziomie drugim 
obowiązki zostały przypisane ministro-
wi w kierowanych przez niego działach 
administracji rządowej (art. 69 ust. 1, 
pkt 1) oraz wójtowi, burmistrzowi, pre-
zydentowi miasta, przewodniczącemu 
zarządu jednostki samorządu terytorial-
nego (art. 69 ust. 1, pkt 2). Warto zwrócić 
uwagę, że wójt (burmistrz, prezydent), sta-
rosta oraz marszałek wystąpi w podwójnej 
roli zapewniającego adekwatny, skutecz-
ny i efektywny system kontroli zarządczej 
w urzędzie, którym kieruje (gminy, mia-
sta, starostwie powiatowym czy urzędzie 
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marszałkowskim), ale także w jednostce sa-
morządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę 
nadrzędny cel, dla którego ma funkcjono-
wać kontrola zarządcza, przypomnijmy, 
tj. zapewnienie realizacji celów i zadań, 
to warunkiem koniecznym jest ich okre-
ślenie. Dotyczy to wszystkich poziomów, 
na których zadania państwa są realizowa-
ne, począwszy od państwa jako całości, 
a na mikroprocesach realizowanych w jed-
nostkach skończywszy. Do tak zdefiniowa-
nej struktury organizacyjnej powinna być 
określona spójna struktura dokumentów, 
w której owe cele i zadania będą zdefi-
niowane. Przy czym cele i zadania należy 
określać w przyjętych ramach czasowych 
wraz z miernikami wskazującymi stopień 
ich realizacji oraz z przypisanymi do nich 
kwotami wydatków. Niestety, przyjęte 
ponad 10 lat temu rozwiązania są niespójne 
i nie odpowiadają wyżej sformułowanym 
postulatom. 

Nie wchodząc w szczegółowe analizy24, 
które wymagałyby znacznie obszerniej-
szego artykułu, warto zwrócić uwagę 
na słabości w procesie planowania. O ile 
agencje wykonawcze, instytucje gospo-
darki budżetowej, dysponenci państwo-
wych funduszy celowych oraz państwowe 
osoby prawne, o których mowa w art. 9 
pkt 14 uofp, zostały na mocy art. 32 usta-
wy zobligowane do sporządzania planów 

24 W maju 2012 r. NIK w Informacji o wynikach kontroli wdrażania budżetu państwa w układzie zadaniowym 
– ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości dokonała dogłębnej analizy wskazanych 
procesów, wskazując szereg istotnych mankamentów o charakterze systemowym, <https://www.nik.gov.
pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,9570.html>.

25 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 28.1.2019 w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i ter-
minów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz.U.2019.183) dysponenci opracowują plany wy-
datków na rok bieżący oraz projekty planów wydatków na kolejne lata części budżetowych w układzie zadaniowym.

26 Minister Finansów określił, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania oraz elementy planu działalności 
i sprawozdania z wykonania planu działalności ( Dz.U.2010.187.1254).

finansowych w układzie zadaniowym 
na rok budżetowy i dwa kolejne lata, 
to w odniesieniu do jednostek budżeto-
wych jednoznacznego przepisu nakazu-
jącego planowanie w układzie zadanio-
wym już nie znajdziemy. Tu musimy wziąć 
pod uwagę przepisy prawne obligujące 
do planowania wydatków w układzie za-
daniowym dysponentów części budżeto-
wych25. Efektem ich działań są dokumen-
ty, które zgodnie z art. 142 pkt. 10 i 11 uofp 
są elementem uzasadnienia dołączanego 
do projektu ustawy budżetowej, tj. ze-
stawienie zadań i celów priorytetowych 
na dany rok budżetowy oraz skonsolido-
wany plan wydatków na rok budżetowy 
i dwa kolejne lata państwowych jednostek 
budżetowych, państwowych funduszy ce-
lowych, agencji wykonawczych, instytucji 
gospodarki budżetowej oraz państwowych 
osób prawnych, o których mowa w art. 9 
pkt 14 ustawy, sporządzane w układzie 
zadań budżetowych określonych w art. 2 
pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia 
realizacji celów. Inny dokument, określony 
przepisami prawa, służący do prezentacji 
celów i zadań to plan działalności. Zgodnie 
z art. 70 ust. 1 uofp, minister kierujący 
działem sporządza plan działalności na rok 
następny i sprawozdanie z jego realizacji 
dla kierowanych przez niego działów ad-
ministracji rządowej26. Minister kierujący 
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działem może zobowiązać kierownika 
jednostki w dziale do opracowania planu 
działalności na rok następny oraz sporzą-
dzania sprawozdania z jego wykonania. 

Już pobieżna analiza zestawu dokumen-
tów o charakterze planistycznym, w któ-
rych powinniśmy odnaleźć zdefiniowane 
wydatki w układzie zadaniowym, z określo-
nymi celami i zadaniami, jak również ana-
liza katalogu podmiotów, w różny sposób 
zobligowanych do ich sporządzenia wska-
zuje, że mamy do czynienia z systemem 
niespójnym i niekompletnym. Pomimo 
wielu niedociągnięć systemowych od kie-
rowników jednostek oczekuje się, zgod-
nie z wytycznymi standardów, rzetelnego 
wyznaczenia i efektywnej realizacji celów. 
Powinny być to cele, które jednoznacznie 
uzasadniają wydatkowanie środków pu-
blicznych; konieczne jest tu wskazanie po-
trzeb o charakterze społeczno-gospodar-
czym, które zostaną zaspokojone dzięki 
wykonaniu zadania, wraz z określeniem 
stopnia i terminu, w jakim ma to nastąpić. 
Natomiast po realizacji danego zadania, 
dzięki analizie mierników przypisanych 
w sposób adekwatny do tak wyznaczonego 
celu, można ocenić stopień jego realizacji, 
a więc skuteczność oraz efektywność dzia-
łania danej instytucji publicznej27.

Wyznaczenie i monitorowanie 
celów i zadań
Analizując przepisy i wytyczne skierowane 
do jednostek sektora finansów publicznych 
należy podkreślić, że warunkiem zapew-
nienia efektywności działania, czy to na 

27 Standardy definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków 
na rok 2011 (Komunikat MF z 12.4.2010).

poziomie jednostki czy działu administra-
cji rządowej lub jednostki samorządu tery-
torialnego, w tym oszczędnego i celowe-
go dysponowania środkami publicznymi, 
o którym mowa w art. 44 uofp jest zdefi-
niowanie celów i zadań wraz z miernikami, 
za pomocą których będzie monitorowa-
ne ich wykonanie. Co istotne, już na eta-
pie planowania powinny być one podda-
ne ocenie z uwzględnieniem kryterium 
oszczędności, efektywności i skuteczności. 
Do określonych, w co najmniej rocznej per-
spektywie, celów i zadań należy przypisać 
odpowiedzialne za ich wykonanie: jed-
nostki, komórki organizacyjne lub osoby. 
Należy dostosować do nich strukturę or-
ganizacyjną podmiotu. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na przejrzystość i spójność 
przyjętych (opisanych) rozwiązań odno-
szących się do zakresu zadań, uprawnień 
i odpowiedzialności jednostek, poszcze-
gólnych komórek organizacyjnych oraz za-
kresu podległości pracowników. Każdemu 
pracownikowi należy określić zakres obo-
wiązków, uprawnień i odpowiedzialno-
ści. Całość powinny dopełniać adekwatne 
do wyznaczonych celów i zadań zasoby 
potrzebne do ich realizacji.

Analizując system kontroli zarządczej 
w uczelniach publicznych, które również 
zaliczają się do jednostek sektora finan-
sów publicznych, uwzględniając powyższe 
uwarunkowania, należy pamiętać, że po-
winien on być w taki sposób zorganizo-
wany, aby struktura organizacyjna od-
powiadała celom i zadaniom wyznaczo-
nym zgodnie z przyjętą strategią uczelni. 
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Przy czym najważniejsze jest tu kryterium 
oszczędności, efektywności i skuteczno-
ści. Za realizację celów i zadań na uczelni 
odpowiada rektor, który w ramach swoich 
kompetencji może powołać zespól ds. sys-
temu kontroli zarządczej wraz z koordy-
natorem kontroli zarządczej28. Uczelnie 
publiczne, podobnie jak inne jednostki 
sektora, opierają swoje rozwiązania w za-
kresie kontroli zarządczej na przepisach 
ustawy o finansach publicznych, rozporzą-
dzeniach i komunikatach MF oraz zarzą-
dzeniach i komunikatach Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (dalej: MNiSW). 
W kontekście realizacji celów i zadań na-
leży wspomnieć o Zarządzeniu MNiSW 
z 3 sierpnia 2016 r. w sprawie kontroli za-
rządczej w Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyż szego29, które w rozdziale 3 
traktuje o misji i celach strategicznych 
resortu oraz planie działalności Mini-
stra. Ten ostatni dokument, opublikowa-
ny w Biuletynie Informacji Publicznej30, 
stanowi punkt wyjścia do realizacji celów 
i zadań w ramach działu administracji rzą-
dowej. Został podzielony na kilka części. 

W części odnoszącej się do dokumentów 
strategicznych zawarte są najważniejsze 
cele do realizacji, mierniki określające sto-
pień realizacji celu, najważniejsze zadania 

28 Zespół ds. Systemu Kontroli Zarządczej wraz z koordynatorem ds. SKZ są powoływani po to, aby scalać 
działania z zakresu kontroli zarządczej w jedną logiczną całość w skali całej uczelni, zwłaszcza jeśli chodzi 
o monitorowanie realizacji celów i zadań na jej poziomie, monitorowanie i informowanie kierownika o realiza-
cji SKZ w poszczególnych jednostkach uczelni, wnioskowanie do kierownika o konieczności wprowadzenia 
zmian w poszczególnych obszarach SKZ, analizowanie wyników audytu wewnętrznego dotyczącego SKZ 
oraz informowanie o poziomie ryzyka w zakresie realizacji celów i przygotowanie informacji niezbędnych 
do sporządzenia oświadczenia o stanie SKZ.

29 Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3.8.2016 w sprawie kontroli zarządczej w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (Dz.Urz.MNiSW z 2016 r. poz. 46, ze zm.).

30 Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2020 r. dla działu Szkolnictwo wyższe i nauka. 
31 Zob. R. S. Kaplan, D. P. Norton: Strategiczna�Karta�Wyników, Warszawa 2001, s.25 i nast.

służące realizacji celu. Natomiast w innej 
części ujmuje się cele priorytetowe, wy-
nikające z budżetu państwa w układzie 
zadaniowym, mierniki oraz podzadania 
budżetowe służące do osiągnięcia celu. 
Departament Nauki w MNiSW, zgodnie 
z przepisami wspomnianego Zarządzenia 
MNiSW, odpowiada za sporządzenie: pro-
jektu planu działalności Ministra, projek-
tu sprawozdania z jego wykonania za po-
przedni rok, a także informacji o postępach 
w realizacji celów i zadań ujętych w planie 
działalności Ministra oraz ewentualnych 
zagrożeniach i podjętych oraz propono-
wanych działaniach zaradczych.

Z kolei punktem wyjścia do określenia 
celów i zadań na uczelni jest jej strategia, 
zawierająca cele strategiczne, realizowane 
w poszczególnych latach. Przy konstytu-
owaniu strategii wykorzystywane są różne 
metody i narzędzia. Jednym z nich może 
być Strategiczna karta wyników (The Ba-
lanced Scorecard – BSC), opracowana przez 
R. Kaplana i S. Nortona31, pozwalająca ana-
lizować ją w długoterminowej perspekty-
wie. Wykorzystuje ona spójny system fi-
nansowych i pozafinansowych wskaźników 
do bieżącej oceny stanu organizacji. Dzięki 
niej cele określone w strategii są mierzalne 
i można ocenić czy jest ona prawidłowo 
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realizowana. Jednym z nadrzędnych celów 
metody BSC jest zapewnienie spójności 
między celami a działaniami podejmowa-
nymi w danej organizacji, pomiar i kontrola 
uzyskanych efektów. Poza tym to narzę-
dzie wsparcia najważniejszych obszarów 
strategicznych organizacji32. Strategiczna 
karta wyników przekłada wizję i strategię 
organizacji na konkretnie sformułowane 
cele w perspektywach: finansowej, klienta, 
procesów wewnętrznych, a także wiedzy 
i rozwoju. Każdy z tych obszarów zawiera 
mierniki, które umożliwiają przeprowa-
dzenie analizy stopnia realizacji przyję-
tych założeń. 

W perspektywie klienta, kierownictwo 
organizacji określa interesariusza, a także 
segmenty rynku, w obrębie których or-
ganizacja będzie konkurować i ‒co istot-
ne – mierniki efektywności. Dodatkową 
zaletą jest to, że można zbadać potrzeby 
interesariuszy, co ma ogromny wpływ 
na konkurencyjność oferty oraz zapewnia 
organizacji przetrwanie w długim okresie. 
W ramach perspektywy procesów we-
wnętrznych dokonuje się identyfikacji 
tych, które wpływają na interesariuszy 
i przyczyniają się do kreowania wartości 
służących pozyskaniu klientów. Nato-
miast perspektywa rozwoju umożliwia 
identyfikację zasobów, które organizacja 
powinna rozwijać po to, aby stworzyć jego 
podstawy. Wiąże się to z podjęciem in-
westycji w zasoby ludzkie, przyjęte plany 
strategiczne itp.33 Całość dopełniają cele 

32 Ibidem.
33 R. S. Kaplan, D. P. Norton: Strategiczna�karta�wyników.�Jak�przełożyć�strategię�na�działanie, Warszawa 2002, s. 43 i nast.
34 Warto w tym miejscu wspomnieć, że Strategiczna karty wyników i występujące w jej ramach perspektywy 

finansowa, klienta, procesów wewnętrznych, wiedzy i rozwoju, tworzą zrównoważoną Kartę mierników.

finansowe, które powinny być osiągnięte 
w ramach strategii. Zaletą BSC jest to, 
że umożliwia powiązanie strategiczne-
go oraz operacyjnego punktu widzenia, 
a także ma wpływ na spójność działań 
organizacji.

Strategia uczelni stanowi podstawę do 
sporządzenia planu jej działalności na dany 
rok. Na jej podstawie kierownicy jedno-
stek organizacyjnych niższego szczebla 
mogą przygotować własne plany dzia-
łalności, zawierające propozycję celów 
operacyjnych na dany rok wraz ze zdefi-
niowanymi zadaniami. Niezbędne jest, 
aby w planie działalności sporządzonym 
przez kierowników niższego szczebla przy-
porządkować osoby odpowiedzialne za 
realizowane cele do tych celów, umoż-
liwiając w ten sposób zastosowanie za-
sady rozliczalności. Powinni oni delego-
wać zadania pomocne w osiąganiu celów, 
które również będzie można rozliczyć. 
W całym procesie kluczową rolę odgry-
wają mierniki określające stopień reali-
zacji celu, opisane w sposób konkretny 
i transparentny34, dla których powinna 
zostać wyznaczona planowana wartość 
miernika na koniec roku (okresu rozlicze-
niowego). Zapewni to wiarygodne moni-
torowanie stopnia realizacji celów, w tym 
analizę ewentualnych odchyleń wartości 
rzeczywistych od planowanych. Możemy 
skorzystać z różnych rodzajów mierników, 
mających zastosowanie na uczelniach wyż-
szych. Mogą to być mierniki nakładów, 
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które będą odnosiły się do zasobów wy-
korzystanych w trakcie realizacji danego 
zadania, takich jak środki finansowe, zaso-
by ludzkie, materialne czy organizacyjne. 
Mierniki produktu z kolei najczęściej są li-
czone w jednostkach materialnych lub mo-
netarnych, mierniki rezultatu odpowia-
dają bezpośrednio efektom celu, mierzą 
skutki podejmowanych działań w krót-
kiej lub średniej perspektywie. Natomiast 
mierniki oddziaływania, to nic innego 
jak wskaźniki poprawy lub pogorszenia, 
odnoszą się one do konsekwencji realizo-
wanych działań. Mamy jeszcze mierniki 
skuteczności, gdzie skuteczność odnosi 
się do obliczenia stopnia zaawansowania 
rozpoczętych działań i jego odchylenia 
od pełnego wykonania zadania. Nie na-
leży również zapominać o przywołanych 
powyżej miernikach efektywności.

Poziom realizacji planu działalności po-
winien być przez cały czas monitorowany. 
Jednym ze służących temu narzędzi może 
być odpowiednio wypracowany formularz, 
zawierający informację o przyjętych celach 
i stopniu ich realizacji. Nie powinno w nim 
zabraknąć miejsca na ewentualne odnoto-
wanie wyjaśnień problemów. Formularz 
wypełniają osoby odpowiedzialne za re-
alizację celów w trakcie roku oraz na ko-
niec okresu rozliczeniowego z kompletną 
informacją, czy cele i zadania zostały zre-
alizowane zgodnie z założeniami. Jakie-
kolwiek trudności, opóźnienia, odstąpie-
nia od realizacji celów i zadań wymagają 
uzasadnienia.

35 COSO, op. cit., s. 12.
36 K. Knedler i M. Stasik: Audyt�wewnętrzny�w�praktyce.�Audyt�operacyjny�i�finansowy, AUDITSOLUTIONS 

i Akademia Kształcenia Kadr, Warszawa 2014.

Zarządzanie ryzykiem
Zarządzaniem ryzykiem w jednostce zaj-
muje się kadra zarządzającą oraz pozostały 
personel, którego celem jest zwiększenie 
prawdopodobieństwa osiągnięcia wyzna-
czonych celów i realizacji planowanych 
zadań. Podstawowym warunkiem pra-
widłowej oceny ryzyka według standar-
dów COSO jest ustanowienie spójnych 
celów, powiązanych ze sobą na różnych 
poziomach. Identyfikacja i analiza zwią-
zanych z nimi rodzajów stwarza podstawę 
do ustalenia w jaki sposób powinno się za-
rządzać jego poszczególnymi rodzajami. 
Jako że warunki ekonomiczne i gospodar-
cze będą wciąż ulegały zmianie, potrzebne 
są mechanizmy pomagające identyfiko-
wać i analizować szczególne rodzaje ryzy-
ka związane z tymi zmianami35. Słusznie 
zatem zauważyli K. Knedler i M. Stasik, 
że uwolnienie się od myślenia traktujące-
go otoczenie jako stabilne i niezmienne, 
a także zmiana nastawienia na bardziej 
aktywne i poszukujące potencjalnych za-
grożeń, jak i szans, jest warunkiem koniecz-
nym do właściwej identyfikacji i oceny ry-
zyka36. W stosunku do każdego istotnego 
ryzyka powinno się określić rodzaj reak-
cji, np. tolerowanie, przeniesienie, wyco-
fanie się, działanie. W celu zmniejszenia 
go do akceptowanego poziomu powinny 
być wdrożone adekwatne mechanizmy 
kontroli. Czynności (mechanizmy) kon-
trolne to według COSO polityka i proce-
dury, które pomagają zapewnić, że wytycz-
ne kierownictwa są przestrzegane, a także, 



Nr 4/lipiec-sierpień/2020 43 

Zapewnienie realizacji celów i zadań...   kontrola i audyt

że podjęto niezbędne działania w celu zi-
dentyfikowania rodzajów ryzyka związa-
nych z osiągnięciem celów jednostki. Czyn-
ności kontrolne są podejmowane w całej 
organizacji na wszystkich jej szczeblach 
i we wszystkich funkcjach. Składa się na 
nie szereg rozmaitych czynności, takich 
jak: zezwolenia, autoryzacje, weryfikacje, 
uzgadnianie, przegląd działalności opera-
cyjnej, za bezpieczanie aktywów i podział 
obowiązków37. Planując wdrożenie nowe-
go mechanizmu kontroli lub dokonując 
oceny już funkcjonującego należy pamię-
tać, że powinny one stanowić odpowiedź 
na konkretne ryzyko, a co nie mniej ważne, 
koszty wdrożenia i stosowania mechani-
zmów kontroli nie powinny być wyższe 
niż uzyskane dzięki nim korzyści.

Zarówno na uczelni publicznej, jak 
i w pozostałych jednostkach sektora fi-
nansów publicznych, powinien być wpro-
wadzony system zarządzania ryzykiem 
z odpowiednio dobraną i zrozumiałą dla 
pracowników metodologią38. Zarządzanie 
ryzykiem powinno się odbywać zarów-
no na poziomie strategicznym uczelni, 
operacyjnym jej jednostek organizacyj-
nych, a także w realizowanych projek-
tach. W tym celu należy dobrze opisać 
skalę oceny ryzyka, uwzględniając kry-
terium prawdopodobieństwa wystąpienia 
danego czynnika oraz skutek. Od oceny 
poziomu istotności ryzyka uzależnione 
są dalsze działania, w tym wprowadzenie 

37 COSO, op. cit., s. 12.
38 Warto w tym miejscu nawiązać do przywołanego już Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z 3.8.2016 w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie rozdział 4: 
Zarządzanie ryzykiem przedstawia metodologię postępowania z ryzykiem, zastosowaną w Ministerstwie, 
która może być wykorzystana przez uczelnie.

39 (Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 56).

adekwatnych mechanizmów kontrol-
nych oraz działań zaradczych. Podobnie 
jak w przypadku celów i zadań, dobrze 
jest aby do każdego czynnika ryzyka był 
przyporządkowany jego właściciel, czyli 
osoba  odpowiedzialna za realizację celu, 
w stosunku do którego czynnik ryzyka jest 
identyfikowany, analizowany i szacowany. 
Należy pamiętać o udokumentowanej for-
mie identyfikacji, analizy i reakcji na ry-
zyko oraz o ustaleniu sposobu reagowa-
nia na poszczególne czynniki w wypadku 
ich wystąpienia, z uwzględnieniem oceny 
dostępnych środków i zasobów wykorzy-
stywanych do utrzymywania poziomu ry-
zyka na akceptowalnym poziomie. W ra-
mach działań zaradczych można przenieść 
ryzyko w całości lub części na inny pod-
miot, wycofać się z działań, jeśli koszt zmi-
nimalizowania ryzyka przewyższa zyski 
z osiągnięcia zakładanego celu, bądź zmi-
nimalizować ryzyko przez podjęcie działań 
służących zmniejszeniu jego istotności, 
w tym wzmocnienie mechanizmów kon-
troli. Wszystkie rozwiązania powinny być 
dokładnie opisane w polityce zarządzania 
ryzykiem. Przypomnijmy, że poszczególne 
etapy procesu zarządzania ryzykiem zo-
stały w przystępny sposób przedstawione 
w komunikacie nr 6 Ministra Finansów 
z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegóło-
wych wytycznych dla sektora finansów 
publicznych w zakresie planowania i zarzą-
dzania ryzykiem39. Ujęto w nim propozycje 
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rozwiązań, w tym m.in. przykładowe 
wzory rejestru ryzyka, czy okresowych 
sprawozdań na ten temat40.

Monitorowanie systemu 
zapewnienia realizacji celów i zadań
System kontroli zarządczej powinien pod-
legać systematycznej ocenie. W tym kon-
tekście autorzy standardów COSO pod-
kreślają, że powinien być monitorowany, 
tj. poddany procesowi, który ocenia ja-
kość działania systemu w czasie. Osiąga 
się to przez operacyjne czynności monito-
ringowe, osobne oceny bądź kombina-
cję tych dwóch czynników. Operacyjny 
monito ring ma miejsce w zwykłym toku 
operacji. Składają się nań czynności zarzą-
dzania i nadzoru oraz inne działania po-
dejmowane przez pracowników podczas 
wykonywania ich obowiązków. Zakres 
i częstotliwość osobnych ocen zależeć bę-
dzie przede wszystkim od oceny rodzajów 
ryzyka oraz efek tywności procedur moni-
toringu operacyjnego41. Tu warto zwrócić 
uwagę przede wszystkim na cel procesu 
uzyskiwania zapewnienia o stanie kontroli 
zarządczej i jakość jego przeprowadzenia. 
Wyniki bieżącego monitorowania poszcze-
gólnych jej elementów, samooceny systemu 
jako całości oraz przeprowadzonych audy-
tów i kontroli powinny być podstawowymi 
źródłami wykorzystywanymi na potrzeby 
dokonania oceny stanu kontroli zarząd-
czej. W wypracowanym na jej podstawie 
przez kierownika jednostki zapewnieniu 

40 Ibid., załączniki nr 3 i 4.
41 COSO, op. cit., s. 13.
42 Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.12.2010 w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 

(Dz.U. z 2010 r. nr 238 poz. 1581).

o stanie kontroli zarządczej należy ująć 
informacje odnoszące się do uzyskane-
go poziomu adekwatności, skuteczności 
i efektywności kontroli zarządczej, a także 
zdefiniowane czynności zaradcze w razie 
stwierdzenia niedomagania poszczegól-
nych jej elementów. Warto przypomnieć, 
że w standardach Ministra Finansów, kie-
rowanych do wszystkich jednostek sektora 
finansów publicznych, w tym jednostek 
samorządu terytorialnego, ujęte jest zale-
cenie uzyskania zapewnienia o stanie kon-
troli zarządczej przez kierownika jednostki 
w formie oświadczenia o stanie kontroli 
zarządczej za poprzedni rok. Nieco ina-
czej przedstawia się sytuacja jednostek 
administracji rządowej. Minister kieru-
jący działem zobligowany jest, zgodnie 
z artykułem 70 ust. 3 uofp, do złożenia 
do końca kwietnia każdego roku oświad-
czenia o stanie kontroli zarządczej za po-
przedni rok w odniesieniu do kierowa-
nych przez niego działów administracji 
rządowej. Ma także prawo zobowiązać kie-
rownika jednostki w dziale do składania 
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 
za poprzedni rok. Oświadczenia o stanie 
kontroli zarządczej podlegają publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej we-
dług wzoru określonego w rozporządzeniu 
Ministra Finansów42.

Na uczelniach publicznych monitorowa-
nie i samoocena, a co za tym idzie oświad-
czenie o stanie kontroli zarządczej stano-
wi bardzo ważny obszar systemu kontroli 
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zarządczej. O tej kwestii traktuje rów-
nież w rozdziale 7 wspomniane zarządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w sprawie kontroli zarządczej w Mini-
sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. W szkołach wyższych oświadczenie 
o stanie kontroli zarządczej, jak wskaza-
no wyżej, powinno opierać się na zebra-
nych i rzetelnie przeanalizowanych wiary-
godnych informacjach, które odnoszą się 
do funkcjonowania tej kontroli w określo-
nym czasie. Bardzo ważne jest, aby zosta-
ły sformułowane wnioski odnoszące się 
do skuteczności systemu kontroli zarząd-
czej. Jednym z elementów przyczyniają-
cych się do sporządzenia wiarygodnego 
oświadczenia jest dobrze przeprowadzona 
samoocena. Podstawą udokumentowa-
nia samooceny może być kwestionariusz 
wypełniony przez osoby decyzyjne i pra-
cowników. To właśnie w nim dokonuje 
się oceny spełniania kryteriów kontroli 
zarządczej. Należy pamiętać, że taka sa-
moocena powinna być przeprowadzona 
przy zachowaniu zasad rzetelności i bez-
stronności, na podstawie faktów. Dlatego 
kwestionariusz powinien być w taki sposób 
skonstruowany, aby można było uzyskać 
wiarygodny obraz realizacji poszczególnych 
komponentów kontroli zarządczej. Pytania 
w kwestionariuszu powinny być napisane 
prostym, zrozumiałym dla respondentów 
językiem. Nie powinno w nim zabraknąć 
miejsca na potencjalne uwagi. Analizy pro-
wadzone w ramach samooceny powinny 
koncentrować się na osiąganiu konkret-
nych celów. Wyeliminowanie z analizy 
tego elementu spowoduje, że uzyskamy 
informacje mało użyteczne. Zapewne mo-
żemy się dowiedzieć, że nie przestrzega-
my poszczególnych standardów kontroli 

zarządczej, ponieważ np. zasoby były nie-
wystarczające lub nieodpowiedniej jako-
ści, czy wystąpiły problemy w przepływie 
informacji itd., ale nie będziemy wiedzie-
li przy realizacji którego celu występują 
te zjawiska. Niewystarczający zasób in-
formacji uzyskany w ramach samooceny 
nie pozwoli kierownikowi jednostki pod-
jąć stosownych zmian. Tak poprowadzony 
proces będzie narzędziem nieskutecznym 
i mało efektywnym.

Kolejnym elementem służącym przy-
gotowaniu oświadczenia o stanie kontroli 
zarządczej jest niezależna ocena funkcjo-
nowania systemu kontroli zarządczej do-
konywana przez audytora wewnętrznego. 
Audytor w wydanej opinii, sporządzonej 
na podstawie niezależnej, obiektywnie 
pozyskanej informacji, wskazuje słabości 
w badanych obszarach kontroli zarządczej. 
Reasumując, oświadczenie o stanie kontroli 
zarządczej, zgodnie z przepisami wymie-
nionego rozporządzenia Ministra Finansów 
z 2 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru 
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, 
opiera się na informacjach pochodzących 
z monitoringu realizacji celów i zadań, 
samooceny kontroli zarządczej przepro-
wadzonej z uwzględnieniem standardów 
dla sektora finansów publicznych, procesu 
zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrz-
nego, kontroli wewnętrznych, kontroli ze-
wnętrznych oraz innych źródeł informacji. 
Sporządzone na podstawie powyższych 
danych oświadczenie o stanie kontroli za-
rządczej wraz z syntetyczną informacją 
uczelni na temat: wewnętrznych aktów 
normatywnych z zakresu zarządzania ryzy-
kiem, zastosowanej metody analizy ryzyka 
oraz wykorzystanych narzędzi przesłane 
są we wskazanym przez Ministra Nauki 
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i Szkolnictwa Wyższego terminie do tego 
resortu. Informacje te zostaną uwzględ-
nione w analizie stanu kontroli zarządczej 
w dziale administracji rządowej, dla które-
go minister jest właściwy. Wynik analizy 
będzie stanowić podstawę przygotowywa-
nego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oświadczenia o stanie kontroli 
zarządczej. 

Warto również wspomnieć, że nowa 
ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce wprowadziła szereg zmian w funk-
cjonowaniu uczelni wyższych, w związku 
z czym proces dostosowywania ich do wy-
mogów poszczególnych standardów kon-
troli zarządczej ciągle trwa, a kluczową 
rolę w tym zakresie należy przypisać ak-
tualnej strategii działania, realizowanej 
w ramach nowych rozwiązań struktury 
organizacyjnej.

Podsumowanie
Autorzy standardów COSO trafnie podsu-
mowali, że kontrola wewnętrzna (kontrola 
zarządcza w rozumieniu standardów Mini-
stra Finansów) pomaga przedsiębiorstwu 
(jednostce) osiągnąć zakładane cele, uni-
kając problemów43. Kontrola wewnętrzna 
może zapewnić zgodność działania przed-
siębiorstwa z przepisami prawa oraz wia-
rygodność sprawozdań finansowych, choć 
nie może tego zagwarantować. System 
kontroli wewnętrznej, bez względu na to, 
jak dobrze jest zorganizowany i funkcjo-
nuje, może zarządowi i radzie nadzorczej 
dać jedynie obiektywne – a nie absolutne 
– zapewnienie osiągnięcia wytyczonych 

43 COSO op. cit., s. 13.
44 COSO, op.�cit., s. 14.

celów. Na prawdopodobieństwo ich re-
alizacji mają również wpływ ograniczenia 
właściwe wszystkim systemom kontroli 
wewnętrznej. Oceny będące podstawą pod-
jęcia decyzji mogą być nieprawidłowe, a nie-
powodzenia wystąpić z powodu zwykłego 
błędu lub pomyłki. Ponadto, kierownictwo 
ma znaczne możliwości popełnienia nad-
użyć, więc możliwe jest obejście kontroli 
gdy dochodzi do zmowy dwóch lub więcej 
osób. Innym czynnikiem ograniczającym 
jest to, że kształt systemu kontroli we-
wnętrznej musi odzwierciedlać istnienie 
ograniczonych zasobów, zaś korzyści wy-
nikające z kontroli muszą być wymierne 
w odniesieniu do jej kosztów. Choć kontrola 
wewnętrzna może pomóc w osiągnięciu 
celów, niestety nie stanowi pa naceum44. 
Nie sposób nie zgodzić się z tak sformuło-
wanym stanowiskiem. W tym kontekście 
podkreślenia wymaga to, że osoby zarzą-
dzające i pracownicy powinni być świadomi 
wartości etycznych przyjętych w jednostce 
i przestrzegać ich przy wykonywaniu po-
wierzonych zadań. Szczególna rola przypa-
da kadrze kierowniczej, która zapewniając 
realizację celów i zadań powinna wspierać 
i promować przestrzeganie wartości etycz-
nych, dając dobry przykład codziennym po-
stępowaniem i podejmowanymi decyzjami. 

Na zaangażowanie kadry kierowniczej 
najwyższego szczebla zwrócono uwagę 
w Strategii na rzecz uczciwości w sekto-
rze publicznym. To właśnie zarządzający 
wypracowują niezbędne ramy prawne i in-
stytucjonalne, tworząc spójny i komplekso-
wy system, kształtują kulturę uczciwości, 



Nr 4/lipiec-sierpień/2020 47 

Zapewnienie realizacji celów i zadań...   kontrola i audyt

a także zapewniają funkcjonowanie efek-
tywnego systemu zarządzania ryzykiem 
i kontroli związanego z uczciwością45. Wy-
miar etyczny będzie zatem jednym z klu-
czowych obszarów dla kierownika jednost-
ki. Wprowadzając do przepisów uofp obo-
wiązek kontroli zarządczej w jednostkach 
sektora, podkreślono troskę o prawidło-
we kierowanie nimi. Rzetelne wykonanie 
tych obowiązków jest dla ustawodawcy 
na tyle ważne, że wprowadził przepi-
sy, na mocy których ich niedopełnienie 

45 Rekomendacja OECD na rzecz uczciwości w sektorze publicznym <https://www.oecd.org/gov/ethics/
integrity-recommendation-polish.pdf>.

46 M. Humel-Maciewiczak: Naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych�a�niewykonanie�lub�nienależyte�wyko-
nanie�przez�kierownika�jednostki�sektora�finansów�publicznych�obowiązków�w�zakresie�kontroli�zarządczej�
w�jednostce�sektora�finansów�publicznych – artykuł [w:] Dyscyplina�finansów�publicznych,�doktryna,�orzecz-
nictwo,�praktyka, pod red. M. Smagi i M. Winiarza, Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 264.

47 Ustawa z 17.12.2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1440, ze zm.).

48 Katalog naruszeń ujęty w art. 18c: 1) uszczuplenie wpływów należnych tej jednostce, Skarbowi Państwa 
lub jednostce samorządu terytorialnego; 2) dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydat-
ków ustalonej w planie finansowym jednostki; 3) zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego 
ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upo-
ważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę sektora finan-
sów publicznych; 4) niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki, w tym obowiązku zwrotu należności 
celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 
5) udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w prze-
pisach o zamówieniach publicznych; 5a) zawarcie umowy ramowej bez przeprowadzenia postępowania 
w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych; 6) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących formy 
pisemnej umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub w przypadku wniesienia odwołania, termi-
nu jej zawarcia; 7) niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej 
wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych; 8) unieważnienie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych 
określających przesłanki unieważnienia tego postępowania; 9) zawarcie umowy koncesji na roboty bu-
dowlane lub usługi z koncesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami o umowie koncesji 
na roboty budowlane lub usługi; 10) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z narusze-
niem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących formy pisemnej umowy, 
okresu, na który umowa może być zawarta, lub w przypadku wniesienia odwołania na czynność wyboru naj-
korzystniejszej oferty - terminu jej zawarcia; 11) unieważnienie postępowania o zawarcie umowy koncesji 
na roboty budowlane lub usługi z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 
12) dokonanie, w zakresie gospodarki finansowej lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub przygotowaniu tego postępowania albo w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane 
lub usługi, czynności naruszającej dyscyplinę finansów publicznych przez osobę nieupoważnioną do wyko-
nania tej czynności; 13) działanie lub zaniechanie skutkujące zapłatą ze środków publicznych kary, grzywny 
lub opłaty stanowiącej sankcję finansową, do których stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.

skutkuje odpowiedzialnością za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych46. 
Na podstawie art. 18c ustawy o odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (dalej także: ustawa 
o odpowiedzialności)47 kierownik jednostki 
może ponieść odpowiedzialność za niewy-
konanie lub nienależyte wykonanie obo-
wiązków w zakresie kontroli zarządczej, 
jeżeli miało ono wpływ na działania lub za-
niechania opisane w punktach art. 18c 
– od 1 do 1348. Dodać należy, że działania 
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te i zaniechania (z wyjątkiem opisanego 
w pkt 12) stanowią naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych. Odpowiedzial-
ność poniesie więc kierownik jednostki, 
który naruszył zasadę określoną prawem. 
Istotny jest tu przepis, zgodnie z któ-
rym naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych uważa się za popełnione w czasie, 
w którym sprawca (kierownik jednostki) 
działał lub zaniechał działania, do jakiego 
był obowiązany (art. 21 ustawy o odpo-
wiedzialności). Na podstawie obowiązują-
cych przepisów trudno jest jednoznacznie 
wskazać obowiązki kierownika jednost-
ki, których niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie może mieć wpływ na stany 
niepożądane opisane w art. 18c ustawy 
o odpowiedzialności . Ustawa o finansach 
publicznych takich przepisów nie zawie-
ra i nie określono w niej jednoznacznie 
zakresu kontroli zarządczej. Regulacje, 
które odnoszą się do niej, mają charak-
ter postulatywny, opisują pożądany efekt 
działań kierownika jednostki. 

Przypomnijmy, w art. 69 ust. 1 pkt 3 
uofp wskazano, że zapewnienie funkcjono-
wania adekwatnej, skutecznej i efektywnej 
kontroli zarządczej należy do obowiązków 
kierownika jednostki. Nie wskazano jednak 
konkretnych obowiązków prowadzących 
do tak opisanego stanu. Podobny charak-
ter ma także definicja kontroli zarządczej 
ujęta w art. 68 ust. 1 uofp, zgodnie z którą 
kontrolę zarządczą w jednostkach sektora 
finansów publicznych stanowi ogół działań 
podejmowanych dla zapewnienia realizacji 

49 M. Humel-Maciewiczak, op. cit., s. 263.
50 W. Witalec: Kontrola�zarządcza�w�jednostkach�sektora�finansów�publicznych�a�naruszenie�dyscypliny�finan-

sów�publicznych, „Finanse Komunalne” nr 4/2012.

celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny i terminowy. Szuka-
jąc uregulowań prawnych poza ustawą o fi-
nansach publicznych, których wdrożenie 
miałoby wpływ na osiągnięcie adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontroli zarząd-
czej trzeba stwierdzić, że brak określenia 
jej zakresu może powodować, że wskaza-
nie obowiązków dotyczących np. zatrud-
nienia w jednostce pracowników o odpo-
wiednich kwalifikacjach, adekwatnych 
do zajmowanych stanowisk może nie być 
uznane za wystarczające do pociągnięcia 
kierownika jednostki do odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych na podstawie art. 18c ustawy 
o odpowiedzialności49.

W tej sytuacji należy zgodzić się z opi-
nią W. Witalca, że przyjęty w art. 18c 
sposób określenia naruszeń dyscypliny 
finansów publicznych związanych z nie-
dopełnieniem przez kierownika jednostki 
sektora obowiązków w zakresie kontroli 
zarządczej, który wprowadza niepewność 
co do określoności czynu, będzie pociągać 
za sobą konieczność usunięcia każdora-
zowo tej niepewności przez oskarżycieli 
oraz organy orzekające w sprawach o naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych. 
Naturalną konsekwencją w tych okolicz-
nościach byłaby nowelizacja aktów praw-
nych, która wyeliminowałaby przyczyny 
takiego stanu50.

Odnosząc się do postulatu nowelizacji 
prawa, w tym ustawy o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów 
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publicznych warto byłoby zastanowić się 
nad powiązaniem naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych nie tylko ze zdarze-
niami opisanymi w art. 18c, ale z podsta-
wowym celem funkcjonowania kontroli 
zarządczej. Za głęboko uzasadnione należy 
uznać przypisanie odpowiedzialności kie-
rownikowi jednostki za niezrealizowanie 
jej celów i zadań, określonych w jej planach, 
przy założeniu, że fundusze przeznaczone 
na ich realizację zostały wydatkowane51. 
Wypełnienie tego postulatu, jak rów-
nież innych wcześniej wymienionych, 
m.in. dotyczących planowania i realiza-
cji celów i zadań w sektorze publicznym, 
wymagałoby jednak pogłębionej analizy 
i w ślad za tym modyfikacji ustawy o fi-
nansach publicznych w zakresie szeroko 
rozumianej kontroli zarządczej i tzw. bu-
dżetu zadaniowego. 

Najwyższa Izba Kontroli już w maju 
2012 roku wnioskowała52 do Ministra 
Finansów o przeprowadzenie analizy 
przebiegu i osiągniętych dotychczas 
efektów wdrażania koncepcji budżetu 
zadaniowego i na tej podstawie zwe-
ryfikowanie przyjętych zasad i metod 
pod kątem ich skuteczności w osią-
ganiu celu tego procesu. Na potrzebę 
zmian w systemie kontroli zarządczej 
w 2019 roku wskazywało także samo 
Ministerstwo Finansów. W jego ocenie 
należy przedefiniować pojęcie kontroli 
zarządczej, która powinna być rozumiana 

51 M. Humel-Maciewiczak, op. cit., s. 263.
52 Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli: Wdrażanie�budżetu�państwa�w�układzie�zadanio-

wym�–�ocena�procesów:�planowania,�monitorowania�i�sprawozdawczości, maj 2012 r.
53 Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (UD503), archiwalny wykaz prac legislacyjnych 

i programowych Rady Ministrów z okresu 4.12.2015 – 21.11.2019 <https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/
r1048241927090,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-finansach-publicznych.html>.

w sektorze publicznym jako system zarzą-
dzania i kontroli, usytuowany na poziomie 
operacyjnym, tj. na poziomie jednostki 
sektora finansów publicznych, realizują-
cej wyznaczone cele. Rozszerzeniu powi-
nien podlegać również katalog jednostek 
sektora finansów publicznych zobowią-
zanych ustawowo do planowania działal-
ności i składania sprawozdań z realizacji 
tych planów, co pozwoli na wdrożenie 
w administracji rządowej generalnych 
zasad określania i delegowania celów 
oraz przede wszystkim odpowiedzial-
ności za ich osiąganie. Wśród zidenty-
fikowanych słabości obecnych rozwią-
zań, Ministerstwo Finansów wskazało 
także niedostatki w planowaniu działal-
ności administracji rządowej, w szczegól-
ności brak centralnego organu wyznacza-
jącego priorytetowe cele rządu w tym za-
kresie, brak zasady rozliczalności, brak 
ukierunkowania na realizację celów roz-
wojowych, brak synchronizacji z proce-
sem budżetowym. W ocenie Minister-
stwa, wzmocnienia wymaga również spo-
sób egzekwowania od jednostek sektora 
finansów publicznych zasad gospodaro-
wania środkami publicznymi, wynikają-
cych z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych, wykorzystywanymi 
przez poszczególne jednostki na realiza-
cję wyznaczonych celów. Na podstawie 
analiz wypracowano projekt nowelizacji 
ustawy o finansach publicznych53. Należy 
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zatem oczekiwać, że proponowane zmia-
ny zwiększą czytelność i jednoznaczność 
przyjętych rozwiązań, likwidując jedną 
z przyczyn słabości kontroli zarządczej. 
W konsekwencji pozytywnie wpłyną 
na osiągnięcie podstawowego celu kon-
troli zarządczej, jakim jest zapewnienie 
realizacji celów i zadań jednostek sektora 
finansów publicznych.
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ABSTRACT
Ensuring Implementation of Objectives and Tasks as Superior Goal of Management 
Control – Universities as Public Finance Sector Entities 
Over the last decade, i.e. since the notion of management control was introduced 
to the Polish legal system, the Supreme Audit Office has been especially interested 
in the issue, in numerous areas of its activities. Starting from the audits dedicated 
to management control as a whole or its most significant aspects, to the discussions 
with the participation of practitioners and representatives of scientific circles, the 
Supreme Audit Office has been contributing to the operations of the public finance 
sector. For instance, NIK explains what management control consists in, and simul-
taneously it promotes the concept that supports effective and efficient management 
of public finance sector entities. Regretfully, although time has passed, the opinion 
voiced in 2013 by Józef Płoskonka, PhD remains still valid: “[…] the establishment 
of individual activities within management control focuses mainly on formal aspects 
only, and it frequently leads to making them more bureaucratic”. While we attempt to 
identify the reasons for such a situation, the main explanation seems to be the misun-
derstanding of the management control concept and, as Krystyna Lisiecka, Prof PhD 
put it: “the notion crisis around the management control”.
Hence the initiative of the Association of Certified Auditors and Internal Control 
Experts has been established, which consists in organising the First Management 
Control and Internal Audit Workshop for self-governments of the Śląskie Region. 
The intention behind was, in the first place, to explain the idea of management control, 
illustrated with examples, good practices, as well as an attempt to explain misinter-
pretations of the notion, e.g. the one that understands management control as equal 
to the control function in its narrow sense, consisting in examining and evaluating an 
activity or a state ex post.
The article has been inspired by the invitation addressed to a NIK representative to par-
ticipate in the workshop and to deliver an introductory lecture, followed by a discus-
sion on management control, and – in the first place – the demands of the participants. 
The authors of the article did not intend it to be an in-depth compendium, where the 
weaknesses of legal regulations on management control would be considered. The 
article has been intended to be a brief presentation of the most important issues of 

10. W. Stachurski, E. Ruśkowski, J. Salachna: Finanse publiczne [w:] L. Opioła i T. Skica: Usta-
wa o finansach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, Komentarz, Duże komentarze BECKA, red. naukowy W. Misiąg, Wydanie 2, 
Warszawa 2017.

11. W. Witalec: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych a naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, „Finanse Komunalne” nr 4/2012.
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management control practical application, discussed by the co-author of the article 
during the workshop, with a theoretical layer added. In our article, we have also dis-
cussed the functioning of the selected elements of the management control system on 
the basis of a public university – looked at as a public finance sector entity. Our con-
siderations revolved around the following key questions: what management control 
is and what its important elements are; the persons responsible for implementation 
of the tasks in the area – starting with the format of management control to an eval-
uation of the adopted solutions. In order to address these questions, Articles 68-70 
of the Act on public finance have to be referred to, as well as the communiqués issued 
on the basis of Article 69 (3-5) of the Act. These documents also comprise: manage-
ment control standards for the public finance sector, detailed guidelines on management 
control for the public finance sector issued by the Minister of Finance, and detailed 
guidelines for government administration departments set and published by the min-
isters of these departments.  

Małgorzata Humel-Maciewiczak, Supreme Audit Office, legal adviser to the President 
of NIK
Katarzyna Kruczek, PhD, lecturer at the Małopolska Uczelnia Państwowa in Oświęcim, 
Management Control System coordinator at the Bielsko-Biała University

Key words: management control, management control standards, public finance discipline, 
risk management, measures, statement on the state of management control
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Najwyższa Izba Kontroli zbadała na wniosek Prezesa Rady Ministrów działania 
organów i  instytucji państwowych wobec zarządzającej wierzytelnościami spółki 
GetBack S.A., której funkcjonowanie doprowadziło inwestorów do ogromnych strat 
finansowych. W artykule skupiono się na wydarzeniach poprzedzających moment 
ujawnienia jej problemów. Ułatwia to odpowiedź na pytanie, czy było możliwe unik-
nięcie lub ograniczenie strat nabywców obligacji spółki.

KAMIL MOSER

Nieskuteczny nadzór nad GetBack S.A.

Działania państwa wobec spółki zarządzającej wierzytelnościami

Wstęp
Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: 
KNF) 17 kwietnia 2018 r. opublikowała 
komunikat w sprawie zawieszenia obrotu 
wszystkimi instrumentami finansowy-
mi wyemitowanymi przez GetBack S.A. 
(dalej również: spółka GetBack lub Spół-
ka). Bezpośrednią przyczyną takiej decyzji 
było przekazanie do publicznej wiadomości 
przez Spółkę poufnej informacji o pozy-
tywnym zaangażowaniu w rozmowy z ban-
kiem PKO BP S.A. oraz Polskim Fundu-
szem Rozwoju S.A. na temat udzielenia 
finansowania o charakterze kredytowo- 
-inwestycyjnym. W tym samym dniu za-
równo PKO BP S.A. jak i Polski Fundusz 
Rozwoju S.A. zdementowały te informa-
cje1. Nieprawidłowości w GetBack S.A. 
pojawiły się jednak wcześniej, co wykazała 

1 Komunikat KNF ws. zawieszenia obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi wyemitowanymi przez spół-
kę GetBack S.A., <https://www.parkiet.com/assets/pdf/PA260595417.pdf>, dostęp: 8.6.2020.

późniejsza kontrola KNF w tym podmio-
cie. W momencie ujawnienia problemów 
finansowych Spółki wartość wyemitowa-
nych przez nią i niewykupionych obligacji 
korporacyjnych przekraczała 2,5 mld zł. 
Pokrzywdzeni zostali również jej akcjona-
riusze, którzy nie dysponowali prawdzi-
wymi informacjami dotyczącymi spółki 
przy podejmowaniu decyzji o inwestycji. 

Przed podjęciem działań kontrolnych 
do Najwyższej Izby Kontroli docierały 
skargi oraz sygnały od nieprofesjonalnych 
uczestników rynku finansowego, z których 
wynikało, że dochodziło do przypadków 
wprowadzania w błąd inwestorów pod-
czas nabywania tych obligacji. Instrumenty 
te przedstawiano jako produkt bezpiecz-
niejszy od lokat bankowych oraz mające 
zapewniać ponadprzeciętne dochody. 
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NIK badała działania nadzorcy nad ryn-
kiem finansowym oraz podmiotów odpo-
wiedzialnych za zapewnienie jego prawi-
dłowego funkcjonowania i ochrony praw 
uczestników. Po ujawnieniu problemów 
Spółki z regulowaniem zobowiązań insty-
tucje i organy państwowe objęły ją wieloma 
kontrolami, w trakcie których wykazano 
liczne nieprawidłowości w jej działaniu. 
Było już jednak za późno, aby zapobiec stra-
tom inwestorów nabywających obligacje 
korporacyjne. Warto zatem przeanalizo-
wać jakie działania podejmowały organy 
i instytucje państwowe wtedy, gdy Spół-
ka dynamicznie rozwijała swoją działal-
ność oraz powiększała sumę zobowiązań 
z tytułu emisji obligacji korporacyjnych 
oraz jakie mechanizmy ostrożnościowe 
wówczas zawiodły2.

Działalność spółki GetBack 
i jej rozwój
GetBack S.A. w restrukturyzacji jest 
przed siębiorstwem zajmującym się za-
rządzaniem wierzytelnościami. Rozpo-
częła działalność gospodarczą w marcu 
2012 r. Na dzień zatwierdzenia prospektu 
emisyjnego akcji przez Komisję Nadzo-
ru Finansowego w czerwcu 2017 r. była 

2 Op. cit. Informacja o wynikach kontroli NIK: Działalność�organów�i�instytucji�państwowych�oraz�podmiotów�
organizujących�rynek�finansowy�wobec�spółki�GetBack�S.A.,�podmiotów�oferujących�papiery�wartościowe�
oraz�ją�audytujących, dalej: Informacja o wynikach kontroli NIK w sprawie GetBack, s. 10,   
<https://www.nik.gov.pl/plik/id,21685,vp,24335.pdf>.

3 Prospekt emisyjny akcji spółki GetBack zatwierdzony 16.6.2017. Dalej: Prospekt emisyjny akcji GetBack, 
s. 160, 166-167, <https://www.getbacksa.pl/images/relacje-inwestorskie/oferta-publiczna/akcje/get-
back-prospekt-emisyjny-akcji.pdf>. Dostęp: 8.6.2020.

4 Informacja o wynikach kontroli NIK w sprawie GetBack, s. 38, 41.
5 Prospekt emisyjny obligacji GetBack zatwierdzony 9.3.2017, dalej: Prospekt emisyjny obligacji, s. 50, 

<https://www.getbacksa.pl/images/relacje-inwestorskie/oferta-publiczna/GetBack_SA_Prospekt_emi-
sji_obligacji_zatwierdzony_9_marca_2017_roku.pdf>, dostęp: 8.6.2020.

6 Dz.U. z 2018 r. poz. 1355, ze zm.
7 Dz.U. z 2018 r. poz. 621, z późn. zm.

już w czołówce polskich firm windyka-
cyjnych3. Jej dynamiczny rozwój opierał 
się głównie na finansowaniu przez emisję 
dłużnych papierów wartościowych. Spół-
ka emitowała obligacje przede wszystkim 
w ramach oferty prywatnej, ale także w ra-
mach oferty publicznej. W lipcu 2017 r. jej 
akcje zostały wprowadzone do publicznego 
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie S.A. (dalej: GPW)4. 
Wcześniej Spółka należała do Grupy Getin 
Holding i jej jedynym akcjonariuszem była 
Idea Expert S.A., która 9 lipca 2014 r. na-
była 100% akcji w kapitale zakładowym 
GetBack S.A.5 

24 września GetBack S.A. uzyska-
ła zezwolenie KNF na zarządzanie wie-
rzytelnościami funduszy sekurytyzacyj-
nych na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy 
z 27 maja 2004 r. o funduszach inwesty-
cyjnych i zarządzaniu alternatywnymi fun-
duszami inwestycyjnymi6 (dalej: ustawa 
o funduszach). Od momentu otrzymania 
zezwolenia, zgodnie z art. 46 ust. 2a ustawy 
z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 
finansowym7 GetBack mogła zawierać z to-
warzystwami zarządzającymi funduszami 
sekurytyzacyjnymi umowy zarządzania ca-
łością lub częścią portfela inwestycyjnego, 
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obejmującego pulę wierzytelności lub se-
kurytyzowane wierzytelności, czyli peł-
nić rolę serwisera. W ramach zarządzania 
wierzytelnościami mogła kupować portfele 
wierzytelności oraz prowadzić czynności 
windykacyjne zarówno na własny rachunek, 
jak również w ramach umów o zarządzanie 
portfelami z innymi podmiotami. Na dzień 
zatwierdzenia prospektu emisyjnego obli-
gacji w skład Grupy Kapitałowej GetBack 
wchodziła Spółka oraz 12 podmiotów bez-
pośrednio lub pośrednio od niej zależnych. 
Były to w większości niestandaryzowane 
sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne 
zamknięte, czyli fundusze, które prze-
znaczają pieniądze swoich uczestników 
na zakup wierzytelności8.

8 Prospekt emisyjny obligacji GetBack, s. 52.

Model biznesowy spółki, opisany m.in. 
w zaakceptowanym przez KNF prospekcie 
emisyjnym akcji, opierał się głównie na za-
rządzaniu wierzytelnościami w dwóch 
segmentach: własnych funduszy inwesty-
cyjnych zamkniętych oraz zewnętrznych 
funduszy inwestycyjnych zamkniętych. 
W ramach pierwszego segmentu działalno-
ści spółka GetBack kupowała i obsługiwała 
portfele wierzytelności na własny rachu-
nek (rachunek samej Spółki oraz rachunki 
funduszy wchodzących w skład grupy ka-
pitałowej GetBack). W ramach drugiego 
segmentu Spółka zarządzała portfelami 
inwestycyjnymi obejmującymi wierzytel-
ności zewnętrznych zamkniętych fundu-
szy inwestycyjnych. Wśród podmiotów 

Rysunek 1. Aktywa grupy kapitałowej GetBack S.A., w tym wartość portfeli 
wierzytelności w jej posiadaniu w okresie 2015 r. – I półr. 2018 r. (dane w mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych GetBack S.A.
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zewnętrznych znajdowali się głównie kra-
jowi inwestorzy indywidualni a także fun-
dusze inwestycyjne zamknięte, w których 
inwestorami byli przede wszystkim insty-
tucjonalni inwestorzy zagraniczni9.

Zgodnie z danymi zawartymi w prospek-
cie emisyjnym obligacji istotne zwiększenie 
skali działalności Spółki nastąpiło w pierw-
szej połowie 2016 r. w związku ze zna-
czącym wzrostem wartości nominalnej 
zarządzanych przez nią wierzytelności. 
W drugim kwartale 2016 r. wynosiła ona 
ok. 17 mld zł, co oznaczało wzrost o 126% 
w stosunku do stanu na koniec drugie-
go kwartału 2015 r.10 Jak dynamiczny był 
to rozwój w tym okresie wskazują war-
tości jej aktywów, które w ciągu pół roku 
wzrosły z wartości 655,4 mln zł na ko-
niec 2015 r. do 1 159,8 mln zł w drugim 
kwartale 2016 r., co oznacza wzrost o 77%. 
Wartość nabytych przez Spółkę portfeli 

9 Prospekt emisyjny akcji GetBack, s. 161-162.
10 Prospekt emisyjny obligacji s. 51.

wierzytelności wzrosła w tym czasie dwu-
krotnie.

Na koniec drugiego kwartału 2017 r. 
war tość aktywów ogółem GetBack S.A. 
wynosiła już 2,6 mld zł co oznaczało ponad-
dwukrotny wzrost sumy bilansowej w sto-
sunku do stanu z połowy 2016 r. Równie 
szybko rosły zobowiązania Spółki z tytułu 
emisji dłużnych papierów wartościowych. 
W analogicznym okresie zobowiązania 
z tego tytułu wzrosły o 220%, osiągając 
na koniec drugiego kwartału 2017 r. poziom 
1,3 mld zł. W połowie 2018 r. wartość tej 
pozycji bilansowej wynosiła już 2,6 mld zł. 
Swój dynamiczny rozwój Spółka finanso-
wała przede wszystkim emitując obligacje 
w ramach oferty prywatnej (dalej: obliga-
cje prywatne). Grupa kapitałowa GetBack 
do 11 kwietnia 2018 r. wyemitowała łącznie 
401 serii obligacji prywatnych na kwotę 
nominalną 3 560,1 mln zł, natomiast 

Rysunek 2. Wartość wierzytelności zarządzanych przez grupę kapitałową GetBack S.A. 
w latach 2015–2018 (dane w mld zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK.
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w ramach emisji publicznej (dalej: obli-
gacje publiczne) jedynie 6 serii obligacji 
na kwotę nominalną 256,4 mln zł.

Warto w tym miejscu odróżnić emisję ob-
ligacji dokonywaną w ramach oferty prywat-
nej od emisji dokonywanej w ramach oferty 
publicznej określonej w ustawie z 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finanso-
wych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych11 (dalej: ustawa 
o ofercie publicznej) przed jej nowelizacją 
z 16 października 2019 r. Emisja prywatna 
obligacji polegała na udostępnianiu maksy-
malnie 149 osobom informacji o papierach 
wartościowych i warunkach ich nabycia, 
stanowiących wystarczającą podstawę 

11 Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.
12 Art. 3 ustawy o ofercie publicznej przed nowelizacją z 16.10.2019.

do podjęcia decyzji o nabyciu tych papie-
rów wartościowych oraz nie wymagała 
sporządzenia pełnego, sformalizowanego 
dokumentu informacyjnego (prospektu 
emisyjnego lub memorandum informacyj-
nego). Emisja publiczna polegała natomiast 
na udostępnianiu co najmniej 150 osobom 
lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowol-
nej formie i w dowolny sposób, informacji 
o papierach wartościowych i warunkach 
ich nabycia, stanowiących wystarczającą 
podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu 
tych papierów wartościowych oraz wyma-
gała, poza pewnymi wyjątkami, udostęp-
nienia do publicznej wiadomości prospektu 
emisyjnego12. Biorąc pod uwagę mniejsze 
wymogi informacyjne oraz ograniczone 

Rysunek 3. Zobowiązania ogółem grupy kapitałowej GetBack S.A., w tym z tytułu emisji 
dłużnych papierów wartościowych w okresie 2014 r. – I półr. 2018 r. (dane w mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych GetBack S.A.
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grono odbiorców, oferta prywatna miała, 
co do zasady, stanowić rozwiązanie dla do-
świadczonych inwestorów. Takie rozwiąza-
nie miało jednak wadę polegającą na braku 
ograniczeń co do liczby możliwych serii 
obligacji prywatnych w określonym czasie. 
Z niesprawności takiego rozwiązania ko-
rzystała spółka GetBack, która emitowała 
dużą liczbę serii obligacji, z których każda 
była kierowana do grupy liczącej nie więcej 
niż 149 inwestorów. 

W powyższy sposób, zgodnie z literą 
prawa, Spółka mogła zadłużać się przez 
emisję obligacji z pominięciem istotnych 
obowiązków informacyjnych związanych 
z emisją publiczną. Rozwiązaniem było 
wprowadzenie obowiązku opublikowania 
memorandum informacyjnego zatwier-
dzanego przez KNF wobec emitentów pa-
pierów wartościowych dla każdej kolejnej 
oferty publicznej papierów wartościowych 
tego samego rodzaju. Miała być kierowana 
do inwestorów innych niż kwalifikowani, 

13 Dz.U. z 2019 poz. 2217.

przeprowadzana w tym samym roku ka-
lendarzowym, jeżeli łączna liczba osób, 
którym zaoferowano papiery wartościo-
we, przekracza 149 w okresie poprzednich 
12 miesięcy. Wymóg ten wprowadzony 
został na mocy ustawy z 16 października 
2019 r. o zmianie ustawy o ofercie pu-
blicznej i warunkach wprowadzania in-
strumentów finansowych do zorganizo-
wanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych i niektórych innych ustaw13. 

Dodatkowo, do 1 lipca 2019 r. nie było 
obowiązku rejestracji obligacji prywatnych. 
Oznaczało to, że miały one formę papiero-
wą i o transakcji wiedziały tylko jej strony. 
Organy i instytucje państwowe nie były 
w stanie zweryfikować struktury emisji 
obligacji prywatnych, biorąc pod uwagę 
posiadane wówczas uprawnienia nadzor-
cze wobec Spółki. W związku z tym, dla 
przykładu, pozyskanie w ramach emisji 
obligacji prywatnych środków w wysokości 
149 mln zł mogło wiązać się z nabyciem 

Rysunek 4. Struktura obligacji emitowanych przez GetBack S.A. (dane w mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK. 
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przez 149 inwestorów jednej obligacji pry-
watnej po cenie 1 mln zł, jak również można 
było wyemitować 149 serii obligacji pry-
watnych i w ramach każdej zaoferować 
100 inwestorom obligacje w cenie 10 tys. zł. 
Pierwszy przypadek jest co do zasady zgod-
ny z celem stworzenia oferty prywatnej 
– mniejsze obowiązki informacyjne, lecz 
z uwagi na ograniczone grono odbiorców 
większa wartość pojedynczej obligacji, któ-
rej nabyciem inwestor nieprofesjonalny 
byłby prawdopodobnie mniej zaintereso-
wany. W drugim przypadku można nabyć 
obligację za 10 tys. zł, co biorąc pod uwagę 
obiecane wysokie zyski oraz znacząco niż-
szą cenę pojedynczej obligacji, stanowiło 
atrakcyjną ofertę dla nieprofesjonalnego 
inwestora. Wymagało to jednak rozbudo-
wanej sieci sprzedaży, z czym Spółka po-
radziła sobie korzystając m.in. z kanałów 
sprzedaży banków.

Problem został dostrzeżony w ramach 
prac Zespołu Roboczego Rady Rozwoju 
Rynku Finansowego ds. przeglądu regulacji 
rynku obligacji korporacyjnych, powoła-
nego na początku lipca 2018 r. przez Mini-
stra Finansów, który przedstawił stosowne 
propozycje do projektu ustawy z 9 listo-
pada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem nadzoru 
nad rynkiem finansowym oraz ochrony 
inwestorów na tym rynku14. Na mocy 

14 Dz.U. poz. 2243, ze zm.
15 Informacja o wynikach kontroli NIK ws. GetBack, s. 61, 109.
16 Możliwości podjęcia działań przez Rzecznika Finansowego były ograniczone ze względu na to, że  

GetBack S.A. zasadniczo nie jest podmiotem rynku finansowego i nie podlega reżimowi ustawy z 5.8.2015 
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2279). Komisja Nadzoru Audytowego (dalej: KNA) do momentu ujawnienia problemów finansowych 
Spółki nie otrzymała oficjalnego zawiadomienia od KNF w sprawie możliwych nieprawidłowości w badaniach 
sprawozdań finansowych GetBack S.A. i jego grupy kapitałowej, co było uznawane przez KNA za standar-
dowe działanie KNF w przypadku podejrzenia wystąpienia takich nieprawidłowości.

tej ustawy, 1 lipca 2019 r. wszedł w życie 
obowiązek rejestracji niepublicznych obli-
gacji korporacyjnych i komunalnych, listów 
zastawnych oraz certyfikatów inwestycyj-
nych w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych15.

Ustalenia kontroli NIK
Zadaniem Najwyższej Izby Kontroli było 
kompleksowe zbadanie skuteczności dzia-
łań zarówno nadzorcy nad rynkiem finan-
sowym, jak również szeregu instytucji zo-
bowiązanych do zapewnienia prawidłowe-
go funkcjonowania tego rynku i ochrony 
praw jego uczestników. Kontrolą obję-
to: Urząd Komisji Nadzoru Finansowe-
go (dalej: UKNF), GPW, Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów (dalej: 
UOKiK), Biuro Rzecznika Finansowego, 
Ministerstwo Finansów oraz Komisję Nad-
zoru Audytowego. Do chwili ujawnienia 
problemów finansowych Spółki najwięk-
sze możliwości ewentualnego ograniczenia 
emisji obligacji prywatnych a tym samym 
późniejszych strat inwestorów miały KNF, 
GPW oraz częściowo UOKiK po otrzy-
maniu zawiadomienia sygnalisty16. Na-
leży również zauważyć, że Ministerstwo 
Finansów przez cały okres rozwoju Spółki 
mogło zgłaszać propozycje legislacyjne, 
które mogłyby ograniczyć skalę emisji ob-
ligacji prywatnych przez GetBack S.A.
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Zezwolenie na zarządzanie 
wierzytelnościami

Na początkowym etapie rozwoju, po otrzy-
maniu zezwolenia na zarządzanie sekury-
tyzowanymi wierzytelnościami funduszy 
sekurytyzacyjnych, Spółka została objęta 
nadzorem KNF wyłącznie w odniesieniu 
do tej części obszarów prowadzonej dzia-
łalności, która dotyczyła zarządzania akty-
wami funduszy inwestycyjnych. Oznaczało 
to, że KNF nie miała uprawnień do kom-
pleksowego analizowania oraz kontrolo-
wania działalności i sytuacji finansowej 
spółki GetBack. Organ nadzoru w trak-
cie kontroli NIK prezentował stanowi-
sko, że nie ma znaczenia to, że Spółka 
przyjmowała od uczestników rynku fi-
nansowego środki i obciążała je ryzykiem. 
Zdaniem UKNF, sprawowanie pełnego 
nadzoru nad serwiserem spoczywa na to-
warzystwach funduszy inwestycyjnych, 
będących organami funduszy sekuryty-
zacyjnych, których portfelami zarządza 
serwiser.

Należy w tym miejscu zauważyć, że KNF 
do lutego 2018 r. nie podjęła w Spółce ani 
jednej kontroli dotyczącej zarządzania 
sekurytyzowanymi wierzytelnościami 
funduszy sekurytyzacyjnych. W związ-
ku z tym, przez 6 lat nadzorca nie wery-
fikował, czy Spółka wykonuje swoją dzia-
łalność zgodnie z zasadami uczciwego ob-
rotu i w sposób należycie zabezpieczający 
interesy uczestników funduszu sekury-
tyzacyjnego. Według NIK wcześniejsza 
kontrola była uzasadniona, zwłaszcza bio-
rąc pod uwagę agresywny model działania 

17 Informacja o wynikach kontroli NIK ws. GetBack, s. 47-48.

i dynamiczny wzrost skali działalności 
w krótkim okresie w ramach zarządzania 
portfelami inwestycyjnymi obejmujący-
mi sekurytyzowane wierzytelności seku-
rytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych. NIK zauważyła również, 
że UKNF w latach 2015–2017 przepro-
wadzał kontrole tego typu w podmiotach, 
których skala działalności była znacznie 
mniejsza niż GetBack S.A.17

Pierwsze obligacje GetBack S.A. 
w Alternatywnym Systemie Obrotu

Rozpoczęcie notowań pierwszych obligacji 
prywatnych GetBack S.A., serii G i H, na-
stąpiło 24 marca 2016 r. w systemie noto-
wań ciągłych. GPW rozpatrzyła pozytyw-
nie i wprowadziła łącznie 23 serie obligacji 
prywatnych GetBack S.A. do Alternatyw-
nego Systemu Obrotu GPW (dalej: GPW 
ASO). Należy w tym miejscu podkreślić, 
że KNF, aż do momentu pozyskania ta-
kich danych w ramach kontroli w Spółce 
rozpoczętej w lutym 2018 r., nie miała 
wiedzy na temat obligacji prywatnych, 
które nie zostały wprowadzone do obro-
tu. Wcześniejsze postulaty legislacyjne 
dotyczące obowiązku rejestracji niepu-
blicznych obligacji korporacyjnych mo-
głyby przyczynić się do szybszej reakcji 
nadzorcy.

Zgodnie z § 5 ust. 2 załącznika Nr 1 
do Regulaminu ASO opublikowany do-
kument informacyjny GetBack S.A., 
sporządzony na potrzeby wprowadzenia 
do GPW ASO obligacji serii G oraz serii H, 
zawierał na pierwszej stronie informację 
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pogrubioną czcionką o treści: „Inwestorzy 
powinni być świadomi ryzyka jakie niesie 
ze sobą inwestowanie w instrumenty finan-
sowe notowane w alternatywnym syste-
mie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne po-
winny być poprzedzone właściwą analizą, 
a także jeżeli wymaga tego sytuacja, kon-
sultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść 
niniejszego dokumentu informacyjnego 
nie była zatwierdzana przez Giełdę Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
pod względem zgodności informacji w nim 
zawartych ze stanem faktycznym lub prze-
pisami prawa”.

Zatwierdzenie przez KNF 
prospektu emisyjnego obligacji

Informacja tego typu nie pojawiła się jed-
nak w prospektach emisyjnych obligacji 
i akcji zatwierdzanych przez KNF. W od-
różnieniu od dokumentów informacyjnych 
sporządzonych na potrzeby wprowadze-
nia na GPW ASO, na pierwszej stronie 
prospektów emisyjnych akcji i obligacji 
znajdował się jedynie zapis: „Komisja Nad-
zoru Finansowego zatwierdziła niniejszy 
Prospekt w dniu (…)”. KNF nie zalecała 
emitentom wyjaśnienia co należy rozumieć 
przez to sformułowanie, pomimo że we-
ryfikacja tych prospektów przez UKNF 
miała charakter formalny i została doko-
nana pod kątem kompletności dokumen-
tu. Polegała ona w szczególności na spraw-
dzeniu, czy prospekt emisyjny zawiera 

18 Pełna nazwa: rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z 29.4.2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 
włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam  
(Dz.Urz. UE L 149, z 30.4.2004, s. 1, ze zm.) – rozporządzenie uchylone 21.7.2019.

19 Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.
20 Informacja o wynikach kontroli NIK ws. GetBack, s. 53-54.

wszystkie informacje wymagane przez roz-
porządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 
z 29 kwietnia 2004 r.18 Ponadto KNF za-
twierdzała prospekt emisyjny, jeżeli od-
powiadał wymogom przepisów ustawy 
z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów fi-
nansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych19 (dalej: 
ustawa o ofercie publicznej), zwłaszcza 
w jej rozdziale drugim. KNF nie ocenia-
ła modelu biznesowego emitenta, metod 
prowadzenia biznesu, sposobu jego finan-
sowania, jak również nie sprawdzała praw-
dziwości zamieszczonych w prospektach 
informacji. W związku z tym potencjalni 
inwestorzy nie otrzymywali pełnej infor-
macji odnośnie do faktycznych działań 
KNF w procesie zatwierdzania prospek-
tu emisyjnego, co zostało zresztą później 
dostrzeżone przez ustawodawcę unijnego, 
który wprowadził 21 lipca 2019 r. koniecz-
ność informowania inwestorów o roli or-
ganów nadzoru w tym procesie20.

W prospekcie emisyjnym obligacji 
Spółka przedstawiła dane finansowe, 
które charakteryzowały się dużą dyna-
miką, m.in. ponadczterokrotny wzrost 
zobowiązań ogółem między pierwszym 
półroczem 2015 r. a pierwszym półroczem 
2016 r. (rys. 3, s. 57). UKNF stał jednak 
na stanowisku, że nawet pomimo agresyw-
nego modelu biznesowego Spółki oraz po-
większającego się zadłużenia nie istniały 
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formalne przesłanki do odmowy zatwier-
dzenia prospektu emisyjnego obligacji.

NIK zauważyła ponadto, że zamiesz-
czona w prospekcie emisyjnym obligacji 
opinia biegłego rewidenta dotycząca skon-
solidowanego sprawozdania finansowego 
grupy GetBack za rok zakończony 31 grud-
nia 2014 r. przedstawiała niepewność 
co do szacunków przyjętych do wyceny 
wartości godziwej wierzytelności naby-
tych. Nie stanowiła ona może potwierdze-
nia nieprawidłowej wyceny, jednak NIK 
zwróciła uwagę, że wycena portfeli jest jed-
nym z kluczowych elementów w prowa-
dzonej przez GetBack S.A. działalności, 
dlatego wskazanie przez biegłego rewidenta 
wspomnianego ryzyka powinno być wzięte 
pod uwagę przez UKNF21.

W związku ze spełnieniem wszystkich 
wymogów formalnych, KNF zatwierdziła 
9 marca 2017 r. prospekt emisyjny pod-
stawowy spółki GetBack S.A., sporzą-
dzony w związku z ofertą publiczną oraz 
zamiarem ubiegania się o dopuszczenie 
do obrotu na rynku regulowanym obligacji  
GetBack S.A. o łącznej wartości nomi-
nalnej do 300 mln zł.

Dopuszczenie do obrotu pierwszej 
emisji obligacji na rynku regulowanym

Obligacje publiczne zadebiutowały na gieł-
dzie 19 maja 2017 r., po zapoznaniu się 
przez GPW z wnioskiem GetBack S.A. 
o dopuszczenie dłużnych instrumen-
tów finansowych na rynku regulowanym 
GPW. Zgodnie z §10 Regulaminu Giełdy 

21 Prospekt emisyjny obligacji GetBack, s. 3, 74. Opinia biegłego rewidenta: <https://www.getbacksa.pl/
images/dla-inwestora/raporty-okresowe/pdf/2014/roczny/skonsolidowany/7_Opinia_bieglego_rewi-
denta_2014.pdf>.

Papierów Wartościowych, rozpoznając 
wniosek o dopuszczenie instrumentów fi-
nansowych do obrotu giełdowego, Zarząd 
GPW brał pod uwagę m.in. sytuację finan-
sową emitenta, perspektywy jego rozwoju, 
doświadczenie oraz kwalifikacje organów 
zarządzających i nadzorczych emitenta, 
jak również bezpieczeństwo obrotu giełdo-
wego i interes jego uczestników. Komórką 
odpowiedzialną za dokonanie opinii doty-
czącej dopuszczenia do obrotu papierów 
wartościowych spółki GetBack był Dział 
Emitentów GPW. W jego opinii dotyczą-
cej dopuszczenia do obrotu obligacji serii 
PP1 zaniżone zostały zobowiązania ogółem 
Spółki na koniec poszczególnych lat w okre-
sie 2014–2016. Podane w opinii wartości 
zobowiązań ogółem wynosiły 223,8 mln zł 
(na koniec 2014 r.), 469,6 mln zł (na ko-
niec 2015 r.) oraz 583,0 mln zł (na koniec 
2016 r.). Jednak zgodnie z danymi poda-
nymi przez Spółkę w aneksie nr 1 do pro-
spektu emisyjnego obligacji zobowiąza-
nia ogółem na koniec 2016 r. wyniosły 
1 244,7 mln zł, co oznacza, że faktycz-
nie były wyższe o 113% od tych zapre-
zentowanych w opinii Działu Emitentów 
GPW. Omawiany błąd został powielony 
również w pozostałych opiniach dotyczą-
cych dopuszczenia do obrotu na Głów-
nym Rynku GPW papierów wartościowych 
spółki GetBack, tj. obligacji serii PP2-PP6 
oraz akcji. Nieprawidłowe zaprezentowanie 
zobowiązań ogółem Spółki miało wynikać 
z pomyłki w przepisywaniu danych. GPW 
prezentowała stanowisko, że nie miała ona 
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znaczenia przy wydawaniu pozytywnej 
opinii o dopuszczeniu obligacji do obro-
tu, dlatego że sytuacja finansowa Spółki 
była postrzegana przez pryzmat jej zdolno-
ści do pozyskiwania kapitału oraz publicz-
nie dostępnych danych o terminowym re-
gulowaniu zobowiązań. Wskazano również, 
że Spółka była podmiotem dynamicznie 
zwiększającym działalność, co pozwala-
ło sądzić, że zadłużenie będzie spłacane 
z przyszłych przepływów z działalności 
operacyjnej22.

Od 2 marca 2015 r., tj. od daty złożenia 
przez GetBack S.A. wniosku o wprowa-
dzenie obligacji do GPW ASO, do 12 maja 
2017 r., czyli do dnia dopuszczenia obli-
gacji GetBack S.A. do obrotu na rynku 
regulowanym, Spółka podlegała obowiąz-
kom informacyjnym, określonym w za-
łączniku nr 4 do Regulaminu ASO. Dział 
Emitentów nie odnotował w tym czasie 
żadnych naruszeń obowiązków informa-
cyjnych przez GetBack S.A. Od 12 maja 
2017 r. Spółka już jako emitent papierów 
wartościowych dopuszczonych do ob-
rotu na rynku zorganizowanym została 
objęta nadzorem KNF w zakresie obo-
wiązków informacyjnych i sprawozdaw-
czych. Komisja otrzymała wówczas do-
datkowe uprawnienia nadzorcze obok 
tych związanych z nadzorem nad Spół-
ką w obszarze zarządzanie sekurytyzo-
wanymi wierzytelnościami funduszy 

22 Informacja o wynikach kontroli NIK ws. GetBack, s. 80-81.
23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.4.2014 w sprawie nadużyć na rynku (roz-

porządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.6.2014, s. 1, ze zm.)

24 Informacja o wynikach kontroli NIK ws. GetBack, s. 55.
25 Ibidem, s. 81.
26 Prospekt emisyjny obligacji GetBack, s. 12-26.

sekurytyzacyjnych. Nadzór KNF nad wy-
pełnianiem przez Spółkę obowiązków in-
formacyjnych ograniczał się jednak do mo-
nitorowania publikowanych przez Spółkę 
informacji bieżących, okresowych oraz po-
ufnych na podstawie przepisów ustawy 
o ofercie publicznej oraz rozporządzenia 
MAR23. W związku z tym, według UKNF 
wciąż nie było możliwości ingerowania 
w sprawy o charakterze wewnątrzkor-
poracyjnym Spółki, jak również w prowa-
dzoną przez nią działalność gospodarczą, 
w tym przyjęty model biznesowy, czy 
strukturę finansowania24.

Warto również podkreślić, że zarów-
no KNF przy zatwierdzaniu prospektu 
emisyjnego, jak również GPW przy do-
puszczaniu papierów wartościowych do 
obrotu stały na stanowisku, że zapisy do-
tyczące czynników ryzyka opisane przez 
Spółkę w prospekcie emisyjnym obliga-
cji miały charakter ogólny i nie odnosiły 
się do szczególnych okoliczności funkcjo-
nowania GetBack S.A.25 Spółka w tym 
prospekcie wskazała 53 czynniki ryzyka, 
które dotyczyły m.in. ryzyka niewłaściwej 
wyceny oferowanych na rynku portfeli 
wierzytelności oraz funduszy inwestycyj-
nych zamkniętych konsolidowanych przez 
grupę GetBack S.A., ryzyka związanego 
z zadłużeniem oraz ryzyka związanego ze 
zdolnością do wykonywania zobowiązań, 
w tym z obligacji26.
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NIK zwróciła uwagę, że różne rodzaje 
ryzyka były przedstawiane w formie opi-
sowej, bez oceny prawdopodobieństwa 
ich materializacji i możliwych konsekwen-
cji dla sytuacji finansowej Spółki i sposobu 
zarządzania nimi przez Spółkę. Czynni-
ki ryzyka przedstawiane w takiej formie 
według NIK stanowiły przede wszystkim 
zabezpieczenie emitenta przed odpowie-
dzialnością i nie służyły ochronie nabywcy 
papierów wartościowych27.

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego 
akcji oraz dopuszczenie ich do obrotu

Podobnie opisane czynniki ryzyka pojawiły 
się również w prospekcie emisyjnym akcji 
GetBack S.A. zatwierdzonym przez KNF 
16 czerwca 2017 r. Przedmiotem oferty 
publicznej było nie więcej niż 40 mln akcji 
Spółki, w tym nie więcej niż 20 mln akcji 
serii E (nowa emisja) oraz nie więcej niż 
20 mln akcji już istniejących. Do pro-
spektu emisyjnego akcji spółka załączy-
ła sprawozdanie finansowe za I kwartał 
2017 r. Dane zawarte w tym sprawozdaniu 
wskazywały na ponaddwukrotny wzrost 
zobowiązań z tytułu emisji dłużnych pa-
pierów wartościowych z 411,3 tys. zł w po-
łowie 2016 r. do 942,3 tys. zł w pierwszym 
kwartale 2017 r. W prospekcie emisyjnym 
akcji Spółka wskazała również, że war-
tość nominalna wierzytelności przyjętych 
przez nią do dochodzenia wzrosła z kwoty 
906 mln zł na koniec 2013 r. do wysokości 

27 Informacja o wynikach kontroli NIK ws. GetBack, s. 52.
28 Prospekt emisyjny akcji GetBack, s. 157.
29 <http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,358582>, dostęp 8.6.2020.
30 Informacja o wynikach kontroli NIK ws. GetBack, s. 48.
31 Ibidem, s. 52-53.

8337 mln zł na koniec 2015 r., czyli po-
naddziewięciokrotnie28.

Również i w tym przypadku UKNF 
nie uznał, że dynamiczny wzrost zadłu-
żenia GetBack S.A. oraz zarządzanych 
przez nią wierzytelności mógł wiązać się 
z nieprawidłowościami w Spółce. Zdaniem 
Urzędu, będąc w początkowym etapie pro-
wadzonej działalności podlegała ona rela-
tywnie szybkiemu rozwojowi pod wzglę-
dem liczby funduszy, których portfelami 
zarządzała oraz pod względem wartości 
aktywów zarządzanych funduszy. 

Dodatkowo, w raporcie bieżącym Get-
Back S.A. z 26 czerwca 2017 r. Spółka poin-
formowała, że otrzymała od jednego z TFI 
oświadczenie o wypowiedzeniu z powodu 
utraty zaufania zawartej ze Spółką 30 grud-
nia 2015 r. umowy zlecenia zarządzania 
całością portfela inwestycyjnego jednego 
z funduszy inwestycyjnych29. Wydaje się, 
że taki komunikat dawał już wówczas pod-
stawy do podjęcia przez UKNF wnikliwych 
badań nad prawidłowością działania Spół-
ki. Wskazuje na to także NIK w Informacji 
o wynikach kontroli w sprawie GetBack. 
Jednak zdaniem Urzędu ta sytuacja rów-
nież nie mogła stanowić dla organu nadzoru 
podstaw do stwierdzenia występowania 
nieprawidłowości w Spółce30.

Akcje GetBack S.A. serii A-D zosta-
ły dopuszczone przez GPW do obrotu 
14 lipca 2017 r., natomiast akcje serii E 
23 października 2017 roku31.
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Pismo sygnalisty

19 grudnia 2017 roku do UKNF, GPW 
i UOKiK wpłynęło zawiadomienie sygna-
listy, które wskazywało na praktyki znie-
kształcania sprawozdań finansowych przez 
Spółkę, a także przedstawianie przez nią 
dobrych wyników w krótkim terminie, 
z pominięciem prawdopodobnych proble-
mów w okresie 2-3 lat. W zawiadomieniu 
poinformowano, że działalność GetBack 
S.A. może mieć cechy piramidy finanso-
wej. Nie zareagował na nie UOKiK, co wy-
nikało z przyjętego przez Urząd założenia, 
że ocena wskazanych przez sygnalistę pro-
blemów należała do zadań KNF, która jak 
wynikało z treści pisma również otrzymała 
to zawiadomienie. Z taką argumentacją 
nie zgodziła się NIK, stojąc na stanowisku, 
że uprawnienia dotyczące eliminowania 
praktyk naruszających zbiorowe intere-
sy konsumentów przyznano bezpośred-
nio Prezesowi UOKiK, a nie KNF. Zda-
niem NIK podjęcie czynności kontrolnych 
wobec Spółki na początku 2018 r. mogłoby 
ograniczyć grono osób nabywających ob-
ligacje GetBack S.A. a tym samym póź-
niejsze straty tych inwestorów32.

Trzy miesiące po otrzymaniu zawiado-
mienia sygnalisty GPW sporządziła opi-
nię do wniosku o dopuszczenie ostatniej 
serii obligacji publicznych (PP6), w której 
nie zawarto zastrzeżeń w sprawie zdolno-
ści GetBack S.A. do obsługi rosnącego za-
dłużenia. GPW uznała, że zawiadomienie 

32 Ibidem, s. 88.
33 Ibidem, s. 82.
34 <https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=106640&title=Liderzy+polskiego+rynku+kapita%C5%82 

owego+2017>, dostęp 8.6.2020.
35 Patrz szerzej: Informacja o wynikach kontroli NIK, s. 58-61.

sygnalisty nie odnosiło się do zagadnień 
podlegających bezpośrednio jej nadzoro-
wi, z czym również nie zgodziła się NIK 
wskazując, że działania opisane w zawiado-
mieniu sygnalisty można było rozpatrywać 
w kontekście sytuacji finansowej Spółki 
oraz bezpieczeństwa obrotu, a więc zagad-
nień, jakie zgodnie z §10 pkt 1 i 5 Regu-
laminu Giełdy powinien brać pod uwagę 
Zarząd Giełdy, rozpoznając wniosek o do-
puszczenie instrumentów finansowych 
do obrotu giełdowego33.

Przyznanie nagrody i kontrole UKNF

Zarząd GPW 1 lutego podjął decyzję 
o przyznaniu Spółce nagrody za rok 2017 
w kategorii „Optymalne wykorzystanie 
możliwości rynków prowadzonych przez 
Giełdę”, co mogło przyczynić się do dalsze-
go budowania jej pozytywnego wizerun-
ku34. W tym samym dniu UKNF rozpoczął 
kontrolę w Spółce w zakresie zarządzania 
sekurytyzowanymi wierzytelnościami fun-
duszy sekurytyzacyjnych. Urząd stwierdził 
szereg nieprawidłowości w działalności 
GetBack S.A., m.in. zawyżanie wyceny 
portfeli wierzytelności, wprowadzającą 
w błąd prezentację przychodów, brak da-
nych dotyczących płynności, brak rzetel-
nych informacji dotyczących zobowiązań, 
jak również nierzetelną wycenę nabytej 
spółki EGB Investments S.A.35

Dodatkowo, w wyniku przeprowadzo-
nej przez UKNF w okresie od czerwca 
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do września 2018 r. kontroli w Idea Banku 
S.A., ustalono, że dochodziło do nieupraw-
nionego uczestnictwa tego banku w pro-
cesie sprzedaży obligacji GetBack S.A. 
Czynności te nie zostały wykryte pod-
czas wcześniejszej kontroli nadzorcy w tym 
banku prowadzonej od listopada 2017 r. 
Kompleksowa inspekcja UKNF w innym 
banku wykazała dodatkowo, że pełniąc 
rolę agenta firmy inwestycyjnej, przepro-
wadzał on z klientami ankietę MiFID i za-
wierał umowy związane z zakupem obli-
gacji oraz pozyskiwał oświadczenie klien-
ta zainteresowanego nabyciem obligacji 
za pośrednictwem jednego z domów ma-
klerskich. Dzięki kanałom sprzedażowym 
banków spółka GetBack pozyskiwała bazę 
inwestorów, która pozwoliła jej na emisję 
obligacji prywatnych na szeroką skalę.

Warto również podkreślić, że do wrze-
śnia 2018 r. UKNF nie analizował warun-
ków zbywania przez poszczególne banki 
pakietów wierzytelności z utratą wartości, 
które były nabywane m.in. przez fundusze 
zarządzane przez GetBack S.A. Transak-
cjom tym w bankach towarzyszyła na ogół 
poprawa podstawowego wskaźnika ob-
razującego jakość portfela kredytowego, 
co było korzystne z punktu widzenia sy-
tuacji finansowej tych banków oraz całego 
sektora bankowego. NIK wskazała, że in-
formacji na ten temat nie przekazywa-
no do innych pionów nadzoru, a w szcze-
gólności do kapitałowego, co oznaczało 
nieskuteczną integrację nadzoru i stało 
w sprzeczności z koncepcją utworzenia 
KNF jako organu nadzorującego wszystkie 

36 Informacja o wynikach kontroli NIK, s. 46-47.

segmenty rynku finansowego. Dodatko-
wo, UKNF nie dokonywał również ana-
liz wpływu agresywnej polityki inwesty-
cyjnej Spółki na ceny aktywów na rynku 
wierzytelnościami ani w krótkim, ani 
w długim okresie oraz nie monitorował 
ryzyka, które wynikało z takiej polityki 
dla samej Spółki oraz funduszy inwesty-
cyjnych. Tego typu analizy mogłyby być 
podstawą wcześniejszego skierowania in-
spekcji do GetBack S.A. jako serwisera 
funduszy obciążonych wyższym ryzykiem 
rynkowym36.

Zakończenie
Jednoznaczna odpowiedź, na którym eta-
pie rozwoju spółki GetBack konieczne było 
podjęcie wnikliwych badań nad prawidło-
wością jej działania jest bardzo trudna. 

Z jednej strony każda z kontrolowanych 
przez NIK jednostek przedstawiała sta-
nowisko, że do momentu ujawnienia pro-
blemów finansowych Spółki nie istniały 
jednoznaczne przesłanki podjęcia wobec 
niej działań kontrolnych. 

Z drugiej jednak strony, jak wykazała 
kontrola NIK, organy i instytucje pań-
stwowe nie wykorzystały w pełni swoich 
uprawnień wobec GetBack S.A. Podmioty 
państwowe nie reagowały na dynamicznie 
powiększającą się na kolejnych etapach 
rozwoju Spółki sumę bilansową oraz stan 
zadłużenia z tytułu emisji dłużnych pa-
pierów wartościowych.

Z pewnością ówczesny stan prawny 
mógł utrudniać wykrycie nieprawidło-
wości w Spółce na wczesnym etapie jej 
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funkcjonowania. Korzystała ona z niedo-
skonałych przepisów dotyczących oferty 
publicznej, a skala i struktura jej finansowa-
nia nie były w pełni znane nadzorcy i innym 
podmiotom państwowym, które mogły-
by zapobiec stratom inwestorów. Wiele 
sygnałów docierających do organów i in-
stytucji państwowych przed ujawnieniem 

problemów finansowych GetBack S.A. 
dawało jednak podstawy do bliższego 
przyjrzenia się działaniom tego podmiotu. 

KAMIL MOSER
Departament Budżetu i Finansów NIK
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ABSTRACT
Ineffective Supervision of GetBack S.A. – State’s Measures with Regard to the 
Liability Managing Company 
Once the financial problems of GetBack S.A. were disclosed, the value of its corpo-
rate bonds that had been issued and unsold exceeded PLN 2.5 billion. The company’s 
shareholders lost money, as they did not have reliable information on the company 
when they decided to invest. State institutions and bodies promptly launched nume-
rous checks, which disclosed various irregularities in the company’s activity. It was 
too late, though, to prevent the investors who acquired corporate bonds from making 
loses. The main objective of the NIK audit was to verify whether state bodies and in-
stitutions’ activities towards GetBack S.A. were legal, appropriate, effective and suf-
ficient to provide protection for non-experts in the finance market. Due to the broad 
scope of the audit, in the article some selected findings have been presented only. 
The activities of state bodies and institutions towards the company have been discus-
sed in chronological order, focusing, in the first place, on the events that preceded 
the time when its financial problems were disclosed. Such a presentation brings the 
reader closer to answer the question whether it was possible to prevent the investors 
who had purchased corporate bonds from loses, or to reduce those loses. In his ar-
ticle, the author also discusses the most important information about GetBack S.A.

Kamil Moser, Supreme Audit Office, Department of Budget and Finance

Key words: GetBack, corporate bonds, investment funds, debt market, Polish Financial 
Supervision Authority, Warsaw Stock Exchange, Office of Competition and Consumer 
Protection, Ministry of Finance
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Bezpieczeństwo żywności, zarówno z perspektywy konsumenta, jak i sprawnie funk-
cjonującego państwa należy do spraw najważniejszych. Odpowiednio zorganizowane 
służby powinny skutecznie zapobiegać wprowadzaniu na rynek produktów niedosta-
tecznej jakości, zwłaszcza zagrażających zdrowiu. W działającym w Polsce systemie 
kompetencje w  tym obszarze są  rozdzielone między kilka instytucji, co nie  sprzyja 
ich sprawnemu działaniu. Problemem są także braki kadrowe oraz niskie płace. Roz-
wiązaniem byłoby powierzenie kompleksowego nadzoru nad żywnością jednolitej, wy-
specjalizowanej służbie, na co NIK wskazywała także we wcześniejszych kontrolach.

PRZEMYSŁAW SZEWCZYK, MARCIN KUZAN

Bezpieczeństwo żywności na polskim rynku

Konieczne usprawnienie działań inspekcji

Wstęp
Najwyższa Izba Kontroli od lat zajmuje się 
szeroko rozumianym bezpieczeństwem 
konsumentów. Warto wymienić nadzo-
rowane przez Delegaturę NIK w Łodzi 

1 Kontrolą objęto: Ministerstwo Zdrowia (MZ), Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), Instytut Żywności i Ży-
wienia im. Prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, osiem wojewódzkich stacji sanitarno-epide-
miologicznych z województw: podlaskiego, pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopol-
skiego, dolnośląskiego i lubuskiego oraz osiem powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych – po jednej 
z terenu województw jw., nr ewid. 195/2016/P/16/078/LLO, marzec 2017.

2 Kontrolą objęto: MZ, 20 szpitali (po 10 szpitali prowadzących własną kuchnię i korzystających z usług firm 
kateringowych) oraz 13 stacji sanitarno-epidemiologicznych (cztery szczebla wojewódzkiego i dziewięć 
szczebla powiatowego) z terenu województw: lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, po-
morskiego, warmińsko-mazurskiego. W ramach kontroli doraźnych zleconych organom Inspekcji Handlowej 
(wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej w: Gdańsku, Olsztynie, Rzeszowie, Warszawie, Gorzowie 
Wielkopolskim oraz Łodzi – kontroli firm kateringowych przygotowujących posiłki dla kontrolowanych szpi-
tali. Ponadto zlecono przeprowadzenie kontroli doraźnej wojewódzkim/powiatowym inspektorom inspekcji 
sanitarnej w zakresie oceny żywienia pacjentów w kontrolowanych szpitalach, a powiatowym inspektorom 
inspekcji sanitarnej właściwych terenowo względem siedziby firm kateringowych – kontrole w tych firmach, 
nr ewid. 195/2017/P/17/084/LLO, marzec 2018. 

3 Kontrolą objęto: GIS i organy inspekcji sanitarnej szczebla powiatowego w województwach: pomorskim, 
świętokrzyskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, podkarpackim, zachodnio-pomorskim i lubu-
skim; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Han-

w ostatnich latach kontrole: „Dopuszcza-
nie do obrotu suplementów diety”1, „Ży-
wienie pacjentów w szpitalach”2, „Nadzór 
nad stosowaniem dodatków do żywności”3, 
„System bezpieczeństwa obrotu środkami 
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ochrony roślin”4. Najnowsza, poświęcona 
„Bezpieczeństwu żywności”, stanowi kon-
tynuację tej problematyki. Najważniejsze 
ustalenia kontroli przedstawia niniejszy 
artykuł.

Przedmiot i ustalenia kontroli NIK
Przedmiotem ogólnopolskiej kontroli, 
koordynowanej przez Delegaturę NIK 
w Łodzi, były zagadnienia związane z dzia-
łaniami inspekcji odpowiedzialnych za ja-
kość zdrowotną i handlową produktów 
spożywczych w obszarze bezpieczeństwa 
żywności5. Jej celem było ustalenie, czy 
funkcjonujące u nas systemy zapewnia-
nia bezpieczeństwa oraz jakości żywności 
są prawidłowe i skuteczne?

Specyfika systemu 
bezpieczeństwa żywności

Za zapewnienie bezpieczeństwa żywno-
ści w Polsce jest odpowiedzialnych kilka 
inspekcji, a stworzony przez nie model 
został określony jako rozproszony6.

dlowej w Gdańsku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim; 
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) i wojewódzkie inspek-
toraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Gdańsku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, 
Rzeszowie, Szczecinie, Zielonej Górze, nr ewid. 173/2018/P/18/082/LLO, luty 2019.

4 Kontrolą objęto: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Katowicach, Koszalinie, Łodzi, Olsz-
tynie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu; GIS; Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne 
w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu; Powiatowe Stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczne w Łowiczu, Sępólnie Krajeńskim, Gliwicach, Rawiczu, Zgorzelcu; Granicze Sta-
cje Sanitarno-Epidemiologiczne w Elblągu, Przemyślu, Szczecinie, Warszawie, nr ewid.174/2019/P/086/
LLO, luty 2020.

5 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Bezpieczeństwo�żywności, 176/2019/P/084/
LLO, luty 2020. Kontrolą objęto: GIS, Główny Inspektorat Weterynarii (GIW), GIJHARS, UOKiK, 4 Wo-
jewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, 4 Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii, 4 Wojewódzkie 
Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 4 Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji 
Handlowej. Okres objęty kontrolą to lata 2017–2018. W kontroli wykorzystano także dowody sporządzane 
przed lub po tym czasie.

6 W Polsce kompetencje w zakresie bezpieczeństwa żywności rozdzielone zostały między kilka instytucji 
bez określenia instytucji wiodącej. Podlegają one trzem organom naczelnym. Tak ukształtowany model 
nadzoru nad bezpieczeństwem żywności wyróżnia się w skali europejskiej.

Podział kompetencji w zakresie prze-
strzegania wymogów prawa żywnościo-
wego przez podmioty działające na rynku 
spożywczym na wszystkich etapach pro-
dukcji, przetwarzania i dystrybucji opiera 
się na kilku wzajemnie nakładających się 
obszarach. Można go dokonać m.in. we-
dług następujących kryteriów: 

 • jakości zdrowotnej (bezpieczeństwo 
żywności) i jakości handlowej – taki po-
dział charakteryzuje Inspekcje Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych (IJHARS) i Inspekcję Handlową 
(IH) jako odpowiedzialne za jakość han-
dlową, zaś Inspekcję Weterynaryjną (IW) 
i Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) 
jako właściwe w dziedzinie jakości zdro-
wotnej – bezpieczeństwa żywności (czyli 
ochrony zdrowia i życia konsumentów);

 • pochodzenie żywności – Inspekcja Sani-
tarna kontroluje bezpieczeństwo żywności 
pochodzenia niezwierzęcego na etapie pro-
dukcji oraz wszystkich produktów w skle-
pach, natomiast Inspekcja Weterynaryjna 
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odpowiedzialna jest za żywność pocho-
dzenia zwierzęcego na etapie produkcji 
oraz w obrocie hurtowym;

 • etap obrotu produktami – to kryterium 
jest stosowane przy podziale kompetencji 
pomiędzy IJHARS a IH; IJHARS kontro-
luje jakość handlową żywności u produ-
centa oraz w obrocie hurtowym, zaś IH 
dba o jakość handlową żywności w obrocie 
detalicznym.

Inspekcje działające na terenie Polski 
otrzymały kompetencje według podzia-
łu jakości żywności na jakość zdrowotną 
i handlową, zgodnie z przypisanymi im 
do realizacji celami. Każda z nich wyko-
nywała określone w przepisach obowiązki, 
opracowywała analizy ryzyka, a na ich pod-
stawie plany kontroli i plany pobierania 
próbek żywności. Przy planowaniu zadań 
związanych z zapewnieniem jakości zdro-
wotnej żywności zarówno Inspekcja Sani-
tarna, jak i Inspekcja Weterynaryjna korzy-
stały także z eksperckiego wsparcia właści-
wych instytutów naukowo-badawczych. 

Z uwagi na wielość służb do właściwej 
realizacji zadań w obszarze bezpieczeń-
stwa żywności, poszczególne inspekcje 
zawierały porozumienia ustalające zasady 
współpracy. Na ich mocy zobowiązywały 
się w szczególności do przekazywania sobie 
informacji, w tym o negatywnych zjawi-
skach występujących w obrocie towarami, 
udostępniania baz danych, koordynowania 
kontroli, czy korzystania z laboratoriów 
działających w strukturach inspekcji.

Przewlekła procedura wycofywania 
żywności z obrotu

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że działania 
administracyjne zmierzające do wycofania 
z rynku lub zapobieżenia wprowadzeniu 

do obrotu przez podmiot branży spo-
żywczej produktów uznanych za niebez-
pieczne, nie we wszystkich przypadkach 
były skuteczne. Właściwe inspekcje zo-
stały wyposażone w narzędzia władcze 
(decyzje administracyjne) w przypadku 
wykrycia nieprawidłowości w stosunku 
do podmiotów branży spożywczej. Mogły 
zastosować: procedury sanitarne; ograni-
czyć lub zakazać wprowadzania żywności 
do obrotu; nakazać wycofanie jej z obrotu; 
upoważnić do wykorzystania żywności 
do innych celów niż te, do których była po-
czątkowo przeznaczona; cofnąć udzielone 
przedsiębiorcy zatwierdzenie; zawiesić lub 
zamknąć działalność przedsiębiorstwa; 
podjąć inne środki uznane za właściwe. 
Wymienionym wyżej rodzajom decyzji 
może być nadany rygor natychmiastowej 
wykonalności w wypadku stwierdzenia 
uchybień zagrażających zdrowiu lub życiu 
człowieka. 

W razie potwierdzenia, że produkt spo-
żywczy jest niebezpieczny, organy inspek-
cji fizycznie nie wycofywały go z rynku 
(jest to obowiązkiem przedsiębiorcy). 
Skuteczność tych narzędzi jest jednak 
istotnie ograniczona w wypadku towarów 
z krótką datą przydatności do spożycia, 
które, z uwagi na swą szybką zbywalność, 
trafiają do finalnego odbiorcy – i można 
przypuszczać, że zostają spożyte jeszcze 
przed zakończeniem działań przez właści-
we służby. W kontroli ustalono, że w dwóch 
przypadkach pomimo pobrania próbek 
żywności już na etapie produkcji, kwe-
stionowana żywność (wykryto obecność 
bakterii Listeria monocytogenes) trafiła 
do konsumentów jeszcze przed zakończe-
niem analizy laboratoryjnej. Tymczasem 
bakteria może okazać się bardzo groźna 
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dla słabszych organizmów, a przede wszyst-
kim dla dzieci i kobiet w ciąży7.

Szybkie uzyskiwanie wyników badań 
stanowi podstawę do podjęcia przez in-
spekcje skutecznych działań administra-
cyjnych. W zbadanych sprawach czas ocze-
kiwania na wyniki badań laboratoryjnych 
produktów wynosił od dwóch do siedmiu 
tygodni. Tymczasem bardzo duża rotacja 
towarów w sklepach powoduje, że z regu-
ły jeszcze przed otrzymaniem wyników 
badań danego produktu nie ma już w sprze-
daży. Skuteczność działań zmierzających 
do wycofania niebezpiecznych produktów 
z rynku zależy zatem od szybkości pod-
jętych kroków, która z kolei uzależniona 
jest od czasu oczekiwania na wynik badań 
laboratoryjnych. 

Z ustaleń kontroli wynika, że głów-
nymi przyczynami wydłużenia czasu 
badań były: duża liczba próbek, koniecz-
ność ich kumulacji w serie, ograniczenia 
sprzętowe i jego awarie oraz potrzeba wie-
lokrotnego powtarzania analiz. Gdyby 
nie te przeszkody czas trwania badań 
mógłby zostać znacznie skrócony. Przy-
kładowo, czas badania poziomu dwutlen-
ku siarki w morelach suszonych wynosił 
16 dni, a kurkumy mielonej w kierun-
ku aflatoksyn 36 dni, a mógłby wynosić 
w obu przypadkach tylko 5 dni8. Ocze-
kiwanie na wyniki badań było więc istot-
ną przeszkodą w zapobieganiu spożyciu 

7 M.in.: <https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/>,odsłona 19.9.2019.
8 NIK porównała czas przeprowadzenia badań laboratoryjnych sześciu produktów przez inspekcje państwowe 

odpowiedzialne za jakość zdrowotną żywności z czasem oferowanym na wykonanie tych badań przez certy-
fikowane laboratorium komercyjne. W trzech przypadkach badań termin ich realizacji był zbliżony. W dwóch 
przypadkach różnica w długości badań przemawiała na korzyść laboratorium komercyjnego. W jednym przy-
padku laboratorium komercyjne nie wykonywało tego rodzaju badań.

9 W trzech przypadkach wycofano całość zakwestionowanych produktów, w jednym 90%.

przez konsumentów żywności niedosta-
tecznej jakości.

W ocenie NIK jednym z głównych wy-
zwań stojących przed służbami bezpie-
czeństwa i jakości żywności jest więc 
zapewnienie szybkiego wykonywania 
badań pomimo ograniczonych środków 
finansowych i dostępu do infrastruktu-
ry badawczej oraz trudności związanych 
z zatrudnieniem i utrzymaniem wykwa-
lifikowanej kadry.

Na skuteczność wycofywania żywności 
ma wpływ także długość łańcucha dystrybu-
cji. Zlokalizowanie produktu niebezpiecz-
nego już na początku tego łańcucha (np. hur-
townie) podnosi skuteczność działań.

Występowanie wielu pośredników 
sprzedaży, duża rotacja małych ilości to-
warów na etapie obrotu detalicznego rów-
nież powodowały, że często jeszcze przed 
otrzymaniem wyników badań laboratoryj-
nych, produktów nie było już w obrocie. 

W 6 na 10 analizowanych zgłoszeń Kra-
jowego Systemu Wczesnego Ostrzegania 
o Niebezpiecznej Żywności (ang: Rapid 
Alert System for Food and Feed) realizo-
wanych przez Inspekcję Sanitarną szcze-
bla wojewódzkiego, cała zakwestionowa-
na żywność została sprzedana. Natomiast 
na 12 zgłoszeń w ramach działań Inspekcji 
Weterynaryjnej w czterech przypadkach 
wycofano wszystkie zakwestionowane pro-
dukty9. W kolejnych czterech niemalże 
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całość produkcji została sprzedana10. Nato-
miast w pozostałych czterech przypadkach 
Inspekcja nie miała informacji o sprzedaży 
lub wycofaniu produktów.

Nielegalna produkcja żywności 
pochodzenia zwierzęcego

W Inspekcji Weterynaryjnej nie wypra-
cowano skutecznych rozwiązań zapobie-
gających prowadzeniu przez przedsiębior-
ców produkujących żywność pochodze-
nia zwierzęcego nielegalnej działalności, 
bez nadzoru urzędowego lekarza wete-
rynarii.

Wszystkie podmioty tego typu mają obo-
wiązek rejestracji we właściwym tery-
torialnie inspektoracie weterynarii. 
W okresie od grudnia 2016 r. do stycznia 
2019 r. Inspekcja Weterynaryjna ujawni-
ła 290 przypadków działalności nielegal-
nej. W związku z tym nałożono 178 kar 
pieniężnych na łączną kwotę 297,4 tys. zł, 
a 66 spraw przekazano do organów ścigania. 
Powyższe przypadki były identyfikowane 
głównie dzięki informacjom pozyskanym 
ze źródeł zewnętrznych, tj. od konsumen-
tów lub innych uczestników obrotu go-
spodarczego, a nie informacjom własnym. 
Główny Lekarz Weterynarii nie formuło-
wał jednolitych zasad przeprowadzania 
przez terenowe organy Inspekcji Wetery-
naryjnej kontroli w celu wykrycia działal-
ności nielegalnych.

Fałszowanie żywności

Z tematyką bezpieczeństwa żywności 
nierozerwalnie związana jest też kwestia 

10 Sprzedano klientom od 86% do 100% produktów.
11 Art. 3 pkt. 10 ustawy z 21.12.2000(Dz.U. z 2019 r. poz. 2178, ze zm.).

jakości handlowej żywności, czyli zgod-
ności produktu z deklaracją producenta. 
W razie braku takiej zgodności możemy 
mieć do czynienia z procederem fałszo-
wania żywności. Należy je oceniać zarów-
no biorąc pod uwagę aspekty zdrowotne 
(np. stosowanie niedozwolonych składni-
ków), jak i bezpieczeństwa ekonomicznego 
(np. oferowanie produktu o niskiej jako-
ści w cenie i ze specyfikacją produktu ga-
tunkowo lepszego). W celu prawidłowego 
rozpoznania fałszerstw żywności, Główny 
Inspektor Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych sporządzał kwartalne 
programy kontroli planowych dotyczą-
ce jakości handlowej dla poszczególnych 
rodzajów artykułów rolno-spożywczych. 
Programy te zakładały, tam gdzie to ko-
nieczne, również weryfikację składników 
produktu, w tym pochodzenie składników 
żywności oznaczonej jako „wyproduko-
wane w Polsce”. 

Ponadto wytyczne dla wojewódzkich 
inspektorów Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych zawierały proce-
durę postępowania w wypadku wykrycia 
w trakcie kontroli produktu niebezpiecz-
nego, w tym konieczność bezzwłocznego 
powiadamiania właściwych miejscowo or-
ganów urzędowej kontroli żywności.

Dla Inspekcji Jakości Handlowej Ar-
tykułów Rolno-Spożywczych przy kwa-
lifikowaniu nieprawidłowości wiążąca 
była definicja zafałszowanego artykułu 
rolno-spożywczego znajdująca się w usta-
wie o jakości handlowej artykułów rol-
no-spożywczych11. Inspekcja JHARS 
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nie kwalifikowała nieprawidłowości pod 
względem ich wpływu na zdrowie kon-
sumentów oraz nie prowadziła statystyk 
na ten temat. W uzasadnionych przypad-
kach inspektorzy JHARS przekazywali 
stosowne informacje i ustalenia z kontroli 
do innych organów, np. Państwowej In-
spekcji Sanitarnej.

W IH nie wdrożono odrębnych procedur 
dotyczących weryfikowania na poziomie 
handlowym planów zapobiegających za-
fałszowaniu żywności. Tego zjawiska do-
tyczyły, oprócz rocznych planów kontroli 
IH, programy kontroli opisujące procedurę 
kontrolną.

Roczne plany kontroli konstruowano tak, 
aby priorytetem działań IH było ujawnia-
nie zafałszowań środków spożywczych. 
Stąd też już na etapie planowania współpra-
cowano z IJHARS w ten sposób, że Prezes 
UOKiK zgłaszał do Głównego Inspekto-
ra JHARS propozycje tematów kontroli 
jakie należałoby przeprowadzić w miejscu 
produkcji. Natomiast Główny Inspektor 
IJHARS przesyłał do Prezesa UOKiK te-
maty, których potrzebę realizacji widział 
na etapie handlu detalicznego. Takie pla-
nowanie pozwalało na podjęcie działań 
przez organy IJHARS po otrzymaniu in-
formacji o niewłaściwej jakości handlowej 
ujawnionej w obrocie detalicznym przez IH 
i odwrotnie.

Problemy kadrowe inspekcji

W okresie objętym kontrolą wszystkie 
badane inspekcje odnotowały spadek 
zatrudnienia lub znaczną niestabilność 
kadr oraz niedostateczne wynagradza-
nie pracowników, co bezpośrednio wpły-
wało na jakość wykonywanych zadań. 
Taka sytuacja miała miejsce głównie 

w instytucjach szczebla wojewódzkiego. 
Dostrzegając podjęte już działania służą-
ce zwiększaniu wynagrodzeń w strefie 
budżetowej, w ocenie NIK, mogą one 
być niewystarczające, a w konsekwencji 
prawidłowa realizacja zadań przez organy 
urzędowej kontroli żywności – zagrożona. 
Zmniejszający się stan zatrudnienia i trud-
ności z pozyskaniem wykwalifikowanych 
pracowników z uwagi na niskie uposaże-
nia wpływało negatywnie na organizację 
i stabilizację prowadzonej działalności. 
Taka sytuacja miała miejsce w kontrolo-
wanych jednostkach, co wymuszało po-
dejmowanie działań zaradczych. 

Przykładowo, w Wojewódzkim In-
spektoracie Jakości Handlowej Arty-
kułów Rolno-Spożywczych w Warsza-
wie, a więc na bardzo konkurencyjnym 
dla pracownika rynku, w celu pozyska-
nia pracowników – wobec możliwości 
zaoferowania niskiego wynagrodzenia 
– obniżono wymagania w stosunku 
do kandydatów. 

Największy problem z obsadą kadrową 
miała Inspekcja Weterynaryjna, w której 
ogólna liczba osób zatrudnionych w latach 
2017–2018 spadła o 1,4%, przy czym stan 
zatrudnienia lekarzy weterynarii zmniej-
szono aż o 6,5% (141 osób). Przełożyło 
się to na sytuację kadrową powiatowych 
zespołów ds. bezpieczeństwa żywno-
ści, która uniemożliwiała prawidłową 
realizację zadań aż 191 na 306 zespo-
łów (tj. 62,4%). W skrajnym przypadku 
jako zagrażającą prawidłowemu wykony-
waniu zadań Inspekcji oceniono sytuację 
kadrową we wszystkich zespołach (WIW 
w Opolu) i tylko w jednym województwie 
– dolnośląskim zagrożonych było mniej 
niż 50% zespołów.
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Niedobory kadrowe wpływały także 
na problemy z realizacją zaplanowanych 
kontroli, zarówno na szczeblu central-
nym, jak i wojewódzkim. Ponadto In-
spekcja Weterynaryjna nie zrealizowała 
dwóch z trzech celów zaplanowanych 
na 2017 r. w budżecie zadaniowym zwią-
zanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
żywności. 

Przyczynami zmniejszającego się zatrud-
nienia12 były:

 • duży (sięgający 70%) odsetek umów 
o pracę rozwiązanych na wniosek pra-
cownika;

 • niski odsetek przeprowadzonych na-
borów zakończonych zawarciem umowy 
o pracę (ponad 30%), przy czym aż w 56% 
przeprowadzonych naborów nie złożono 
żadnej aplikacji; mała skuteczność nabo-
rów była związana z niskim poziomem 
wynagrodzeń w Inspekcji.

Również w wypadku wojewódzkich in-
spektoratów jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych uwagę zwracało niskie 
uposażenie kadry, jej niestabilność i trud-
ności w pozyskaniu nowych pracowników. 

Jeśli chodzi o Państwową Inspekcję Sa-
nitarną – Wojewódzkie Stacje Sanitarno-
-Epidemiologiczne – niedofinansowanie 
i zmniejszająca się liczba wykwalifikowa-
nych pracowników także wpływały na nie-
pełną realizację zadań. 

Jak wynika ze sprawozdań Szefa Służ-
by Cywilnej o stanie służby cywilnej 
i realizacji jej zadań za lata 2017 i 2018, 
przeciętne wynagrodzenia całkowite 
w Wojewódzkich Inspektoratach Jakości  

12 Według analizy przeprowadzonej w Głównym Inspektoracie Weterynarii w 2017 r., przedstawionej Mini-
strowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w notatce z 23.10.2017, obejmującej okres od 1.1.2015 do 30.9.2017.

Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych w  latach objętych kontrolą, 
a w przypadku Wojewódzkich Inspekto-
ratów Inspekcji Handlowej w 2017 r., po-
mimo nieznacznych wzrostów, były niż-
sze od przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej.

Wnioski
W wyniku ustaleń poczynionych w trakcie 
kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnio-
sła m.in. o:
1. Zorganizowanie systemu kontroli i po-
boru próbek w sposób umożliwiający efek-
tywne korzystanie przez uprawione organy 
z narzędzi zapobiegających wprowadze-
niu do obrotu żywności niebezpiecznej 
– do Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Głównego Lekarza Weterynarii. 
2. Zwiększenie finansowania inspekcji 
w celu poprawy sytuacji kadrowej oraz od-
powiedniego wyposażenia organów urzę-
dowej kontroli żywności i podniesienia 
skuteczności ich działania – do Prezesa 
Rady Ministrów.
3. Stworzenie rozwiązań mających na celu 
wykrywanie i zapobieganie przypadkom 
prowadzenia nielegalnej działalności pole-
gającej na produkcji żywności pochodze-
nia zwierzęcego – do Głównego Lekarza 
Weterynarii.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli re-
alizacji powyższych wniosków sprzyjało-
by powierzenie kompleksowego nadzo-
ru nad żywnością jednolitej, wyspecjali-
zowanej służbie, na co Izba wskazywała 
we wcześniejszych kontrolach.
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Działania NIK służące poprawie 
bezpieczeństwa żywności
Dostrzegając istotność problemu zarówno 
z perspektywy konsumenta, jak i sprawno-
ści i prawidłowości funkcjonowania pań-
stwa, Prezes NIK powołał13 Zespół do 
spraw przygotowania analizy systemowej 
„System bezpieczeństwa żywieniowego 
w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki 

13 Zarządzeniem nr 7/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 4.2.2020,(niepublikowane).

zmian”. Analiza ma m.in. prezentować za-
łożenia funkcjonowania tego systemu oraz 
potrzebne kierunki zmian.
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Liczba dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia wykazującej zaburzenia psychiczne, 
które wymagają profesjonalnej pomocy, wynosi w Polsce około 630 tys. (9%). Bardzo 
wysoki jest też odsetek prób samobójczych nastolatków; stanowią one drugą przyczy-
nę zgonów w tej grupie wiekowej. Mimo skali problemu i doniesień medialnych na te-
mat nieprawidłowości w funkcjonowaniu psychiatrycznej opieki zdrowotnej małolet-
nich, te sprawy nie były przedmiotem wystarczającego zainteresowania konsultantów 
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (krajowego i wojewódzkich). Najwyższa 
Izba Kontroli podjęła więc kontrolę mającą na  celu ocenę dostępności lecznictwa 
psychiatrycznego dla tej grupy pacjentów1.

MARIA M. GOSTYŃSKA

Lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży

Dostępność i rozwiązania organizacyjno-kadrowe

Wprowadzenie1

Podstawową zasadą terapii dzieci i mło-
dzieży, w przypadkach pogorszenia się 
ich stanu psychicznego, jest komplekso-
wość, z uwzględnieniem kontekstu spo-
łecznego i rodzinnego, w jakim dziecko 
funkcjonuje, diagnozy psychologicznej 
i lekarskiej oraz wielokierunkowego pro-
cesu leczenia i rehabilitacji. Leczenie po-
winno obejmować psychoterapię, pomoc 
ze strony rodziny a w razie potrzeby środ-
ki farmakologiczne. W skali kraju wystę-
pują jednak istotne trudności w dostępie 

1 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Dostępność�lecznictwa�psychiatrycznego�
dla�dzieci�i�młodzieży�(w�latach�2017–2019) nr ewid.170/20A9/P/059/KZD, Departament Zdrowia NIK, 
marzec 2020 r.; przeprowadzono ją w Ministerstwie Zdrowia oraz w dziewięciu podmiotach leczniczych 
udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym i 13 – udzielających świadczeń w trybie ambulatoryjnym 
(na terenie województw: lubuskiego, mazowieckiego opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i warmińsko-
-mazurskiego).

do tego rodzaju świadczeń wynikające z or-
ganizacji obecnie funkcjonującego systemu 
opieki psychiatrycznej. W sytuacji, gdy do-
tknięte zaburzeniami psychicznymi dzieci 
nie otrzymają odpowiedniego wsparcia, 
problemy, które mają, mogą trwale odci-
snąć się na całym ich życiu.

Jak wynika z danych Komendy Głównej 
Policji, w grupie wiekowej nastolatków 
drugą co do częstości przyczyną zgonów 
są samobójstwa (Polska jest w czołówce 
Europy pod względem liczby samobójstw); 
łącznie – w okresie objętym kontrolą 
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– było 1987 zamachów samobójczych, 
w tym 250 zakończonych zgonem2.

Obecnie również opieka w środowi-
sku dziecka prawie nie istnieje, ponieważ 
czasem jest to pomoc pedagoga szkolne-
go, poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej lub poradni zdrowia psychicznego, 
ale każde z tych podmiotów funkcjonuje 
osobno. Brakuje również terapii rodzinnej. 
Także tylko raz w okresie objętym kontrolą 
omawiane były problemy opieki psychia-
trycznej dzieci i młodzieży na posiedzeniu 
Rady do spraw Zdrowia Psychicznego3.

Ustalenia kontroli
Działania Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia rozpoczął wdrażanie 
rozwiązań prawnych i organizacyjnych, 
które pozwolą na funkcjonowanie nowego 
modelu leczenia środowiskowego4 (sta-
nowiącego najbardziej efektywną formę 
opieki nad dziećmi i młodzieżą), już po 
zakończeniu kontroli NIK5.

Ten model ochrony zdrowia psychicz-
nego dzieci i młodzieży, wprowadzają-
cy trzy poziomy referencyjne placówek 

2 W latach 2017–2019 (I półr.) liczba zamachów samobójczych wśród małoletnich w wieku 7-18 lat wzrosła 
z 730 (w roku 2017) do 772 (w roku 2018), a w I półr. 2019 r. wyniosła już 485.

3 Posiedzenie Rady odbyło się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 23.11.2017.
4 Według Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 (dalej NPOZP) nie-

zbędnym kierunkiem zmian i warunkiem rozwoju psychiatrycznej opieki zdrowotnej jest wdrożenie środo-
wiskowego modelu ochrony zdrowia psychicznego. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8.2.2017w�sprawie�
Narodowego�Programu�Ochrony�Zdrowia�Psychicznego�na�lata�2017–2022 (Dz. U. z 2017 r. poz. 458).

5 Kontrola w Ministerstwie Zdrowia zakończyła się 19.7.2019.
6 Zarządzenie Ministra Zdrowia z 20.2.2018 w�sprawie�powołania�Zespołu�do�spraw�zdrowia�psychicznego�

dzieci�i�młodzieży�(Dz.Urz. MZ z 2018 r. poz. 6), zwanego dalej Zespołem.
7 W dniu powołania Zespołu w jego skład weszło 13 ekspertów i praktyków zajmujących się zdrowiem psy-

chicznym dzieci i młodzieży, a w styczniu 2019 r. Minister rozszerzył skład Zespołu o kolejnych 11 ekspertów, 
na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z 29.1.2019 zmieniającego zarządzenie w�sprawie�powołania�
Zespołu�do�spraw�zdrowia�psychicznego�dzieci�i�młodzieży�(Dz. Urz. MZ z 2019 r. poz. 8).

8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.8.2019 zmieniające rozporządzenie w�sprawie�świadczeń�gwaran-
towanych�z�zakresu�opieki�psychiatrycznej�i�leczenia�uzależnień (Dz. U. poz. 1640). Rozporządzenie weszło 
w życie 30.8.2019, wygasło 30.11.2019.

realizujących świadczenia opieki psychia-
trycznej dla pacjentów w wieku rozwojo-
wym jest niezbędnym warunkiem rozwoju 
lecznictwa psychiatrycznego. Ma zapew-
nić odpowiednią profilaktykę adresowa-
ną do tej populacji oraz skuteczną terapię 
i przyczynić się do poprawy dostępności 
świadczeń.

W 2018 r. Minister Zdrowia powołał 
Zespół do spraw zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży6, którego zadaniem 
było przygotowanie rekomendacji do-
tyczących poprawy opieki nad dzieć-
mi i młodzieżą w lecznictwie psychia-
trycznym i leczenia uzależnień7. Minister 
nie określił jednak w zarządzeniu terminu 
zakończenia prac Zespołu i do zakończe-
nia kontroli NIK Zespół nie przygotował 
oczekiwanych rekomendacji.

Pomimo to, w sierpniu 2019 r. – w celu 
wdrożenia modelu leczenia środowisko-
wego dzieci i młodzieży – Minister wydał 
rozporządzenie wprowadzające nowe wa-
runki udzielania świadczeń8 a następnie 
– aby umożliwić zawieranie umów – do-
piero we wrześniu wydał rozporządzenie 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych kryteriów wyboru ofert 
w postępowaniu w sprawie zawarcia umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej9.

Nadmienić należy, że posiedzenia Ze-
społu nie były dokumentowane, w MZ 
nie sporządzono dokumentacji (sprawoz-
dań, protokołu) ilustrującej przebieg prac. 
Nie przedstawiono również kontrolerom 
z NIK dokumentów prezentujących wyniki 
monitorowania prac ani analizy funkcjo-
nowania Zespołu10.

W sprawie stworzenia opieki środowi-
skowej dla dzieci i młodzieży z zaburzenia-
mi psychicznymi Minister Zdrowia podjął 
współpracę z Ministrem Edukacji Naro-
dowej dotyczącą funkcjonowania poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. Podkre-
ślić jednak należy, że w ramach NPOZP 
nie przewidziano zadań dotyczących szko-
lenia psychologów i pedagogów zatrudnio-
nych w poradniach psychologiczno-pe-
dagogicznych oraz w szkołach, służących 
redukcji potencjalnych zagrożeń i incy-
dentów zaburzeń zdrowia psychicznego 
wśród uczniów lub wychowanków.

Minister Zdrowia nie zapewnił rów-
nież równomiernego rozmieszczenia le-
karzy psychiatrów dzieci i młodzieży na te-
renie kraju, co uniemożliwiało zapewnienie 
małoletnim równego dostępu do świad-
czeń opieki psychiatrycznej.

9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.9.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kry-
teriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz.U. poz.1887). 

10 Według Regulaminu organizacyjnego MZ stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z 6.2.2019 
w�sprawie�regulaminu�organizacyjnego�Ministerstwa�Zdrowia�(Dz. Urz. MZ z 2019 r. poz. 12, ze zm.), mo-
nitorowanie prac oraz analiza zasadności funkcjonowania zespołów powoływanych przez Ministra Zdrowia 
należy do zadań Biura Ministra.

11 Liczba pacjentów przypadających na jednego psychiatrę dziecięcego wynosiła w skali kraju, w roku 2018, 
średnio 417 osób (od 202 osób w województwie łódzkim do 980 osób w województwie podkarpackim).

Najmniej lekarzy tej specjalności przy-
padających na 10 tys. osób małoletnich 
było w województwie lubuskim (0,16), 
a najwięcej – w województwie łódzkim 
(0,79)11.

Według stanu na 31 marca 2019 r. liczba 
psychiatrów dzieci i młodzieży wykonują-
cych ten zawód wynosiła 419 a 169 leka-
rzy było w trakcie specjalizacji. Minister 
Zdrowia nie określił wskaźników mini-
malnej liczby lekarzy psychiatrów dzie-
ci i młodzieży w stosunku do populacji, 
która zaspokoi potrzeby ani nie opracował 
modelu prognozowania zapotrzebowania 
na lekarzy specjalistów, aby – uwzględ-
niając zmiany demograficzne – zapewnić 
ich niezbędną liczbę, w tym lekarzy psy-
chiatrów dzieci i młodzieży.

Wskaźnik liczby lekarzy psychiatrów 
dzieci i młodzieży na 10 tys. małolet-
nich w Polsce, według stanu na 31 grud-
nia 2018 r., wyniósł 0,51. Natomiast we-
dług standardu WHO (2005 r.) dla kraju 
o średnim poziomie dochodów liczba psy-
chiatrów dziecięcych powinna wynosić 
– 1 na 10 tys. dzieci i młodzieży.

W latach 2017–2019 Minister Zdro-
wia podjął wprawdzie działania mające 
zwiększyć liczbę specjalistów zajmują-
cych się ochroną zdrowia psychicznego 
małoletnich (m. in. wpisując psychiatrię 
dzieci i młodzieży na listę specjalności 
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priorytetowych), ale nie spowodowa-
ło to istotnego zainteresowania lekarzy 
wyborem tej specjalizacji. Na 161 miejsc 
szkoleniowych w dziedzinie psychiatrii 
dzieci i młodzieży w trybie rezydenckim 
– tylko 39 osób (tj. 24,2%) zdecydowało 
się na podjęcie szkolenia w tej specjaliza-
cji. Przyczyną były m. in. dysproporcje 
występujące w rozmieszczeniu ośrodków 
i miejsc szkoleniowych w poszczególnych 
województwach (różnice w liczbie miejsc 

12 Według stanu na 31.3.2019 – 31 jednostek było uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z psychiatrii 
dzieci i młodzieży (posiadały łącznie 254 miejsca szkoleniowe),

13 Według stanu na koniec I półr. 2019 r. stacjonarne całodobowe oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży funkcjono-
wały w 15 województwach, nie było takiego oddziału w województwie podlaskim (powodem był brak świadczeniodawcy 
mogącego udzielać świadczeń w tym trybie). Natomiast oddziały dzienne funkcjonowały na terenie 11 województw; 
nie było ich w województwie lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. 

szkoleniowych wynosiły od zera w woje-
wództwie podlaskim do 64 w wojewódz-
twie mazowieckim)12.

Dysproporcje w rozmieszczeniu na te-
renie kraju dotyczyły także stacjonarnych 
oddziałów psychiatrycznych dla dzieci 
i młodzieży (40) oraz oddziałów dzien-
nych (46), w których udzielano świad-
czeń psychiatrycznych małoletnim, a na 
terenie niektórych województw w ogóle 
ich nie było13.

Rysunek 1. Rozmieszczenie miejsc szkoleniowych w poszczególnych województwach

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych MZ.
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Natomiast podmioty udzielające świad-
czeń psychiatrycznych dla dzieci i mło-
dzieży w trybie ambulatoryjnym (171) 
funkcjonowały we wszystkich wojewódz-
twach, ale według stanu na koniec I półro-
cza 2019 r. było ich o 13 mniej niż w roku 
2018 (184).

NIK zwróciła uwagę na odpowiedzial-
ność władz publicznych za zapewnienie 
mieszkańcom kraju równego dostępu 
do świadczeń na terenie poszczególnych 
województw14. W tym obszarze nie może 
zabraknąć aktywnych działań Ministra 
Zdrowia.

Diagnozowanie i leczenie  
w trybie stacjonarnym

Kontrola wykazała nieprawidłowości w or-
ganizacji systemu diagnozowania i leczenia 
zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzie-
ży w trybie stacjonarnym (w szpitalach).

W badanym okresie, w ośmiu placów-
kach hospitalizowano łącznie 7340 pa-
cjentów małoletnich i w sześciu z nich 

14 Konstytucja RP nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony zdrowia obywateli. Nie określa jednak 
szczegółowo jak ma być on realizowany, przenosząc określenie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie 
na ustawy, a nadzór nad ich realizacją na administrację publiczną.

15 30.8.2019 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.8.2019 zmieniające rozporządzenie w�sprawie�
świadczeń�gwarantowanych�z�zakresu�opieki�psychiatrycznej�i�leczenia�uzależnień (Dz.U. poz. 1640), któ-
rym, w rozporządzeniu z 19.6.2019 w�sprawie�świadczeń�gwarantowanych�z�zakresu�opieki�psychiatrycznej�
i�leczenia�uzależnień, dodano załącznik nr 8 Warunki�szczegółowe,�jakie�są�obowiązani�spełniać�świadcze-
niodawcy�realizujący�świadczenia�gwarantowane�z�zakresu�opieki�psychiatrycznej�dzieci�i�młodzieży�w�ra-
mach�poziomów�referencyjnych. Załącznik ten wprowadza w odniesieniu do dzieci i młodzieży formy opieki 
środowiskowej, w ramach których zapewniona jest opieka dla dzieci poniżej 7. roku życia, w tym w ramach 
całodobowej opieki stacjonarnej. Dotyczy to jednak tylko tych świadczeniodawców, którzy wyrazili zgodę 
na zmianę dotychczasowych umów. Warunki będą też miały zastosowanie do umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej zawartych w wyniku postępowań w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami 
wszczętych po dniu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego.

16 Na przykład w Szpitalu w Zagórzu, w okresie objętym kontrolą, odnotowano 51 przypadków odmowy przyjęć pa-
cjentów do 7 r. ż. ponieważ – jak wyjaśniono – na oddziale nie ma warunków do hospitalizacji dziecka z opiekunem.

17 Średnie wykorzystanie łóżka w poszczególnych szpitalach, które były kontrolowane, wynosiło: w roku 2017 
– od 73,62% (Szpital w Zagórzu), do 101,10% (Szpital w Olsztynie), w roku 2018 – od 78,71% (Szpital w Za-
górzu), do 108,44% (Szpital w Łańcucie) a w roku 2019 (I kwartał) – 18,32% (Szpital w Zagórzu), do 29,14% 
(Szpital w Łańcucie).

odmówiono przyjęcia 3890 pacjentom, 
głównie z powodu braku wskazań.

Z ustaleń kontroli wynika, że w nie-
których szpitalach nie hospitalizowano 
dzieci do 7 r.ż., ponieważ – jak wyjaśniano 
– zgodnie z wymogiem określonym w Za-
łączniku nr 1 (l.p.2) do rozporządzenia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych15, 
(obowiązującym w okresie objętym kontro-
lą) świadczenia psychiatryczne dla dzieci 
i młodzieży obejmowały diagnostykę i le-
czenie małoletnich objętych obowiązkiem 
szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształ-
cących się w szkołach ponadgimnazjalnych 
(do ich ukończenia)16.

W latach 2017–2019 (I kwartał) w sze-
ściu skontrolowanych szpitalach łączna 
liczba łóżek rzeczywistych (wykorzysty-
wanych w oddziałach) zmniejszyła się 
z 272 (w 2017 r.) do 267 (w 2018 r.) i 242 
(w 2019 r.). Stopień wykorzystania łóżek 
wynikał ze zgłoszeń pacjentów do lecze-
nia17, natomiast przeciętny czas hospitali-
zacji w poszczególnych szpitalach wynosił: 
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w roku 2017 – od 17,93 dnia (w Szpitalu 
w Opolu18 ) do 38,93 (w Szpitalu w Zabo-
rze19 ), w 2018 r. – od 17,80 dnia (w Szpitalu 
w Opolu) do 32,53 (w Szpitalu w Łańcu-
cie20 ), a w 2019 r. (w I kwartale) – od 18,74 
(w Szpitalu w Bielsku-Białej21) do 39,46 
dnia (w Szpitalu w Zaborze).

W dwóch szpitalach (spośród ośmiu ob-
jętych kontrolą) pacjenci małoletni ho-
spitalizowani byli na oddziałach dla doro-
słych. Nie ograniczało to jednak udzielania 
im świadczeń w zakresie psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży.

Wyniki kontroli wskazały, że niektóre 
szpitale leczyły małoletnich pacjentów 
(świadczyły psychiatryczne usługi zdro-
wotne) ponad limit określony w umo-
wach z OW NFZ zawartych na  lata 
2017–201922.

W pięciu szpitalach (spośród ośmiu 
skontrolowanych) prowadzono rejestry 
osób oczekujących na hospitalizację psy-
chiatryczną, a w pozostałych – nie, uza-
sadniając to brakiem pacjentów oczekują-
cych na przyjęcie do szpitala. Według stanu 
na 31 grudnia 2018 r., pacjenci w stanie 

18 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu (zwany dalej „Szpitalem w Opolu”)
19 SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Szpital Psychiatryczny (zwany dalej „Szpitalem w Zaborze”).
20 Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o. (zwane dalej „Szpitalem w Łańcucie”).
21 Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej (dalej zwany: „Szpitalem w Bielsku-Białej”). Oddział Psychiatryczny 

dla Dzieci i Młodzieży rozpoczął działalność od 15.11.2018.
22 Na przykład w Szpitalu w Łańcucie – w okresie objętym kontrolą, średnie wykorzystanie łóżek wynosiło: 

95,07% w 2017 r., 108,44% w 2018 r. i 106,37% w I kwartale 2019 r., Szpital w Olsztynie zrealizował takie 
świadczenia na poziomie większym od zakontraktowanego odpowiednio dla poszczególnych lat o: 0,9%, 
9,9% i 14,1%. 

23 Według danych NFZ otrzymanych na etapie kontroli P/19/058: Realizacja zadań NFZ w 2018 r. – w skali 
kraju, wg stanu na 31.12.2018, liczba małoletnich pacjentów w stabilnym stanie zdrowia, oczekujących na ho-
spitalizację (na udzielanie świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej) wynosiła 402 osoby i była mniejsza 
od liczby oczekujących – wg stanu na 31.12.2017 – o 114 osób, średni rzeczywisty czas oczekiwania na hospi-
talizację zmniejszył się z dwóch dni (w 2017 r.) do półtora dnia. Liczba pacjentów oczekujących na hospitaliza-
cję (w 2018 r.) wynosiła, w 11 województwach, średnio 36 pacjentów a średni rzeczywisty czas oczekiwania 
to osiem dni. Natomiast w pięciu województwach nie było kolejek oczekujących na hospitalizację.

stabilnym oczekiwali na hospitalizację 
do trzech szpitali, spośród ośmiu objętych 
kontrolą (łącznie 43 pacjentów); średni 
czas oczekiwania wynosił 18 dni.

Natomiast pacjenci w sytuacjach pil-
nych oczekiwali na hospitalizację tylko 
do jednego spośród ośmiu badanych szpi-
tali, tj. do Szpitala w Bielsku-Białej (dwie 
osoby w IV kwartale 2018 r. i 11 osób 
w I kwartale 2019 r., a średni czas ocze-
kiwania wynosił – 13 i 28 dni23).

Zarówno liczba pacjentów, jak i czas 
oczekiwania na hospitalizację miały wa-
hania sezonowe (np. okres wakacyjny, okres 
jesienno-zimowy, sprzyjający depresjom 
i zaburzeniom nastroju, początek roku 
szkolnego).

Hospitalizacja małoletnich pacjentów

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego 
małoletniego pacjenta lub osoby całko-
wicie ubezwłasnowolnionej odbywa się 
na podstawie pisemnej zgody ustawowe-
go przedstawiciela pacjenta, wyrażonej 
w dokumencie „Zgoda na leczenie psy-
chiatryczne”.
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W okresie objętym kontrolą hospitalizo-
wano łącznie 4683 pacjentów małoletnich 
za ich zgodą lub zgodą opiekuna, natomiast 
bez takiej zgody łącznie 547 pacjentów. 
W trybie nagłym – bez zgody (art. 23 usta-
wy o ozp)24 hospitalizowano 167 małolet-
nich pacjentów, a w trybie przymusowej 
obserwacji (art. 24 ustawy o ozp) łącznie 
373 pacjentów.

Małoletni pacjenci hospitalizowani byli 
również na wniosek rodziny (art. 29 usta-
wy o ozp) – łącznie 809 małoletnich pa-
cjentów, w tym 338 – z doręczonym orze-
czeniem lekarza psychiatry, które szcze-
gółowo uzasadniało potrzebę leczenia 
w szpitalu psychiatrycznym (art. 30 
ustawy o ozp).

W przypadkach umieszczenia mało-
letniego pacjenta w szpitalu psychia-
trycznym bez jego zgody, zawiadomienie 
o tym kierowano do sądu opiekuńczego 
(art. 23 ust. 4 ustawy o ozp); postano-
wienie dotyczące przyjęcia do szpitala 
bez zgody zainteresowanego wydawał 

24 Ustawa z 19.8.1994 o�ochronie�zdrowia�psychicznego�(Dz.U. z 2018 r. poz. 1878), zwana dalej ustawą�o�ozp.
25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.4.2005 w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowa-

nia, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1928) zwane dalej rozporządzeniem�w�sprawie�kierowania�i�pobytu�nieletnich�w�pod-
miotach�leczniczych�niebędących�przedsiębiorcami. 

26 Ustawa z 26.10.1982�o�postępowaniu�w�sprawach�nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969).
27 Na przykład do Szpitala w Łańcucie (jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nazwą Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o.), sądy skierowały troje nieletnich wydając orzeczenie o umiesz-
czeniu ich w tym Szpitalu – na podstawie przepisów ustawy o�postępowaniu�w�sprawach�nieletnich, mimo iż Prezes 
Centrum informował sądy, że nie jest uprawniony do prowadzenia obserwacji, leczenia i postępowania wychowaw-
czego z takimi pacjentami na mocy wyżej wymienionej ustawy i przepisów wykonawczych do niej. Jednak sądy 
nie zmieniły wydanych postanowień i nieletni byli hospitalizowani w tym szpitalu. W postanowieniu o skierowaniu 
jednego z tych trzech nieletnich pacjentów, sąd określił termin jego pobytu w oddziale – na�czas�trwania�postępowa-
nia�sądowego (celem ustalenia czy ulega demoralizacji), a rzeczywisty okres pobytu nieletniego w tym przypadku 
przekroczył termin określony w przepisie (art. 25a ust. 4 ustawy o�postępowaniu�w�sprawach�nieletnich) i wyniósł 
łącznie 74 dni. W okresie objętym kontrolą w szpitalu przebywały jeszcze dwie nieletnie osoby, które winny być 
umieszczone w publicznym zakładzie psychiatrycznej opieki zdrowotnej dysponującym warunkami wzmocnionego 
zabezpieczenia, podczas gdy oddział, na którym byli hospitalizowani nie spełniał kryteriów określonych w § 16 pkt 5 
i § 17 pkt 3 rozporządzenia w�sprawie�kierowania�i�pobytu�nieletnich�w�podmiotach�leczniczych.

sąd opiekuńczy. Nie było jednak przy-
padku wydania przez sąd postanowienia 
o braku podstaw do przyjęcia do szpitala 
osoby małoletniej bez jej zgody lub zgody 
jej opiekuna prawnego.

Stwierdzono natomiast przypadki, że 
sądy nie przestrzegały §1 rozporządzenia 
w sprawie leczenia i pobytu nieletnich 
w podmiotach leczniczych25, który sta-
nowi, że sądy uprawnione są do umiesz-
czania nieletnich jedynie w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębior-
cami. Nie przestrzegały również art. 25a 
ust. 4 ustawy o postępowaniu w spra-
wach nieletnich26, który stanowi, że ob-
serwacja w podmiocie leczniczym niebę-
dącym przedsiębiorcą nie powinna trwać 
dłużej niż cztery tygodnie; na wniosek 
podmiotu leczniczego sąd rodzinny może 
przedłużyć ten termin na czas nieokre-
ślony, niezbędny do zakończenia obser-
wacji, a łączny czas trwania obserwacji 
w danej sprawie nie może przekroczyć 
sześciu tygodni27.
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Zapewnienie udzielania świadczeń

W okresie objętym kontrolą wymagania 
dotyczące liczby i kwalifikacji (wykształ-
cenie, staż, wymagane certyfikaty) pra-
cowników niezbędnych do zapewnienia 
opieki na oddziałach były uregulowane 
w rozporządzeniu w sprawie świadczeń 
gwarantowanych, rozporządzeniu w spra-
wie kwalifikacji pracowników w podmio-
tach leczniczych28 oraz w umowach z OW 
NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdro-
wotnej – opieka psychiatryczna i leczenie 
uzależnień29.

W sześciu szpitalach objętych kon-
trolą, na oddziałach, w których leczono 
psychiatrycznie małoletnich pacjentów 

28 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.7.2011 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszcze-
gólnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz.U. z 2011 r. 
nr 151, poz. 896), zwane dalej rozporządzeniem�w�sprawie�kwalifikacji�pracowników�w�podmiotach�leczniczych.

29 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych (załącznik nr 1 poz. 2), na oddziale powi-
nien być zatrudniony jeden lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży (na 32 łóżka), lekarz specjalista 
w dziedzinie psychiatrii (jeden etat na 16 łóżek), psycholog ( jeden etat na 10 łóżek) oraz osoba prowadząca 
terapię zajęciową (jeden etat na 60 łóżek) oraz pielęgniarki.

30 Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych, na oddziałach udzielających psychiatrycznych świadczeń 
małoletnim, w okresie objętym kontrolą, przedstawiało się następująco: Lekarze: wg stanu na 31.12.2017, 
w sześciu szpitalach (272 łóżka rzeczywiste) zatrudnionych było ogółem 55 lekarzy na 47,05 etatu a wg 
stanu prawnego (wynikającego z rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych), minimalny stan 
ich zatrudnienia w tych podmiotach powinien wynosić 25,51 etatu.  Natomiast wg stanu na 31.12.2018, w 
tych szpitalach  (267 łóżek rzeczywistych) było zatrudnionych 45 lekarzy na 36,3 etatu (wg stanu prawnego 
25,05 etatu) a wg stanu na 31.3.2019, w tych szpitalach (242 łóżka rzeczywiste) było zatrudnionych ogółem 
45 lekarzy – na 32,02 etatu (wg stanu prawnego 22,72 etatu ). Pielęgniarki: rzeczywisty stan zatrudnienia, 
w sześciu szpitalach wynosił, odpowiednio w latach, 92 pielęgniarki na 86,77 etatu, 100 – na 94,25 etatu 
i 102 – na 94,43 etatu. Psycholodzy: wg stanu na 31.12.2017, w sześciu szpitalach było zatrudnionych 45 
psychologów na 31,53 etatu, a wg stanu prawnego, minimalny stan zatrudnienia winien wynosić 27,21 eta-
tu . Natomiast wg stanu na 31.12.2018 zatrudnionych było 48 osób – na 36,02 etatu (wg stanu prawnego, 
26,71 etatu) a wg stanu na 31.3.2019 – 45 osób na 34,84 etatach (wg stanu prawnego –  24,22 etatu). Te-
rapeuci: w poszczególnych latach objętych kontrolą, w sześciu szpitalach, zatrudnionych było 20 terapeu-
tów – odpowiednio: na 13,41 etatu, na 14,58 etatu i na 15,08 etatu (a wg stanu prawnego, minimalny stan 
zatrudnienia winien wynosić odpowiednio – 4,54, 4,46 i 4,04 etatu).

31 Zarówno w obowiązującym do 1.4.2019 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26.6.2012 w sprawie szczegóło-
wych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz.U. poz. 739) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26.3.2019 w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecz-
niczą (Dz.U. poz. 595).

(udzielano małoletnim pacjentom świad-
czeń z zakresu psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej), rzeczywisty stan zatrud-
nienia pracowników ogółem (w każdej 
grupie zawodowej) – biorąc pod uwagę 
rzeczywistą liczbę łóżek na oddziale, był 
z reguły większy30 od stanu prawnego 
określonego w rozporządzeniu w sprawie 
świadczeń gwarantowanych.

W czterech szpitalach (spośród siedmiu 
objętych kontrolą) pomieszczenia od-
działów spełniały wymagania określone 
w rozporządzeniu w sprawie szczegóło-
wych wymagań, jakim powinny odpowia-
dać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą31. 
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W pozostałych trzech nie dotrzymywano 
niektórych wymagań32.

Pacjenci małoletni mogli otrzymywać 
w trakcie hospitalizacji zgodę na okresowe 
przebywanie poza szpitalem na tzw. prze-
pustkach. W okresie objętym kontrolą ho-
spitalizowanych było łącznie 7340 takich pa-
cjentów; skorzystali oni łącznie z 2312 prze-
pustek. Wielokrotnie zgodę na przepustkę 
otrzymało łącznie 647 pacjentów. W toku 
kontroli nie można było jednak ustalić, 
czy i ilu nieletnim odmówiono wydania 
przepustki, ponieważ szpitale nie prowa-
dziły stosownych ewidencji.

W badanym okresie, w przypadku ma-
łoletnich pacjentów przebywających w szpi-
talach, wystąpiło łącznie 570 negatywnych 
zjawisk typu samookaleczenia, urazy, próby 
samobójcze, agresja wobec innego pacjenta, 
personelu, samowolne oddalenie się z od-
działu (ucieczka).

32 Na przykład w Szpitalu w Zagórzu nieprawidłowości polegały na: braku sali pobytu dziennego oraz jadalni 
(na ten cel wyodrębniono miejsce z korytarza); niewystarczającej szerokości drzwi w ośmiu salach łóżkowych, 
które nie pozwalały na swobodne wyprowadzenie łóżek, w tym w dwóch salach (sala do obserwacji ścisłej i sala 
do obserwacji super ścisłej), zarówno szerokość drzwi, jak i usytuowanie sali nie pozwalało na wyprowadzenie 
łóżka bez jego demontażu; nieprawidłowej konstrukcji drzwi na sali chorych, (stworzonej z sali sportowej), któ-
ra uniemożliwiała ich otwarcie w przypadku zablokowania od wewnątrz; zbyt małym odstępie między łóżkami 
w dwóch salach (sala chorych stworzona z sali sportowej oraz sala do ścisłej obserwacji), uniemożliwiającym 
swobodny dostęp do wszystkich łóżek w sali. Podobnie było w Szpitalu w Lublińcu, w którym ustawienie łóżek 
w pokojach (13 sal chorych) uniemożliwiało wymagany dostęp do nich z dwóch stron (jednej dłuższej i jednej krót-
szej), szerokość pokoju łóżkowego uniemożliwiała wyprowadzenie każdego łóżka bez konieczności przesuwania 
innych (co nie spełniało wymogów określonych w przywołanych wcześniej rozporządzeniach Ministra Zdrowia).

33 Podstawa i uzasadnienie zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 
wynika z art.18 ustawy o�ozp.

34 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.6.2012 w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastoso-
wania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz.U. poz. 740).

35 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.12.2018 w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec 
osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 2459).

36 Na przykład w Szpitalu w Zagórzu: W dokumentacji medycznej pacjentów brakowało informacji, czy zostali 
oni uprzedzeni o możliwości zastosowania wobec nich przymusu bezpośredniego, o fakcie zastosowania 
wobec nich przymusu, czasie trwania i rodzaju zastosowanego przymusu. W�Księgach�Raportów�Pielę-
gniarskich: brakowało informacji o przyczynach przedłużenia czasu stosowania przymusu, o osobach zle-
cających i wykonujących przymus bezpośredni, o rodzaju zastosowanego przymusu i czasie jego trwania. 
W Kartach�Przymusu: brakowało wpisów dotyczących oceny przez pielęgniarki stanu fizycznego pacjentów 
co 15 minut, wobec których stosowano przymus bezpośredni w formie unieruchomienia, trwający powyżej 

Reakcją personelu medycznego było za-
stosowanie przymusu bezpośredniego. 
W siedmiu szpitalach zastosowano go łącz-
nie 2761 razy wobec pacjentów małolet-
nich33 (w formie unieruchomienia pasami, 
izolacji, użycia kaftana bezpieczeństwa, 
przymusowego podania leków, a nawet 
zastosowania równocześnie kilku rodza-
jów środków).

Wyniki kontroli wskazały, że wymogi 
dotyczące stosowania i dokumentowania 
zastosowania przymusu bezpośredniego, 
określone w ustawie o ozp oraz rozporzą-
dzeniu w sprawie dokumentowania za-
stosowania przymusu bezpośredniego34 
i rozporządzeniu w sprawie stosowa-
nia przymusu bezpośredniego wobec 
osoby z zaburzeniami psychicznymi35, 
nie były ściśle przestrzegane36.

Przeprowadzona w toku kontroli ana-
liza 185 kart przymusu bezpośredniego 
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wykazała, że najczęstszą przyczyną stoso-
wania przymusu bezpośredniego była agre-
sja małoletnich (134 przypadki– tj. 72,4%), 
myśli samobójcze (21 przypadków – 11,4%) 
i samookaleczenia (12 przypadków – 6,5%).

Opieka medyczna

W niektórych szpitalach (np. w Lublińcu), 
w trakcie hospitalizacji małoletniego pa-
cjenta, jego rodzicom lub opiekunom praw-
nym nie udzielano informacji o kierunku 
i sposobie leczenia. Natomiast w innych 
placówkach (np. w Bielsku-Białej), tam, 
gdzie według wyjaśnień dyrektora szpita-
la/ordynatora oddziału, były prowadzone 
konsultacje rodzinne z lekarzem lub ordy-
natorem, liczba spotkań zależna była od po-
trzeb, sytuacji rodzinnej oraz przebiegu 
procesu diagnostycznego. Badana doku-
mentacja nie pozwoliła jednak na usta-
lenie zakresu prowadzonych konsultacji 
rodzinnych, czy organizowano spotkania 
terapeutyczne rodzin oraz spotkania edu-
kacyjne dla rodziców37.

4 godzin; brakowało informacji, czy pacjent został zbadany przez lekarza przed podjęciem decyzji o prze-
dłużeniu stosowanego przymusu, informacji o rodzaju zastosowanego przymusu wobec pacjenta; brakowa-
ło informacji o przyczynach przedłużenia stosowanego przymusu (w formie unieruchomienia lub izolacji); 
brakowało autoryzacji wpisów o zakończeniu stosowanego przymusu; w zawiadomieniach o zastosowaniu 
przymusu bezpośredniego brakowało oceny kierownika podmiotu leczniczego lub upoważnionego lekarza 
o zastosowanym przymusie; wszystkie Karty�przymusu, w których dokumentowany był w 2019 r. przymus bez-
pośredni, były niezgodne ze wzorem Karty, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 21.12.2018�w�sprawie�stosowania�przymusu�bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
Nie było w nich: opisu przebiegu stosowania przymusu bezpośredniego (z uwzględnieniem wyników badań 
przeprowadzonych przez lekarza psychiatrę); informacji o skutkach stosowania przymusu bezpośredniego 
dla zdrowia osoby, wobec której został zastosowany; imienia i nazwiska osoby nadzorującej jego wykonanie, 
a także pielęgniarki kontrolującej stan fizyczny pacjenta unieruchomionego oraz oceny zasadności zasto-
sowania przymusu bezpośredniego (przez kierownika podmiotu leczniczego lub upoważnionego lekarza).

37 Na przykład w Szpitalu w Lublińcu w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (PDM) nie ustalono dla każdego 
pacjenta indywidualnego planu rehabilitacji, nie prowadzono konsultacji rodzinnych, a zastępca dyrektora 
szpitala wyjaśnił, że główną przyczyną jest m.in. brak zainteresowania opiekunów swoimi podopiecznymi 
(pacjenci przyjmowani z różnych ośrodków wychowawczych, domów dziecka, placówek opiekuńczych) 
oraz ograniczenia kadrowe w zespole terapeutycznym Oddziału.

38 Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (20), z uwzględnieniem dni 
i godzin przeznaczonych na naukę szkolną (jeśli małoletni pacjent brał w niej udział).

W szpitalach w różny sposób rozwiąza-
no kwestię organizacji zajęć terapeutycz-
nych dla małoletnich pacjentów i sposobu 
ich dokumentowania. 

W niektórych szpitalach (np. w Zagó-
rzu) na oddziałach opracowano dla ma-
łoletnich pacjentów harmonogramy zajęć 
terapeutycznych, a udział w zajęciach był 
obowiązkowy dla wszystkich hospitali-
zowanych.

Natomiast w innych szpitalach (np. w Łań-
cucie) dla każdego z pacjentów ustalano 
indywidualny plan zajęć rehabilitacyjnych 
(przez lekarza lub terapeutę), w których 
określano rodzaj oraz wymiar zajęć, a samą 
terapię organizowano zgodnie ze sporzą-
dzonym planem.

W niektórych szpitalach na oddziale nie 
tworzono indywidualnego planu rehabi-
litacji i nie określano wymiaru czasu tych 
zajęć dla danego pacjenta38, nie przestrze-
gano obowiązku, aby pełna dokumentacja 
rehabilitacyjna i terapeutyczna pacjen-
ta, która obligatoryjnie powinna zostać 
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włączona do indywidualnej dokumenta-
cji medycznej, stosownie do wymogów 
wynikających z rozporządzenia w spra-
wie zajęć rehabilitacyjnych39, faktycznie 
była do niej dołączana.

W toku kontroli badano indywidualną 
dokumentację medyczną (DM) pacjen-
tów małoletnich, hospitalizowanych 
w ośmiu szpitalach objętych kontro-
lą. Sprawdzono, czy była prowadzona 
zgodnie z wymogami rozporządzenia 
w sprawie DM40. 

Analiza 193 kart „Historii zdrowia 
i choroby” wykazała41, że większość 
z nich, poza pojedynczymi przypad-
kami, spełniała wymogi rozporzą-
dzenia42.

 Zastrzeżenia dotyczyły częstotliwo-
ści wpisów lekarskich w DM43.

39 § 7 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8.4.2014 w�sprawie�zajęć�rehabilitacyjnych�organizo-
wanych�w�szpitalach�psychiatrycznych�( Dz.U. z 2014 r. poz. 522), zwane dalej rozporządzeniem w�sprawie�
zajęć�rehabilitacyjnych.

40 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.11.2015 w�sprawie�rodzajów,�zakresu�i�wzorów�dokumentacji�medycznej�
oraz�sposobu�jej�przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). zwane dalej rozporządzeniem�w�sprawie�DM.

41 W każdym szpitalu badaniami objęto DM 10 pacjentów przyjętych do szpitala w 2017 r. i 10 – w 2018 r. 
(hospitalizowanych przez co najmniej dwa miesiące) oraz DM pacjentów – nie więcej niż pięciu – przyjętych 
do szpitala do 31.3.2019.

42 Na przykład w czterech przypadkach (2,1%) w DM nie było wpisu rozpoznania wstępnego (§ 16 ust. 1 pkt 6 
rozporządzenia w�sprawie�DM), a w 24 przypadkach (12,4%) w DM nie było rozpoznania klinicznego (§ 20 
pkt 1), w 11 przypadkach (5,7%) w DM wpisy nie były prowadzone w porządku chronologicznym (§ 4 ust. 1), 
w 25 przypadkach(18,1%) w DM nie była podana specjalizacja lekarza, który dokonał wpisu (§ 4 ust. 2 
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3), w 47 przypadkach (24,6%) w DM nie było wpisów o zleceniu badań, konsultacji, 
zabiegów, choć z DM wynikało, że powinny być (§ 9 i 10 ust. 1 pkt 3).

43 Codzienne wpisy lekarza w DM stwierdzono w 36 DM (18,7%), w 94 DM (48,1%) wpisy dokonywane były co dwa-
-trzy dni. W 41 DM (21,2%) wpisy dokonywane były – w odstępach cztero-siedmiodniowych, a w 22 DM (11,4%) 
– w odstępach powyżej 7 dni. W przypadku DM, w której wpisy lekarza prowadzącego występowały najrzadziej, 
przerwy między wpisami lekarza wynosiły od 10 dni do 140 dni (w tym przerwy do 30 dni – stwierdzono w 14 
DM, do 90 dni – w sześciu a w jednej DM przerwa wynosiła 126 dni i również w jednej DM – 140 dni). W trzech 
DM – w ogóle nie było wpisów lekarza (tylko psychologa i/lub terapeuty). Analiza jednej z 22 DM wykazała, 
że pacjent przebywał w szpitalu 126 dni – i w całej DM były tylko 4 wpisy lekarza.

44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.8.2016 w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postę-
powaniu w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372, 
ze zm.) załącznik nr 4 poz. 2.

45 Bez umów zawartych przez Szpital w Ciborzu (ponieważ w ogólnej puli środków na finansowanie świadczeń 
psychiatrycznych dla dorosłych nie można było wydzielić kwoty przeznaczonej na świadczenia dla dzieci 
i młodzieży).

Finansowanie świadczeń

W latach 2017–2019 (I kwartał) kwoty 
na finansowanie świadczeń psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży prze-
kazywane szpitalom, na podstawie umów 
zawartych z OW NFZ, nie we wszystkich 
szpitalach i nie w każdym roku pokrywały 
koszty ich udzielenia. Przy kontraktowa-
niu świadczeń w zakresie psychiatrii dzieci 
i młodzieży, brana była pod uwagę jakość, 
kompleksowość i cena świadczeń44.

Wartość umów zawartych przez siedem 
szpitali objętych kontrolą45 na finansowa-
nie psychiatrycznych świadczeń zdrowot-
nych udzielanych pacjentom małoletnim 
wynosiła: w 2017 r. – 20 741,5 tys. zł, 
w 2018 r. – 22 260,3 tys. zł. a w I kwar-
tale 2019 r. – 10 069,0 tys. zł. Natomiast 
wartość umów zrealizowanych wynosiła 
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– odpowiednio w latach 2017, 2018 i 2019 
– 20 674,7 tys. zł (99,7%), 22 606,0 tys. zł 
(101,6%) i – 6 045,0 tys. zł (24,9%).

Wyniki kontroli wskazały, że w trzech 
szpitalach (w Lublińcu, Łańcucie i Zagó-
rzu) prowadzono bieżącą analizę kształ-
towania się kosztów psychiatrycznego le-
czenia małoletnich pacjentów, natomiast 
w dwóch (w Opolu i Olsztynie ), nie pro-
wadzono jej wcale46.

Nadzór i kontrola

W badanym okresie, w 8 szpitalach zobo-
wiązane organy/instytucje przeprowadziły 
łącznie 45 kontroli związanych z hospita-
lizacją i leczeniem pacjentów małoletnich.

Sędziowie sądów rejonowych pod-
jęli najwięcej kontroli (20). Dotyczyły 
one legalności przyjmowania pacjentów 
i przestrzegania praw osób z zaburze-
niami psychicznymi. Należy podkre-
ślić, że mimo medialnych informacji 
na temat nieprawidłowości funkcjo-
nowania psychiatrycznej opieki zdro-
wotnej małoletnich, temat ten nie był 
przedmiotem wystarczającego zainte-
resowania konsultantów w dziedzinie 
psychiatrii dzieci i młodzieży (kra-
jowego i wojewódzkich). Informacje 
te nie były przez konsultantów odpo-
wiednio weryfikowane.

Tylko dwóch konsultantów woje-
wódzkich w dziedzinie psychiatrii dzie-
ci i młodzieży przeprowadziło kontro-
lę w szpitalach (po jednej w Szpitalu 

46 Brak informacji dotyczących Szpitali w Zaborze i Bielsku-Białej.
47 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – zwana dalej również „PZP” lub „Poradnią”.
48 Wśród zatrudnionych lekarzy byli: specjaliści w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży; specjalista w dzie-

dzinie psychiatrii dziecięcej (1); specjaliści w dziedzinie psychiatrii.

w Ciborzu i w Szpitalu w Lublińcu), 
natomiast Krajowy konsultant w dzie-
dzinie psychiatrii dzieci i młodzieży 
oraz lekarze z Okręgowej Izby Lekar-
skiej nie podjęli ani jednej. NFZ przepro-
wadził tylko jedną kontrolę (w Szpitalu 
w Zagórzu), która dotyczyła rzetelno-
ści wykonywania świadczeń, zgodnie 
z umową z OW NFZ oraz prawidłowo-
ści wykazywania ich w rozliczeniach.

Leczenie zaburzeń 
w trybie ambulatoryjnym

Stwierdzono, że organizacja systemu 
diagnozowania i leczenia zaburzeń psy-
chicznych u dzieci i młodzieży w trybie 
ambulatoryjnym (poradnie zdrowia psy-
chicznego dla dzieci i młodzieży) wymaga 
wielu usprawnień.

Kontrolę przeprowadzono w 13 po-
radniach zdrowia psychicznego dla dzie-
ci i młodzieży47, spośród których pięć 
funkcjonowało w strukturze organizacyjnej 
szpitala, w ramach przyszpitalnej przy-
chodni specjalistycznej, a osiem – w struk-
turze ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej w ramach lecznictwa „otwartego”.

W 13 poradniach liczba lekarzy48 i wy-
miar ich zatrudnienia utrzymywały się 
praktycznie na tym samym poziomie 
(nie było istotnych zmian) i wynosiła, 
odpowiednio w poszczególnych latach: 
35 lekarzy na 12,25 etatu (przeliczenio-
wych), 36 lekarzy na 12,5 etatu i 34 lekarzy 
na 12,19 etatu. Średni rzeczywisty stan 
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zatrudnienia lekarzy – łącznie we wszyst-
kich poradniach objętych kontrolą był 
większy od wymaganego przepisami 
– odpowiednio w latach 2017, 2018, 2019 
– o 0,92; 0,95 i 1,13 etatu.

W poradni w Piszu49 stan zatrudnienia 
lekarzy był niewystarczający w stosunku 
do potrzeb, co spowodowało zakończenie 
jej działalności50. W niektórych poradniach 
stan zatrudnienia personelu fachowego był, 
według ich kierownictwa, wystarczający 
aby przyjąć wszystkich zgłaszających się 
pacjentów i do wysokości umowy zawartej 
z OW NFZ na udzielanie małoletnim świad-
czeń z zakresu psychiatrycznej opieki zdro-
wotnej (np. w poradniach w Kędzierzynie-
-Koźlu51, Katowicach52, w Częstochowie53).

Wykorzystanie czasu pracy lekarzy w dzie-
więciu poradniach było większe niż wyni-
kało z zatrudnienia54 i wynosiło od 100,60% 

49 Poradnia w strukturze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu 
(zwana dalej Poradnią w Piszu).

50 W kolejnych latach objętych kontrolą w poradni zatrudniony był tylko jeden psychiatra w wymiarze 0,3 etatu 
i po I kw. 2019 r. zrezygnował z pracy.

51 Poradnia Zdrowia Psychicznego w strukturze NZOZ „SENSIMED” sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu (zwana 
dalej Poradnią w Kędzierzynie-Koźlu).

52 Poradnia w strukturze Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach (dalej zwaną 
Poradnią w Katowicach).

53 Poradnia funkcjonująca w strukturze Wojewódzkiej Przychodni Matki, Dziecka i Młodzieży w Częstochowie 
(zwana dalej Poradnią w Częstochowie).

54 Przy założeniu, że jeden etat to 37 godzin pracy.
55 W 2017 r. liczba pacjentów przypadających na jeden etat lekarza – w 12 poradniach objętych kontrolą – wy-

nosiła średnio 1091 osób, ale była bardzo zróżnicowana między poradniami i wynosiła od 477 pacjentów 
w Poradni w Kędzierzynie-Koźlu do 3347 pacjentów w Poradni w Rzeszowie. Natomiast w 2018 r. – liczba 
pacjentów przypadających na jeden etat lekarza wzrosła do 1124 osób, w skrajnych przypadkach od 593 osób 
w Poradni w Piszu do 2415 osób w Poradni w Rzeszowie (Poradnia w strukturze organizacyjnej Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (dalej zwaną Poradnią w Rzeszowie).

56 W toku kontroli wyjaśniono – nie potwierdzając tego na piśmie, że przyczyną większego, niż to wynika z prze-
pisów, stanu zatrudnienia psychologów było zwiększenie dostępności do świadczeń małoletnim pacjentom. 
W poszczególnych latach objętych kontrolą stan zatrudnienia psychologów wynosił ogółem, odpowiednio: 51 
psychologów – na 17,37 etatu (stan prawny – 10,77 etatu), 56 psychologów – na 18,03 etatu (stan prawny 
– 11,69 etatu) i 57 psychologów – na 17,62 etatu (stan prawny – 11,4 etatu).

57 Na przykład psycholodzy w Poradni w Opolu (Poradnia w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego im. św. Jadwigi w Opolu) przy stanie zatrudnienia na 31.3.2019, winni pracować 70 godz. i 48 min., 
a w rzeczywistości pracowali 60 godzin, tak więc ich czas pracy wynosił 84,75%.

do 111,63%, a w jednej w Rzeszowie nawet 
199,57%. Natomiast w trzech wykorzystanie 
czasu pracy lekarzy było mniejsze od wyni-
kającego z wymiaru zatrudnienia i wynosiło 
od 93,91% do 98,58%55.

Rzeczywisty stan zatrudnienia psy-
chologów w poszczególnych poradniach 
– w przeliczeniu na etaty – wynosił od 0,1 
do 2,91 etatu i był większy ogółem od stanu 
wynikającego z przepisów56.

Uwzględniając 40-godzinny tygodnio-
wy czas pracy psychologa, wykorzystanie 
ich czasu pracy w czterech poradniach 
było większe niż wynikające z zatrudnie-
nia i wynosiło od 100,52% do 117,67%, 
a w siedmiu poradniach było mniejsze 
i wynosiło od 67,57% do 96,88%57.

Terapeutów zatrudniano tylko w pię-
ciu poradniach (spośród 13 objętych kon-
trolą) a rzeczywisty stan ich zatrudnienia 
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w poszczególnych poradniach – w prze-
liczeniu na etaty – wynosił od 0,1 do 2,6 
etatu.

Dostępność świadczeń 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Zgodnie z obowiązującym stanem praw-
nym58, lekarze psychiatrzy powinni przyj-
mować pacjentów (udzielać świadczeń) 
w czasie nie mniejszym niż 1/3 czasu pracy 
poradni tygodniowo.

Wyniki kontroli wskazały, że godziny 
pracy oraz dostępność specjalistów (leka-
rzy, psychologów) w poszczególnych dniach 
były zróżnicowane (zależały od ich liczby) 
i z reguły odpowiadały godzinom funk-
cjonowania danej poradni we wszystkich 
dniach pracy.

NIK zwróciła uwagę, iż w niektórych 
poradniach przyjmowano małoletnich 
pacjentów (udzielano świadczeń) tylko 
w godzinach przedpołudniowych (nawet 
od godz. 6:00) lub tylko popołudniowych 
(nawet do godz. 22:00) – co ograniczało 
dostępność świadczeń, jak również mogło 
być uciążliwe dla dzieci i ich rodziców/
opiekunów, z uwagi na porę.

W 10 poradniach stwierdzono, że wy-
miar czasu pracy i godziny pracy niektó-
rych specjalistów różnił się od zapisane-
go w załączniku do umów z OW NFZ 

58 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.11.2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psy-
chiatrycznej i leczenia uzależnień, załącznik nr 6 – Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w wa-
runkach ambulatoryjnych psychiatrycznych leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji 
tych świadczeń (poz.5).

59 Na przykład Poradnia w Zaborze przekazywała do NFZ informację o wyższej liczbie osób udzielających 
świadczeń niż faktyczna, ponieważ wykazywano pracowników przebywających na długotrwałych zwolnie-
niach/urlopach macierzyńskich a także osoby, które faktycznie nie udzielały świadczeń.

60 W Poradni w Zielonej Górze liczba oczekujących w poszczególnych kwartałach wynosiła – od zera do 11 osób 
(średni czas oczekiwania na wizytę wynosił 26,4 dnia) a w Poradni w Giżycku – od zera do ośmiu osób (średni 
czas oczekiwania na wizytę wynosił 29,3 dnia).

(z reguły był mniejszy), również świadcze-
nia nie były realizowane przez wszystkie 
osoby wskazane w tych załącznikach59.

W okresie objętym kontrolą liczba ma-
łoletnich pacjentów w stabilnym stanie 
zdrowia, oczekujących na leczenie, suk-
cesywnie rosła. W roku 2017 – we wszyst-
kich poradniach liczba małoletnich pacjen-
tów oczekujących na leczenie wyniosła 
średnio 564, w roku 2018 – średnio 660 
a w I kwartale 2019 r. wzrosła do 1036 
osób. Najwięcej osób oczekiwało na lecze-
nie w poradni w Katowicach (od 30 osób 
I w kwartale 2017 r. – do 152 w I kwartale 
2019 r.), w Giżycku (w tym samym czasie 
od 102 do 88 osób), w Zaborze (w tym 
samym czasie od 114 do 91). W pozosta-
łych poradniach, w poszczególnych kwar-
tałach oczekiwało na leczenie (świadcze-
nie), średnio od 20 do 40 osób.

Średni czas oczekiwania na wizytę, 
łącznie w 13 poradniach, wyniósł – od-
powiednio w badanym okresie– 44,5 dnia, 
55 dni i 56 dni, a średni czas oczekiwa-
nia w poszczególnych poradniach wynosił 
od 23,9 dnia (w Częstochowie) do 120 dni 
(w Giżycku).

W przypadkach pilnych pacjenci oczeki-
wali na leczenie tylko w dwóch poradniach, 
natomiast w pozostałych – przyjmowani 
byli na bieżąco60.
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W okresie objętym kontrolą, w 13 po-
radniach zdrowia psychicznego leczonych 
było łącznie 37 891 pacjentów (dzieci i mło-
dzieży)61, w tym 8433 osoby po raz pierw-
szy (22,3%)62.

Liczba pacjentów pierwszorazowych 
(w poradniach objętych kontrolą63), wyno-
siła od 10,8% (w Poradni w Piszu) do 47,4% 
(w Poradni w Zaborze).

Siedem poradni (spośród 13 objętych 
kontrolą) prowadziło profilaktykę i pre-
wencję zaburzeń psychicznych u dzieci 
i młodzieży oraz ich rodzin, która polegała 
na informowaniu rodziców o przyczynach 
problemów oraz udzielaniu szczegółowych 
wytycznych odnośnie do sposobów dal-
szego wychowania i postępowania. W po-
zostałych poradniach nie prowadzono 
profilaktyki, ponieważ – jak wyjaśniano 
w toku kontroli – zajmuje się ona lecze-
niem wyraźnie identyfikowanego pacjen-
ta, w stosunku do którego wymagane jest 
leczenie, a nie profilaktyka. Wskazywano, 
że profilaktyka nie jest objęta finansowa-
niem przez NFZ i powinna być prowa-
dzona przez szkoły (pedagoga/psycholo-
ga szkolnego), poradnie psychologiczno-
-pedagogiczne i/lub fundacje w ramach 

61 W tym – 23 268 chłopców (61,4%) i 14 623 dziewcząt (38,6%).
62 Według danych NFZ otrzymanych w toku kontroli P/19/058 Realizacja�zadań�NFZ�w�2018�r.�w skali kra-

ju, według stanu na 31.12.2018, liczba pacjentów oczekujących na leczenie psychiatryczne (udzielenie 
świadczenia z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej) w trybie ambulatoryjnym wynosiła 8263 osoby 
i była większa od liczby oczekujących – według stanu na 31.12.2017 – o 701 osób, a średni rzeczywisty czas 
oczekiwania na to świadczenie wydłużył się o dwa dni (w stosunku do roku 2017).

63 Dane o pacjentach pierwszorazowych dotyczą 12 poradni, ponieważ Poradnia w Klinicznym Szpitalu Woje-
wódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie nie prowadziła ewidencji w tym zakresie.

64 W Poradni w Olsztynie, Opolu, Zaborze, Warszawie, Rzeszowie i Kędzierzynie-Koźlu.
65 W każdej poradni analizowano dokumentację medyczną 20 pacjentów z 2017 r. (w tym co najmniej 10 pa-

cjentów pierwszorazowych), 20 pacjentów z roku 2018 (w tym co najmniej 10 pierwszorazowych) oraz 15 pa-
cjentów (w tym pięciu – pierwszorazowych), którzy zgłosili się do poradni do 31.3.2019.

66 Pacjent pierwszorazowy – to osoba zgłaszająca się z danym problemem medycznym po raz pierwszy,  
niebędąca w planie leczenia w ramach danej komórki organizacyjnej czy świadczenia.

programów finansowanych przez samo-
rządy i Ministerstwo Zdrowia.

W ośmiu poradniach zdrowia psychicz-
nego dzieci i młodzieży stosowany był pro-
gram opieki czynnej nad pacjentem z prze-
wlekłym lub ryzykownym przebiegiem 
choroby, w toku którego ustalany był plan 
postępowania zespołu terapeutycznego, 
mający na celu poprawę stanu zdrowia psy-
chicznego (np. stosując farmakoterapię, 
psychoterapię lub socjoterapię) oraz funk-
cjonowania w środowisku.

Opieka czynna dotyczyła pacjentów 
z różnymi postaciami autyzmu (jako za-
burzeniem przewlekłym). Realizowana 
była w formie programu terapeutyczno-
-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem 
dziecięcym.

W sześciu poradniach (spośród 13 skon-
trolowanych) lekarze kierowali pacjen-
tów pierwszorazowych na hospitalizację, 
by ustalić rozpoznanie64.

W toku kontroli szczegółowo przeanali-
zowano indywidualną dokumentację me-
dyczną („Historia zdrowia i choroby”) łącz-
nie 718 pacjentów65 z 13 poradni zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży, w tym 453 
– pacjentów pierwszorazowych66 (63,1% 
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ogółem analizowanych). Analiza wykazała, 
że poza pewnymi wyjątkami prowadzo-
no ją zgodnie z wymogami określonymi 
w przepisach upp, rozporządzenia w spra-
wie DM oraz zgodnie z zarządzeniami Pre-
zesa NFZ67. 

Finansowanie świadczeń

W toku kontroli ustalono, że poradnie 
udzielały świadczeń w rodzaju opieka psy-
chiatryczna i leczenie uzależnień, na pod-
stawie umów zawartych z OW NFZ, na te-
renie którego były zlokalizowane68.

Wartość zakontraktowanych i wykona-
nych świadczeń finansowanych ze środków 
NFZ wynosiła łącznie w 13 poradniach 
objętych kontrolą, odpowiednio w latach 
2017, 2018 i I kw. 2019 – 3 698 226 zł 
i 3 869 283 zł, 3 892 036 zł i 4 243 137 zł 
oraz 1 035 999 zł i 1 037 199 zł.

W sześciu poradniach nie prowadzono 
ewidencji analitycznej kosztów poszcze-
gólnych świadczeń zdrowotnych.

W 11 poradniach (spośród 13 skontro-
lowanych) kwoty na finansowanie świad-
czeń zdrowotnych opieki psychiatrycznej 
dzieci i młodzieży w ramach umów za-
wartych z OW NFZ, w poszczególnych 
latach objętych kontrolą, pokrywały 

67 § 13 zarządzeń Prezesa NFZ w�sprawie�określenia�warunków�zawierania�i�realizacji�umów�w�rodzaju�opieka�
psychiatryczna�i�leczenie�uzależnień (nr 56/2016/DSOZ z 28.6.2016 i nr 41/2018/DSOZ z 23.5.2018). 
Ustalono, że nie wszystkie świadczenia udzielone pacjentom były wpisane do ich DM. Na przykład w Po-
radni w Rzeszowie w 2017 r. do rozliczenia przez NFZ przedstawiono 621 świadczeń medycznych, a w DM 
udokumentowano jedynie 392 (brak wpisów 229 świadczeń) a w 2018 r. rozliczono 556 świadczeń, a do DM 
wpisano tylko 409 (brak wpisów 147 świadczeń).

68 Umowy OW NFZ zawarte były z kierownictwem podmiotów leczniczych, w strukturze których funkcjono-
wały te poradnie. W dalszej części artykułu ustalenia dotyczące finansowania świadczeń będą odnosiły się 
bezpośrednio do danej poradni.

69 W NZOZ „SENSIMED” Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu.
70 Tj. zasadami i warunkami określonymi w zarządzeniu nr 56/2016/DSOZ Prezesa NFZ z 28.6.2016  

w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie 
uzależnień, ze zm.

koszty ich udzielania (w dwóch poradniach 
– na granicy opłacalności), a tym samym 
nie wystąpiły ograniczenia dotyczące re-
alizacji koniecznych świadczeń oraz metod 
terapeutycznych pacjentów, spowodowane 
brakiem środków. 

Natomiast ograniczenia w udzielaniu 
świadczeń występowały w dwóch po-
radniach.

Nadzór i kontrola działalności poradni

W badanym okresie tylko jedna poradnia69 
(spośród 13 skontrolowanych) była przed-
miotem kontroli konsultanta wojewódz-
kiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i mło-
dzieży (nie wykazała nieprawidłowości 
w jej funkcjonowaniu) a w czterech porad-
niach kontrole przeprowadziły OW NFZ 
(wszystkie kontrole wykazały nieprawidło-
wości w ich działalności i na dwie z nich 
nałożono kary umowne za udzielanie 
świadczeń zdrowotnych niezgodnie z za-
wartą umową70).

Poradnie kontrolowane były również 
przez stacje sanitarno-epidemiologiczne 
pod względem spełniania warunków sani-
tarno-epidemiologicznych (sześć poradni 
spośród 13) i przez inne organy (cztery 
poradnie spośród 13).
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Wnioski z kontroli
Wyniki kontroli wskazały, że system lecz-
nictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży 
nie zaspokajał w pełni potrzeb tej populacji 
pacjentów oraz nie zapewniał komplek-
sowej i powszechnie dostępnej psychia-
trycznej opieki zdrowotnej.

We wnioskach do Ministra Zdrowia Naj-
wyższa Izba Kontroli uznała za zasadne:

 • wprowadzenie rozwiązań organizacyjno-
-kadrowych, które ograniczą zróżnicowa-
nie terytorialne w dostępie do świadczeń 
opieki psychiatrycznej dla dzieci i mło-
dzieży;

 • opracowanie modelu prognozowania 
zapotrzebowania na lekarzy specjalistów, 
z uwzględnieniem zmian demograficz-
nych, aby zapewnić niezbędną liczbę 

lekarzy, w tym psychiatrów dzieci i mło-
dzieży;

 • spowodowanie równomiernego roz-
mieszczenia ośrodków i miejsc szkole-
niowych;

 • określenie wskaźników minimalnej licz-
by lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, 
które pozwolą zaspokoić potrzeby w lecz-
nictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym.

Wnioski Najwyższej Izby Kontroli kie-
rowane do świadczeniodawców dotyczyły 
w szczególności przestrzegania przepisów 
dotyczących badanych zagadnień.

MARIA M. GOSTYŃSKA
Departament Zdrowia NIK

Słowa kluczowe: lecznictwo psychiatryczne, terapia dzieci i młodzieży, małoletni, przymus 
bezpośredni, zjawiska negatywne (samookaleczenia, agresja, próby samobójcze) 

ABSTRACT
Psychiatric Treatment for Kids and Teenagers – Access to Treatment and Organisational 
and Personnel Solutions 
The data on the number of kids and teenagers suffering from mental disorders that re-
quire professional help are similar in many countries, and they make about 10 percent 
of the population. In Poland, this percentage stands at nine at least, which means that 
the psychiatric and psychological treatment system needs to support about 630,000 
kids and teenagers below the age of eighteen. The percentage of suicide attempts 
among teenagers is also very high. Having this in mind, the auditors of the Supreme 
Audit Office examined whether such persons were provided with access to psychi-
atric treatment. The audit covered the years 2017–2019. 

Maria M. Gostyńska, Supreme Audit Office, Department of Health

Key words: psychiatric treatment, therapy for children and adolescents, minors, direct 
coercion, negative phenomena (self-mutilation, aggression, suicide attempts)
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Polskie elektrownie są wyeksploatowane, a elektroenergetyka korzysta ze źródeł wy-
sokoemisyjnych1. Zastąpienia nowymi wymagają najbardziej przestarzałe i zanie-
czyszczające środowisko bloki. W kontroli podjętej przez NIK analizowano najwięk-
sze ‒ o  mocy co  najmniej 200 MW ‒ przedsięwzięcia planowane, podejmowane 
i realizowane w okresie objętym badaniem przez najważniejszych krajowych wytwór-
ców energii elektrycznej2. Z ustaleń wynika, że żadne nie zakończyły się w ustalonym 
pierwotnie terminie. Wpłynęło to zarówno na wzrost kosztów inwestycji, jak i zapew-
nienie w przyszłości bezpieczeństwa dostaw energii.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Inwestycje w moce wytwórcze energii elektrycznej

Wprowadzenie 
Zastąpienie wyeksploatowanych źródeł 
mocy wytwórczych stanowi duże wy-
zwanie dla sektora elektroenergetyczne-
go, jednocześnie jednak stwarza szansę 
na zdywersyfikowanie źródeł wytwarzania 
pod względem stosowanego paliwa, uno-
wocześnienie instalacji technologicznych 
oraz zmniejszenie uciążliwości dla zdro-
wia ludzi i dla środowiska. Skala niezbęd-
nych modernizacji powoduje, że konieczne 
jest zapewnienie finansowania tak wielkie-
go zakresu inwestycji z wielu źródeł. Biorąc 
pod uwagę czas realizacji przedsięwzięć 
w elektroenergetyce, już teraz wymagana 

1 W 2015 r. węgiel kamienny i brunatny stanowiły ponad 50% pierwotnych nośników energii w Polsce, co oznacza 
drugi co do wielkości udział wśród krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Łączny 
udział tych paliw w produkcji energii elektrycznej wynosi w naszym kraju około 80%.

2 Inwestycje w moce wytwórcze energii elektrycznej w latach 2012–2018, nr ewid. 26/2019/P/18/018/KGP.

jest intensyfikacja działań. Na te wyzwa-
nia nakłada się postulowana liberalizacja 
rynku, zmienność cen energii i jej nośni-
ków, dekarbonizacja wynikająca z poli-
tyki klimatycznej UE oraz dynamiczne 
zmiany technologiczne, które wpływają 
na proces transformacji sektora elektro-
energetycznego na świecie. Połączenie 
bezpieczeństwa energetycznego, przy-
stępności cen energii ze zrównoważonym 
rozwojem, uwzględniającym ochronę śro-
dowiska są wyzwaniem dla energetyki. 
Obszar bezpieczeństwa odzwierciedla 
zdolność państwa do niezawodnego za-
spokajania bieżących i przyszłych potrzeb 



94 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Maciej Maciejewski, Edyta Kosiarz

energetycznych, odporność na fluktuacje 
systemowe oraz powrót do normalnego 
stanu przy minimalnym zakłóceniu do-
staw. Przystępność cen energii oznacza 
umożliwienie powszechnego dostępu 
do energii za godziwą cenę bez ograni-
czeń zarówno dla odbiorców prywatnych, 
jak i gospodarki. Zrównoważony rozwój 
natomiast polega na przemianie systemu 
energetycznego państwa służącej zapobie-
ganiu i unikania potencjalnego negatywne-
go wpływu na środowisko oraz na zmianę 
klimatu. 

Według indeksu Światowej Rady Ener ge-
tycznej (World Energy Council) w 2019 r.3 
kraje europejskie dominowały w świato-
wym rankingu zrównoważonego postępu 
w transformacji energetycznej. Nie bez 
wpływu na możliwość skutecznego wdra-
żania przez poszczególne kraje polityki 
w tej dziedzinie pozostaje jednak ich sytu-
acja wynikająca z implikacji historycznych, 
politycznych i gospodarczych. Najbardziej 
wyważoną sytuację z punktu widzenia 
wspomnianych trzech elementów miały 
państwa północnoeuropejskie, takie jak: 
Dania, Szwecja i Wielka Brytania. W wy-
padku państw zachodnioeuropejskich 
(np. Austria, Francja czy Niemcy) domi-
nującymi nad bezpieczeństwem elementa-
mi polityki energetycznej są ochrona śro-
dowiska i przystępność energii. Podobna, 
choć nie tak wyraźna przewaga tych dwóch 
elementów nad kwestiami bezpieczeństwa 
energetycznego jest charakterystyczna 
dla państw południowych, np. Hiszpanii, 

3 World�Energy�Trilemma�Index�2019.
4 Gramów ekwiwalentu dwutlenku węgla powstałego przy wytworzeniu kilowatogodziny energii elektrycznej.
5 The�European�Power�Sector�in�2018�– Agora Energiewende i Sandbag.

Słowenii czy Włoch. Z kolei dla Europy 
wschodniej, w tym Polski, najważniejsza 
jest potrzeba kreowania takiej polityki, 
która gwarantuje przede wszystkim bez-
pieczeństwo energetyczne. 

Polityka i miks energetyczny 
Polski na tle UE
W 2018 r. zużycie energii elektrycznej sy-
tuowało nasz kraj na pozycji szóstego kon-
sumenta w Unii Europejskiej. W 2018 r. 
Polska była po Niemczech drugim krajem 
w UE pod względem ilości wyproduko-
wanej energii elektrycznej wytwarzanej 
z węgla kamiennego (80 TWh) i brunat-
nego (49 TWh) i jedynym, w którym od-
notowano wzrost produkcji wykorzystu-
jącej węgiel kamienny (o 2TWh). Niem-
cy w tym samym czasie wyprodukowały 
o 11 TWh energii mniej z tego paliwa. 
Jednocześnie w Polsce odnotowano spa-
dek produkcji energii z węgla brunatnego 
o 3 TWh, a z elektrowni wodnych o 1 TWh 
i wiatrowych o 2 TWh. Polska energetyka 
plasuje się też na drugim miejscu (za es-
tońską) pod względem emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. W 2018 r. emisyj-
ność polskiego sektora elektroenergetycz-
nego kształtowała się na poziomie 682 g 
CO2eq/kWh4 przy średniej dla UE wy-
noszącej 296 gCO2eq/kWh5.

W latach 2017 i 2018 produkcja prądu 
w polskich elektrowniach przekraczała 
w skali roku 165 TWh. Oznacza to wzrost 
w latach 2012–2018 o 3,2%. Większość 
produkcji w 2018 r. (79,56%) dostarczyły 
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elektrownie opalane węglem kamiennym 
(49,86%) i brunatnym (29,7%). Udział 
elektrowni wiatrowych, wodnych i innych 
odnawialnych źródeł energii (oze) wyniósł 
łącznie 8,57%, a elektrowni gazowych 5,8%. 
Pozostałe 6,07% przypada na elektrownie 
przemysłowe. Łączny udział energii wypro-
dukowanej z węgla w polskim miksie6 ener-
getycznym zmniejszył się od 2012 r. o 8,07 
punktu procentowego. Przy czym większy 
spadek udziału w produkcji dotyczył w bada-
nym okresie węgla brunatnego – o 5,07 pkt. 

W projekcie Polityki Energetycznej 
Polski do 2040 roku (PEP2040) z 23 li-
stopada 2018 r. opracowanym przez Mi-
nisterstwo Energii nie założono budowy 
żadnych nowych elektrowni węglowych 
(poza już zaplanowanymi lub budowa-
nymi – Jaworzno, Opole i Ostrołęka). 
W miejsce wyłączonych z użytkowania 

6 Struktura produkcji i/lub konsumpcji energii wg rodzaju paliwa i/lub technologii.
7 Projekt PEP2040 zakłada budowę pierwszego bloku jądrowego w 2033 r., a następnie budowę kolejnych 

bloków co 2 lata.
8 W projekcie PEP2040 zaplanowano, iż w 2040 r. moc zainstalowana w elektrowniach fotowoltaicznych może 

wynieść nawet 20 GW, a w morskich elektrowniach wiatrowych – 10 GW.

jednostek wytwórczych węglowych za-
planowano budowanie nowych – gazo-
wo-parowych. Założono również budo-
wę bloków jądrowych7, a także rozwój 
elektrowni fotowoltaicznych i morskich 
elektrowni wiatrowych8. Za miarę reali-
zacji celu PEP2040, oprócz wdrożenia 
energetyki jądrowej w 2033 r. oraz 60% 
udziału węgla w wytwarzaniu energii elek-
trycznej w 2030 r., przyjęto następujące 
wskaźniki: udział odnawialnych źródeł 
energii w finalnym zużyciu energii brutto 
w 2030 r. – 21%; ograniczenie emisji CO2 
o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.); 
wzrost efektywności energetycznej o 23% 
do 2030 r. (w stosunku do prognoz energii 
pierwotnej z 2007 r.). 

Polityka energetyczna Polski do 2040 r., 
po konsultacjach społecznych nie została 
ostatecznie przyjęta przez rząd i nie ma 

Węgiel – 131,16
Gaz –12,31

Pozostałe – 26,93

Polska ogółem: 170,4

Rysunek 1. Produkcja energii elektrycznej brutto w Polsce (TWh)

Źródło: EU Commission Energy Statistics.
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charakteru obowiązującego dokumentu. 
30 grudnia 2019 r. przekazano do Komisji 
Europejskiej Krajowy plan na rzecz energii 
i klimatu na lata 2021–2030, do opraco-
wania którego wykorzystano m.in. ostatni 
projekt PEP2040. 

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. 
(PEP2030), przyjęta przez Radę Ministrów 
10 listopada 2009 r.9, w zakresie bezpie-
czeństwa energetycznego odwoływała się 
wciąż do roli węgla jako źródła będącego 
ważnym stabilizatorem dla krajowej ener-
getyki i gospodarki. Zwracano równocze-
śnie uwagę, że prognozy pokrycia przyszłe-
go zapotrzebowania na energię elektryczną 
wskazują na konieczność rozbudowy ist-
niejących mocy wytwórczych. 

Zasadnicza różnica w analizowanych 
do ku mentach widoczna jest natomiast 
w prognozowanym udziale produkcji 
energii wytwarzanej z węgla kamiennego. 
I tak PEP2030 zakładała wzrost produkcji 
energii z tego surowca do 2030 r. o 14,5%. 
Natomiast w projekcie PEP2040 progno-
zuje się spadek udziału węgla kamiennego 
w produkcji energii elektrycznej w latach 
2020–2030 o 10,5%, a w 2040 r. spadek 
o 18,4% w stosunku do 2020 r.

Obie polityki uwzględniały również udział 
energii wyprodukowanej z odnawialnych 
źródeł oraz energii jądrowej, który powinien 
uzupełnić pokrycie pełnego zapotrzebowa-
nia na energię. PEP2030 zakładała udział 
energii wyprodukowanej z oze na zbliżonym 
poziomie w latach 2020–2030 odpowiednio 

9 Polityka energetyczna Polski do 2030 r. przyjęta Uchwałą nr 202/2009 Rady Ministrów z 10.11.2009, będąca 
załącznikiem do obwieszczenia�Ministra�Gospodarki�z�21.12.2009�w�sprawie�polityki�energetycznej�państwa�
do�2030�r. (M.P. z 2010 r. nr 2 poz.11).

10 Ang. Clean�Energy�for�All�Europeans�Package; dalej także: Pakiet.

19,3% i 18,8%. Natomiast projekt PEP2040 
przy założeniu, że Polska zrealizuje cel 21% 
udziału odnawialnych źródeł energii w zuży-
ciu finalnym brutto w 2030 r. zakłada udział 
oze w wytwarzaniu energii na poziomie 15% 
w 2020 r. i 27% w 2030 r. W perspektywie 
do 2040 r. założono nawet ponad 32% udział 
oze w produkcji energii.

Istotna zmiana wystąpiła przy prognozo-
waniu udziału w produkcji energii jądro-
wej. Choć oba dokumenty uwzględniały 
to źródło, czas w jakim zostanie zapew-
niony szacowany jego udział w produkcji 
energii ogółem znacząco się różni. We-
dług projektu PEP2040 do 2030 roku 
nie przewiduje się udziału energetyki ją-
drowej w miksie energetycznym. Odda-
nie pierwszego bloku zaplanowano we-
dług tego dokumentu dopiero na 2033 r., 
a ilość wyprodukowanej energii w 2040 r. 
na 41,5 TWh. Natomiast polityka PEP2030 
zakładała już począwszy od 2020 r. pro-
dukcję na poziomie 10,5 TWh, następnie 
21,1 TWh w 2025 r. i 31,6 TWh w 2030 r.

Założenia polityki Unii Europejskiej 
zmierzają do zasadniczej transformacji sys-
temu energetycznego w Europie i są ukie-
runkowane na zmniejszenie negatywnego 
wpływu tej gałęzi przemysłu na środowi-
sko. Wiąże się to z koniecznością odejścia 
od gospodarki opartej na paliwach kopal-
nych, w szczególności węglu. W listopa-
dzie 2016 roku Komisja Europejska przed-
stawiła projekt tzw. pakietu zimowego10 
– dokumentów wytyczających kierunki 
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polityki energetycznej i klimatycznej Unii 
Europejskiej na lata 2020–2030. Pakiet 
wprowadza nowe, zaostrzone w stosunku 
do ustalonych na 2020 r., wymagania do-
tyczące celów klimatycznych UE do roku 
2030. Wprowadza m.in. normę ograni-
czającą po 2025 r. możliwość wsparcia 
ze środków publicznych dla źródeł ener-
gii o emisyjności powyżej 550 gCO2/kWh. 
Nie spełnia jej obecnie żadna polska elek-
trownia na węgiel kamienny lub brunatny.

Porównanie założeń pakietu zimowego 
UE oraz projektu PEP2040 wypada na nie-
korzyść dokumentu krajowego. Zawarte 
w nim wskaźniki są zdecydowanie niższe 
niż w dokumencie unijnym.

Bilans mocy w krajowym 
systemie elektroenergetycznym
Zaawansowany wiek bloków energetycz-
nych oraz wysoki poziom emisji zanie-
czyszczeń powoduje, że konieczne jest 

11 Scenariusz ten zakłada wycofywanie jednostek wytwórczych niespełniających wymogów konkluzji BAT 
z eksploatacji. 

wycofanie części bloków z eksploatacji 
lub ich modernizacja. Z prognoz PSE S.A. 
wynikało, że w latach 2017–2035 wystąpi 
ryzyko poważnego niedoboru wymaganej 
nadwyżki mocy, a następnie także niedo-
boru mocy dostępnej w ramach krajowych 
zasobów wytwórczych. Brak możliwości 
pokrycia planowanego zapotrzebowania 
odbiorców przez krajowe elektrownie 
prognozowano na 2030 r. w scenariu-
szu modernizacyjnym albo na 2021 r. 
w scenariuszu wycofań najlepszych do-
stępnych technik (BAT)11. Skumulowane 
wielkości wycofań mocy w istniejących 
JWCD cieplnych, w scenariuszu moder-
nizacyjnym do roku 2020 są szacowane 
na 3,0 GW, a w scenariuszu wycofań 
nawet 6,6 GW. Zatem wymagany przyrost 
mocy sumarycznej do 2020 r. do zapew-
nienia wystarczających mocy w systemie 
zależnie od scenariusza jest szacowany 
odpowiednio na 5,8 lub 8,1 GW.
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Rysunek 2. Porównanie celów polityki energetycznej UE i Polski

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Czterej najwięksi producenci energii 
w Polsce w perspektywie do 2032 r. pla-
nują i/lub rozpoczęli inwestycje w nowe 
moce wytwórcze zasilane paliwami sta-
łymi lub gazem o łącznej mocy około 
5 650 MW. Przy planowanych do wyco-
fania z eksploatacji w tym okresie bloków 
o mocy 8 184 MW pozwoli to na utrzy-
manie mocy wytwórczych tych producen-
tów na poziomie 20 093 MW w 2032 r. 
tj. o 2 534 MW niższym niż na koniec 
2017 r. Biorąc pod uwagę prognozy wzrostu 
zapotrzebowania na energię elektryczną 
w tym okresie oznacza to, że niezbędne 
będzie podjęcie dalszych inwestycji w roz-
wój mocy wytwórczych, w tym należało-
by też rozważyć inwestycje oparte na oze 
lub energii jądrowej.

Kluczowe czynniki 
opłacalności inwestycji
Decyzje o rozpoczęciu inwestycji w nowe 
moce wytwórcze były podejmowane po 
uprzednim przeprowadzeniu szczegóło-
wych analiz ekonomiczno-finansowych. 
Ze względu na charakter przedsięwzięć, 
analizie wrażliwości poddawano te zmien-
ne, które w największym stopniu wpływały 
na rentowność inwestycji, to jest zmianę 
cen paliwa, cenę sprzedaży energii elek-
trycznej na Towarowej Giełdzie Energii, 
cenę emisji dwutlenku węgla oraz zmianę 
kwoty nakładów inwestycyjnych. Jednakże 
dla przedsięwzięć polegających na budo-
wie bloków energetycznych najważniej-
szym czynnikiem wpływającym na ich 
efekt ekonomiczny była cena sprzedaży 
wyprodukowanej energii elektrycznej. 
W studiach wykonalności dla projektów 
inwestycyjnych, każda analiza wskazywała, 
że projekty inwestycyjne były szczególnie 

wrażliwe na wahania ceny energii elek-
trycznej. 

W latach 2012–2018 istniały niesprzy-
jające warunki gospodarcze i wytwórcy 
energii elektrycznej rezygnowali z podej-
mowania części inwestycji. Było to zwłasz-
cza widoczne w wypadku jednostek koge-
neracyjnych (umożliwiających jednoczesne 
wytwarzanie energii elektrycznej i cie-
pła) oraz gazowych, w przypadku których 
utrzymywała się niekorzystna relacja cen 
energii elektrycznej w stosunku do kosz-
tu jej wytworzenia ze źródła gazowego. 
Minister Energii z opóźnieniem opubli-
kował założenia i przyjął ustawę o pro-
mowaniu energii z wysokosprawnej ko-
generacji. Przedsiębiorcy przystępujący 
lub realizujący już w latach 2012–2018 
wieloletnie i kapitałochłonne inwestycje 
budowy nowych jednostek wytwórczych 
zostali pozbawieni w długim okresie czasu 
informacji o formule i wielkości możliwego 
wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji 
po 31 grudnia 2018 r. Opublikowanie pro-
jektu ustawy dopiero na osiem miesięcy 
przed zakończeniem działania poprzednie-
go systemu wsparcia było spóźnione i pro-
wadziło do dezinformacji na rynku energii. 
Z informacji zebranych przez NIK podczas 
kontroli od dziewięciu grup kapitałowych 
wynikało, że w tym okresie zrezygnowa-
no łącznie z 13 inwestycji w bloki energe-
tyczne o mocy przynajmniej 200 MWe, 
o łącznej mocy 7 145 MWe.

W 2008 r. wytwórcy stracili dofinanso-
wanie w formie kontraktów długotermi-
nowych, które gwarantowały długoletnią 
sprzedaż energii elektrycznej po cenie wyż-
szej, niż uzyskiwane w segmencie umów 
dwustronnych czy na giełdzie energii. 
W zamian w 2008 r. otrzymali wsparcie 
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w postaci rekompensaty tzw. kosztów 
osieroconych, czyli podjętych inwestycji 
niemożliwych do odzyskania w drodze 
rynkowej sprzedaży energii elektrycz-
nej, jednak liczba objętych tym mecha-
nizmem wytwórców rokrocznie malała. 
Dodatkowo, spadkowy trend cen energii 
na rynku konkurencyjnym wpływał na ob-
niżenie przychodów wytwórców energii 
elektrycznej. Według danych przedsta-
wionych przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energii, średnia cena sprzedaży 1 MWh 
energii elektrycznej na rynku konkurencyj-
nym w latach 2012–2018 spadła z 201,36 zł 
do 194,30 zł, osiągając najniższy poziom 
w 2014 r., czyli 163,58 zł. Natomiast suk-
cesywnie malejący poziom przydziału 
darmowych uprawnień do emisji CO2, 
przy równoczesnym wzroście cen za emisję 
tony CO2 od około 6 do 25 euro powodo-
wał zwiększenie kosztów produkcji ener-
gii elektrycznej. 11 kwietnia 2019 r. cena 
uprawnień do emisji CO2 (kontrakt EUA/
DEC19) osiągnęła rekordowy od 11 lat po-
ziom 27,41 euro/t. Sukcesywnie malejący 
poziom przydziału darmowych uprawnień 
do emisji CO2 znacząco wpływał na wzrost 
kosztów wytwarzania energii z węgla. Po-
nadto trend ten wzmacniał wzrost ceny 
samych uprawnień. 

Dodatkowo instytucje finansowe sukce-
sywnie odstępowały od wspierania inwe-
stycji energetycznych zakładających wyko-
rzystanie węgla jako paliwa. Według analiz 

12 <http://ieefa.org/wp-content/uploads/2019/02/IEEFA-Report_100-and-counting_Coal-Exit_Feb-2019.
pdf >, [2019.4.4].

13 <https://pl.media.mbank.pl/55321-mbank-ogranicza-finansowanie-wegla-i-stawia-na-oze>, [2019.4.4].
14 Krajowy System Elektroenergetyczny – rozbudowany układ urządzeń do wytwarzania, przesyłania i rozdziału 

energii elektrycznej.

Institute for Energy, Economics and Finan-
cial Analysis12 na koniec lutego 2019 r. 
ponad 100 międzynarodowych instytucji 
finansowych podjęło decyzję o wycofaniu 
udziału w takich inwestycjach. Od 2013 r. 
średnio częściej niż raz na miesiąc któryś 
z międzynarodowych banków lub insty-
tucji ubezpieczeniowych o aktywach po-
wyżej 10 mld dolarów deklarował odejście 
od „gospodarki węglowej”. 28 marca 2019 r. 
mBank13 zadeklarował, że od 1 kwietnia 
2019 r. ogranicza finansowanie energety-
ki węglowej i kopalni. Taka strategia in-
westycyjna wynikała zarówno z udziału 
branży finansowej w promowaniu dzia-
łań wspierających zrównoważony rozwój 
gospodarczy, jak również z malejącej ren-
towności inwestycji węglowych. Rosnąca 
presja na ograniczanie emisji CO2 powo-
duje, że inwestycje w energetykę węglową 
tracą uzasadnienie biznesowe.

Do grudnia 2017 r. nie zostały w Polsce 
wprowadzone żadne mechanizmy mają-
ce na celu poprawę otoczenia biznesowe-
go inwestycji w nowe moce wytwórcze, 
przy świadomości konieczności wycofy-
wania jednostek wytwórczych istotnych 
dla funkcjonowania Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (KSE)14.

Wraz z odchodzeniem instytucji finanso-
wych od energetyki węglowej, a w szczegól-
ności w związku z istotnym ryzykiem braku 
bezpiecznej nadwyżki mocy w KSE w per-
spektywie średnio- i długoterminowej, 
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należało wprowadzić mechanizmy sty-
mulujące aktywność w sferze inwesty-
cji. Jednym z możliwych instrumentów 
w ramach tych mechanizmów, zapewnia-
jącym i zwiększającym przychody pro-
ducentów energii elektrycznej jest rynek 
mocy. Utworzenie dwutowarowego rynku, 
czyli rynku mocy i rynku energii, stwarza 

możliwość uzyskiwania przychodów 
przez producentów nie tylko z tytułu sprze-
daży energii elektrycznej, ale również z ty-
tułu gotowości do jej wytworzenia. Prace 
nad ustawą o rynku mocy trwały od 2016 r., 
ostatecznie została uchwalona 8 grudnia 
2017 r. Jej przepisy mają wspierać decyzje 
inwestycyjne związane z dostosowaniem 

Rysunek 3. Kształtowanie się kluczowych czynników wpływających na opłacalność inwestycji
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istniejących źródeł wytwórczych do kon-
kluzji BAT oraz budowy nowych źródeł 
mocy, przez tworzenie stabilnego otoczenia 
inwestycyjnego i warunków rynkowych. 

Polskie rozwiązania rynku mocy są podob-
ne do rozwiązań istniejących w Wielkiej Bry-
tanii. Pierwsza aukcja na brytyjskim rynku 
mocy odbyła się w 2014 r. Z założenia miał 
on zapewnić: finansowanie budowy nowych 
mocy wytwórczych oraz bezpieczeństwo 
dostaw energii przy minimalizacji kosztów 
dla odbiorcy końcowego, a także przyczynić 
się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
W ciągu pięciu lat funkcjonowania brytyj-
skiego rynku mocy przeważnie finansowano 
istniejące jednostki mocy oparte na węglu, 
gazie lub atomie (75%). Nowo budowane 
stanowiły tylko 3,5% jednostek15. Może 
to wskazywać na niską skuteczność me-
chanizmu w zakresie pobudzania inwestycji 
w nowe moce wytwórcze.

Po trzech pierwszych aukcjach na polskim 
rynku mocy, przeprowadzonych pod ko-
niec 2018 r., finansowanie budowy nowych 
jednostek wytwórczych objęło tylko 6,2% 
wszystkich, które wygrały aukcje a moder-
nizacja – tylko 25%. Zrealizowanie przycho-
dów z rynku mocy w większości przez ist-
niejące jednostki wytwórcze (55,4%) może 
wskazywać, że polski system rynku mocy, 
podobnie jak brytyjski w jego początkowej 
fazie funkcjonowania, nie wpływa istotnie 
na zwiększenie inwestycji w nowe jednost-
ki. Impulsem inwestycyjnym wynikającym 

15 <https://energypost.eu/uk-capacity-market-review-reform-rethink/>, [2019.4.8].
16 Dz.Urz. UE L 158 z 14.6.2019, s. 54.
17 Wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Internal Rate of Return) – metoda oceny efektywności ekonomicznej inwe-

stycji, także wskaźnik finansowy wyznaczony na podstawie tej metody.
18 Wartość bieżąca netto (ang. Net Present Value) – metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji, 

także wskaźnik wyznaczony na podstawie tej metody.

z rynku mocy może być utrzymująca się wy-
soka cena za gotowość do utrzymania mocy 
przez producentów energii. Korzystna cena 
uzyskana na pierwszych aukcjach, kształ-
tująca się na poziomie od 198 zł/kW/rok 
do 240,32 zł/kW/rok prawdopodobnie przy-
czyniła się do zwiększenia o 64% udziału 
mocy jednostek wytwórczych planowanych 
w drugiej certyfikacji w stosunku do rynku 
mocy z 2019 r. Wysoka cena wypełnienia 
tego obowiązku będzie wpływała na zwięk-
szenie rachunków za energię elektryczną 
odbiorców końcowych. 

Zgodnie z art. 22 rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/943 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej16 
elektrownie, w których emisje przekraczają 
550 g CO2 na kWh i zaczną komercyjnie 
działać przed 4 lipca 2019 r. nie będą mogły 
korzystać ze wsparcia państwa w ramach 
rynku mocy po 1 lipca 2025 r. W praktyce 
z mechanizmu rynku mocy wyłączone zo-
staną wszystkie podmioty, których głów-
nym źródłem energii jest węgiel. Niemniej 
uzgodniono, że kontrakty podpisywane 
w ramach rynku mocy do końca 2019 r. 
będą wyjęte z nałożonych ograniczeń, 
a zatem mają nadal obowiązywać. 

Na dziewięć inwestycji poddanych 
szczegółowej kontroli przez NIK wszystkie 
osiągały dodatnie wartości IRR17 oraz sa-
tysfakcjonującą wartość NPV18. Sposób 
finansowania przedsięwzięć był zależny 
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od polityki grupy kapitałowej, jak rów-
nież wielkości niezbędnych nakładów 
inwestycyjnych. Osiem inwestycji miało 
zapewnione finansowanie.

Inwestycja Ostrołęka C19 nie miała 
zapewnionego finansowania, a mimo to 
28 grudnia 2018 r. wydano głównemu wy-
konawcy dyspozycję rozpoczęcia budowy 
elektrowni. Przy przyjętych warunkach, 
ukończenie inwestycji wymagało pozyska-
nia inwestora zewnętrznego, który party-
cypowałby w kosztach w wysokości ok. 
6,4 mld zł, zapewnienia przychodów z au-
kcji rynku mocy na okres 15 lat, uzyskania 
kredytowania inwestycji przez instytucje 
finansowe oraz zawarcia korzystnych kon-
traktów zakupu paliwa węglowego.

Wprowadzenie rynku mocy skutkowało 
zwiększeniem potencjalnej rentowności 
inwestycji przez uzyskanie dodatnich przy-
szłych wskaźników opłacalności dla Elek-
trowni Ostrołęka C. Niemniej, pomimo 
wygrania aukcji na rynku mocy w grud-
niu 2018 r., inwestorzy nie sfinalizowali 
działań związanych z przedsięwzięciem. 
Posiadane przez spółkę promesy warun-
kowe banków wygasły 28 grudnia 2018 r. 
i nie zawarto umów na kredytowanie in-
westycji. 30 kwietnia 2019 r. udziałowcy 
podpisali kolejne porozumienie w sprawie 
finansowania budowy elektrowni Ostro-
łęka C. Uszczegółowiono w nim zasady 
finansowania inwestycji w celu jej konty-
nuacji bez opóźnień. Do 3 grudnia 2019 r. 

19 Inwestorami są Energa SA i Enea SA.
20 <https://www.gov.pl/web/energia/o-ministerstwie-programy-i-projekty-rynek-mocy>, [2019.4.9].
21 Przeliczone – cena 240 zł za kW razy 22,7 GW. 
22 <http://biznesalert.pl/rynek-mocy-cena-energii/>, [2019.4.9], <https://wysokienapiecie.pl/14644-rynek 

-mocy-pokazal-swoja-moc-ceny-pradu-raczej-z-gornej-polki/>, [2019.4.9].

inwestycja wciąż nie posiadała domknię-
tego budżetu. W przypadku zmaterializo-
wania się ryzyka związanego z płynnością 
finansowania inwestycji i ewentualnymi 
opóźnieniami w realizacji, nastąpiłby jed-
nocześnie spadek rentowności wynikają-
cy ze zmniejszenia finansowania z tytułu 
uczestnictwa w rynku mocy (kary z powo-
du niewykonania obowiązku mocowego 
oraz utrata przychodów). W ocenie NIK 
nawet zapewnienie pełnego finansowania 
inwestycji nie niwelowało istotnego ryzyka 
opóźnienia jej realizacji, bowiem dotych-
czasowe kontrole zawsze wykazywały za-
kończenie inwestycji tego typu co najmniej 
pięć miesięcy po zaplanowanym terminie.

Wprowadzenie rynku mocy oraz nowego 
systemu wsparcia wysokosprawnej kogene-
racji oznacza zwiększenie kosztów ponoszo-
nych przez odbiorcę końcowego na zakup 
energii elektrycznej. Środki wypłacane 
za wykonywanie obowiązku mocowego 
będą ostatecznie obciążać odbiorcę końco-
wego energii elektrycznej. Również koszty 
systemu wsparcia kogeneracji będą aloko-
wane na wszystkich odbiorców końcowych. 
Według wyliczeń Ministerstwa Energii 
z 2017 r. całkowity koszt rynku mocy po-
winien wynosić około 4 mld zł20. Po pierw-
szej aukcji rynku mocy wiadomo, że jest on 
wart około 5,4 mld zł21. Według różnych 
szacunków wynik pierwszej aukcji rynku 
mocy wpłynie na zwiększenie kosztów 
dla odbiorcy końcowego od około 30 zł22 
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do około 40 zł miesięcznie23 na 1 MWh. 
Ostateczną wysokość opłaty mocowej 
dla gospodarstw domowych ustali Prezes 
URE i będzie ona zapewne niższa niż dla od-
biorców końcowych z taryfy A, B i C. Na-
tomiast według szacunków Ministerstwa 
Energii maksymalne obciążenie z tytułu 
wsparcia kogeneracji wyniesie około 13,5 
zł/MWh (2,81 zł/miesięcznie na gospodar-
stwo domowe). Ostateczna wysokość opłat 
będzie zależna od decyzji Prezesa URE. 

Modernizacja mocy wytwórczych 
w związku z BAT
Konkluzje BAT zostały wprowadzone de-
cyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1442 
z 31 lipca 2017 r. ustanawiającą konkluzje 
dotyczące najlepszych dostępnych technik 
w odniesieniu do dużych obiektów ener-
getycznego spalania zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/
UE24. Decyzja ta ustanowiła wymogi do-
tyczące najlepszych dostępnych technik 
w odniesieniu do dużych obiektów ener-
getycznego spalania (LCP), w szczególno-
ści w zakresie dopuszczalnych wielkości 
emitowanych zanieczyszczeń. Zaostrzone 
standardy emisyjne dla dużych obiektów, 
czyli o mocy powyżej 50 MW, zaczęły obo-
wiązywać od 1 stycznia 2016 r. Regulacje 
te, wynikające z dyrektywy 2010/75/UE 
w sprawie emisji przemysłowych (IED), 
przewidują czasowe odstępstwa od dotrzy-
mywania granicznych wielkości emisyj-
nych określonych na podstawie konkluzji 
BAT. Odstępstwo polega na wydłużeniu 
okresu na dostosowanie do ostrzejszych 

23 <https://www.forbes.pl/gospodarka/pierwsza-aukcja-na-rynku-mocy-o-ile-zdrozeje-prad/5rjxb69>, [2019.4.9].
24 Dz.Urz. UE. L 212 z 17.8.2017, s.1.

granicznych wielkości emisji ponad usta-
wowy limit czterech lat, czyli do 30 czerw-
ca 2020 r. 

Z analiz przeprowadzonych przez skon-
trolowane spółki wynikało, że istotna wiel-
kość instalacji bloków energetycznych 
wymagała dostosowania do zaostrzo-
nych wymogów emisyjności. Czterej naj-
więksi producenci energii (Enea, Energa, 
TAURON, PGE) zaplanowali szereg in-
westycji ograniczających emisje obejmu-
jące łącznie 85 bloków energetycznych. 
Również  PGNiG zaplanowało takie 
zmiany w Elektrociepłowniach Siekier-
ki oraz Żerań. Budżet planowanych inwe-
stycji sięgał łącznie 2 625 mln zł. Podej-
mowane działania mają na celu redukcję 
emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, 
chlorowodoru, amoniaku i pyłu. 

Jednocześnie część inwestycji obejmo-
wała także działania służące monitorowa-
niu emisji substancji do powietrza oraz mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków. Powinny 
one zakończyć się 30 czerwca 2020 r. Spół-
ki mogły również skorzystać z mechani-
zmów derogacyjnych, które umożliwiały 
przesunięcie lub uniknięcie części inwesty-
cji w instalacje środowiskowe dla istnieją-
cych jednostek wytwórczych. Po zakoń-
czonym okresie derogacji spółki planowały 
modernizację instalacji, bądź wyłączenie 
i zastąpienie ich nowymi. Przykładowo, 
systemem derogacji, czyli limitu 17 500 
godzin pracy maksymalnie do 31 grud-
nia 2023 r. była objęta Elektrociepłow-
nia Anwil, która po tym okresie zostanie 
wycofana z eksploatacji. Taki sam system 
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dotyczył bloku energetycznego nr 1 Elek-
trowni Połaniec, który pozostaje w eks-
ploatacji do czasu wykorzystania limitu, 
nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 r.

Najwięksi producenci energii w Polsce 
(PGE, TAURON, Enea, Energa) w per-
spektywie do 2032 r. planowały i/lub roz-
poczęły inwestycje w nowe moce wytwór-
cze zasilane paliwami stałymi lub gazem 
o łącznej mocy około 5650 MW. Jednocze-
śnie zaplanowały, z uwagi na wyeksploato-
wanie lub niespełnianie norm środowisko-
wych, wycofanie z eksploatacji do 2032 r. 
bloków o łącznej mocy 8184 MW. Pozwoli 
to na utrzymanie ich mocy wytwórczych 
na poziomie 20 093 MW, czyli o 2534 MW 
niższym niż na koniec 2017 r.

Efektywność inwestycji  
w nowe moce wytwórcze
Szczegółowej kontroli NIK zostało podda-
nych dziewięć inwestycji realizowanych 
w latach 2012–2018 w moce wytwórcze 
(bloki o mocy równiej lub większej niż 
200 MW) o łącznej mocy 7295 MW. 

Poniesione lub planowane nakłady z tego 
tytułu wynosiły prawie 34 miliardy zło-
tych. Większość (65%) nowych mocy 
była zasilana węglem kamiennym – łącz-
nie jednostki o mocy 4785 MW. Cztery 
jednostki korzystały z gazu ziemnego – ich 
łączna moc to 2014 MW (27,6%), a jedna 
z węgla brunatnego – moc 496 MW (6,8%).

Efektywność inwestycji zależała głównie 
od stopnia realizacji zakładanych celów za-
planowanych w projekcie, wielkości wyko-
rzystanego budżetu oraz czasu (zgodność 
z harmonogramem). Żadna z kontrolowa-
nych inwestycji nie zakończyła się w zapla-
nowanym pierwotnie terminie. Na opóź-
nienia miały wpływ przedłużające się prace 
planistyczne przygotowujące realizację, 
a w tym długotrwałe postępowania prze-
targowe. Na ostateczny termin realizacji 
projektów budowalnych składały się rów-
nież opóźnienia w wykorzystaniu przez zle-
ceniobiorców kontraktów poszczególnych 
prac, przy czym miały miejsce także opóź-
nienia z przyczyn obiektywnych, takich 
jak modyfikacja projektu budowlanego 

Tabela 1. Wolumen mocy wytwórczych czterech największych producentów energii  
oraz planowane zmiany w perspektywie do 2032 r. (w MW).

Grupa Moc zainstalowana 
na koniec 2017

Do wycofania  
do 2032

W budowie  
i planowane do 2032* Bilans

Enea 6 257 2 095 1 000** 5 162

Energa 1 313 0 1 050 2 363

PGE 10 766 2 704 2 290 10 352

TAURON 4 291 3 385 1 310 2 216

Razem 22 627 8 184 5 650 20 093

*   Bloki węglowe i na gaz. 
** Ostrołęka C budowana wspólnie ze spółką Energa SA.

Źródło: Dane NIK.
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czy zaistnienie siły wyższej w związku 
z niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi. Część opóźnień była spowo-
dowana przez podmioty uczestniczące 
w procesie budowy. 

Nie bez znaczenia na terminowość re-
alizacji inwestycji miały również okresy 
zawieszenia realizacji projektu, nawet 
po podjęciu decyzji o budowie. Przykła-
dowo, projekt budowy bloku nr 11 w Ko-
zienicach rozpoczęto w 2007 r. Rada nad-
zorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie 
zaakceptowania założeń odnośnie do wa-
runków realizacji budowy w czerwcu 
2011 r., a umowę z wykonawcą zawarto we 
wrześniu 2012 r., to jest po upływie około 
5 lat od przyjęcia projektu. W przypadku 

25 Układ (blok energetyczny) gazowo-parowy (ang. combined�cycle�gas�turbine).

inwestycji w Elektrowni Opole od momen-
tu opracowania pierwszej analizy ekono-
micznej przedsięwzięcia w grudniu 2008 r. 
do zawarcia umowy z wykonawcą upłynęły 
ponad 3 lata. 

Żadne postępowanie przetargowe na 
wybór generalnego wykonawcy nie za-
kończyło się w pierwotnie zakładanym 
terminie. Opóźnienia wynosiły od kilku 
miesięcy do nawet trzech lat. Opóźnienie 
o około pięć miesięcy w trakcie wybo-
ru wykonawcy CCGT25 Płock wynikało 
z próśb oferentów o przesunięcie termi-
nów na składanie ofert w trakcie proce-
su zakupów oraz koncepcji finansowania 
zewnętrznego. Natomiast w przypadku 
wyboru głównego wykonawcy do budowy 

Elektrownia Moc 
(MW)

Koszt 
(mld zł)

Rodzaj 
paliwa Inwestor

Elektrownia Kozienice 1075 5,1 Węgiel Enea

Włocławek 462 1,3 Gaz PKN Orlen

Elektrociepłownia Płock 606 1,7 Gaz PKN Orlen

Elektrownia Opole 1800 9,4 Węgiel PGE

Elektrownia Jaworzyno III 910 4,5 Węgiel TAURON PE

Elektrociepłownia Stalowa Wola 449 1,8 Gaz TAURON PE/PGNiG

Elektrownia Turów 496 3,5 Węgiel  
brunatny PGE

Elektrociepłownia Żerań 497 1,5 Gaz PGNiG Termika

Elektrownia Ostrołęka 1000 5 Węgiel Energa 

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Tabela 2. Inwestycje w moce wytwórcze realizowane w latach 2012–2018 objęte kontrolą



106 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Maciej Maciejewski, Edyta Kosiarz

bloku 910 MW Elektrowni Jaworzno trzy-
letnie opóźnienie było skutkiem wniesienia 
przez oferentów do Krajowej Izby Odwo-
ławczej odwołania od wyników przepro-
wadzonego postępowania przetargowego 
oraz długotrwałego pozyskiwania od wy-
konawcy zabezpieczenia należytego wy-
konania umowy. Również z powodu po-
stępowań odwoławczych o trzy miesiące 
przedłużył się wybór wykonawcy dla in-
westycji w Elektrociepłowni Stalowa Wola 
oraz o rok w przypadku bloku 7 w Elek-
trowni Turów, gdzie ponadto pierwsze po-
stępowanie zostało unieważnione (z uwagi 
na otrzymanie ofert znacznie przewyższa-
jących szacowany budżet zamawiającego). 

Żadna z inwestycji nie zakończyła się 
w pierwotnym terminie realizacji budowy 
określonym w kontrakcie z wykonawcą ge-
neralnym. Opóźnienia wynosiły od pięciu 
miesięcy do ponad czterech lat. Najmniej-
sze wystąpiło w w przypadku bloku nr 11 
Elektrowni Kozienice i wynosiło 5 mie-
sięcy. Miało charakter obiektywny („siła 
wyższa”); wpłynęła na nie zmiana warun-
ków wodnych podłoża, na którym posa-
dowiono obiekt. Przyczyny obiektywne 
wystąpiły również w przypadku CCGT 
Włocławek i CCGT Płock, opóźniając 
prace odpowiednio o 1,5 roku i 6 miesięcy. 
Dodatkowo niespełnianie wymogów tech-
nicznych przez zainstalowane urządzenia 

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Rysunek 4. Czas realizacji kontraktów
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elektrowni i elementy konstrukcyjne wy-
musiło ich wymianę, powodując opóźnie-
nie w realizacji kontraktu. 

Nieprawidłowości w realizacji kontrak-
tu, a następnie wybór nowego wykonawcy 
generalnego istotnie wpłynęły na nieter-
minową realizację budowy bloku energe-
tycznego w Elektrociepłowni Stalowa Wola 
(ECSW). Przyjęte kryteria w procedurze 
wyboru wykonawcy nie zapewniły odpo-
wiedniej jakości prac budowlanych. Spółka 
nie zapewniła sobie odpowiednich narzędzi 
egzekwowania od wykonawcy obowiąz-
ków, co uniemożliwiło zapewnienie odpo-
wiedniej jakości prac przez podwykonaw-
ców. ECSW nie zadbała też o skuteczny 
system zarządzania projektem, co po-
wodowało spory kompetencyjne między 
podmiotami zajmującymi się nadzorem 
nad wykonywaniem inwestycji.

Skutkiem opóźnień w realizacji projek-
tów był wzrost kosztów inwestycji wyni-
kający z konieczności poniesienia kosz-
tów finansowych obsługi kredytów, ubez-
pieczeń i opłacenia inżyniera kontraktu 
w terminach dłuższych niż przewidywały 
pierwotnie umowy. Wzrost kosztów pro-
jektów budowalnych wynikał również z po-
trzeby wprowadzenia zmian technicznych 
i technologicznych spowodowanych nie-
przewidzianymi na etapie projektowania 
elementami lub koniecznością uwzględ-
nienia rozwiązań spełniających wymogi 
BAT. Spośród kontrolowanych inwestycji 
tylko jedna została zrealizowana po kosz-
tach niższych niż przewidywano. Budowa 
bloku gazowo-parowego we Włocławku 
przez PKN Orlen SA miały kosztować 
1,4 mld zł, ale ostatecznie zamknęła się 
w kwocie o około 10% niższej. Dla części 
kontrolowanych inwestycji koszty wzrosły 

nieznacznie, od około 0,19% do 2,33%. Naj-
większy odnotowano przy budowie bloku 
gazowo-parowego Elektrociepłowni Sta-
lowa Wola – z 1533 mln zł do 1752 mln zł 
(o 14,29%) oraz budowie bloku zasilanego 
węglem brunatnym w Elektrowni Turów 
– z 3250 mln zł do 3537 mln zł (o 8,83%). 

Podsumowanie
Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że skala 
inwestycji podejmowanych w okresie obję-
tym omawianą kontrolą, dotyczących bu-
dowy i modernizacji źródeł wytwarzania 
energii elektrycznej odpowiadała potrze-
bom gospodarki z punktu widzenia za-
pewnienia dostaw odpowiedniej wielkości 
produkcji energii elektrycznej. Oznacza 
to jednak, że zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw uzależnione jest przede wszystkim 
od terminowego zakończenia budowy no-
wych mocy wytwórczych. Tymczasem 
brak stosownej strategii działań admini-
stracji rządowej, zaostrzające się wymogi 
polityki środowiskowej Unii Europejskiej, 
zmienność regulacji prawnych wpływają-
cych na decyzje inwestycyjne oraz trud-
ności przy realizacji niektórych inwestycji 
wskazują na ryzyko niepełnego pokrycia 
potrzeb.

Od 2013 r. nie było aktualnej polityki 
energetycznej państwa, wbrew obowiązko-
wi wynikającemu z ustawy – Prawo energe-
tyczne. Minister Gospodarki, a następnie 
Minister Energii nie przedłożył Radzie 
Ministrów projektu tego dokumentu. 
W tej sytuacji nie stworzono żadnego in-
nego dokumentu rządowego określające-
go strategię rozwoju i modernizacji mocy 
wytwórczych. Ponadto brak, a następnie 
opóźnienia we wprowadzaniu mechani-
zmów wsparcia dla inwestycji (wsparcie 
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dla kogeneracji, rynek mocy) dodatkowo 
zwiększał niestabilność otoczenia regula-
cyjnego i gospodarczego, które sprzyjało-
by podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 
przez przedsiębiorstwa energetyczne. 

Inwestycje prowadzone w podsektorze 
wytwarzania energii elektrycznej zapew-
nią pokrycie krajowego zapotrzebowania 
na moc w średniookresowej perspektywie 
(do roku 2035), pod warunkiem że będą 
realizowane terminowo. Jednak żadna 
ze skontrolowanych przez NIK inwesty-
cji nie zakończyła się zgodnie z planem, 
a opóźnienia wynosiły od pięciu miesięcy 
do czterech i pół roku. Analizy operatora 
systemu elektroenergetycznego z 2016 r. 
wskazywały, że dla pokrycia zapotrzebo-
wania na energię elektryczną wymagane 
jest oddanie do użytku do końca 2020 r. 
budowanych obecnie bloków energetycz-
nych o łącznej mocy co najmniej 5,8 GW, 
a do 2025 r. powinny powstać kolejne bloki 
o mocy 2,6-8,5 GW (w zależności od stop-
nia wypełnienia przez istniejące bloki wy-
mogów środowiskowych)26.

Wyniki kontroli potwierdziły, że zma-
terializowały się wszystkie rodzaje ryzyka 
zidentyfikowane przez NIK przed jej pod-
jęciem wynikające z: braku spójnej polityki 

26 Moc osiągalna elektrowni krajowych wynosiła (stan na 24.5.2019) 45,845 GW, w tym JWCD 29,113 GW.
27 <https://ir.enea.pl/pr/523785/zakonczenie-analiz-dotyczacych-projektu-ostroleka-c https://biznesalert.

pl/enea-energa-elektrownia-ostroleka-c-wegiel-gaz-energetyka/>, [2020.7.3].

oraz planu realizacji modernizacji i rozwo-
ju mocy wytwórczych, braku aktywne-
go i skutecznego monitorowania działań 
na rzecz dostosowania planowanych i roz-
poczętych inwestycji do zmieniającej się 
sytuacji, niezapewnienia odpowiedniego 
finansowania przedsięwzięć, rezygnacji 
z części inwestycji oraz opóźnień w ich 
realizacji.

Urzeczywistniło się również ryzyko 
braku zasadności inwestowania w blok wę-
glowy w dobie dekarbonizacji energetyki. 
19 maja 2020 r. Enea i Energa poinformo-
wały o dokonaniu odpisów aktualizujących 
wartość aktywów trwałych w łącznej wy-
sokości 1 027 mln zł, w związku ze zmianą 
założeń biznesowych projektu Ostrołęka C. 
Ostatecznie 2 czerwca 2020 r. inwestorzy 
podjęli decyzję o zmianie surowca zasila-
jącego blok energetyczny na gaz ziemny27.

MACIEJ MACIEJEWSKI
p.o. dyrektor,
EDYTA KOSIARZ
p.o. wicedyrektor, 
Departament Gospodarki,  
Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, energia elektryczna, moce wytwórcze, inwestycje, 
elektrownie, elektroenergetyka 
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ABSTRACT
Poland’s Energy Safety – Investments in Electric Energy Capacity
It comes as a great challenge for the energy sector to replace the depleted sources 
of power. However, at the same time, it provides an opportunity for diversifying energy 
production sources, for modernising the power industry and for reducing its harm-
fulness to human health and the environment. Due to the huge scale of the expected 
modernisation, a real challenge is to safeguard funds for such a big investment. And 
when considering the deadline for such undertakings, the activities in this regard call 
for intensification. These challenges overlap with the proposed liberalization of the 
market, volatility of energy prices and its carriers, and decarbonisation resulting from 
the climate policy of the European Union, and dynamic technological changes that 
affect the transformation of the energy sector in the world. Therefore, the energy 
safety must accompany the affordability of energy prices and environmental pro-
tection – which is a big challenge for the power industry. Thus, the Supreme Audit 
Office has taken a decision to examine whether the scale of the investments under-
taken by national electric energy producers in the years 2012–2018 met the needs of 
the economy as for providing sufficient energy supplies. In their article, the authors 
discuss the detailed results of the audit.

Maciej Maciejewski, Supreme Audit Office, acting director of the Department 
of Economy, Public Assets and Privatisation 
Edyta Kosiarz, Supreme Audit Office, acting vice-director of the Department 
of Economy, Public Assets and Privatisation

Key words: energy security, electricity, generation capacity, investments, power plants, 
electric power engineering
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Ośrodki sportu i rekreacji (OSiR) powinny przyczyniać się do rozwoju aktywności 
fizycznej dzięki różnorodności i większej dostępności oferty sportowo-rekreacyjnej. 
Gminy, w których funkcjonuje taki ośrodek rzeczywiście znacznie częściej osiągają 
ten cel, odpowiadają też na potrzeby mieszkańców. Ustalenia NIK wskazują jednak, 
że w blisko połowie skontrolowanych samorządów poprawy wymaga monitorowanie 
i dokumentowanie efektów podejmowanych działań.

ROBERT SASIN

Działalność ośrodków sportu i rekreacji

Rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa

W artykule przedstawiono najważniej-
sze wyniki kontroli skuteczności działań 
ośrodków sportu i rekreacji na rzecz roz-
woju aktywności fizycznej społeczeństwa 
w okresie 2015–20191. Szczególną uwagę 
poświęcono dobrym praktykom2 na rzecz 
kultury fizycznej podejmowanym w sa-
morządach oraz OSiR-ach. Kontrolą ob-
jęto 10 wybranych gmin wraz z 10 działa-
jącymi na ich terenie ośrodkami, a także 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Do-
datkowo przedstawiono wyniki badania 

1 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli pn. Funkcjonowanie�ośrodków�sportu� 
i�rekreacji (P/19/026) z kwietnia 2020 r.

2 Dobrymi praktykami określono działania przynoszące konkretne i pozytywne rezultaty oraz zawierające w so-
bie pewien potencjał innowacji. Jest ono trwałe i powtarzalne oraz możliwe do zastosowania w podobnych 
warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty (M. Bednarek: Doskonalenie�systemów�zarządzania:�
nowa�droga�do�przedsiębiorstwa�lean, DIFIN, Warszawa 2007, s. 161).

3 W trybie art. 29 ustawy z 23.12.1994 o NIK (Dz.U. z 2019 r. poz. 489) pozyskano informacje od 1651 gmin.
4 Uchwała nr 150 Rady Ministrów z 31.8.2015 w sprawie przyjęcia Programu�Rozwoju�Sportu�do�roku�2020 

(M. P. poz. 989), dalej: PRS�2020. Dokument zastąpił wcześniej obowiązującą Strategię�rozwoju�sportu�w�Pol-
sce�do�roku�2015. PRS�2020 przestał obowiązywać od 2.10. 2019. Od tej daty obowiązywała uchwała nr 83 
Rady Ministrów z 20.8.2019 w sprawie aktualizacji Programu�Rozwoju�Sportu�do�roku�2020 (M.P. poz. 905). 

kwestionariuszowego przeprowadzonego 
przez NIK wśród polskich gmin na temat 
tworzenia warunków sprzyjających roz-
wojowi sportu3.

Strategia wsparcia 
sportu i rekreacji
Od 2016 r. średniookresowym doku-
mentem strategicznym określającym 
cele, priorytety oraz kierunki działań jest 
Program Rozwoju Sportu do roku 20204 
(PRS 2020). Najwyższa Izba Kontroli 
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pozytywnie oceniła przygotowanie i wdro-
żenie PRS 2020, zwłaszcza objęcie nim na-
rzędzi Ministra Sportu i Turystyki, które 
mogły być realizowane w jednostkach sa-
morządu terytorialnego (JST) i OSiR-ach 
uzupełniająco do ich zadań własnych 
(uwzględniono je w Dokumencie Imple-
mentacyjnym PRS 2020 – DI PRS 2020).

Wydatki gmin w dziale 926 budże-
tu państwa – Kultura fizyczna, w tym 
miast na prawach powiatu, w  latach 
2015–2018 wyniosły odpowiednio: 
4131,6 mln zł (w tym 398,6 mln zł dota-
cji z MSiT, tj. 9,6% wydatków ogółem); 
4249,7 mln zł (w tym 503,6 mln zł do-
tacji z MSiT, tj. 11,9%); 4869,3 mln zł 
(w tym 619,8 mln zł dotacji z MSiT, 
tj. 12,7%) oraz 5745,8 mln zł (w tym 
387,2 mln zł dotacji z MSiT, tj. 6,7%)5.

Programy i projekty Ministra doty-
czące rozwoju infrastruktury sportowej 
oraz upowszechniania sportu wpisywały 
się w cele PRS 2020 i poszczególne na-
rzędzia sformułowane w DI PRS 2020. 
W okresie objętym kontrolą wszystkie pro-
gramy Ministra dotyczące infrastruktu-
ry sportowej6, a także coroczne konkursy 
finansowane ze środków Funduszu Zajęć 

5 Dane według Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz MSiT.
6 W tym: Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (realizowany w latach 2015–2019), Pro-

gram rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (realizowany w latach 2015–2018), Program modernizacji 
infrastruktury sportowej (realizowany w latach 2015–2017), Program rozwoju regionalnej infrastruktury 
sportowej (realizowany w latach 2015–2016), Program budowy hal tenisowych (realizowany w roku 2015), 
Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej (realizowany w latach 2016– 2017), Program moderni-
zacji infrastruktury sportowej – Mały Klub (realizowany w roku 2017), Program modernizacji infrastruktu-
ry ponadlokalnej (realizowany w roku 2017), Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej (realizowany w latach 2018–2019), Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

7 Ponadto w latach 2015–2019 (19 sierpnia) z budżetu państwa dofinansowano inwestycje dotyczące samo-
rządowych obiektów sportowych na kwotę 9 900,0 tys. zł (dziewięć umów).

8 W okresie objętym kontrolą (do 30.6.2019) dofinansowanie inwestycji otrzymało łącznie 1618 gmin  
(tj. ok. 65,3% gmin w Polsce) oraz 15 OSiR-ów.

Sportowych dla Uczniów, były dostępne 
dla gmin oraz ośrodków. Ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT 
sfinansowało realizację 3084 umów z gmi-
nami na kwotę 1 784 mln zł7 oraz 22 umów 
z OSiR o wartości 54 mln zł8. 

Środki dotacji przekazane gminom 
i ośrodkom stanowiły 90,4% ogólnej 
kwoty przeznaczonej na dofinansowanie 
inwestycji samorządowych z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach 
umów zawieranych z gminami istniała 
możliwość dofinansowania budowy, re-
montów oraz modernizacji obiektów spor-
towych zarządzanych przez OSiR. Ponad-
to w okresie objętym kontrolą 287 gmin 
uzyskało z Funduszu Zajęć Sportowych 
dla Uczniów łącznie 17,3 mln zł na dofi-
nansowanie zajęć. 

Środki przeznaczone na realizację pro-
gramów i projektów sportu powszechne-
go przyczyniły się do poszerzenia ofer-
ty sportowo-rekreacyjnej, a tym samym 
do lepszego wykorzystania terenowej in-
frastruktury sportowej, w tym zarządzanej 
przez ośrodki.

Realizacja PRS 2020 oraz współpra-
ca Ministra z samorządami oraz OSiR 
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przyniosła wymierne efekty. Dotyczy-
ły one w szczególności: wsparcia spor-
tu powszechnego w Polsce (wyrażonego 
liczbą dzieci i młodzieży uczestniczącej 
w programach upowszechniania sportu: 
1 173 124 w 2016 r., 1 255 822 w 2017 r. 
oraz 1 539 656 w 2018 r.) oraz poprawy 
infrastruktury sportowej w Polsce (mie-
rzonej liczbą wybudowanych, przebudo-
wanych lub wyremontowanych obiektów 
sportowych na potrzeby sportu dla wszyst-
kich: 487 w 2016 r., 548 w 2017 r. oraz 
1049 w 2018 r.).

Działania gmin
W grupie dziesięciu skontrolowanych 
gmin9 wszystkie określiły okresowe stra-
tegiczne cele i działania dotyczące wspar-
cia rozwoju sportu i kultury fizycznej, 
zaś sześć spośród nich prawidłowo mo-
nitorowało realizację, stosując mierzal-
ne i określone w czasie wskaźniki oraz 
oczekiwane skutki tych działań. Trzy 
skontrolowane jednostki samorządowe 
poprzestawały jednak jedynie na ogól-
nym określeniu celów (np. modernizacja 
infrastruktury sportowej), nie precyzu-
jąc zakładanych efektów w określonym 
czasie, co utrudniało monitorowanie 
postępów. Wystąpiły również niepra-
widłowości związane z brakiem bieżą-
cego monitorowania (trzy przypadki) 

9 Skontrolowano następujące gminy i działające na ich terenie OSiR-y: Urząd Miasta Białystok/ Białostocki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji; Urząd Miasta Augustów/Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie; Urząd 
Miasta Tarnowa/Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji; Urząd Miasta Nowy Targ/ Miejskie Centrum Sportu 
i Rekreacji w Nowym Targu; Urząd Miasta Poznań/ Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji; Urząd Miasta 
Krotoszyn/Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Krotoszynie; Urząd m.st. Warszawy/Ośrodek 
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota; Urząd Miasta i Gminy Piaseczno/Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Piasecznie; Urząd Miejski w Trzebnicy/ Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy; 
Urząd Miejski w Oławie/ Oławskie Centrum Kultury Fizycznej.

lub prowadzenia go w sposób niezgod-
ny z założeniami uchwalonych strategii 
i programów (jedna gmina). 

Z 1651 ankietowanych gmin jedynie 343 
(20,8%) posiadały dokument strategiczny 
określający cele i działania na rzecz roz-
woju aktywności fizycznej mieszkańców. 

Udział wydatków objętych badaniem 
gmin na kulturę fizyczną (dział 926) w ich 
wydatkach ogółem w latach 2015–2018 
wyniósł 3,6% i był wyższy niż przecięt-
nie w polskich gminach (2,6%). Spośród 
tych gmin najwyższy udział wydatków 
na kulturę fizyczną w wydatkach ogółem 
odnotowano w Oławie (6,4%), Augustowie 
(5,4%) oraz Nowym Targu (5,4%), najniż-
szy zaś w Warszawie (1,1%), Krotoszynie 
(1,8%) oraz Piasecznie (2,9%).

Wszystkie gminy monitorujące cele 
związane ze sportem i kulturą fizyczną 
w latach 2015–2018 odnotowały wysoki 
poziom ich realizacji. Porównując dane 
z roku 2018 z rokiem 2015 można stwier-
dzić, że wzrost liczby podejmowanych 
działań wystąpił w siedmiu kontrolowa-
nych jednostkach (70%), a wzrost liczby 
uczestników w tych przedsięwzięciach 
w sześciu podmiotach (60%). Spadki 
liczby uczestników zajęć i imprez spor-
towych w pozostałych skontrolowanych 
ośrodkach mieściły się w przedziale: 1-33% 
i były spowodowane głównie brakiem 
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zainteresowania mieszkańców i organi-
zacji sportowych lub zmianami organi-
zacyjnymi (np. powierzeniem realizacji 
zadań podmiotom zewnętrznym).

Gminy wyposażyły OSiR-y w niezbęd-
ną infrastrukturę sportową i rekreacyjną, 
zobowiązując je do jej utrzymania w nale-
żytym stanie technicznym i użytkowym, 
przekazywały im również obowiązki z za-
kresu przeprowadzania niezbędnych prze-
glądów stanu technicznego powierzonych 
budynków. Nie wszystkie nieruchomości 
zostały prawidłowo ujęte w ewidencji księ-
gowej gminy, co stwierdzono w przypadku 
miejscowości Oława, gdzie nie uwzględ-
niono obiektów użyczonych Oławskiemu 
Centrum Kultury Fizycznej.

Wyniki badania kwestionariuszowego 
NIK wykazały, że w 28% gmin powołano 
oddzielną jednostkę (OSiR) do realizacji 
zadań z zakresu kultury fizycznej. W 72% 
jednostek zadania te są realizowane bez-
pośrednio przez urząd. 

Badanie kwestionariuszowe NIK wy-
kazało, że OSiR-y dysponują najczęściej 
boiskiem piłkarskim (73% odpowiedzi), 
halą sportową (53,6%), kortem teniso-
wym (49,5%), stadionem lekkoatletycz-
nym (33,4%) oraz całorocznym basenem 
krytym (35,5%). 

W ramach nadzoru nad ośrodkami 
gminy prowadziły kontrole i analizowa-
ły ich sprawozdania finansowe. W jednej 
spośród 10 objętych badaniem gmin kon-
trole nie obejmowały stanu technicznego 
infrastruktury OSiR. Natomiast w Augu-
stowie ujawniono brak skutecznych działań 
burmistrza służących usunięciu uszko-
dzeń mogących spowodować katastrofę 
budowlaną pływalni miejskiej.

Dotacje udzielane przez gminy na re-
alizację powierzonych/zleconych zadań 
były rozliczone prawidłowo przez dzie-
więć skontrolowanych jednostek samo-
rządowych. W gmi nie Trzebnica wystą-
piły jednak przypadki nieprawidłowości 
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Rysunek 1. Przeciętny udział wydatków na kulturę fizyczną (dział 926 budżetu państwa) 
w wydatkach ogółem w Polsce oraz skontrolowanych gminach w latach 2015–2018 (w %)

Źródło: Wyniki kontroli NIK oraz dane Banku Danych Lokalnych.
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w udzielaniu i ewidencji księgowej przed-
miotowych dotacji. Przyznała ona 17 dotacji 
celowych Gminnemu Centrum Kultury 
i Sportu na kwotę łączną 6 951,4 tys. zł 

– wszystkie z pominięciem obowiąz-
ku zawarcia pisemnej umowy. Ponadto 
w jednostce dwukrotnie nieprawidłowo 
dokonano klasyfikacji udzielonej dotacji 

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ GMIN
Warszawa
Oceniając efekty Strategii posługiwano się badaniem „Barometr Warszawski”, 
mierzącym poziom zadowolenia mieszkańców z oferty sportowo-rekreacyjnej. 
Wyniki przedstawiały się następująco: w 2015 r. 38% ankietowanych oceniło ofer-
tę bardzo dobrze, 44% raczej dobrze, 9% raczej źle, 1% bardzo źle, 7% – trudno 
powiedzieć lub odmowa odpowiedzi; w 2016 r. odpowiednio: 25%, 56%, 11%, 1% 
i 6%; w 2017 r. 85% badanych oceniło dobrze, 11% źle i 4% – trudno powiedzieć 
lub odmowa odpowiedzi, a w 2018 r. odpowiednio 86%, 9% i 5%.

Poznań
W okresie objętym kontrolą Wydział Sportu UMP zawarł z agencją marketingową 
umowę na wykonanie badania marketingowego „Sport w przestrzeni publicznej 
Miasta Poznania”. Zrealizowano je w okresie od 18 lutego 2019 r. do 19 marca 
2019 r. metodą ankiety internetowej CAWI i objęto nim 731 respondentów. 80% 
mieszkańców uczestniczących w badaniu deklarowało uprawianie sportu co naj-
mniej raz w tygodniu (71% kilka razy w tygodniu), natomiast jedynie 4% oznajmiło, 
że nie podejmuje żadnej aktywności. 30% ankietowanych podało, że przeszkodą 
i ograniczeniem był brak odpowiedniej infrastruktury sportowej, a zdaniem po-
nad połowy (51%) miasto powinno organizować więcej wydarzeń promujących 
aktywność fizyczną. Zdaniem respondentów, głównym obszarem działań powi-
nien być rozwój sportu dzieci i młodzieży oraz rekreacyjnej infrastruktury spor-
towej. 34% badanych za ważne uznało też wyznaczanie kluczowych dyscyplin, 
na których rozwoju miasto miałoby się skupiać.

Białystok
Ewaluację realizacji Strategii za lata 2011–2014 przeprowadził wykonawca ze-
wnętrzny na podstawie wywiadów telefonicznych wśród mieszkańców Białego-
stoku (1063 osoby), lokalnych przedsiębiorców (50 wywiadów) oraz przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz zarządów 
dużych firm działających na terenie miasta (13 podmiotów). W konkluzji badania 
stwierdzono m.in., że „największą efektywność i skuteczność działań można za-
obserwować w zakresie rozwoju zagospodarowania przestrzeni miasta, infra-
struktury komunikacyjnej oraz obszaru kultury, sportu i turystyki”.
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celowej związanej z obiektem sportowym, 
tj.: z działu 921 – Kultura, podczas gdy były 
to wydatki związane z obiektami sporto-
wymi i powinny zostać zaklasyfikowane 
w dziale 926 – Kultura fizyczna.

Działania OSiR
Ośrodki sportu i rekreacji dość skutecznie 
realizowały działania na rzecz rozwoju ak-
tywności fizycznej społeczeństwa. Zwięk-
szały różnorodność i dostępność oferty 
sportowo-rekreacyjnej. Gminy, w których 
funkcjonowały, znacznie częściej osiąga-
ły zakładane cele rozwoju aktywności 
fizycznej, a ich oferta sportowo-rekre-
acyjna bardziej odpowiadała potrzebom 
mieszkańców. Jednakże w blisko połowie 
skontrolowanych poprawy wymaga mo-
nitorowanie i dokumentowanie efektów 
podejmowanych działań. Sześć skontro-
lowanych OSiR miało status samorządo-
wej jednostki budżetowej, dwa – samo-
rządowego zakładu budżetowego, jeden 
był spółką prawa handlowego, zaś jeden 
samorządową instytucją kultury. W przy-
padku tej ostatniej formy łączenie w samo-
rządowej instytucji kultury działalności 
kulturalnej i sportowej – zdaniem NIK 
– ograniczało przejrzystość finansowania 
tych dwóch rodzajów działalności ośrodka 
(kultura i sport), zwłaszcza z uwagi na brak 
możliwości wyodrębnienia wydatków z do-
tacji podmiotowej udzielanej na podsta-
wie ustawy o organizowaniu działalno-
ści kulturalnej, która była przeznaczana 
na bieżące utrzymanie i remonty obiektów, 
w tym również sportowych.

10 Brak danych za lata 2015–2016 (liczba grup szkoleniowych wyniosła w tych latach, odpowiednio 484 i 481).

Ośrodki realizowały swoje cele statu-
towe organizując zajęcia sportowe i re-
kreacyjne dla szkół, klubów sportowych 
i klientów indywidualnych, powszechną 
naukę pływania, współzawodnictwo spor-
towe, przygotowując imprezy sportowo-re-
kreacyjne i turystyczne, oraz aktywizując 
osoby niepełnosprawne i seniorów. Zada-
nia te ośrodki podejmowały samodzielnie 
i/lub we współpracy z innymi podmiotami 
– organizacjami pozarządowymi, klubami 
sportowymi lub podmiotami prywatnymi. 
W latach 2015–2018 liczba uczestników 
tych zajęć i współzawodnictwa sportowe-
go oraz imprez sportowo-rekreacyjnych 
wzrosła lub utrzymała się na dotychcza-
sowym poziomie w dziewięciu skontrolo-
wanych OSiR, w jednym zaś odnotowano 
niewielki spadek poziomu zainteresowania 
zajęciami (12%).

Siedem skontrolowanych OSiR organizo-
wało zajęcia nauki pływania, w tym kursy 
podstawowe i doskonalące, w ramach pro-
gramów ogólnopolskich (Program MSiT 
„Umiem pływać”) i lokalnych progra-
mów upowszechniania umiejętności pły-
wania (np. „Już pływam” w Warszawie, 
miejski program „Wychowanie wodne” 
w Augustowie). W zajęciach nauki pły-
wania wzięło udział łącznie, w Augu-
stowie – 2,4 tys. osób, w Białymstoku 
– 21,5 tys. osób, w Krotoszynie – nie mniej 
niż 16,1 tys. z osób10, w Piasecznie – 8,6 tys. 
osób, w OSiR Ochota – 102,3 tys. osób, 
w Nowym Targu – 47,7 tys. osób, w Tar-
nowie – 1,5 tys. osób. W obiektach OSiR 
prowadziły ją także podmioty zewnętrzne, 
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np. w OSiR Ochota podmiot zewnętrz-
ny zorganizował w latach 2015–2019 
(I półr.) łącznie 18,1 tys. zajęć sporto-
wych dla 137,5 tys. uczestników (rocz-
nie od 28,2 tys. do 34,2 tys. osób). 

Przedsięwzięcia te miały najczęściej 
charakter cykliczny i były realizowa-
ne co roku, np. w związku z przerwami 
w nauce szkolnej i ważnymi rocznicami lub 
świętami narodowymi. Połowa skontro-
lowanych ośrodków organizowała zajęcia 
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 
(w tym gimnastyczne i rekreacyjne dla se-
niorów i aqua aerobic), w których w gru-
pach i indywidualnie uczestniczyło: w Bia-
łymstoku – 245,3 tys. osób, w Piasecznie 
3,0 tys. osób (zajęcia rozpoczęto w 2019 r.), 
w OSiR Ochota w Warszawie – 35,1 tys. 
osób, w Trzebnicy – 278 osób, w Oławie 
– 3,3 tys. osób. W dziewięciu OSiR-ach 
podejmowano działania związane z aktyw-
nością fizyczną osób z niepełnosprawno-
ściami oraz imprezy sportowe integrujące 
je z osobami zdrowymi. Osiem skontro-
lowanych jednostek (GOSiR Piaseczno, 
BOSiR Białystok, OCSiR Oława, OSiR 
Ochota, MCSiR Nowy Targ, TOSiR Tar-
nów, GCKiS Trzebnica) poszerzyło i/lub 
urozmaiciło swoją ofertę wprowadzając 
zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompen-
sacyjnej, aqua-baby dla niemowląt, nowy 
program sportowy – „Rusz się Warszawo 
po świętach” w 2017 r., ulgowe opłaty 
za wstęp na obiekty pływackie dla osób 
niepełnosprawnych, czy organizując roz-
grywki PTSS „Sprawni Razem”. BOSiR 
w związku z inwestycjami i modernizacją 
obiektów poszerzył możliwości Ośrod-
ka Sportów Wodnych „Dojlidy” o pole 
kempingowe, miejsce na grilla, ogniska, 
place zabaw i siłownię, a także udostępnił 

mieszkańcom atrakcje nowo wybudowa-
nego samochodowego Toru „Wschodzący 
Białystok” (jazda swobodna, drift, wyna-
jem na działalność szkoleniową, dosko-
nalenie techniki jazdy). Niekiedy oferta 
OSiR była tak bogata, że nowe, różnorodne 
propozycje zajęć sportowych nie spoty-
kały się z właściwym zainteresowaniem 
mieszkańców, ewentualnie podejmowanie 
nowych działań było niemożliwe z uwagi 
na ograniczenia finansowe.

Informacje o ofercie sportowo-rekre-
acyjnej ośrodki udostępniały drukując 
i kolportując ulotki i plakaty, organizując 
kampanie outdoorowe, zamieszczając in-
formacje i ogłoszenia na swoich stronach 
internetowych i stronach właściwych 
urzędów gminy/miasta/dzielnicy oraz 
publikując ogłoszenia i artykuły w prasie 
lokalnej i w lokalnych mediach. OSiR-y 
były również aktywne w mediach społecz-
nościowych, a wybrane imprezy i usługi 
promowały w formie spotów radiowych.

Większość z nich nie przygotowywało 
planów marketingowych promujących 
swoje obiekty i usługi. Było to uzasadnione 
tym, że zainteresowanie mieszkańców ofer-
tą OSiR było optymalne, a obłożenie obiek-
tów 100%. Plan marketingowy posiadały 
dwa skontrolowane Ośrodki, w tym jeden 
przeznaczony na największe imprezy spor-
towe – Poznań Maraton i Poznań Półma-
raton. Brak zatwierdzonego planu działań 
lub strategii marketingowej nie powodował 
negatywnych następstw dla ich działalno-
ści, natomiast w niektórych samorządach 
było to sprzeczne z miejscowymi przepi-
sami. Jako działania przynoszące konkret-
ne i pozytywne rezultaty oraz zawierające 
pewien potencjał innowacji można wska-
zać np. prowadzone przez BOSiR liczne 
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akcje informacyjno-promocyjne, jak np.: 
dni otwarte np.: „Jazda za 1 zł” na Torze 
„Wschodzący Białystok” (2018–2019); 
Majówka na Dojlidach (2015–2018); 
promocje cenowe – np. „Taniej o połowę” 
– wypożyczenia łyżew w niższych cenach 
(2017–2018); „Ferie za 5 zł” – tańsze wej-
ścia na pływalnie (2015–2016, 2018–2019); 
„Narty na Dojlidach” – promocja cenowa 
dla grup zorganizowanych (2017–2019); 
imprezy okolicznościowe – np. „Dzień 
Kobiet na Lodowisku (2015–2019); kursy 
pływania w ferie i wakacje (2015–2019); 
akcje mailingowe – np. promocja usług Toru 
„Wschodzący Białystok” (2018) oraz spe-
cjalne akcje promocyjne – np. Odblokuj 
Kartę Sportu – promocja sezonowa po-
zwalająca wykorzystać nieaktywne środki 
zgromadzone na kartach.

Walor promocyjny miały również dzia-
łania OSiR podejmowane we współpracy 
z komórkami organizacyjnymi właściwe-
go urzędu miasta oraz z klubami i innymi 
stowarzyszeniami sportowymi. Przykłado-
wo, OSiR Ochota współpracował z Biurem 
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy (progra-
my ogólnomiejskie „Senior Starszy, Spraw-
niejszy”, „Rusz się Warszawo po świętach”, 
„ZaWody dla Afryki”) oraz komórkami or-
ganizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Ochota 
(np. Warszawska Olimpiada Młodzieży, 
festyny i pikniki z okazji Dnia Dziecka). 
Współpracę na rzecz promocji sportu i re-
kreacji nawiązano również z klubami spor-
towymi (w tym z klubem sportowym Ma-
zovia Warszawa), Polską Fundacją Pomocy 
Dzieciom Niedosłyszącym ECHO (impre-
zy dla osób niepełnosprawnych), Fundacją 
Pomocy Społecznej EVA (współorganizacja 
„Ogólnopolskiego Turnieju Domów Dziec-
ka w Halowej Piłce Nożnej im. Kazimierza 

Deyny”), Towarzystwem Miłośników Gier 
Umysłowych (współorganizacja Mazowiec-
kiego Turnieju Brydża i MP Osób Niepeł-
nosprawnych w warcabach 100-polowych), 
Stowarzyszeniem Blind Tennis Polska 
(współorganizacja imprez promujących 
tenis dla osób z dysfunkcją wzroku).

Stan techniczny większości skontrolowa-
nych przez NIK nieruchomości i urządzeń 
sportowych zarządzanych przez OSiR-y 
był dobry i nie zagrażał bezpieczeństwu 
użytkowników. W trzech kontrolowanych 
jednostkach wystąpiły jednak nieprawi-
dłowości dotyczące stanu tych obiektów, 
w dwóch przypadkach uzasadniające po-
wiadomienie właściwych organów nadzoru 
budowlanego. W trzech kontrolowanych 
OSiR-ach nie wypełniano – lub czyniono 
to nienależycie – obowiązków właściciela 
lub zarządcy, wynikających z art. 62 ust. 1 
Prawa budowlanego, dotyczących podda-
wania obiektów kontrolom stanu tech-
nicznego, tj. przeglądom rocznym; pięcio-
letnim; kontrolom bezpiecznego użytko-
wania obiektu w przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w art. 61 
pkt 2 przywołanej ustawy. Ponadto do-
kumentacja obiektów budowlanych zarzą-
dzanych przez dwa kontrolowane OSiR-y 
nie odpowiadała wymogom określonym 
w art. 64 Prawa budowlanego oraz w prze-
pisach wykonawczych do ustawy.

Badanie kwestionariuszowe NIK, w któ-
rym wzięło udział 1651 gmin wykazało, 
że tylko niespełna 21% z nich posiada do-
kument strategiczny określający cele i dzia-
łania na rzecz rozwoju aktywności fizycz-
nej mieszkańców. W 28% ankietowanych 
JST została utworzona jednostka organi-
zacyjna wykonująca powierzone zadania 
z zakresu kultury fizycznej. Najczęściej 
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występującą formą organizacyjną takiej 
działalności była samorządowa jednost-
ka budżetowa (66%). Jako samorządowy 
zakład budżetowy funkcjonowało ok. 9% 
ośrodków, 8% to spółki prawa handlowe-
go, zaś 17% posiadało inny status (głównie 
samorządowej instytucji kultury).

Cele na rzecz rozwoju aktywności fizycz-
nej w pełni zrealizowano w 36,2% ankie-
towanych gmin, zaś częściowo w 56,9% 
gmin. Jedynie 0,9% z nich zadeklarowało, 
że cele te nie są osiągane. W 6,1% gmin nie 
potrafiono udzielić jednoznacznej odpo-
wiedzi w tej kwestii. 

Gminy z funkcjonującym OSiR częściej 
osiągały cele związane z rozwojem aktyw-
ności fizycznej mieszkańców zakładane 
w dokumencie strategicznym, niż gminy 
bez takich jednostek (45% wobec 29%). 
Wydatki na kulturę fizyczną na mieszkańca 
w gminach, w których utworzono OSiR 
przeciętnie były ponad 2,5 razy większe 
niż w pozostałych (odpowiednio: 142,2 zł 
rocznie na mieszkańca wobec 52,9 zł).

Odsetek ankietowanych, którzy oceni-
li, że oferta sportowo-rekreacyjna gminy 

spełnia potrzeby i oczekiwania miesz-
kańców w całości lub częściowo dla jed-
nostek z funkcjonującym ośrodkiem był 
wyższy niż dla pozostałych gmin (95,4% 
do 82,0%). Jako główny obszar do popra-
wy ankietowani wskazywali infrastruk-
turę sportową (71,7%). W opinii połowy 
respondentów rozszerzenia wymaga oferta 
sportowa (51,3%). Wskazywano również 
na potrzebę dostosowania jej do potrzeb 
osób powyżej 60. roku życia oraz niepeł-
nosprawnych (odpowiednio 33,4% oraz 
34,7% ankietowanych). 

Wnioski pokontrolne
Wyniki kontroli wskazują na potrzebę 
podjęcia stosownych działań przez Mi-
nistra Sportu. Najwyższa Izba Kontroli 
wniosła o pełniejsze uwzględnianie działań 
podejmowanych na rzecz rozwoju kultury 
fizycznej w jednostkach samorządu teryto-
rialnego w czasie przygotowania i wdraża-
nia dokumentów strategicznych Ministra. 

W stosunku do gmin NIK wniosła o:
1. Monitorowanie i dokumentowanie efek-
tów podejmowanych działań służących 

Rysunek 2. Osiągnięcie przez gminę zakładanych w dokumencie strategicznym celów 
na rzecz rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców (w %)

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego NIK obejmującego 1651 gmin.
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stworzeniu warunków sprzyjających roz-
wojowi sportu i rekreacji.
2. Podjęcie skutecznych działań w celu na-
prawy uszkodzeń obiektów sportowych, 
gdy dalsze zaniechania mogą przyczynić 
się do katastrofy budowlanej.
3. Realizację zaleceń przeglądów rocznych 
i pięcioletnich stanu technicznego obiek-
tów sportowych.
4. Określenie zasad udzielania i rozliczania 
dotacji podmiotowych udzielanych samo-
rządowym instytucjom kultury, w ramach 
nadzoru nad realizacją budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego.

W przypadku ośrodków sportu i rekre-
acji Izba wnioskowała o:
1. Poprawę stanu technicznego obiektów 
sportowych.
2. Przeprowadzanie obowiązkowych, okre-
sowych kontroli stanu technicznego wy-
łącznie przez osoby uprawnione, wszyst-
kich obiektów OSiR, zgodnie z art. 62 

ustawy – Prawo budowlane, a także pra-
widłowe prowadzenie książki obiektu bu-
dowlanego.
3. Likwidację barier utrudniających do-
stęp osobom z niepełnosprawnościami 
ruchowymi.
4. Sporządzanie rocznych programów 
działalności, stosownie do postanowień 
statutu.
5. Stosowanie jednolitych zasad ujmo-
wania w księgach OSiR środków trwa-
łych przyjętych w użyczenie od gminy, 
w tym wyksięgowanie z bilansowej ewi-
dencji księgowej przyjętych w użycze-
nie środków trwałych będących włas-
nością JST.

Działania po kontroli NIK
Minister Sportu przeanalizował oraz zwe-
ryfikował umowy z beneficjentami, któ-
rzy rozliczyli udzielone dotacje z przekro-
czeniem terminów. W razie stwierdzenia 

Rysunek 3. Elementy oferty sportowo-rekreacyjnej ankietowanych gmin wymagające 
poprawy lub rozszerzenia (w %)

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego NIK.
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naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych przez beneficjentów stosowne zawia-
domienia miały być niezwłocznie przeka-
zywane do rzecznika dyscypliny finansów 
publicznych.

Wójtowie, burmistrzowie oraz prezyden-
ci miast oraz kierownicy OSiR poinfor-
mowali NIK o zrealizowaniu bądź rozpo-
częciu realizacji wniosków pokontrolnych 

dotyczących głównie nieprawidłowości 
związanych ze stanem technicznym obiek-
tów sportowych.

dr ROBERT SASIN*
Departament Gospodarki,  
Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK
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ABSTRACT
Activities of Sports and Recreation Centres – Development of Public Physical Activities
Sports and recreation centres should contribute to physical activity development, 
thanks to the variety and accessibility of their sports and recreation offer. The mu-
nicipalities where such centres are operational indeed are more likely to achieve this 
objective, and they meet the needs of the local inhabitants, too. However, the results 
of the NIK audit show that in almost half of the audited self-governments, monitoring 
and recording of the effects of their activities call for improvements. In his article, 
the author presents the most important findings of the audit that covered the years 
2015–2019. Special attention is paid to good practices in physical culture observed 
in self-governments and sports and recreation centres. 

Robert Sasin, Supreme Audit Office, Department of Economy, Public Assets and 
Privatisation

Key words: sports and recreation center, OSiR, Minister of Sport, physical activity, physical 
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Ośrodki sportowe 
i rekreacyjne

Najwyższa Izba Kontroli zba-
dała, czy ośrodki sportu i re-
kreacji skutecznie wspiera-
ją rozwój aktywności fizycz-
nej Polaków. Oceniono także 
zarządzanie tymi obiektami. 
Kontrolę przeprowadzono 
w Ministerstwie Sportu i Tu-
rystyki, dziesięciu wybranych 
gminach i w dziesięciu ośrod-
kach sportu i rekreacji. Ponad-
to badaniem kwestionariuszo-
wym objęto 1651 gmin. Kon-
trola dotyczyła lat 2015–2019, 
z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym 
okresem.

Niepełnosprawni 
sportowcy

Zgodnie z dokumentami 
ONZ: Konwencją o pra-
wach osób niepełnospraw-
nych oraz Standardowymi 
zasadami wyrównywania 
szans osób niepełnospraw-
nych, tacy sportowcy powin-
ni mieć zapewnione równe 
możliwości uprawiania spor-
tu oraz zagwarantowany do-
stęp do treningu i szkolenia 
tej samej jakości, co pozo-
stali uczestnicy. Jednak, jak 
wskazała Komisja Kultury 
Fizycznej Sportu i Turysty-

ki Sejmu RP, mają oni utrud-
niony dostęp do obiektów 
Centralnego Ośrodka Spor-
tu (COS) – podmiotu, który 
ma zapewnić warunki szko-
leń sportowych prowadzo-
nych przez polskie związki 
sportowe, także te zrzesza-
jące osoby niepełnosprawne. 
W związku z tym Najwyż-
sza Izba Kontroli  przepro-
wadziła kontrolę we wszyst-
kich jednostkach organiza-
cyjnych COS, tzn. siedzibie 
głównej w Warszawie oraz 
sześciu Ośrodkach Przygo-
towań Olimpijskich w: Gi-
życku, Spale, Szczyrku, Wał-
czu, Władysławowie i Zako-
panem. Badanie dotyczyło lat 
2017–2019 (I połowa).

Mała infrastruktura 
sportowo-rekreacyjna

W przestrzeni publicznej funk-
cjonuje coraz więcej miejsc 
przeznaczonych do zabaw oraz 
codziennej rekreacji. Stały się 
one nieodzownym elementem 
nie tylko placówek oświato-
wych i opiekuńczych, ale tak-
że parków, skwerów, osiedli 
mieszkaniowych i ośrodków 
wypoczynkowych. Powsta-
ją również inne obiekty małej 
infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej, takie jak siłownie 
plenerowe, skateparki (tereny 

do jazdy na deskorolkach, rol-
kach), workout parki (miejsca 
do pracy w plenerze) czy co-
raz popularniejsze w ostatnich 
latach parki linowe. W związ-
ku z tym NIK przeprowadziła 
kontrolę, której celem była oce-
na bezpieczeństwa korzysta-
nia z tych obiektów. Badaniem 
obejmującym lata 2017–2019, 
objęto pięć wojewódzkich in-
spektoratów inspekcji handlo-
wej, pięć starostw powiato-
wych, pięć powiatowych stacji 
sanitarno-epidemiologicznych, 
pięć powiatowych inspekto-
ratów nadzoru budowlanego, 
pięć urzędów miast lub urzę-
dów gmin oraz pięć innych jed-
nostek zarządzających gminny-
mi obiektami małej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej 
(z województw: kujawsko-po-
morskiego, lubuskiego, podla-
skiego, warmińsko-mazurskie-
go i zachodniopomorskiego).

Aktywizacja 
bezdomnych

Analizie poddano działania 
tych organów administracji 
rządowej, samorządowej oraz 
innych podmiotów, którym 
powierzono opiekę nad osoba-
mi bezdomnymi. Oceniono ich 
skuteczność, rzetelność oraz 
zgodność z obowiązującymi 
przepisami. Kontrolę przepro-
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wadzono w Ministerstwie Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, urzędach wojewódzkich, 
wybranych ośrodkach pomocy 
społecznej i organizacjach po-
zarządowych. Badaniem obję-
to lata 2016–2018 (oraz działa-
nia i zdarzenia, z wykorzysta-
niem dowodów sporządzonych 
przed i/lub po tym okresie, je-
żeli miały bezpośredni wpływ 
na zagadnienia objęte kontro-
lą albo wówczas wystąpiły ich 
skutki).

Pomoc  
osobom ubogim

NIK sprawdziła, czy gminy 
podejmowały skuteczne dzia-
łania mające na celu ograni-
czenie ubóstwa na ich terenie. 
Skontrolowano 21 ośrodków 
pomocy społecznej. Badaniem 
objęto lata 2017–2019 (I półro-
cze). Wykorzystano także da-
ne statystyczne i dokumenty 
strategiczne gmin z lat wcze-
śniejszych.

Rybactwo i morze

Przedmiotem analizy była re-
alizacja Programu Operacyj-
nego Rybactwo i Morze. Kon-
trolę przeprowadzono w Mini-
sterstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, Cen-
tralnej Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR), czterech oddziałach 

regionalnych ARiMR i czte-
rech wojewódzkich urzędach 
samorządowych. Badany okres 
obejmował lata 2015–2019 
(I półrocze).

Rozwój sektora 
kosmicznego

Zasadniczym dokumentem 
ustalającym cele rozwoju pol-
skiego sektora kosmicznego 
jest Polska Strategia Kosmicz-
na (PSK), która weszła w ży-
cie 18 lutego 2017 r. Poprzed-
nio, od 2012 r., realizowano 
Program działań na rzecz roz-
woju technologii kosmicz-
nych i wykorzystywania sys-
temów satelitarnych w Polsce. 
NIK nie przeprowadzała do-
tychczas odrębnej kontroli re-
alizacji zadań przez podmio-
ty publiczne należące do sek-
tora kosmicznego ani działań 
wspierających jego rozwój. Po-
cząwszy od 2017 r., sprawdza-
ła natomiast wykonanie planu 
finansowego Polskiej Agencji 
Kosmicznej. Teraz postano-
wiono ocenić działania służące 
osiągnięciu celów przyjętych 
w PSK. Kontrolę, która doty-
czyła lat 2016–2019 (I półro-
cze), przeprowadzono w Mini-
sterstwie Cyfryzacji, Minister-
stwie Rozwoju, Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, Agencji Rozwoju Przemy-
słu, Polskiej Agencji Kosmicz-
nej, Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Instytu-
cie Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowym Insty-
tucie Badawczym oraz w Po-
morskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Wsparcie zawodowe 
dla chorych

Izba zbadała, czy osobom 
cierpiącym na autyzm i zespół 
Aspergera zapewniono możli-
wość kształcenia zawodowego 
oraz przygotowania do pracy 
i samodzielnego życia. Skon-
trolowano 25 jednostek: Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej, dziesięć szkół 
zawodowych, sześć warszta-
tów terapii zajęciowej i trzy za-
kłady aktywności zawodowej 
oraz pięć środowiskowych do-
mów samopomocy. Badaniem 
objęto okres od stycznia 2016 
do dnia zakończenia kontroli, 
z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym 
okresem.

Barszcze kaukaskie

Barszcze kaukaskie w prze-
szłości były rozpowszechnia-
ne jako rośliny ozdobne, mio-
dodajne oraz pastewne. W la-
tach 70. i 80. poprzedniego 
stulecia barszcz Sosnowskie-
go uprawiano niemal w całej 
Polsce. Po kilkunastu latach, 
ze względu na zmieniony smak 



  kontrola i audyt  

Nr 4/lipiec-sierpień/2020 123 

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2020 r., <www.nik.gov.pl>.

mięsa i mleka, zaprzestano je-
go uprawy, jednakże nie prze-
prowadzono skutecznej likwi-
dacji istniejących stanowisk 
tych roślin. Barszcze są trud-
ne do zwalczenia, łatwo zaj-
mują nowe tereny i powodują 
degradację środowiska przy-
rodniczego, przy tym są nie-
bezpieczne dla ludzi i zwierząt. 
NIK postanowiła sprawdzić, 
czy obecnie podejmowane 
działania związane z ich likwi-
dacją były skuteczne. Kontrolę 
przeprowadzono w Minister-
stwie Środowiska, General-
nej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska, Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, pięciu woje-
wódzkich funduszach ochrony 
środowiska i gospodarki wod-
nej oraz w 21 urzędach miast 
i gmin. Badanie dotyczyło lat 
2013–2019.

Doradztwo rolnicze

NIK sprawdziła działalność 
ośrodków doradztwa rolnicze-
go oraz w jaki sposób prowa-
dzona jest kontrola i nadzór nad 
nimi. Badaniem objęto Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, sześć 
wojewódzkich ośrodków do-
radztwa rolniczego w: Bogu-
chwale, Końskowoli, Łosiowie, 

Kalsku, Barzkowicach i Czę-
stochowie. Kontrola dotyczyła 
lat 2016–2018.

Profilaktyka  
wad postawy

Kontrolerzy NIK sprawdzili, 
czy właściwe organy podejmu-
ją skuteczne działania służące 
profilaktyce i rehabilitacji wad 
postawy u dzieci i młodzie-
ży szkolnej. Badaniem objęto 
dziesięć gmin oraz 20 publicz-
nych szkół podstawowych. 
Ponadto wśród 741 nauczy-
cieli i 1956 rodziców prze-
prowadzono badanie ankie-
towe. Kontrola dotyczyła lat 
2017–2019.

Środki ochrony roślin

Zbadano, czy funkcjonujący 
w Polsce system bezpieczeń-
stwa wprowadzania środków 
ochrony roślin do obrotu oraz 
nadzór nad ich stosowaniem 
jest prawidłowy i skutecz-
ny. Skontrolowano Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Główny Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, Woje-
wódzkie Inspektoraty Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa w: 
Bydgoszczy, Katowicach, Ko-
szalinie, Łodzi, Olsztynie, Po-
znaniu, Rzeszowie, Warszawie, 
Wrocławiu; Główny Inspek-

torat Sanitarny; Wojewódzkie 
Stacje Sanitarno-Epidemiolo-
giczne w: Bydgoszczy, Kato-
wicach, Łodzi, Olsztynie, Po-
znaniu, Rzeszowie, Warszawie, 
Wrocławiu; Powiatowe Stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczne 
w: Łowiczu, Sępólnie Krajeń-
skim, Gliwicach, Rawiczu, 
Zgorzelcu; Graniczne Stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczne 
w: Elblągu, Przemyślu, Szcze-
cinie, Warszawie. Badanie do-
tyczyło lat 2016–2018, z wy-
korzystaniem dowodów spo-
rządzanych przed lub po tym 
okresie.

Transport publiczny

Sprawdzono, czy w miastach 
na prawach powiatu w woje-
wództwie dolnośląskim za-
pewniono prawidłowe funk-
cjonowanie i rozwój transportu 
publicznego. Ocenie poddano 
także stan techniczny taboru 
komunikacji miejskiej, a we 
Wrocławiu dodatkowo toro-
wisk tramwajowych. Kontrolę 
przeprowadzono w Urzędach 
Miast we Wrocławiu, Wałbrzy-
chu, Legnicy i Jeleniej Górze; 
zarządach dróg we Wrocławiu, 
Wałbrzychu i Legnicy, a także 
w przedsiębiorstwach komu-
nikacyjnych tych miast. Bada-
nie dotyczyło lat 2016–2019 
(I półrocze). (red.)
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Wadium jest  formą zabezpieczenia interesu prawnego zamawiającego. 
Ustanowienie go wzmacnia obowiązek zawarcia umowy przez wykonaw-
cę, ponieważ gwarantuje zamawiającemu uzyskanie rekompensaty w razie 
wystąpienia przesłanek zatrzymania wadium. Stanowi ono również barie-
rę finansową zapewniającą przystąpienie do przetargu jedynie podmiotom 
zainteresowanym zawarciem umowy i  zdolnym do  zrealizowania zamó-
wienia. Od przyszłego roku zmienią się związane z tym przepisy.

Wadium w postępowaniach 
o zamówienia publiczne

Zmiana przepisów od 2021 r.

RAFAŁ PADRAK

Instytucja prawna wadium była stoso-
wana w obrocie prawnym i występowała 

1 Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm., dalej k.c.

w przeszłości w wielu przepisach. W usta-
wie z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy-
wilny1 zastosowano ją po raz pierwszy 
28 grudnia 1996 r. Wcześniej wadium 

Państwo 
i społeczeństwo
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pojawiło się m.in. w ustawie o zamówie-
niach publicznych z 10 czerwca 1994 r., 
która obowiązywała od 1 stycznia 1995 r.2

1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie ustawa 
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych3, a dotychczas obowiązująca 
z 29 stycznia 2004 r.4 traci moc5. Zamie-
rzeniem ustawodawcy było kompleksowe 
uregulowanie materii zamówień publicz-
nych, dotyczącej umów o charakterze od-
płatnym, zawieranych pomiędzy zamawia-
jącymi a wykonawcami, których przed-
miotem jest nabycie robót budowlanych, 
dostaw lub usług. Wprowadzenie nowych 
rozwiązań ma prowadzić do zwiększenia 
efektywności i przejrzystości zamówień 
publicznych oraz przejrzystości i spójności 
samych regulacji w tej dziedzinie.

W art. 97 i 98 Npzp zostały zawarte pod-
stawowe regulacje odnoszące się do wa-
dium, przede wszystkim form jego wno-
szenia, przesłanek zwrotu i zatrzymania. 
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezen-
towanie regulacji na temat wadium za-
wartych w przepisach Prawa zamówień 
publicznych z 2019 r., wskazanie zmian 
w stosunku do przepisów ustawy z 2004 r. 
oraz przybliżenie dorobku orzecznictwa 
i literatury prawniczej, które powinny za-
chować aktualność po 31 grudnia 2020 r.

2 Dz.U. z 2002 r. poz. 664, ze zm.
3 Dz.U. poz. 2019, dalej: Npzp lub Prawo zamówień publicznych z 2019 r.
4 Ustawa z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., dalej: Pzp lub Prawo 

zamówień publicznych z 2004 r.
5 Na mocy art. 89 w zw. z art. 109 ustawy z 11.9.2019, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień 

publicznych, Dz.U. poz. 2020.
6 Zob. T. Kwieciński [w:] J. Baehr, T. Czajkowski, W. Dzierżanowski, T. Kwieciński, W. Łysakowski: Prawo�za-

mówień�publicznych.�Komentarz, Warszawa 2004, s. 147.
7 Dz.U. poz. 374, ze zm. Przepis ten został dodany do ww. ustawy przez art. 75 pkt 24 ustawy z 19.6.2020 

o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, Dz.U. poz. 1086. 

Charakterystyka prawna 
zagadnienia
W przepisach Npzp, podobnie jak w Prawie 
zamówień publicznych z 2004 r., nie sfor-
mułowano definicji wadium. Stosow-
nie do art. 8 ust. 1 Npzp, do czynności 
podejmowanych przez zamawiającego 
i wykonawców stosuje się przepisy Ko-
deksu cywilnego, jeżeli przepisy usta-
wy nie stanowią inaczej. Odwołując się 
zatem do art. 704 § 1 k.c. należy przyjąć, 
że wadium jest określoną sumą pieniędzy 
lub odpowiednim zabezpieczeniem zapłaty 
tej sumy, od których wniesienia zamawia-
jący uzależnia dopuszczenie wykonawcy 
do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia6.

Ustawodawca zrezygnował w Prawie za-
mówień publicznych z 2019 r. z utrzymy-
wania podziału wadium na obligatoryjne 
i fakultatywne. Podział ten został znie-
siony w ustawie z 2004 r. 1 lipca 2020 r., 
tj. z dniem dodania art. 15va ust. 2 do usta-
wy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych7. W Npzp 
przewidziano wyłącznie wadium fakulta-
tywne, tj. takie, do ustanowienia którego 
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zamawiający nie jest zobowiązany, jeżeli 
jednak zażąda jego wniesienia, wykonaw-
ca będzie do tego zobligowany. Zgodnie 
z art. 97 ust. 1 Npzp, zamawiający może 
żądać od wykonawców wniesienia wa-
dium, co przesądza również, że decyzja 
w tej sprawie należy wyłącznie do niego. 
Jeśli zamierza żądać wniesienia wadium, 
informację na ten temat wraz z określe-
niem wymagań zamieszcza w specyfikacji 
warunków zamówienia (SWZ)8 albo w opi-
sie potrzeb i wymagań9.

Wadium stanowi wartość majątkową, 
którą oferent powinien przekazać zama-
wiającemu w związku ze złożeniem ofer-
ty w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia10. Wartość majątkowa wadium 
jest wyrażona, niezależnie od jego formy, 
w określonej kwocie pieniężnej, co świad-
czy o pieniężnym charakterze świadcze-
nia wynikającego z wadium11, niezależnie 
od tego, że może być ono wnoszone w for-
mach innych niż pieniądz.

Pomiędzy zamawiającym a wykonaw-
cą nawiązuje się stosunek prawny, zwany 
niekiedy umową przetargową określającą 
reguły dojścia do umowy ostatecznej (tu: 
umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego)12. Wobec braku regulacji w Prawie 
zamówień publicznych z 2019 r., w myśl 

8 Zob. np. art. 134 ust. 2 pkt 4, art. 142 ust. 2 pkt 1, art. 167 ust. 3, art. 185 ust. 2, art. 281 ust. 2 pkt 10 Npzp.
9 Zob. np. art. 156 ust. 2, art. 174 ust. 1, art. 192 ust. 1, art. 202 ust. 2 Npzp.
10 Zob. J. Litowski: Odpowiedzialność�odszkodowawcza�stron�przetargu�z�ustawy�o�zamówieniach�publicznych, 

PUG nr 7-8/1999, s. 13.
11 Zob. R. Szostak: Charakter�prawny�wadium�przetargowego�w�obrębie�zamówień�publicznych, „Przegląd 

Sądowy” nr 11-12/1998, s. 87. 
12 Zob. postanowienie SN z 15.6.2017, II CZ 37/17, LEX nr 488947, B. Łukańko: Komentarz�do�art.�70(1)�ko-

deksu�cywilnego,�LEX nr 580208, a z wcześniejszych publikacji J. Rajski: Przetarg�w�ujęciu�nowych�przepi-
sów�kodeksu�cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” styczeń 1997, s. 4-5.

13 Zgodnie z art. 7 pkt 3 Npzp, dokumenty zamówienia to sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, 
do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków 
zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań.

art. 701 § 4 k.c. należałoby przyjąć, że orga-
nizator (zamawiający) od chwili udostęp-
nienia warunków, a oferent (wykonawca) 
od chwili złożenia oferty, zobowiązują się 
postępować zgodnie z warunkami tego za-
mówienia określonymi przez wykonawcę 
w ogłoszeniu lub w dokumentach zamó-
wienia13. Na obowiązywanie umowy prze-
targowej pomiędzy zamawiającym a wy-
konawcą wskazuje treść przepisu art. 98 
ust. 3 Npzp. Wynika z niego, że złożenie 
przez wykonawcę wniosku o zwrot wa-
dium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 
Npzp, powoduje rozwiązanie stosunku 
prawnego łączącego te podmioty.

Do wniesienia wadium w pieniądzu nie-
zbędne jest, oprócz uzgodnienia kwoty, 
dokonanie przez oferenta wpłaty na rzecz 
organizatora przetargu, czyli przekaza-
nie przedmiotu świadczenia wynikającego 
z wadium. Na realny charakter zastrzeżenia 
wskazuje już samo używanie przez usta-
wodawcę w art. 97 Npzp sformułowania 
„wniesienie wadium”. W przypadku niepie-
niężnych form wadium sytuacja jest analo-
giczna, niezbędne jest wówczas przekaza-
nie zamawiającemu oryginału stosownego 
dokumentu (art. 97 ust. 10 Npzp).

Wadium zabezpiecza ofertę, ale nie jest 
jej częścią i nie kształtuje merytorycznej 
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treści oświadczenia woli wykonawcy, która 
wypełnia treść oferty. Celem wniesienia 
wadium jest zabezpieczenie interesów i sy-
tuacji zamawiającego – to materia inna 
niż ta dotycząca treści oferty. Obowiąz-
kiem wykonawcy jest zaś wniesienie wa-
dium, tak by zabezpieczało ono interesy 
zamawiającego przez cały okres związania 
ofertą14. Wadium stanowi finansowe za-
bezpieczenie oferty w sytuacji zaistnienia 
przesłanek do jego zatrzymania. Doku-
ment potwierdzający wniesienie wadium 
powinien wskazywać, w czyim imieniu 
lub na czyją rzecz to nastąpiło. Żaden prze-
pis Prawa zamówień publicznych z 2019 r. 
(jak również z 2004 r.) nie określa, przez 
kogo wadium ma być wniesione. Użyte 
w art. 45 ust. 1 i 2 Pzp oraz art. 97 ust. 1 
Npzp sformułowania dotyczące żądania 
od wykonawców wniesienia wadium nie 
oznacza obowiązku uczynienia tego wy-
łącznie przez wykonawcę. Taka interpre-
tacja wykluczałaby możliwość wniesienia 
go w formach niepieniężnych15.

Wniesienie wadium modyfikuje na-
wiązany w wyniku złożenia oferty sto-
sunek cywilnoprawny, jest dodatkowym 
warunkowym zastrzeżeniem umownym 
uzasadniającym przekazanie zamawiają-
cemu odpowiedniej sumy pieniężnej, na-
leżnej na wypadek wystąpienia określo-
nych w ustawie przesłanek zatrzymania 

14 Zob. wyrok KIO z 25.4.2016, KIO 507/16, Lex nr 2048437.
15 Por. wyrok KIO z 19.10.2011, KIO 2166/11, LEX nr 989802.
16 Por. R. Szostak: Charakter�prawny�wadium, op. cit., s. 82, 92-93.
17 Por. Z. Radwański: Prawo�cywilne�–�część�ogólna, Warszawa 1997, s. 33, K. Stefaniuk: Wybór�formy�prze-

targu�i�jego�ogłoszenie�oraz�wniesienie�wadium�w�świetle�ustawy�o�gospodarce�nieruchomościami, „Rejent” 
nr 10/1999 r., s. 99-100; K. Padrak: Wadium�na�tle�regulacji�Kodeksu�cywilnego�i�Prawa�zamówień�publicz-
nych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 8/2008, s. 25.

18 Por. R. Szostak: Charakter�prawny�wadium, op. cit., s. 88-89.

wadium. Jest ono więc co do zasady świad-
czeniem zwrotnym i nie prowadzi do za-
spokojenia zamawiającego, gdyż to nie wa-
dium pozostaje przedmiotem głównego 
świadczenia. Zastępcze zaspokojenie wie-
rzyciela (zamawiającego) następuje dopie-
ro przez zatrzymanie wadium w miejsce 
powinności spełnienia świadczenia pole-
gającego na zawarciu umowy w sprawie 
zamówień publicznych. Zamawiający 
jest upoważniony na mocy ustawy do za-
niechania zwrotu wadium pieniężnego 
albo do żądania zapłaty tej sumy16. Wadium 
stanowi więc w chwili jego wniesienia swo-
istą kaucję gwarantującą zawarcie umowy 
przez wykonawcę, którego oferta została 
uznana przez zamawiającego jako najko-
rzystniejsza, jest zryczałtowaną postacią 
odszkodowania za niewykonanie obowiąz-
ku zawarcia umowy, wynikającego ze sto-
sunku prawnego łączącego wykonawcę 
z zamawiającym17. Wadium stanowi zatem 
konstrukcję sui generis, nieznajdującą żad-
nego stosownego odpowiednika w rozwią-
zaniach Kodeksu cywilnego18.

Wniesienie i utrzymywanie wadium 
przez cały czas trwania postępowania 
jest warunkiem dopuszczenia i udziału 
wykonawców w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia. Stosownie do art. 226 
ust. 1 pkt 14 Npzp, zamawiający odrzu-
ca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł 
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wadium, lub wniósł je w sposób nieprawi-
dłowy lub nie utrzymywał go nieprzerwa-
nie do upływu terminu związania ofer-
tą lub złożył wniosek o zwrot wadium 
w przypadku, o którym mowa w art. 98 
ust. 2 pkt 3 Npzp. Zmiana w stosunku 
do przepisów Prawa zamówień publicznych 
z 2004 r. polega w szczególności na dopre-
cyzowaniu, że sankcja w postaci odrzu-
cenia oferty występuje również w razie 
nieutrzymywania wadium nieprzerwanie 
do upływu terminu związania ofertą19. 
Pod rządami Prawa zamówień publicz-
nych z 2004 r. przyjmowano wprawdzie, 
że przepisy Pzp bezwzględnie wymaga-
ją, aby oferta była zabezpieczona wadium 
przez cały okres związania ofertą20, jednak 
kwestia ta nie była uregulowana wprost 
w ustawie.

Wniesienie wadium
Termin i sposób wniesienia

W art. 97 ust. 5 Npzp unormowano kwe-
stię terminu wnoszenia wadium. Zgodnie 
z nim wadium wnosi się przed upływem 
terminu składania ofert. W związku z tym, 
zamawiający może żądać jego wniesienia 
wyłącznie w postępowaniach, w których 
wykonawca składa ofertę. Nie występu-
je ono w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia w trybie zamówienia z wolnej 
ręki. W pozostałych trybach wykonaw-
cy składają oferty na różnych etapach. 

19 Ponadto zmiana jest związana z modyfikacjami w zakresie przesłanek zwrotu wadium.
20 Zob. wyrok KIO z 15.4.2010, KIO/UZP 492/10, LEX nr 598447.
21 Por. M. Stachowiak: Komentarz�do�art.�45�ustawy�–�Prawo�zamówień�publicznych, LEX nr 545227.
22 Zob. wyroki KIO: z 12.11.2009, KIO/UZP 1411/09, LEX nr 533234; 2.10.2013, KIO 2279/13, LEX nr 1413386. 

Wnoszenie wadium jest czynnością prawną realną, do swej ważności i skuteczności wymagane jest nie tylko 
uzgodnienie wadium, lecz także wydanie przedmiotu wadium.

23 Zob. wyrok KIO z 11.6.2014, KIO 1073/14, LEX nr 1495642.

Zamawiający nie może żądać wniesie-
nia wadium wcześniej, np. na kilka dni 
przed upływem terminu składania ofert, 
ani tym bardziej w postępowaniach kil-
kuetapowych (takich jak np. partnerstwo 
innowacyjne) – na etapach poprzedzają-
cych złożenie oferty. Wykonawca może nie 
złożyć oferty i nie poniesie konsekwencji 
finansowych21.

Obowiązek terminowego wniesienia 
wadium obciąża wykonawcę, wnoszo-
ne w pieniądzu wpłaca się przelewem 
na wskazany przez zamawiającego ra-
chunek bankowy (art. 97 ust. 8 Npzp). 
Wniesienie wadium pieniężnego nastę-
puje z chwilą uznania (liczy się nie data, 
ale konkretna chwila, tj. godzina, minuta) 
kwoty wadium na rachunku22. Uznanie 
rachunku bankowego zamawiającego po-
woduje, że jest on w posiadaniu środków 
pieniężnych wniesionych przez oferen-
ta. Ryzyko związane np. z awarią ban-
kowości internetowej, systemu kompu-
terowego banku, obciąża wykonawcę. 
Dla wniesienia wadium przed upływem 
terminu składania ofert nie mają znacze-
nia przeszkody, jakie wykonawca napo-
tkał w trakcie spełniania tego wymogu. 
Termin na wniesienie jest terminem za-
witym i nie podlega przywróceniu23. Wa-
dium wnoszone w innych formach będzie 
uznane za przekazane w terminie, jeżeli 
stosowny dokument (oryginał gwarancji 
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bankowej, ubezpieczeniowej lub umowy 
poręczenia) zostanie dostarczony zamawia-
jącemu w postaci elektronicznej i będzie 
w jego dyspozycji przed upływem terminu 
składania ofert, stosownie do art. 97 ust. 5 
i 10 Npzp. Prawo zamówień publicznych 
z 2019 r. nie przewiduje możliwości uzu-
pełnienia wadium, w tym również doku-
mentów potwierdzających jego wniesie-
nie, po upływie terminu składania ofert24.

Wysokość wadium

W odniesieniu do kwoty wadium, ustawo-
dawca dokonał modyfikacji jej wysokości 
w stosunku do przepisów Prawa zamówień 
publicznych z 2004 r. Wprawdzie w art. 97 
ust. 2 Npzp powtórzono regulację zawartą 
w art. 45 ust. 4 Pzp, według której zama-
wiający określa kwotę wadium w wysoko-
ści nie większej niż 3% wartości zamówie-
nia25, jednak w postępowaniach o udzie-
lenie zamówienia klasycznego o wartości 
mniejszej niż progi unijne, na mocy art. 266 
Npzp, przepis ten nie ma zastosowania. 
W stosunku do trybu podstawowego, 
partnerstwa innowacyjnego i negocjacji 
bez ogłoszenia, limit wysokości wadium 
(jeśli zamawiający przewidział obowiązek 
jego wniesienia) został obniżony o połowę, 
do 1,5% wartości zamówienia, odpowied-
nio w art. 281 ust. 2 pkt 10, art. 299 ust. 3 
i art. 303 ust. 3 Npzp. W trybie zamówie-
nia z wolnej ręki wykonawca nie składa 
oferty, nie ma więc podstaw do żądania 
wadium.

24 Aktualność zachowują w tym zakresie wyroki KIO wydane na tle przepisów Prawa zamówień publicznych 
z 2004 r., np. z 23.9.2014, KIO 1883/14, LEX nr 1541283, z 07.7.2017, KIO 1222/17, LEX nr 2337861.

25 Zasady ustalania wartości zamówienia zostały określone w art. 28-36 Npzp.
26 Zgodnie z art. 7 pkt 15 Npzp oferta częściowa to oferta przewidującą, zgodnie z dokumentami zamówienia, 

wykonanie części zamówienia.

Ustawodawca w Prawie zamówień pu-
blicznych z 2019 r. powtórzył treść art. 45 
ust. 5 Pzp. Przepis art. 97 ust. 3 Npzp 
stanowi, że jeżeli zamawiający dopuszcza 
składanie ofert częściowych26 lub udziela 
zamówienia w częściach, określa kwotę wa-
dium dla każdej z części. Przepis ust. 2 sto-
suje się odpowiednio. Wprowadzenie po-
wyższej regulacji było niezbędne ze wzglę-
du na odniesienie w art. 97 ust. 2 Npzp 
wysokości wadium do wartości (całego) 
zamówienia i zasady ustalania jego war-
tości. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Npzp jeżeli 
zamawiający planuje udzielić zamówie-
nia na roboty budowlane lub usługi w czę-
ściach, z których każda stanowi przedmiot 
odrębnego postępowania lub dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych, 
wartością zamówienia jest łączna war-
tość poszczególnych części zamówienia. 
Natomiast w wypadku gdy zamawiający 
planuje nabycie podobnych dostaw, war-
tością zamówienia jest łączna wartość po-
dobnych dostaw, nawet jeżeli zamówienie 
jest udzielone w częściach, z których każda 
stanowi przedmiot odrębnego postępo-
wania lub dopuszcza możliwość składa-
nia ofert częściowych (ust. 2). Na pod-
stawie art. 97 ust. 3 Npzp zamawiający 
może więc określić dla każdej części (inną) 
kwotę wadium w wysokości nie większej 
niż 3% wartości danej części zamówienia, 
a nie wartości całego zamówienia.

Według art. 97 ust. 4 Npzp, będącego 
odpowiednikiem art. 45 ust. 5a Pzp, jeżeli 
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zamawiający przewiduje udzielenie za-
mówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt 727 i 828 lub art. 388 pkt 2 lit. b29 i c30 
lub art. 415 ust. 2 pkt 531 i 632, określa 
kwotę wadium dla wartości zamówie-
nia podstawowego. Przepis ten oznacza, 
że w sytuacji gdy w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia podstawowego wyma-
gane jest wniesienie wadium, to ustala-
jąc jego wysokość zamawiający nie bie-
rze pod uwagę wartości przewidywanych 
podobnych zamówień udzielanych z wol-
nej ręki. Wadium ma zabezpieczać oferty 

27 W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podob-
nych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 
dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia 
została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

28 W sytuacji udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia z wolnej ręki 
na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji, 
albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobo-
wiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powo-
dowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu 
i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

29 W zamówieniach sektorowych w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podsta-
wowego, zamówienia z wolnej ręki na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostar-
czonych produktów lub instalacji, albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, 
jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwo-
ściach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności 
techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

30 W zamówieniach sektorowych w sytuacji, gdy zamówienie z wolnej ręki jest udzielane dotychczasowemu 
wykonawcy usług lub robót budowlanych i polega na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 
jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego 
i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy sza-
cowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót budow-
lanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone.

31 Zamówienie z wolnej ręki (w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa) dotyczy dodatkowych dostaw reali-
zowanych przez dotychczasowego wykonawcę, których celem jest częściowe powtórzenie dostaw lub od-
nowienie instalacji lub zwiększenie dostaw, lub rozbudowa instalacji istniejących, jeżeli zmiana wykonawcy 
zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powo-
dowałoby niekompatybilność lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu, 
przy czym czas trwania takich zamówień nie może przekraczać 5 lat.

32 W sytuacji, gdy w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (w dziedzinie obronności i bez-
pieczeństwa) dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielane jest z wolnej ręki za-
mówienie uzupełniające tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, pod warunkiem, że zamówienie 
podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu 
konkurencyjnego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówie-
nia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

składane w postępowaniu prowadzonym 
w celu zawarcia umowy na zamówienie 
podstawowe.

Formy wnoszenia wadium
Według art. 97 ust. 7 Npzp, wadium 
może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach: pieniądzu, gwa-
rancjach bankowych, gwarancjach ubez-
pieczeniowych lub poręczeniach udzie-
lanych przez podmioty, o których mowa 
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopa-
da 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
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Rozwoju Przedsiębiorczości33. W stosunku 
do przepisów Prawa zamówień publicz-
nych z 2004 r. doszło do ograniczenia form 
wadium – w Npzp ustawodawca nie prze-
widział możliwości wnoszenia wadium 
w formie poręczeń bankowych oraz spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredy-
towych.

Z cytowanego przepisu wynika, że po-
dobnie jak pod rządami Prawa zamówień 
publicznych z 2004 r., prawodawca usta-
nowił zamknięty katalog form wnoszenia 
wadium. Przykładowo, zobowiązanie wy-
konawcy polegające na blokadzie jego środ-
ków finansowych zgromadzonych na kon-
cie do wysokości wadium, złożenie weksla, 
czeku potwierdzonego, nie spełnia wymo-
gów zawartych w ustawie w odniesieniu 
do formy wnoszenia wadium. Stosownie 
do art. 226 ust. 1 pkt 14 Npzp, zamawiający 
odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca wniósł 
wadium w sposób nieprawidłowy. Wnie-
sienie wadium w formie nieprzewidzianej 
w tym przepisie spowoduje odrzucenie 
oferty.

Z art. 97 ust. 7 Npzp wynika, że wybór 
formy wadium przysługuje wykonaw-
cy, a nie zamawiającemu. Wykonawca 
może również w jednym postępowaniu 
wnosić wadium w więcej niż jednej for-
mie. Najkorzystniejszą formą z punktu 
widzenia zamawiającego jest wadium 

33 Dz.U. z 2019 r. poz. 310, ze zm., zwana dalej ustawą o PARP.
34 Środków tych zamawiający nie może wydatkować, ponieważ nie stały się one własnością zamawiającego 

i mają być przechowywane na jego rachunku bankowym aż do wystąpienia ustawowej przesłanki zwrotu 
albo zatrzymania wadium, por. T. Kwieciński, op. cit., s. 148-149. 

35 Zgodnie z art. 358 § 1 k.c jeżeli przedmiotem zobowiązania podlegającego wykonaniu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie 
w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna 
zastrzega spełnienie świadczenia wyłącznie w walucie obcej.

pieniężne; przechuje się je na rachunku 
bankowym zamawiającego (art. 97 ust. 9 
Npzp)34. Dla wykonawców korzystniej-
sze są formy niepieniężne. Pozwalają ofe-
rentowi uniknąć zamrożenia znacznych 
środków. Ich znaczenie wzrasta zwłaszcza 
w wypadku, gdy wykonawca zamierza 
uczestniczyć w kilku przetargach jed-
nocześnie.

Pieniądz

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 358 § 1 
k.c. i zniesienie zasady walutowości, wa-
dium w pieniądzu może być wniesione 
nie tylko w polskich złotych35. O walucie 
decyduje zamawiający, a wykonawca powi-
nien mieć na uwadze, że ewentualne ryzy-
ko kursowe związane z wpłatą na wskazany 
przez zamawiającego rachunek środków 
pieniężnych wyrażonych w innej walu-
cie niż przewidziana przez zamawiające-
go i przeliczeniem przez bank przelanej 
kwoty na walutę, w której prowadzony 
jest rachunek przeznaczony do wpłaty 
wadium, obciąża wykonawcę (wadium 
musi być wniesione w pełnej wysokości 
wymaganej przez zamawiającego).

Ustawodawca nie rozstrzygnął sporu 
na temat dopuszczalności wniesienia wa-
dium w gotówce. Prezentowany jest po-
gląd, że wniesione w gotówce jest wadium 
pieniężnym. Okoliczność, że pieniądze, 
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które zostaną zewidencjonowane na kon-
cie zamawiającego, zostaną przekazane 
w drodze wpłaty gotówki w kasie banku/
zamawiającego, nie ma żadnego znaczenia 
z punktu widzenia zabezpieczenia intere-
sów zamawiającego, tj. zabezpieczenia ofer-
ty wadium. Sposób przekazywania pienię-
dzy na poczet wadium, określony w art. 45 
ust. 7 Pzp, a obecnie w art. 97 ust. 8 Npzp, 
nie może dyskwalifikować prawidłowości 
zabezpieczenia oferty36. Wydaje się jednak, 
że wpłata gotówki, a nie dokonanie prze-
lewu, zostaje wniesione nieprawidłowo. 
Gdyby ustawodawca dopuszczał możli-
wość innego sposobu wpłacenia środków 
pieniężnych na rachunek zamawiającego, 
to przewidziałby to w ustawie o zamówie-
niach publicznych. Ponadto argumentem 
jest konieczność zachowania przy obrocie 
z udziałem jednostek sektora finansów pu-
blicznych zasad legalizmu i przejrzystości 
finansów, wyrażających się także w zamy-
śle dopuszczania przedsiębiorców (wyko-
nawców) nieukrywających przepływów 
finansowych w działalności gospodarczej, 
tudzież przeciwdziałaniu zjawiskom pra-
nia brudnych pieniędzy lub pozostawania 
w szarej strefie37.

Gwarancja bankowa

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe38 
udzielanie i potwierdzanie gwarancji 
bankowych to czynności bankowe. Sto-
sownie do art. 81 ust. 1 Prawa bankowego 

36 Zob. wyroki KIO: z 10.5.2017, KIO 743/17, LEX nr 2312254; z 11.3.2010, KIO/UZP 141/10, LEX nr 639761; 
z 14.7.2008, KIO/UZP 663/08, LEX nr 443431.

37 Zob. wyrok WSA we Wrocławiu z 26.2.2015, III SA/Wr 886/14, LEX 1683146. 
38 Dz.U. z 2019 r. poz.2357, ze zm.

gwarancją bankową jest jednostronne zo-
bowiązanie banku-gwaranta, że po speł-
nieniu przez beneficjenta gwarancji (zama-
wiającego) warunków zapłaty, które mogą 
być potwierdzone określonymi w tym za-
pewnieniu dokumentami, załączony-
mi przez beneficjenta do sporządzone-
go we wskazanej formie żądania zapła-
ty, bank wykona świadczenie pieniężne 
na jego rzecz – bezpośrednio albo za po-
średnictwem innego banku. Na udzielenie 
gwarancji bankowej jako formy wadium 
składają się dwa stosunki prawne. Bank 
udziela gwarancji na zlecenie wykonawcy. 
Pomiędzy bankiem a tym podmiotem do-
chodzi więc do zawarcia umowy zlecenia, 
w której bank zobowiązuje się do zawarcia 
z zamawiającym umowy gwarancji. Istotą 
tej umowy jest jednostronne zobowiąza-
nie banku (gwaranta), że po wystąpieniu 
przesłanek formalnych i materialnych od-
powiedzialności gwaranta, bank wykona 
świadczenie pieniężne na rzecz zamawia-
jącego (beneficjenta gwarancji).

Wierzytelność z gwarancji bankowej po-
wstaje z chwilą przyjęcia przez zamawia-
jącego oświadczenia gwaranta. Jest to wie-
rzytelność przyszła, wymagalna z chwilą 
wystąpienia rezultatu, tj. przesłanki za-
trzymania wadium powodującej powstanie 
roszczenia zamawiającego o jego zapłatę. 
W ten sposób powstaje charakterystyczny 
układ trzech wzajemnie ze sobą powiąza-
nych stosunków prawnych. Stosunek praw-
ny pomiędzy wykonawcą (zleceniodawcą) 
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a zamawiającym (beneficjentem gwarancji) 
określa się mianem podstawowego; pomię-
dzy zleceniodawcą a bankiem – mianem 
stosunku zlecenia udzielenia gwarancji; 
pomiędzy bankiem a beneficjentem – sto-
sunkiem prawnym gwarancji bankowej39.

Treść gwarancji związanej z wadium 
powinna być precyzyjna, czytelna i wy-
czerpująca. Pewność co do jego wypłaty 
w określonych ustawą przypadkach powin-
na zaistnieć już w chwili otwarcia ofert. 
Treść zobowiązania wynikającego z gwa-
rancji bankowej, w szczególności zakres 
odpowiedzialności gwaranta, musi być in-
terpretowana ściśle ze względu na koniecz-
ność zagwarantowania zamawiającemu 
pewności zapłaty wadium w określonych 
prawem przypadkach40. Nie jest dopusz-
czalne uzupełnienie gwarancji o pominię-
tą, obowiązkową przesłankę zatrzymania 
wadium, przez dokonanie pozajęzykowej 
wykładni oświadczenia woli banku41.

Określając warunki wniesienia wadium 
w SWZ lub opisie potrzeb i wymagań za-
mawiający powinien żądać od wykonaw-
ców, aby gwarancja bankowa (list gwaran-
cyjny) zawierała w szczególności42:
1. Wysokość kwoty, którą bank zapłaci za-
mawiającemu w razie wystąpienia zabezpie-
czonego rezultatu (jeśli wykonawca wnosi 
wadium tylko w formie gwarancji, kwota 

39 Por. Z. Ofiarski: Komentarz�do�art.�81�ustawy�–�Prawo�bankowe, LEX nr 141904, M. Spyra: Komentarz�
do�art.�81�ustawy�–�Prawo�bankowe, LEX nr 33921.

40 Zob. wyrok KIO z 30.1.2019, KIO 44/19, LEX nr 2631836.
41 Zob. wyrok KIO z 22.8.2018, KIO 1332/18, LEX nr 2567854.
42 Por. wyrok KIO z 7.6.2016, KIO 856/16, LEX nr 2062082.
43 Zob. wyrok KIO z 19.4.2016, KIO 510/16, LEX nr 2026103.
44 Fakt umieszczenia w gwarancji bankowej klauzuli identyfikacyjnej (dotyczącej identyfikacji osób i ich pod-

pisów) oraz sposobu przekazania żądania wypłaty, której zgodnie z treścią SIWZ gwarancja nie powinna 
zawierać, nie oznacza, że wadium nie zostało wniesione skutecznie – zob. wyrok KIO z 7.12.2015, KIO 
2554/15, LEX nr 1938327.

ta powinna być równa wysokości wadium 
określonego przez zamawiającego).
2. Termin obowiązywania gwarancji, który 
powinien być nie krótszy od terminu zwią-
zania ofertą przez wykonawcę zlecającego 
udzielenie gwarancji.
3. Wskazanie zamawiającego i postępowa-
nia o udzielenie zamówienia, do udziału 
w którym wykonawca przystępuje43.
4. Określenie przesłanek formalnych za-
płaty sumy gwarancyjnej, tj. złożenie żąda-
nia zapłaty. Sposób realizacji uprawnienia 
zamawiającego przysługującego na mocy 
gwarancji bankowej powinien wynikać 
precyzyjnie z treści listu gwarancyjnego. 
Może zawierać postanowienia dotyczące 
np. układu dokumentu czy też sposobu 
i procedury jego składania gwarantowi, 
a także weryfikacji właściwej reprezentacji 
zamawiającego44. Należy jednak zauwa-
żyć, że zarówno z art. 81 Prawa banko-
wego, jak i z przepisów Prawa zamówień 
publicznych z 2019 r. nie wynika obowią-
zek uprzedniego zgłaszania do wykonaw-
cy żądania zapłaty sumy gwarancyjnej, 
tj. kwoty wadium.
5. Określenie przesłanek materialnych 
odpowiedzialności gwaranta, tj. wska-
zanie rezultatu (przesłanek zatrzymania 
wadium), co może nastąpić przez odesła-
nie do odpowiednich przepisów Prawa 
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zamówień publicznych z 2019 r. Za pra-
widłowo wniesione wadium należy uznać 
takie, które zabezpiecza możliwość jego 
zatrzymania we wszystkich sytuacjach, 
o których mowa w art. 98 ust. 6 Npzp, bo-
wiem celem tych regulacji jest zapewnienie 
i zabezpieczenie uprawnień zamawiającego 
przed konsekwencją przepadku wadium 
w przypadkach określonych w ustawie45.
6. Klauzulę płatności bezwarunkowo, 
„na pierwsze żądanie”, co oznacza, że gwa-
rant zobowiązany jest do świadczenia już 
w chwili przedstawienia przez benefi-
cjenta żądania zapłaty sumy gwarancyj-
nej, bez prawa do oceny stosunku podsta-
wowego. Gwarancja bankowa jest zobo-
wiązaniem abstrakcyjnym, oderwanym 
od umowy przetargowej, czyli od stosunku 
podstawowego łączącego zleceniodawcę 
i beneficjenta gwarancji. Zobowiązanie 
gwaranta ma charakter nieakcesoryjny, 
co oznacza, że gwarant nie może powołać 
się na zarzuty wynikające z innego stosun-
ku prawnego niż stosunek gwarancji ban-
kowej. Zakres zarzutów przysługujących 
gwarantowi ograniczony jest zasadniczo 
do ważności i istnienia stosunku praw-
nego gwarancji oraz zarzutów z jej tre-
ści. Te ostatnie polegają na powołaniu się 
przez gwaranta na niespełnienie prze-
słanek zapłaty określonych w gwarancji 
(liście gwarancyjnym). W konsekwencji 

45 Por. wyrok KIO z 29.5.2017, KIO 981/17, LEX nr 2313210.
46 Por. wyrok SN z 15.2.2018, IV CSK 86/17, LEX nr 2510245, wyrok KIO z 24.7.2017, KIO 1417/1, LEX 

nr 2349280.
47 Dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach da-

nych, jeżeli będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone. 
Zob. też rozporządzenie Rady Ministrów z z 26.10.2004 w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przeka-
zywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporzą-
dzanych na elektronicznych nośnikach informacji (Dz.U. nr 236 poz. 2364).

48 Dz.U. z 2020 r. poz. 895, ze zm.

o zakresie odpowiedzialności gwaranta 
i uprawnieniach beneficjenta decyduje 
wyłącznie treść listu gwarancyjnego46.

Z wyrażonej w art. 61 Npzp zasady uży-
wania środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
oraz treści art. 97 ust. 10 Npzp wynika, że 
wykonawca przekazuje zamawiającemu ory-
ginał gwarancji bankowej w postaci elektro-
nicznej. Wprawdzie zgodnie z art. 81 ust. 2 
Prawa bankowego udzielenie i potwierdze-
nie gwarancji bankowej następuje na piśmie 
pod rygorem nieważności, to jednak z art. 7 
ust. 1 i 3 wynika, że oświadczenia woli zwią-
zane z dokonywaniem czynności bankowych 
mogą być składane w postaci elektronicznej. 
Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności praw-
nej formę pisemną, uznaje się, że czynność 
dokonana w postaci elektronicznej spełnia 
wymagania formy pisemnej także wtedy, 
gdy forma została zastrzeżona pod rygorem 
nieważności47.

Gwarancja ubezpieczeniowa

W art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy z 11 września 
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i re-
asekuracyjnej48 gwarancja ubezpieczeniowa 
została wskazana jako jedna z czynności 
ubezpieczeniowych. W przepisach prawa 
nie ma regulacji na temat treści umowy 
gwarancji ubezpieczeniowej. W literaturze 
prezentowany jest pogląd, że konstrukcja 
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gwarancji ubezpieczeniowej wadium znaj-
duje oparcie w umowie ubezpieczenia 
na rzecz osoby trzeciej. Według art. 805 
§ 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubez-
pieczyciel zobowiązuje się spełnić określone 
świadczenie w razie zajścia przewidzianego 
w umowie wypadku, a ubezpieczający zo-
bowiązuje się zapłacić składkę. Z art. 808 
§ 1 k.c. wynika, że umowa ubezpieczenia 
może zostać zawarta także na rzecz osoby 
trzeciej. Zatem ubezpieczyciel, działając 
na zlecenie ubezpieczającego (wykonawcy), 
zobowiązuje się względem niego zapłacić 
ubezpieczonemu (zamawiającemu) określo-
ną kwotę w sytuacji zaistnienia określonego 
zdarzenia (zaistnienia przesłanki zatrzy-
mania wadium)49. Przesłanki warunkujące 
spełnienie świadczenia na rzecz zamawia-
jącego powinny być każdorazowo wskaza-
ne w treści gwarancji. Według art. 808 § 3 
k.c., jeżeli nie umówiono się inaczej, oso-
bie trzeciej przysługuje, należne z tytułu 
umowy, odszkodowanie lub inne świadcze-
nie bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. 
Jako formy wadium dopuszczalne są gwa-
rancje ubezpieczeniowe nieodwołalne, 

49 Zob. M. Stachowiak: Komentarz�do�art.�45�ustawy�–�Prawo�zamówień�publicznych, op. cit., Sąd Najwyższy w wy-
roku z 15.2.2018, CSK 86/17, LEX nr 2510245, wyraził pogląd, że nawiązując do dorobku powstałego w związku 
z art. 81 Prawa bankowego, można wskazać, że gwarancja ubezpieczeniowa jest jednostronnym zobowiązaniem 
ubezpieczyciela-gwaranta, że po ziszczeniu się określonych w nim „warunków”, które mogą być stwierdzone 
określonymi dokumentami, jakie beneficjent gwarancji załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania 
zapłaty, ubezpieczyciel ten spełni świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji. Tak ukształtowane 
zobowiązanie gwaranta ma charakter nieakcesoryjny, co oznacza, że gwarant nie może powołać się na zarzuty 
wynikające z innego stosunku prawnego niż gwarancyjny, a więc np. przysługujące dłużnikowi względem wie-
rzyciela (beneficjenta gwarancji) lub przysługujące gwarantowi względem zleceniodawcy udzielenia gwarancji.

50 Por. M. Sieradzka: Gwarancja�wadialna�może�obejmować�tylko�jednego�członka�konsorcjum.�Glosa�do�wy-
roku�SN�z�dnia�15�lutego�2018 r., sygn. IV CSK 86/17, LEX nr 344614.

51 Zob. M. Stachowiak: Komentarz�do�art.�45�ustawy�–�Prawo�zamówień�publicznych, op. cit.
52 W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 5.10.2016 w sprawie dokumentów związanych z zawie-

raniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej (Dz.U. poz. 1693) 
określono szczegółowy sposób tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy za-
stosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność 
odpowiedniego zabezpieczenia zawartych w tych dokumentach danych.

bezwarunkowe i płatne na pierwsze żą-
danie, analogicznie jak w wypadku gwa-
rancji bankowych50.

Zgodnie z art. 809 § 1 k.c. ubezpieczy-
ciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie 
umowy dokumentem ubezpieczenia; w do-
tychczasowej praktyce obrotu, ze wzglę-
du na zasadę pisemności stosowano formę 
pisemną51. Tak jak w wypadku gwarancji 
bankowej, wykonawca przekazuje zama-
wiającemu oryginał gwarancji ubezpiecze-
niowej w postaci elektronicznej. Przyjmu-
jąc, że umowa gwarancji ubezpieczeniowej 
jest szczególnym rodzajem umowy ubez-
pieczenia na cudzy rachunek, należy mieć 
na uwadze, że z art. 43 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wyni-
ka, że dokumenty związane z zawieraniem 
i wykonywaniem umów ubezpieczenia mogą 
być sporządzane w postaci elektronicznej, 
jeżeli będą w sposób należyty utworzone, 
utrwalone, przechowywane i zabezpieczone. 
Według ust. 2 podpis osoby reprezentującej 
zakład ubezpieczeń na dokumencie potwier-
dzającym zawarcie umowy ubezpieczenia 
może być odtworzony mechanicznie52.
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Ustawodawca nie zawarł w Prawie za-
mówień publicznych z 2019 r. przepisu 
rozstrzygającego wątpliwości w sprawie do-
puszczalności wniesienia wadium w formie 
gwarancji (bankowej lub ubezpieczenio-
wej), w której nie wymieniono wszystkich 
uczestników konsorcjum53. Wydaje się, 
jednak, że trafne jest stanowisko Sądu Naj-
wyższego, zawarte w wyroku z 15 lutego 
2018 r.54 Uznał on, że gwarancja wystawio-
na już po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie 
na pełnomocnika wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego (lidera konsorcjum) stanowi 
skuteczne zabezpieczenia złożonej oferty 
i nie może stanowić podstawy do wyklu-
czenia z udziału w postępowaniu. Zdaniem 
SN wniesienie wadium w formie gwarancji 
można uznać za prawidłowe i wystarcza-
jące tylko wtedy, gdy stwarza dla zama-
wiającego podstawę do żądania od gwa-
ranta zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej 
niezależnie od tego, który z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie za-
mówienia doprowadził do urzeczywist-
nienia przesłanek zatrzymania wadium. 
O tym, czy tak jest w konkretnym przy-
padku, decyduje treść gwarancji, która 
może być różnie ukształtowana. Zama-
wiający zatem jest zobowiązany do usta-
lenia treści dokumentu gwarancji zgod-
nie z regułami wykładni oświadczeń woli, 
wynikającymi z art. 65 § 1 k.c. Jak widać 
z powołanego przepisu, oświadczenie woli 
należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają 

53 Szerzej na ten temat zob. I. Skubiszak-Kalinowska: Komentarz�aktualizowany�do�art.�46�ustawy�–�Prawo�za-
mówień�publicznych, LEX nr 532170.

54 IV CSK 86/17, LEX nr 2510245.
55 Zob. M. Sieradzka, op. cit.

zasady współżycia społecznego oraz usta-
lone zwyczaje, ze względu na okoliczności, 
w których zostało złożone. W wypadku 
konsorcjum mamy do czynienia z zobowią-
zaniem niepodzielnym wynikającym z cha-
rakteru konsorcjum oraz wspólnej oferty 
i obowiązków związanych z jej złożeniem, 
w tym skutecznego zabezpieczenia wa-
dium. Niezależnie od tego, czy przesłanki 
zatrzymania wadium ziściły się w stosunku 
do wykonawcy pominiętego w gwarancji, 
czy też wskazanego w niej – wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamó-
wienia ponoszą solidarną odpowiedzial-
ność. W wypadku wadium wniesionego 
w formie gwarancji zamawiający zatrzyma 
wadium, jeżeli przesłanką zatrzymania 
będą przyczyny leżące po stronie choćby 
tylko jednego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego55. Należy jednak zauważyć, 
że zamawiający może zażądać, określając 
warunki wniesienia wadium w formie gwa-
rancji w SWZ lub w opisie potrzeb i wy-
magań, aby w razie wspólnego ubiegania 
się o udzielenie zamówienia, jako zlece-
niodawcę gwarancja wymieniała w treści 
wszystkich członków konsorcjum.

Poręczenia podmiotów 
wymienionych w ustawie o PARP
Poręczycielami mogą być podmioty, któ-
rym Agencja udzieliła pomocy finanso-
wej przeznaczonej na powiększenie wyod-
rębnionego księgowo funduszu, z którego 
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ten podmiot udziela poręczeń lub gwaran-
cji spłaty kredytów lub pożyczek. Jak wy-
nika z odesłania zawartego w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy o PARP, beneficjentami po-
mocy udzielanej przez Agencję i poręczy-
cielami wykonawcy w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego 
mogą być:

 • przedsiębiorcy, pracownicy przedsię-
biorców56 i osoby zamierzające podjąć 
działalność gospodarczą;

 • podmioty działające na rzecz rozwoju 
gospodarczego (niezdefiniowane w usta-
wie o PARP);

 • podmioty działające na rzecz zatrudnie-
nia, rozwoju kapitału ludzkiego lub poten-
cjału adaptacyjnego przedsiębiorców (wy-
mienione w art. 6b ust. 1a ustawy o PARP);

 • podmioty działające na rzecz innowa-
cyjności, o których mowa w art. 6b ust. 1b 
ustawy o PARP.

Stosownie do art. 876 § 1 k.c. poręczy-
ciel zobowiązuje się względem wierzyciela 
(zamawiającego) wykonać zobowiązanie 
na wypadek, gdyby dłużnik (wykonawca) 
go nie wykonał. Według art. 876 § 2 k.c. 
wyłącznie oświadczenie poręczyciela po-
winno być złożone na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

W związku z tym, że wykonawca powi-
nien przekazać zamawiającemu oryginał 
umowy poręczenia w postaci elektronicz-
nej, należy mieć na uwadze treść art. 781 
§ 1 i 2 k.c., według których do zachowania 

56 W odniesieniu do definicji przedsiębiorcy, przepis art. 3 ust. 1 ustawy o PARP odsyła do przepisów ustawy 
z 6.3.2018 – Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm. 

57 Zob. Z. Gawlik: Komentarz�do�art.�876�Kodeksu�cywilnego, LEX nr 462983.
58 Zob. R. Szostak: Poręczenia�i�gwarancje�wadialne�(na�tle�zamówień�publicznych), „Przegląd Sądowy” 

nr 1/1999, s.8.

elektronicznej formy czynności prawnej 
wystarcza złożenie oświadczenia woli 
w postaci elektronicznej i opatrzenie 
go kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. Oświadczenie woli złożone 
w formie elektronicznej jest równoważne 
z oświadczeniem woli złożonym w for-
mie pisemnej.

Podstawową cechą poręczenia jest jego 
uzależnienie od długu głównego, tj. charak-
ter akcesoryjny. Zobowiązanie poręczyciela 
pozostaje w stosunku zależności do zobo-
wiązania dłużnika głównego. Akcesoryj-
ność należy do istoty umowy poręczenia 
i przejawia się m.in. w tym, że o zakresie 
zobowiązania poręczyciela decyduje zakres 
zobowiązania dłużnika głównego (art. 879 
§ 1 k.c.). Poręczycielowi służą przeciwko 
wierzycielowi (zamawiającemu) zarzu-
ty, jakie może podnieść dłużnik główny, 
tj. wykonawca (art. 883 § 1)57. 

Na potrzeby zabezpieczenia wadium 
winno stosować się poręczenie nieodwo-
łalne, terminowe, przy czym termin ta-
kiego poręczenia powinien być identyczny 
z terminem związania ofertą i wynikać 
jednoznacznie z treści umowy poręcze-
nia58.

Zwrot wadium
Zagadnienia dotyczące zwrotu wadium 
wykonawcom zostały uregulowane 
w art. 98 Npzp. Podobnie jak w przepisach 
Prawa zamówień publicznych z 2004 r., 



138 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Rafał Padrak

jeśli nie wystąpiły przesłanki zatrzymania 
wadium, podlega ono zwrotowi z urzędu 
lub na wniosek wykonawcy, w zależno-
ści od przebiegu i wyników postępowa-
nia. Szczególne rozwiązanie przewidział 
ustawodawca w wypadku wniesienia wa-
dium w pieniądzu – w tej sytuacji wyko-
nawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia 
(art. 450 ust. 4 Npzp). Nowością w stosun-
ku do art. 46 ust. 1-2 Pzp jest określenie 
ram czasowych niezwłocznego zwrotu wa-
dium – powinno to nastąpić niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia wskazanej w ustawie oko-
liczności59.

Przesłanki zwrotu z urzędu

Przesłankami zwrotu wadium z urzędu, 
stosownie do art. 98 ust. 1 Npzp, są:
1. Upływ terminu związania ofertą. Po-
daje się go w SWZ lub w opisie potrzeb 
i wymagań wskazując datę. W zależności 
od wartości zamówienia, nie może być 
dłuższy niż 30, 90 albo 120 dni od dnia 
upływu terminu składania ofert (art. 220 
ust. 1 i 2 oraz art. 307 ust. 1 Npzp). Zgod-
nie z art. 220 ust. 3 Npzp, w przypad-
ku gdy wybór najkorzystniejszej oferty 
nie nastąpi przed upływem terminu zwią-
zania ofertą, zamawiający zwraca się jed-
nokrotnie do wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie terminu na okres 
nie dłuższy niż 60 dni60. Z art. 97 ust. 6, 

59 Porównaj z art. 42 ust. 2 obowiązującej do 2.3.2004 ustawy z 10.6.1994 o zamówieniach publicznych, 
Dz.U. z 2002 r., nr 72 poz. 664, ze zm., w którym przewidziano trzydniowy termin dokonania zwrotu wadium 
na wniosek wykonawcy.

60 W wypadku zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – przedłużenie terminu związania 
ofertą może nastąpić na okres nie dłuższy niż 30 dni (art. 307 ust. 2 Npzp).

art. 220 ust. 5 i art. 307 ust. 4 Npzp wy-
nika, że przedłużenie terminu związania 
ofertą jest dopuszczalne tylko z jedno-
czesnym przedłużeniem okresu ważno-
ści wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na prze-
dłużony okres związania ofertą. Odmowa 
wyrażenia zgody na przedłużenie termi-
nu związania ofertą przez wykonawców 
nie powoduje utraty wadium.
2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (z tą chwilą ustaje przyczyna 
utrzymywania wadium).
3. Unieważnienie postępowania o udzie-
lenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie 
na czynność unieważnienia albo nie upły-
nął termin do jego wniesienia.

Ustanowienie powyższych przesłanek 
obligatoryjnego zwrotu wadium stanowi 
nowe rozwiązanie w stosunku do art. 46 
ust. 1 Pzp, według którego zamawiający 
zwraca wadium wszystkim wykonawcom 
niezwłocznie po: wyborze najkorzystniej-
szej oferty lub unieważnieniu postępo-
wania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzyst-
niejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. W wyni-
ku wprowadzonych zmian i przesunięcia 
terminu zwrotu wadium z urzędu, z daty 
wyboru oferty najkorzystniejszej na datę 
zawarcia umowy, zamawiający nie bę-
dzie żądał ponownego wniesienia wadium 
przez wykonawcę, któremu zwrócono 



Nr 4/lipiec-sierpień/2020 139 

Wadium w zamówieniach publicznych   państwo i społeczeństwo

je z urzędu. Taki obowiązek nakładał na 
zamawiającego art. 46 ust. 3 Pzp w sy-
tuacji, gdy w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza.

Przesłanki zwrotu na wniosek

Tryb wnioskowy zwrotu wadium ma za-
stosowanie tylko przed wystąpieniem oko-
liczności uzasadniających zwrot wadium 
z urzędu. Zwrot wadium, zgodnie z art. 98 
ust. 2 Npzp, następuje na rzecz wniosku-
jącego o to wykonawcy, z powodu:
1. Wycofania oferty przed upływem ter-
minu składania ofert. Jeżeli wykonawca 
nie złożył wniosku, zwrot wadium na-
stąpi z urzędu niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub unieważnieniu postępowania, o któ-
rym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 3 Npzp. 
Wykonawca jest związany ofertą po upły-
wie terminu składania ofert.
2. Odrzucenia oferty, w szczególności w po-
stępowaniach o udzielenie zamówienia kla-
sycznego o wartości równej lub przekraczają-
cej progi unijne przesłanki odrzucenia oferty 
zostały określone w art. 226 ust. 1 Npzp.
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty, z wy-
jątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza – wadium 
tego wykonawcy nie może być zwrócone 
do czasu zawarcia umowy albo wniesie-
nia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (jeżeli zamawiający żądał takiego 
zabezpieczenia), w zależności od tego, która 
okoliczność nastąpi później (zob. art. 449 
ust. 3 Npzp).

61 Zob. T. Kwieciński, op. cit., s. 153, K. Padrak, op. cit., s. 27.

4. Unieważnienia postępowania, jeśli nie 
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czyn-
ność unieważnienia albo nie upłynął ter-
min do jego wniesienia. Według art. 514 
ust. 1 Npzp odwołanie wnosi się do Preze-
sa Krajowej Izby Odwoławczej. Terminy 
do wniesienia odwołania zostały określone 
w art. 515 Npzp.

W razie złożenia wniosku o zwrot wadium 
w innych sytuacjach zamawiający powinien 
co do zasady pozostawić go bez rozpoznania. 
Żądanie zwrotu wadium w okresie zwią-
zania ofertą jest bezskuteczne, co oznacza, 
że nie powoduje również utraty wadium. 
W świetle uregulowań ustawy nie może 
być uznane jako cofnięcie oferty, gdyż nie 
jest to możliwe po upływie terminu skła-
dania ofert61. Nie powinno jednak budzić 
wątpliwości, że w sytuacji, gdy wykonaw-
ca omyłkowo wniósł wadium w pieniądzu 
w kwocie wyższej niż wymagana przez za-
mawiającego, może on skutecznie wniosko-
wać o zwrot tej nadwyżki w każdym czasie.

Według art. 98 ust. 3 Npzp złoże-
nie wniosku o zwrot wadium, o któ-
rym mowa w ust. 2, powoduje rozwią-
zanie stosunku prawnego z wykonawcą 
wraz z utratą przez niego prawa do ko-
rzystania ze środków ochrony prawnej, 
o których mowa w dziale IX. Rozwiązanie 
stosunku prawnego łączącego zamawia-
jącego z wykonawcą jest równoznaczne 
z wycofaniem się wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia. Jeśli przesłanką unieważnienia po-
stępowania było uchylenie się od zawar-
cia umowy przez wykonawcę, którego 
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oferta została wybrana jako najkorzyst-
niejsza, lub niewniesienie wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający zgodnie z art. 263 
Npzp może dokonać ponownego badania 
i oceny ofert jedynie spośród ofert po-
zostałych w postępowaniu wykonawców 
albo unieważnić postępowanie.

Sposób zwrotu

Zwrotowi podlega wadium niezależnie 
od formy, w której zostało wniesione. 
Forma ma znaczenie dla sposobu doko-
nania zwrotu wadium. Zgodnie z art. 98 
ust. 4 Npzp zamawiający zwraca wadium 
wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku banko-
wego, na którym było ono przechowywa-
ne, pomniejszone o koszty jego prowa-
dzenia oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 
przez wykonawcę. Należy dodać, że za-
mawiający nie ma obowiązku przecho-
wywania wadium na rachunku oprocen-
towanym. Jeśli zaś chodzi o koszty, jakie 
zamawiający może odliczyć od kwoty 
zwracanego wadium, powinny być one 
ściśle związane z wpłatą i wypłatą wa-
dium, nie zaś z prowadzeniem tego ra-
chunku w innych celach62.

Według art. 98 ust. 5 Npzp zamawiający 
zwraca wadium wniesione w innej formie 
niż w pieniądzu, składając gwarantowi lub 
poręczycielowi oświadczenie o zwolnieniu 
wadium. Zwrot następuje zatem przez zło-
żenie oświadczenia woli, a nie fizyczny 

62 Por. M. Stachowiak: Komentarz�do�art.�46�ustawy�–�Prawo�zamówień�publicznych, LEX nr 545228.
63 Zob. J. E. Nowicki: Komentarz�do�art.�46�ustawy�–�Prawo�zamówień�publicznych, LEX nr 592293.
64 Por. M. Stachowiak: Komentarz�do�art.�46�ustawy�–�Prawo,,,, op. cit.

zwrot dokumentu. Jest to rozwiązanie 
odmienne od praktyki ukształtowanej 
w okresie obowiązywania Prawa zamó-
wień publicznych z 2004 r. (w przepisach 
ustawy nie było regulacji na ten temat)63, 
jednak racjonalne i uzasadnione sposobem 
wnoszenia wadium w formie gwarancji 
lub poręczenia przyjętym w Prawie za-
mówień publicznych z 2019 r., tj. w po-
staci elektronicznej (a nie papierowej). 
W związku z ustanowieniem w art. 61 
ust. 1 Npzp zasady używania środków ko-
munikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w szczególności 
przy przekazywaniu oświadczeń między 
zamawiającym i wykonawcą, oświadczenie 
o zwolnieniu wadium powinno być skła-
dane w formie elektronicznej.

Zatrzymanie wadium
Przez zatrzymanie należy rozumieć w wy-
padku wadium pieniężnego przejście środ-
ków pieniężnych wniesionych tytułem wa-
dium na własność zamawiającego (wraz 
z odsetkami, jeśli były one przechowywa-
ne na oprocentowanym rachunku banko-
wym), natomiast w wypadku innych form 
wadium wystąpienie do gwaranta lub po-
ręczyciela z żądaniem zapłaty. Wydaje się, 
że niezależnie od formy wadium, zama-
wiający powinien poinformować o jego 
zatrzymaniu wykonawcę, wskazując oko-
liczności stanowiące podstawę tej czyn-
ności64. Jest to istotne, zwłaszcza przy za-
trzymaniu wadium pieniężnego, ponieważ 
oświadczenie woli zamawiającego złożone 
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wykonawcy uzewnętrzni wolę zatrzyma-
nia. Zatrzymanie jest więc obligatoryjne, 
stanowi wyłączny sposób zrekompenso-
wania uszczerbku powstałego w wyniku 
zachowania się wykonawcy, sprzecznego 
z umową przetargową. Utrata wadium 
nie zależy od powstania i rozmiarów szko-
dy. Zamawiającemu, na rzecz którego wy-
konawca utracił wadium, nie przysługuje 
roszczenie odszkodowawcze wobec wyko-
nawcy, nawet jeśli szkoda przewyższałaby 
kwotę wadium65.

Przesłanki zatrzymania

W art. 98 ust. 6 pkt 1-3 Npzp zostały wska-
zane przesłanki zatrzymania wadium, które 
stanowią katalog zamknięty. Ich wspólną 
cechą jest związek z czynnością wyboru naj-
korzystniejszej oferty: w pkt 1) wystąpie-
nie przesłanki zatrzymania powoduje brak 
możliwości wyboru oferty złożonej przez 

65 Por. J. Litowski: Odpowiedzialność�odszkodowawcza�stron�przetargu�z�ustawy�o�zamówieniach�publicznych, 
op. cit., s. 13. 

66 Przepis ten stanowi, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

67 Według tego przepisu, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmio-
towych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia 
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowa-
niu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 
lub 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

68 Podmiotowe środki dowodowe to według art. 7 pkt 17 Npzp środki służące potwierdzeniu braku podstaw 
wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 tj. o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępo-
waniu lub kryteriów selekcji.

69 Przedmiotowe środki dowodowych to według art. 7 pkt 20 Npzp środki służące potwierdzeniu zgodności 
oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi 
w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją 
zamówienia.

70 W art. 57 Npzp mowa o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o ile 
zostały one określone przez zamawiającego.

71 W art. 106 ust. 1 Npzp mowa o okolicznościach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne 
do przeprowadzenia postępowania.

wykonawcę jako najkorzystniejszej; w punk-
tach 2) i 3) zatrzymanie wadium następuje 
po wyborze oferty najkorzystniejszej.

W art. 98 ust. 6 pkt 1 Npzp zostały 
określone następujące przesłanki zatrzy-
mania wadium:

 • Niezłożenie przez wykonawcę, w od-
powiedzi na wezwanie, o którym mowa 
w art. 107 ust. 266 lub art. 128 ust. 167, 
z przyczyn leżących po jego stronie, pod-
miotowych środków dowodowych68 lub 
przedmiotowych środków dowodowych69 
potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 5770 lub art. 106 ust. 171, 
oświadczenia wskazanego w art. 125 ust. 1, 
innych dokumentów lub oświadczeń.

Niezłożenie dokumentów  
– problemy interpretacyjne
Brzmienie wskazanego przepisu, podobnie 
jak jego odpowiednika w Prawie zamówień 
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publicznych z 2004 r. (art. 46 ust. 4a), 
nie rozstrzyga jednoznacznie sporu o to, 
czy zatrzymanie wadium ma zastosowanie 
jedynie w wypadku zawinionego nieuzu-
pełnienia dokumentów lub oświadczeń 
na żądanie zamawiającego, tj. w sytuacji 
fizycznego braku dokumentu, czy rów-
nież w razie przedstawienia dokumentów, 
które w ocenie zamawiającego nie potwier-
dzają spełnienia warunków udziału w po-
stępowaniu. Zagadnienie to było przed-
miotem rozważań w licznych orzecze-
niach Sądu Najwyższego72. Wydaje się, 
że trafnie i wyczerpująco wypowiedział się 
na ten temat SN w uchwale z 22 czerwca 
2017 r.73 Sąd Najwyższy uznał, że wykład-
nia uwzględniająca pełny kontekst norma-
tywny i treść analizowanego w tej uchwale 
przepisu art. 46 ust. 4a Pzp, przemawia 
za przyjęciem, że przez niezłożenie doku-
mentów lub oświadczeń należy rozumieć 
nie tylko bierność wezwanego wykonawcy, 
czyli sytuację, w której w ogóle nie składa 
on dokumentu, ale również taką, gdy wy-
konawca składa dokument (oświadcze-
nie), z którego nie wynika potwierdze-
nie warunków udziału w postępowaniu 
lub spełnienia przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane określonych 

72 Przykładowo, w wyroku z 22.11.2012 (II CSK 448/12, LEX nr 1314392) SN uznał, że zatrzymanie wadium 
będzie uzasadniało tylko zawinione działanie wykonawcy, polegające na celowym i umyślnym niewykona-
niu wezwania zamawiającego do złożenia oświadczeń i dokumentów. W wyroku z 14.3.2013 (sygn I CSK 
422/12, LEX nr 1331255) stwierdził, że normę należy interpretować ściśle, czyli chodzi tu o fizyczny brak 
dokumentów lub oświadczeń, nie ma natomiast zastosowania do sytuacji kiedy zostanie złożony dokument 
potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Natomiast w wyroku z 7.11.2012 (sygn IV CSK 
121/12, LEX nr 1274997) SN wyraził pogląd, że przez niezłożenie dokumentów należy rozumieć nie tylko 
bierność wezwanego wykonawcy, czyli sytuację kiedy wykonawca nie składa w ogóle żadnego dokumentu, 
ale również sytuację kiedy wykonawca składa dokument z którego jednak nie wynika możliwość potwier-
dzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zob. więcej na ten temat I. Skubiszak-Kalinowska: 
Komentarz�do�art.�46�ustawy�–�Prawo�zamówień�publicznych,�op. cit.

73 III CZP 27/17, LEX nr 2308316.

wymagań. W szczególności Sąd Najwyż-
szy uznał, że ograniczenie stosowania 
tego przepisu do sankcjonowania całkowi-
tej bierności wykonawcy osłabiłoby ochro-
nę zamawiającego przed nielojalnym zacho-
waniem wykonawców oraz nie ograniczyło-
by zawierania zmów przetargowych, skoro 
w celu uniknięcia zatrzymania wadium 
wystarczyłoby złożenie jakiegokolwiek do-
kumentu czy oświadczenia. Wykonawca 
powinien dokładać należytej staranno-
ści na wszystkich etapach postępowania 
o udzielenie zamówienia. Jeśli działa w do-
brej wierze, może podjąć skuteczną obronę 
przed zatrzymaniem wadium, wykazując, 
że niezłożenie wymaganych dokumentów 
i oświadczeń nastąpiło z przyczyn niele-
żących po jego stronie. Do okoliczności 
usprawiedliwiających wykonawcę należą 
te obciążające zamawiającego, np.: zakre-
ślenie zbyt krótkiego terminu do uzyskania 
dokumentów, nieprecyzyjne sformułowa-
nie wezwania, ogłoszenia lub dokumen-
tów zamówienia albo wezwanie do zło-
żenia oświadczeń i dokumentów zbęd-
nych do przeprowadzenia postępowania. 
Za taką okoliczność można również uznać 
sytuację, w której treść złożonych doku-
mentów podlega ocenie zamawiającego 



Nr 4/lipiec-sierpień/2020 143 

Wadium w zamówieniach publicznych   państwo i społeczeństwo

przy zastosowaniu kryteriów wartościu-
jących o nieostrym lub niejednoznacznym 
charakterze. Ponadto nie każde uchybienie 
wykonawcy w realizacji wezwania zama-
wiającego uzasadnia zatrzymanie wadium, 
ponieważ w kontekście zawinienia wyko-
nawcy ocenie muszą podlegać wszystkie 
okoliczności niewykonania w sposób ści-
sły wezwania i wpływu tego uchybienia 
na przebieg postępowania przetargowego74.

Brak zgody na poprawienie omyłki
Według art. 223 ust. 2 pkt 3 Npzp zama-
wiający poprawia w ofercie inne omyłki 
(niż oczywiste omyłki pisarskie lub ra-
chunkowe) polegające na niezgodności 
oferty z dokumentami zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w tre-
ści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym wykonawcę. Zamawiający wy-
znacza wykonawcy odpowiedni termin 
na wyrażenie zgody na poprawienie 
w ofercie omyłki lub zakwestionowa-
nie sposobu jej poprawienia. Brak od-
powiedzi w wyznaczonym terminie uzna-
je się za wyrażenie zgody. Oznacza to, 
że zatrzymanie wadium następuje tylko 
wówczas, gdy zamawiający zostanie po-
informowany przez wykonawcę o niewy-
rażeniu zgody na poprawienie omyłki.

74 Por. też orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13.7.2017, C 35/17, Saferoad Grawil sp. z o.o., 
Saferoad Kabex sp. z.o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu  
(LEX nr 2326531), w którym Trybunał uznał, że zasadę równego traktowania i obowiązek przejrzystości nale-
ży interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy z przetargu publicznego 
wskutek niedopełnienia przez niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej lub obo-
wiązującej krajowej ustawy, lecz z wykładni tej ustawy i tej dokumentacji, a także z uzupełniania przez krajowe 
organy administracji lub sądownictwa administracyjnego występujących w tej dokumentacji luk.

75 Zob. W. Dzierżanowski: Komentarz�do�art.�94�Prawa�zamówień�publicznych, LEX nr 545295.
76 Por. wyrok KIO z 9.1.2009, KIO/UZP 1484/08, LEX nr 486585. W wyroku z 4.3.2014, KIO 288/14, LEX 

nr 1438492, Krajowa Izba Odwoławcza uznała natomiast, że trzykrotne niestawienie się w celu zawarcia 
umowy (ewentualnie nieprzesłanie umowy) może być uznane za uchylanie się od zawarcia umowy.

Stosownie do art. 98 ust. 6 pkt 2 Npzp 
przesłankami zatrzymania wadium wnie-
sionego przez wykonawcę, którego oferta 
została wybrana są:
a) Odmowa podpisania umowy w spra-
wie zamówienia publicznego na wa-
runkach określonych w ofercie. Od-
mowa zawarcia umowy nie jest tożsa-
ma z „uchylaniem się” od jej zawarcia. 
Odmowa jest każdym oświadczeniem 
woli wykonawcy wyrażającym brak zgody 
na jej zawarcie. Będzie więc miała miej-
sce również wtedy, gdy wybrany wy-
konawca odmówi podpisania umowy, 
wskazując na występowanie przesłanek 
unieważnienia. Natomiast uchylanie się 
od jej zawarcia to bezpodstawna odmowa 
zawarcia umowy przyrzeczonej, świa-
dome działanie lub zaniechanie, zmie-
rzające do bezpodstawnego niezawar-
cia umowy, a przynajmniej godzenie się 
z takim skutkiem75. Warto dodać, że brak 
stawiennictwa w siedzibie zamawiającego 
przedstawiciela wykonawcy, spowodo-
wany zaniedbaniem przez niego obowiąz-
ków, a nie wyrazem bezpodstawnej woli 
niezawierania umowy, nie jest tożsamy 
z uchyleniem się wykonawcy od zawarcia 
umowy76, nie oznacza również, że wy-
konawca odmawia jej podpisania.
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b) Niewniesienie wymaganego zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy. 
Wniesienie zabezpieczenia jest obowiąz-
kiem wykonawcy, z którym zamawiający 
zawiera umowę, jeżeli wprowadził taki 
warunek w dokumentach zamówienia 
(zob. np. art. 134 ust. 2 pkt 5 Npzp). We-
dług art. 449 ust. 3 Npzp zabezpieczenie 
wnosi się przed zawarciem umowy, chyba 
że ustawa stanowi inaczej lub zamawiający 
określi inny termin. Zatem zatrzymanie 
w tego powodu wadium jest możliwe jedy-
nie wówczas, gdy wniesienie zabezpiecze-
nia ma nastąpić przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Za-
warcie umowy stanowi bowiem przesłankę 
zwrotu wadium z urzędu (art. 98 ust. 1 
pkt 2 Npzp).

Ponadto, zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 
Npzp przesłanką zatrzymania wadium 
jest niemożliwość zawarcia umowy w spra-
wie zamówienia publicznego z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy, które-
go oferta została wybrana. Wykonawca, 
który zamierza uczestniczyć w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego, 
zapoznaje się z warunkami uczestnictwa 
i powinien dokładać należytej staranności 
na wszystkich etapach tego postępowa-
nia oraz adekwatnie reagować na kolejno 
ujawniające się okoliczności, które mogą 
stanąć na przeszkodzie w uzyskaniu za-
mówienia. Oferent, przystępując do prze-
targu o zamówienie publiczne, akceptuje 

77 Por. uchwała SN z 22.6.2017, III CZP 27/17, LEX nr 2308316.
78 Por. niedatowane pismo Urzędu Zamówień Publicznych pt. Zatrzymanie�wadium�na�podstawie�art.�46�ust.�4a�

ustawy�–�Prawo�zamówień�publicznych, LEX nr 23186.
79 Zob. np. postanowienie SN z 27.11.2014, IV CSK 115/14, LEX nr 1650297.
80 Zob. np. postanowienie SN z 12.2.2014, IV CSK 291/13, LEX nr 1441196; wyrok SN z 11.5.2012, II CSK 

491/11, LEX nr 1238084.

nie tylko obowiązek wniesienia wadium, 
ale również ustawowe warunki utraty 
prawa do żądania jego zwrotu77. Przyczy-
nami niemożliwości zawarcia umowy mogą 
być np.: utrata przez wykonawcę upraw-
nień do wykonywania prac wchodzących 
w zakres przedmiotu umowy; złożenie 
przez wykonawcę nieprawdziwych in-
formacji mających wpływ na wynik pro-
wadzonego postępowania, np. dotyczą-
cych przesłanek wykluczenia wykonawcy 
(art. 108 i 109 Npzp). Wykonawca dzia-
łający w dobrej wierze może jednak pod-
jąć skuteczną obronę przed zatrzymaniem 
wadium, wykazując, że brak możliwości 
zawarcia umowy był następstwem oko-
liczności, na które nie miał i nie mógł mieć 
wpływu78.

Sposoby dochodzenia zwrotu 
zatrzymanego wadium

Pod rządami Prawa zamówień publicz-
nych  z 2004 r. sporne było, czy wykonaw-
ca, którego wadium zostało zatrzymane, 
w celu zakwestionowania tej czynności 
powinien skorzystać ze środków ochro-
ny prawnej wobec takiego postępowania 
i przed wystąpieniem do sądu skierować 
sprawę do KIO79, czy też może wystąpić 
z powództwem do sądu bez uprzednie-
go wniesienia odwołania do KIO80. Bio-
rąc pod uwagę, że ustawodawca nie za-
warł w Prawie zamówień publicznych 
z 2019 r. normy nakazującej skorzystanie 
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ze środków ochrony prawnej przewidzianej 
w art. 505 i nast. Npzp, a sprawa o zwrot 
wadium zatrzymanego przez zamawiają-
cego jest sprawą cywilną w sensie mate-
rialnoprawnym i formalnym, nie ma pod-
staw do odrzucenia (z powodu niedopusz-
czalności drogi sądowej) albo oddalenia 
(jako roszczenia przedwczesnego) pozwu 
wykonawcy wniesionego do sądu z po-
minięciem postępowania odwoławcze-
go przed KIO. Wykonawca może jednak 
wybrać inny sposób dochodzenia zwro-
tu wadium, kierując odwołanie do KIO 
na czynność zatrzymania go. Wniesienie 
wadium stanowi bowiem element postę-
powania o udzielenie zamówienia publicz-
nego, umożliwia branie w nim udziału, 
stanowi zatem niewątpliwie instytucję 
właściwą dla postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego81.

Podsumowanie
Celem instytucji wadium jest zabezpie-
czenie interesów zamawiającego przez ma-
terialne zagwarantowanie podpisania 
umowy z wykonawcą, którego oferta zo-
stanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
Według przepisów Prawa zamówień pu-
blicznych z 2019 r. wadium jest fakulta-
tywne i od decyzji zamawiającego zale-
ży, czy będzie wymagał jego wniesienia 
w danym postępowaniu. Ustawodawca 
ustanowił zamknięty katalog form wa-
dium, wybór tej formy należy do wyko-
nawcy. Zamawiający powinien dysponować 
wadium przed upływem terminu składa-
nia ofert. Wadium w pieniądzu powinno 

81 Zob. postanowienie SN z 7.5.2010, V CSK 456/09, LEX nr 599571.

być zaewidencjonowane na koncie zama-
wiającego, natomiast w formie gwarancji 
lub poręczenia udzielonego przez podmiot, 
o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 usta-
wy o PARP, być przekazane zamawiającemu 
przez wykonawcę w oryginale, w postaci 
elektronicznej. Zamawiający, stosownie 
do przebiegu postępowania i zachowania 
wykonawców, powinien zwrócić wadium 
albo je zatrzymać. W razie wystąpienia 
przesłanek zatrzymania, zabezpieczenie 
staje się zryczałtowaną formą odszkodowa-
nia na rzecz zamawiającego za niewykonanie 
obowiązku zawarcia umowy, wynikającego 
ze stosunku prawnego wiążącego wyko-
nawcę z zamawiającym. Jeśli nie zachodzą 
przesłanki zatrzymania wadium, podlega 
ono zwrotowi. Zwrot następuje z urzędu 
albo na wniosek wykonawcy, a zamawia-
jący powinien dokonać go niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie 7 dni 
od wystąpienia uzasadniających to okolicz-
ności. Zwrot wadium w pieniądzu następuje 
przelewem na wskazany przez wykonawcę 
rachunek bankowy. W formach niepienięż-
nych jest zwracane przez złożenie wyko-
nawcy oświadczenia o zwolnieniu wadium.

W odniesieniu do wadium, zmiany 
w Prawie zamówień publicznych z 2019 r. 
w stosunku do przepisów Prawa zamó-
wień publicznych z 2004 r. miały na celu 
uproszczenie postępowania lub dopre-
cyzowanie uregulowań. W szczególności 
w Npzp zrezygnowano z podziału wadium 
na obligatoryjne i fakultatywne. Doprecy-
zowano termin zwrotu wadium oraz spo-
sób zwrotu w formach innych niż pieniądz, 
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zmodyfikowano przesłanki. Wprowadzo-
no również nowe regulacje dotyczące za-
trzymania wadium. Ustawodawca zawęził 
katalog form wadium, rezygnując z porę-
czeń udzielanych przez banki lub SKOK. 
Zmodyfikowana została wysokość wa-
dium przez jej obniżenie w postępowa-
niach o udzielenie zamówienia klasycz-
nego o wartości mniejszej niż progi unijne.

Ustawodawca nie rozstrzygnął jednak 
wątpliwości i sporów interpretacyjnych 
dotyczących dopuszczalności wniesienia 
wadium w formie gwarancji, w której 
nie zostali wymienieni wszyscy członkowie 

konsorcjum, możliwości zatrzymania wa-
dium w razie przedstawienia dokumen-
tów, które nie potwierdzają spełnienia wa-
runków udziału w postępowaniu, dopusz-
czalności drogi sądowej do dochodzenia 
tego zwrotu, możliwości wniesienia wa-
dium w gotówce. Kwestie te w dalszym 
ciągu będą przedmiotem interpretacji 
przez KIO i sądy powszechne.

RAFAŁ PADRAK
Delegatura NIK w Lublinie
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ABSTRACT
Bid Bond in Public Procurement Procedures– Legal Regulations to be Introduced 
in the Year 2021
Starting from 1st January 2021, the Act of 29th January 2004 Public Procurement Law 
will no longer be in force, and the Act of 11th September 2019 Public Procurement Law 
will come into force, which in a comprehensive way regulates the proceedings relat-
ed to public procurement. These proceedings may include the legal concept of a bid 
bond, defined as a set sum of money, or respective guarantee for its payment, being 
a prerequisite for a bidder to participate in the procurement proceedings. The reason 
for setting a bid bond by purchasers is to protect their interests. The notion of a bid 
bond was regulated in Article 45 and 46 of the currently binding act, and from the 
year 2021 the regulations related to bid bond will be set out in Articles 97 and 98 of 
the new Act. In order to facilitate the public procurement procedure, the Act of 2019 
Public Procurement Law, to be in force soon, does not differentiate between an oblig-
atory and non-obligatory bid bond. The deadline for returning the bid bond, in other 
forms than monetary, has been clarified in the new law, too. New regulations have 
been also introduced with regard to the volume of bid bond, and the manner of its 
retaining. A single bid bond form was abandoned.
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In the new Public Procurement Law, a bid bond is non-obligatory only, and it lies 
with the purchasing party, whenever a bid bond is foreseen in the proceedings. If it 
is foreseen, the provision and retaining of a bid bond over the time of the proceeding 
is a prerequisite for entering and participating in the public procurement procedure. 
The obligation to provide a bid bond on time lies with the contractor, and it should be 
provided before the deadline for submitting the offer. It means that a bid bond can 
be foreseen only in those proceedings where the contractor submits the offer, which 
excludes a bid bond being set in free proceedings. The volume of bid bond depends, 
as set out in the Law on Public Procurement of 2019, on the value of the order. In the 
case of orders that are lower than the Union’s threshold, the volume of bid bond cannot 
exceed 1.5 percent of the purchase value, while in other cases – 3 percent.
The reasons for returning the bid bond ex officio include: (1) expiry of the deadline 
until which the offer is binding; (2) concluding a public procurement offer; (3) an-
nulation of the proceeding, except for a situation when an appeal has not been set for 
annulation, or the deadline for appeal has not been exceeded. A bid bond repayment is 
possible if: (1) an offer has been withdrawn before the deadline for offers submission; 
(2) an offer has been rejected; (3) after the most beneficial offer has been selected – 
to the contractor whose offer has not been selected; (4) after the procedure has been 
annulled, except for cases when an appeal for annulation has not settled, or when the 
deadline for its submission has not expired. A bid bond should be returned no later 
than within seven days from the date of the circumstances listed above. A bid bond 
submitted in cash should be returned in cash, while non-monetary bid bonds – by pro-
viding the guarantor with a declaration of will about the bid bond release. 
A bid bond return is not possible if some reasons for its retaining exist, i.e.: (1) when 
the contracting party fails to provide appropriate documents or declarations required 
by the purchaser; (2) a consent for correcting mistakes in an offer has not been given, 
in the case of mistakes other than obvious spelling or calculation mistakes; (3) a refusal 
to sign a contract on public procurement; (4) a failure to provide the required guar-
antee to perform the contact by the contractor with whom the contract is concluded. 
Retention of a cash bid bond denotes that the money on their bank account becomes 
their ownership. In the case of a non-cash bid bond, a bid bond retention means that 
the guarantor demands the bid bond value to be aid.

Rafał Padrak, Supreme Audit  Office, Regional Branch in Lublin

Key words: bid security, forms of a bid bond, offer, public procurement, public procurement law
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Pandemia COVID-19 ma  negatywny wpływ na  życie gospodarcze, 
w tym na wdrażanie w Polsce polityki spójności UE. Może spowodo-
wać konieczność zmiany zakresu realizowanych w  jej  ramach projek-
tów. W artykule podjęto próbę wskazania związanych z tym obszarów 
ryzyka, omówiono nowe rozwiązania prawne odnoszące się do perspek-
tywy finansowej 2014‒2020, przyjęte na poziomie unijnym i ich kon-
sekwencje, m.in.  dla  systemów kontroli funduszy polityki spójności. 
Wskazano również wyzwania dla podmiotów krajowych i unijnych od-
powiedzialnych za prawidłowe stosowanie tych przepisów.

Nowe rozwiązania prawne UE 
dla funduszy polityki spójności

Łagodzenie skutków COVID-19 w perspektywie 2014–2020

DANIEL KOTKOWSKI

Wstęp
Pandemia COVID-19 w krótkim czasie 
dotknęła niemal wszystkie dziedziny 
życia społeczno-gospodarczego na świe-
cie. W Polsce od 15 marca 2020 r. rząd 
wprowadził szereg ograniczeń mających 
na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenia-
niu się wirusa, określonych jako narodowa 
kwarantanna. Choć z końcem kwietnia 
2020 r. zaczęto wprowadzać kilkuetapo-
wy plan znoszenia ograniczeń, to skutki 
pandemii będą oddziaływać na wszystkie 

1 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wy-
stąpieniem COVID-19 w 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 694.

obszary funkcjonowania państwa w dłu-
gim okresie. W artykule skoncentrowano 
się na polityce spójności Unii Europejskiej 
realizowanej w Polsce w kontekście no-
wych przepisów unijnych wprowadzonych 
w związku z pandemią. Uzupełnieniem 
działań prawnych podejmowanych na po-
ziomie UE jest ustawa z 3 kwietnia 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach wspierają-
cych realizację programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem COVID-19 
w 2020 r.1 Przy czym główne zasady rzą-
dzące realizacją polityki spójności pocho-
dzą z legislacji unijnej, a przepisy przyjęte 
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na szczeblu krajowym nie mogą stać z nimi 
w sprzeczności. W artykule świadomie 
zrezygnowano z analizy regulacji krajo-
wych. Powinno to stanowić przedmiot 
odrębnej, pogłębionej analizy i obejmo-
wać nie tylko regulacje ustawowe, ale 
również inne przepisy wydawane przez 
instytucje zaangażowane we wdrażanie 
polityki spójności w Polsce.

Realizacja polityki spójności
Projekty wspierane funduszami polityki 
spójności Unii Europejskiej formalnie mogą 
być realizowane do końca 2023 r. Wówczas, 
zgodnie z przepisami art. 65 ust. 2 rozpo-
rządzenia ogólnego (dalej: rozporządzenie 
1303/2013)2 kończy się okres kwalifikowal-
ności wydatków. Oznacza to, że do końca 
2023 r. podmioty wdrażające projekty (be-
neficjenci wsparcia unijnego) mogą ponosić 
wydatki związane z ich przedsięwzięciami 
i przedstawiać je do refundacji. Zgodnie 
z danymi Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej do 5 lipca 2020 r. wdrożono 
blisko 64,0 tys. projektów; kwota dofi-
nansowania z budżetu polityki spójności 
UE przekroczyła 287, 9 mld zł. Ozna-
czało to, że dostępna dla Polski alokacja 
w okresie programowania 2014‒2020 zo-
stała wykorzystana w ponad 85,6%. Be-
neficjenci ponieśli wydatki w wysokości 
143,6 mld zł, tj. 42,7% alokacji dla Polski 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 ustanawiające wspól-
ne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
Dz.Urz. UE L 347, 20.12.2013, s. 320–469.

3 <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/postepy-w-realizacji-programow-na-lata 
-2014-2020-stan-na-5-lipca-2020-roku/>, dostęp: 9.7.2020.

na lata 2014‒20203. Przytoczone dane 
świadczą o dużym zaawansowaniu reali-
zacji programów operacyjnych. Wskazują 
również na małą pulę środków, które mogą 
być jeszcze skierowane na nowe inwesty-
cje, również te przyczyniające się do niwe-
lowania negatywnych skutków pandemii 
COVID-19. Natomiast poziom zaangażo-
wania środków europejskich w projektach 
– płatności beneficjentów – wskazuje, że 
skutki pandemii mogą w dużym stopniu 
oddziaływać na tempo, zakres i prawidło-
wość wdrażania przedsięwzięć. 

Ponad połowa dostępnych dla Polski 
środków zostanie rozliczona w nowej sy-
tuacji społeczno-gospodarczej i prawnej. 
Rozumieć przez nią należy prognozowany 
m.in. przez Komisję Europejską spadek 
produktu krajowego brutto w poszcze-
gólnych państwach w 2020 r., wynikający 
ze spowolnienia gospodarczego oraz nowe 
przepisy regulujące wdrażanie polityki 
spójności przyjęte na szczeblu unijnym. 
Ten obszar może stanowić duże wyzwa-
nie zarówno dla beneficjentów, dla insty-
tucji krajowych zaangażowanych w za-
rządzanie i kontrolę środków unijnych, 
jak i dla instytucji unijnych (Komisji Euro-
pejskiej – KE i jej poszczególnych dyrekcji, 
jak i dla unijnych instytucji kontrolnych 
– przede wszystkim Europejskiego Try-
bunału Obrachunkowego – ETO).
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Nowe regulacje europejskie 
związane z COVID-19
Komisja Europejska podjęła dwie inicja-
tywy legislacyjne, mające na celu zmianę 
przepisów regulujących wdrażanie polityki 
spójności UE. Zamiarem KE było szybkie 
przekierowanie środków polityki spójno-
ści UE na lata 2014‒2020 do najbardziej 
dotkniętych tą nadzwyczajną sytuacją sek-
torów, takich jak opieka zdrowotna, małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i rynek 
pracy4. Wprowadzone zmiany miały po-
nadto umożliwić państwom członkowskim 
dokonanie niezbędnych przesunięć dostęp-
nych funduszy polityki spójności na lata 
2014‒2020, przede wszystkim w walce 
z sytuacją kryzysową i jej konsekwencjami 
ekonomicznymi. Priorytetowo potrakto-
wane zostały wydatki na opiekę zdrowot-
ną, wsparcie programów krótkotermino-
wego czasu pracy oraz kapitału obrotowego 
MŚP. Podkreślić należy, że zakres działa-
nia i ewentualnych zmian w istniejących 
programach operacyjnych co do zasady 
nie powinien wychodzić poza wspomniane 
trzy obszary priorytetowe. Wszystkie zaś 
proponowane przez państwa członkowskie 
zmiany w programach operacyjnych muszą 
być ściśle powiązane i uzasadnione łago-
dzeniem negatywnych skutków pandemii, 
co podlega ocenie i ostatecznej akceptacji 

4 <https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/>, dostęp: 4.5.2020.
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z 30.3.2020 zmieniające rozporządzenia 

(UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków 
w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sekto-
rach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koro-
nawirus), Dz.Urz. UE L 99, 31.3.2020, s. 5–8.

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/558 z 23.4.2020 zmieniające rozporządzenia 
(UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątko-
wą elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w od-
powiedzi na epidemię COVID-19, Dz.Urz. UE L 130, 24.4.2020, s. 1–6.

przez Komisję Europejską. Zatem do-
wolność w kształtowaniu przez państwa 
członkowskie interwencji i kierunki zmian 
w programach operacyjnych zostały ogra-
niczone.

Na uwagę zasługuje bardzo szybki 
(2-3 tygodniowy), niespotykany do tej pory 
w Unii Europejskiej, proces legislacyjny. 
13 marca 2020 r. Komisja przedstawiła 
Coronavirus Response Investment Initiative 
(tzw. pakiet CRII). 26 marca Parlament 
Europejski głosował niemal jednogłośnie 
za wnioskami Komisji. Rada ostatecznie 
przyjęła pakiet 30 marca 2020 r., a wszedł 
w życie 1 kwietnia 2020 r.5 Natomiast 
2 kwietnia KE zaproponowała nowy zestaw 
wyjątkowych środków w polityce spójno-
ści związanych z przeciwdziałaniem skut-
kom COVID-19 – Coronavirus Response 
Investment Initiative Plus (tzw. CRII+). 
Ten nowy pakiet został równie szybko jak 
poprzedni przyjęty przez Parlament Euro-
pejski i ostatecznie przez Radę Europejską 
23 kwietnia. Wszedł w życie 24 kwietnia6.

Niespotykane dotąd, błyskawiczne 
tempo procesu legislacyjnego może pro-
wadzić do wydania niejasnych przepisów, 
powodujących niepewność prawną. Po-
nadto, bardzo szybko po pierwszej propo-
zycji legislacyjnej KE wystąpiła z drugą, 
dotyczącą tego samego obszaru. Wskazuje 
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to zatem na działanie doraźne, bardzo po-
trzebne, ale niosące duże ryzyko nieporo-
zumień, konieczności interpretacyjnych, 
a także nieprawidłowości w praktycznym 
stosowaniu prawa.

Pierwszy pakiet legislacyjny UE
W pierwszej propozycji legislacyjnej 
(CRII) przedstawiono rozwiązania mające 
w założeniu uelastycznić działanie państw 
członkowskich w przekierowywaniu in-
terwencji z polityki spójności UE na ob-
szary bezpośrednio związane z przeciw-
działaniem skutkom COVID-19. Przede 
wszystkim wprowadzone przepisy miały 
umożliwić poradzenie sobie przez państwa 
członkowskie z poważnymi niedoborami 
płynności finansowych, spowodowanych 
nagłym i znaczącym wzrostem inwesty-
cji publicznych w systemach opieki zdro-
wotnej oraz w innych sektorach gospo-
darki. Temu celowi miała służyć zmiana 
w art. 139 ust 7 rozporządzenia 1303/2013 
polegająca na odstąpieniu przez KE od eg-
zekwowania od państw członkowskich 
kwot, które wynikały z zestawień wy-
datków przedłożonych w 2020 r. do KE 
(tzw. rozliczenia roczne z KE). Przy czym 
kwoty te powinny zostać wykorzystane 
na inwestycje związane z epidemią. Zatem 
państwa członkowskie nie tyle otrzymały 
nowe środki na inwestycje, ile KE odłożyła 
rozliczenie rachunków za rok 2019/2020 
na koniec perspektywy finansowej, umoż-
liwiając im zatrzymanie kwoty, która mu-
siałaby podlegać zwrotowi do budżetu 
unijnego.

Drugim elementem wprowadzonych 
rozwiązań prawnych było danie państwom 
członkowskim większej samodzielności 
w kształtowaniu interwencji w ramach 

zarządzanych funduszy polityki spójno-
ści. Mogą one bowiem dokonać przesu-
nięcia kwoty wynoszącej maksymalnie 
8% alokacji i nie większej niż 4% budże-
tu programu, na rzecz innego priorytetu 
tego samego funduszu w ramach tego sa-
mego programu. Co więcej, takie zmia-
ny nie wymagają zgody KE i obowiązują 
z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 r. Jed-
nakże wszystkie przesunięcia w budżecie 
programu operacyjnego muszą być zgodne 
z wymogami regulacyjnymi oraz podlegają 
zatwierdzeniu przez komitet monitorujący 
program operacyjny. Z pozoru jest to da-
leko idąca elastyczność. Niemniej należy 
zwrócić uwagę, że zmiany, które wprowa-
dzi państwo członkowskie muszą wypeł-
niać wszystkie warunki prawne, w tym tak 
rygorystyczne jak zobowiązania dotyczące 
określonej puli wydatków na cele klima-
tyczne, czy też na cele związane ze sferą 
badań i rozwoju (tzw. koncentracja tema-
tyczna). Biorąc pod uwagę, że zbliża się ko-
niec perspektywy finansowej ta dowolność 
w kształtowaniu de facto kwestii progra-
mowych jest bardzo ograniczona. 

Trzecim istotnym elementem wpro-
wadzonych zmian jest uznanie wydat-
ków poniesionych na operacje mające 
na celu wzmocnienie zdolności reagowa-
nia kryzysowego w kontekście epidemii 
COVID-19 za kwalifikowalne od 1 lute-
go 2020 r. Dopuszczono zatem wsteczne 
działanie prawa. 

Wprowadzony pakiet rozwiązań przede 
wszystkim dawał państwom członkowskim 
nieco większą swobodę w wykorzystywa-
niu jeszcze niezakontraktowanych środ-
ków unijnych (szybkie zmiany programów 
operacyjnych), a także wsteczne uznanie 
wydatków poniesionych na działania 
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związane z pandemią. Z punktu widze-
nia prawidłowości realizacji programów 
operacyjnych pewne kontrowersje inter-
pretacyjne może budzić retroaktywność 
prawa, w tym dość arbitralnie wyznaczony 
termin 1 lutego 2020 r. Niemniej ocena 
całego pakietu w kontekście zapewnie-
nia odpowiedniej jakości wdrażania środ-
ków unijnych jest pozytywna. Dla państw 
członkowskich zaproponowane zmiany być 
może nie były wystarczające. Stąd kolejna 
inicjatywa Komisji Europejskiej.

Drugi pakiet legislacyjny UE
Pakiet CRII+ wprowadził zmiany, które 
mają dużo większe konsekwencje dla syste-
mu wdrażania funduszy unijnych. Podob-
nie jak w przypadku pierwszego pakietu 
legislacyjnego, zaproponowano zmiany po-
zwalające na zwiększenie płynności finan-
sowej państw członkowskich. W tym kon-
tekście najważniejsze jest wprowadze-
nie, na wniosek państwa członkowskiego, 
możliwości zastosowania do wydatków 
zadeklarowanych we wnioskach o płat-
ność w roku obrachunkowym rozpoczy-
nającym się 1 lipca 2020 r. i kończącym się 
30 czerwca 2021 r. stopy dofinansowania 
w wysokości 100% dla jednej osi priory-
tetowej lub większej ich liczby w ramach 
programu wspieranego przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 
lub Fundusz Spójności (FS). Skorzystanie 
z tej możliwości wymaga zmiany programu 
operacyjnego i akceptacji KE. W praktyce 
oznacza ona nie tyle podniesienie warto-
ści dofinansowania realizowanych projek-
tów, ile zwiększenie kwot refundowanych 
wpływających z KE do budżetu państwa. 
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami 

maksymalny poziom dofinansowania unij-
nego w programach operacyjnych wynosił 
85% wydatków kwalifikowalnych. W wy-
padku poszczególnych osi priorytetowych 
programów operacyjnych mógł on być niż-
szy. Natomiast pamiętać należy, że poziom 
dofinansowania poszczególnych projektów 
nie jest prostym przeniesieniem poziomu 
określonego dla danej osi priorytetowej 
programu. W większości przypadków 
jest on niższy, co wynika m.in. z innych 
przepisów prawa, w tym regulacji z zakre-
su pomocy publicznej, w których pułapy 
wsparcia są dużo niższe. Zatem wprowa-
dzone przez KE rozwiązanie bezpośrednio 
dotyczy budżetów państw członkowskich, 
a nie budżetów poszczególnych benefi-
cjentów.

Komisja wprowadziła możliwość prze-
suwania środków unijnych pomiędzy 
funduszami oraz kategoriami regionów. 
Jest to bezprecedensowe posunięcie. Do 
tej pory bardzo ściśle przestrzegany był 
wymóg zachowania tzw. kopert na po-
szczególne kategorie regionów (tj. regiony 
lepiej rozwinięte i regiony słabiej rozwi-
nięte), a także na poszczególne fundusze 
wchodzące w skład polityki spójności UE 
(EFRR, EFS, FS). Wynikało to z jednej 
strony z głównej idei polityki spójności 
UE, tj. wspierania rozwoju regionów naj-
słabszych pod względem rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. Ponadto, aloka-
cja na poszczególne fundusze pozwalała 
rozgraniczyć wsparcie ze względu na ich 
cele i charakter. Rozwiązanie to daje dużą 
elastyczność państwom członkowskim, 
ale podobnie jak poziom dofinansowa-
nia ma ograniczony zakres czasowy (do-
tyczy tylko alokacji na 2020 r.). Wnio-
ski państw członkowskich dotyczące 
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przesunięć muszą, po pierwsze, być od-
powiednio uzasadnione, a po drugie mie-
ścić się w ramach odpowiedzi na pandemię 
COVID-19. Tu znów istnieje dosyć duże 
pole interpretacji „co mieści się w ramach 
odpowiedzi na COVID-19”. Przy czym 
jednoznacznie wskazano, że zmiany wpro-
wadzone w programach nie będą musiały 
być zgodne z wymogami koncentracji. Jest 
to dosyć duża zmiana w podejściu KE, 
także do rozwiązań zaproponowanych 
w pierwszym pakiecie legislacyjnym.

Istotne znaczenie ma zmiana polegająca 
na stosowaniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia 
1303/2013. Zgodnie z nowymi przepisami 
nie ma on zastosowania do operacji wspie-
rających zdolności reagowania na kryzys 
w kontekście pandemii COVID-19. Zmia-
na ta oznacza, że do wsparcia mogą być 
wybierane także te projekty, które zostały 
fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone 
przed złożeniem przez dany podmiot wnio-
sku o dofinansowanie w ramach progra-
mu operacyjnego. Przy czym odstępstwo 
to ma zastosowanie wyłącznie do operacji 
wspierających zdolności reagowania kry-
zysowego w kontekście wybuchu COVID-
19 i nie ma zastosowania do wszystkich 
innych operacji, do których nadal ma za-
stosowanie art. 65 ust. 6 rozporządze-
nia 1303/2013. Można zatem wskazać, 
że ten przepis będzie wywoływał wąt-
pliwości interpretacyjne, ale nie w kontek-
ście pytania czym jest operacja zakończo-
na – istnieją już interpretacje KE w tym 
obszarze, wydane przy okazji zamykania 
programów operacyjnych 2007‒2013. 
Problem będzie ze wskazaniem czy dana 
operacja wybrana do wsparcia jest rzeczy-
wiście powiązana z COVID-19. Na insty-
tucjach krajowych, w tym także na tych 

odpowiadających za kontrole, spoczywa 
odpowiedzialność dokonania odpowied-
niej wykładni przepisów. Co istotniejsze, 
zapewne będzie ona musiała mieć w wielu 
przypadkach bardzo kazuistyczny i indy-
widualny charakter.

Biorąc pod uwagę konieczność dokony-
wania interpretacji przepisów unijnych 
wskazać należy zmieniony art. 87 rozpo-
rządzenia 1303/2013, dotyczący wyjąt-
ków od anulowania zobowiązań, a więc 
sytuacji, w których państwu członkow-
skiemu nie grozi bezpowrotna utrata 
alokacji. W regulacji z kwietnia 2020 r. 
wskazano, że na potrzeby art. 87 ust. 1 
lit. b), w przypadku powołania się na pan-
demię COVID-19 jako działania siły wyż-
szej, informacje na temat kwot, dla któ-
rych niemożliwe było złożenie wniosku 
o płatność, są przedstawiane na poziomie 
zagregowanym w podziale na priorytety 
w odniesieniu do operacji o łącznych kosz-
tach kwalifikowalnych poniżej 1 mln euro. 
Szczególnie istotny jest tu fragment prze-
pisu odwołujący się do działania siły wyż-
szej. Pojęcie to, mimo bogatego orzecznic-
twa, nadal jest nieostre i niejednoznacz-
ne. Nie wchodząc w istotę zagadnienia 
– nie jest to przedmiotem artykułu – na-
leży zwrócić uwagę, że KE przywołując 
tę klauzulę, obok wcześniej przywołanego 
„powiązania z COVID-19” wprowadza 
– zapewne nieintencjonalnie – sytuację 
niepewności prawnej i źródło potencjal-
nych nieprawidłowości oraz sporów. 

Dwie zmiany w drugim pakiecie le-
gislacyjnym mają bezpośredni związek 
z działalnością instytucji zaangażowa-
nych we wdrażanie programów opera-
cyjnych. Jedną z nich jest przesunięcie 
terminu na przekazanie przez instytucję 
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zarządzającą programem operacyjnym 
do KE sprawozdania rocznego z wykonania 
programów. Termin ten uległ wydłużeniu 
z 31 maja na 30 września 2020 r. Zmiana 
nie powinna budzić żadnych kontrower-
sji, ani być ewentualnym źródłem sporów 
interpretacyjnych, czy też nieprawidłowo-
ści. Druga zmiana wskazuje, że pandemia 
COVID-19 stanowi należycie uzasadniony 
przypadek, na który mogą powoływać się 
instytucje audytowe na podstawie swojej 
profesjonalnej oceny, w celu zastosowa-
nia, w odniesieniu do roku obrachunkowe-
go rozpoczynającego się w 1 lipca 2019 r. 
i kończącego się 30 czerwca 2020 r., nie-
statystycznej metody doboru próby. Jest 
to zatem pewne uproszczenie działań in-
stytucji audytowych, które nie powinno 
wpływać negatywnie na jakość ich pracy.

Rozwiązania prawne wprowadzone 
w kwietniu 2020 r. częściowo „poluzo-
wały” konieczność prowadzenia szczegó-
łowych analiz przy planowaniu rodzaju, 
wielkości i adresatów wsparcia w ramach 
programów operacyjnych. Zwolniono in-
stytucje zarządzające nimi z dokonywania 
przeglądu lub uaktualniania ocen ex ante, 
jeżeli dokonanie zmian w instrumentach 
finansowych jest konieczne w celu zapew-
nienia skutecznej odpowiedzi na pande-
mię COVID-19. 

Pakiet CRII+ wprowadził również roz-
wiązanie znane z perspektywy finansowej 
2007‒2013. Jest to tzw. elastyczność na za-
kończenie realizacji programów. Wkład 
z funduszy realizowany przez płatności 
salda końcowego dla każdego priorytetu 
w podziale na fundusz oraz na kategorię 
regionów w ostatnim roku obrachunko-
wym nie może przekraczać więcej niż 10% 
wkładu z funduszy dla każdego priorytetu 

w podziale na fundusz oraz na kategorię 
regionów, jak określono w decyzji Komisji 
o przyjęciu programu operacyjnego. Zasa-
da ta pozwala instytucjom zarządzającym 
przesunąć alokację na zakończenie reali-
zacji programu operacyjnego na te obsza-
ry (osie priorytetowe), w ramach których 
jest jeszcze możliwość wsparcia operacji. 
Zazwyczaj środki finansowe były „prze-
noszone” z osi priorytetowych, w których 
pozostała wolna pula. Jest to zabieg nie-
wymagający zmiany programów i służący 
zapewnieniu możliwości wykorzystania 
wszystkich środków programu operacyj-
nego. To jedyny przepis w obu pakietach 
legislacyjnych, który nie wydaje się być 
bezpośrednio powiązany z następstwami 
COVID-19.

Główne obszary ryzyka
Jak wynika z analizy przepisów wprowa-
dzonych jako odpowiedź KE na sytuację 
związaną z COVID-19, pierwszy pakiet 
miał bardzo ograniczony zakres, głów-
nie o znaczeniu dla płynności finansowej 
państw członkowskich. Natomiast w pa-
kiecie drugim, znacznie szerszym, znalazło 
się wiele rozwiązań mogących mieć wpływ 
na jakość realizacji programów operacyj-
nych 2014‒2020 w zmienionych warun-
kach społeczno-gospodarczych. W odnie-
sieniu do obu pakietów podkreślić należy, 
że zmiany i wprowadzone „uelastycznienia” 
są ściśle powiązane z działaniami podjęty-
mi w następstwie COVID-19. To odnie-
sienie pojawia się przy większości prze-
pisów. Ponadto część tych zmian ma cha-
rakter tymczasowy, dotyczący jednego 
roku. Pierwsza uwaga może prowadzić 
do bardzo poważnych konsekwencji za-
równo dla beneficjentów, jak i instytucji 
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odpowiedzialnych za prawidłowe wdraża-
nie programów operacyjnych. Rodzi bo-
wiem konieczność dokonywania interpre-
tacji, czy podejmowane działania i ponie-
sione w ramach nich wydatki są powiązane 
z COVID-19. W zasadzie nie ma jedno-
znacznej wykładni na szczeblu unijnym, 
jak należy rozumieć takie powiązanie. Nie 
jest jasne, czy dotyczy to tylko bezpośred-
nich działań związanych z przeciwdziała-
niem skutkom COVID-19, czy też ogólnej 
sytuacji gospodarczej, z jaką będziemy mieli 
do czynienia po wygaśnięciu pandemii. 

Dodatkowe kwestie sporne może rodzić 
powoływanie się na siłę wyższą przy sto-
sowaniu niektórych przepisów. Brakuje 
jednoznacznej interpretacji tego pojęcia 
przez organy unijne. Samo pojęcie siły 
wyższej nie jest zdefiniowane w przepi-
sach. Jego definicja została ukształtowana 
w doktrynie i orzecznictwie, które od-
noszą się do koncepcji obiektywnej siły 
wyższej. Zgodnie z tym podejściem za siłę 
wyższą jest uznawane wyłącznie zdarze-
nie charakteryzujące się trzema następu-
jącymi cechami występującymi łącznie: 
zewnętrznością, niemożliwością jego prze-
widzenia oraz niemożliwością zapobieże-
nia jego skutkom7. Zatem w kontekście 
realizacji projektów współfinansowanych 
ze środków unijnych można spodziewać 
się przywoływania przez beneficjentów 
okoliczności siły wyższej, co niekiedy 
może być nieuzasadnione. Te dwie kwe-
stie niewątpliwie mogą być źródłem spo-
rów na linii beneficjent – instytucja zarzą-
dzająca programem/instytucja kontrolna, 

7 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 19.11.2019, III APa 15/19, Definicja�siły�wyższej, LEX nr 2750252.
8 <https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS2004_15/INOP20_03_PL.pdf>, dostęp: 4.5.2020.

a także państwo czło nkowskie – służby 
audytowe KE.

Rozporządzenia przyjęte na szczeblu 
unijnym stały się również przedmiotem 
analiz Europejskiego Trybunału Ob-
rachunkowego8. Kwestie podniesione 
przez Trybunał będą miały istotne zna-
czenie dla działań kontrolnych podejmo-
wanych przez wyspecjalizowane podmio-
ty, zarówno unijne, jak i krajowe. ETO 
wskazał, że „poluzowanie” obowiązujących 
procedur pociąga duże ryzyko. Zdaniem 
Trybunału nie zagwarantowano, by Ko-
misja czy prawodawcy mieli łatwy dostęp 
do wiarygodnych informacji na temat wy-
datków z funduszy unijnych w związku 
z pandemią COVID-19. Może to spowo-
dować trudności w wiarygodnym rozlicze-
niu wykorzystania tych środków wzglę-
dem obywateli UE. Jest to jasny sygnał 
wskazujący, że istnieje ryzyko poważnych 
nieprawidłowości mogących negatywnie 
wpłynąć na skalę stosowania przez pań-
stwa członkowskie wszystkich rozwią-
zań prawnych. Można także przewidzieć, 
że instytucje zarządzające programami 
operacyjnymi będą występować o inter-
pretacje do KE kontrowersyjnych przepi-
sów, co grozi opóźnieniami w stosowaniu 
zmienionych regulacji z zakresu polityki 
spójności.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono główne zmia ny 
wprowadzone do rozporządzeń dotyczą-
cych polityki spójności na lata 2014‒2020 
oraz zarysowano potencjalne obszary 
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ryzyka. Głównym problemem, które spo-
wodowało pojawienie się nowych regula-
cji unijnych jest niejednoznaczność wielu 
przepisów. Będzie to prowadzić do ko-
nieczności ich interpretowania, przy czym 
te interpretacje mogą się różnić w zależ-
ności od tego, który podmiot będzie ich 
dokonywał. Można zatem spodziewać się 
ze strony państw członkowskich próśb kie-
rowanych do Komisji Europejskiej o doko-
nanie jednoznacznych rozstrzygnięć co do 
zakresu przyjętych rozwiązań prawnych. 
W szczególności niejednoznaczne jest wie-
lokrotne powoływanie się na wpływ pan-
demii COVID-19 na realizacje progra-
mów i projektów. Część nowych przepisów 
– korzystnych dla państw i beneficjentów 
– może być stosowana, o ile taki wpływ 
zostanie wykazany. Wydaje się jednak, 
że to sformułowanie może być źródłem 
nieprawidłowego stosowania przepisów 
unijnych.

Przed podmiotami krajowymi i unijny-
mi stoi zatem duże wyzwanie prawidło-
wego stosowania przyjętych przepisów. 
Trudnym zadaniem będzie też znalezienie 
właściwej równowagi pomiędzy prawidło-
wością wydatkowania środków publicz-
nych, jakimi są fundusze unijne, a realizacją 
celów polityki spójności w zmienionych 
warunkach społeczno-ekonomicznych, 
wynikających z negatywnego wpływu pan-
demii. Być może doświadczenia we wdra-
żaniu środków unijnych w czasie takiego 
kryzysu wpłyną pozytywnie na kształt 
regulacji prawnych dotyczących wdrażania 
polityki spójności w nowej perspektywie 
finansowej 2021‒2027.

dr DANIEL KOTKOWSKI*
ORCID: 0000-0002-5963-0248,
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Słowa kluczowe: polityka spójności UE, COVID-19, audyt, perspektywa finansowa, fundusze UE

ABSTRACT
New EU Legal Solutions for Cohesion Policy Funds – Mitigating the Consequences 
of the Pandemic in the Perspective 2014–2020
Negative impacts of the COVID-19 pandemic on the economy make a topical issue 
in the public debate. In his article, the author focuses on the EU cohesion policy 
implemented in Poland that has a positive impact on socio-economic development. 
However, the COVID-19 pandemic may significantly affect EU projects’’ imple-
mentation. The article comprises an analysis of the new EU legal solutions in the field 
of cohesion policy. The legal acts adopted at the EU level are aimed to mobilise the EU 
cohesion policy funds for 2014–2020, and to redirect them to the emerging needs 

* Autor naukowo i zawodowo zajmuje się kwestiami inteligentnego rozwoju, procesami integracji europejskiej, 
w tym przede wszystkim polityką spójności UE.
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resulting from the pandemic. The most affected sectors identified at the EU level 
include the healthcare, small and medium-sized enterprises, and the labour market. 
Changes in the legal framework of the cohesion policy allow the Member States to in-
troduce necessary transfers of the available funds of the cohesion policy for the years 
2014–2020, in order to counteract the crisis situation and its economic consequences. 
The new legal solutions concern, inter alia, more agile procedures for amendments of 
the operational programmes, the retroactive eligibility of the expenditure to support 
crisis response measures, support for already completed operations that strengthen 
the crisis response capacity of the EU Member States, as well as a temporary increase 
in the co-financing rate to 100 percent. 
In his article, the author identifies new risk areas related to the implementation of the 
EU projects. These include the ambiguity of the new legal provisions that may lead to 
difficulties in reliable financial settlements, or proper application of ambiguous legal 
provisions. The risk areas discussed in the article constitute challenges for national and 
EU entities responsible for implementation of the provisions adopted at the EU level. 
The main challenge is the balance between the sound financial management of pub-
lic funds (EU funds) and the achievement of the objectives of the cohesion policy in 
changed socio-economic conditions resulting from the negative effects of the pandemic.

Daniel Kotkowski, PhD, University of Social Sciences in Warsaw

Key words: EU cohesion policy, COVID-19, audit, financial perspective, EU funds
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Z życia NIK 

NOWY DYREKTOR GENERALNY

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian 
Banaś, po uzyskaniu zgody Marszałek 
Sejmu Elżbiety Witek, 6 sierpnia 2020 r. 
powołał Janinę Bielak na stanowisko  
dyrektora generalnego NIK.

Janina Bielak pracuje w Izbie od ośmiu 
lat. Aplikację kontrolerską ukończyła 
w 2013 r. z wynikiem bardzo dobrym. 
Do października 2019 r. zajmowała stano-
wisko doradcy ekonomicznego, zaś od listo-
pada 2019 r. pełniła obowiązki dyrektora 
Biura Rachunkowości. Jednocześnie szko-
liła pracowników skierowanych na aplika-
cję kontrolerską.

W latach 1999–2012 wykonywała 
zawód biegłego rewidenta, pełniąc jed-
nocześnie funkcję prezesa zarządu firmy 
audytorskiej. Prowadziła badania spra-
wozdań finansowych, audyty projektów współfinansowanych ze środków unijnych 
oraz sporządzała ekspertyzy, między innymi dotyczące wykonania planu wydatków 
budżetowych.

Dyrektor generalna NIK jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 
(obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie. W 1994 r. uzyskała uprawnie-
nia biegłego rewidenta. W Polskiej Akademii Nauk ukończyła studia podyplomowe 
z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej. 

Jest autorką wielu publikacji z dziedziny rachunkowości i sprawozdawczości bu-
dżetowej. Przez ponad 20 lat prowadziła działalność dydaktyczną, m.in. wykłady 
na studiach podyplomowych Polskiej Akademii Nauk.
 (red.) 
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Sygnały 
o książkach

Kontrola wykonywania zadań  
i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

Joanna Wyporska-Frankiewicz, Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Maciej Berek,  
Wolters Kluwer, Warszawa 2020, 209 s.

Sektor samorządowy jako element władzy publicznej odpowiada za zaspokajanie wielu 
potrzeb społeczności lokalnych. Dlatego kontrola i nadzór muszą stale towarzyszyć 
różnym formom działalności jednostek samorządu terytorialnego (JST). W publikacji 
przedstawiono najważniejsze kwestie dotyczące kontroli podejmowanej przez Najwyższą 
Izbę Kontroli oraz rządowej kontroli i nadzoru nad działalnością JST. W trzech rozdzia-
łach książki zaprezentowano zagadnienia ustrojowej pozycji samorządu terytorialnego, 
pojęcia kontroli i nadzoru oraz zasady ich prowadzenia. 

Autorzy omawiają m.in. funkcje kontroli, kompetencje organów, podejmowane przez nie 
czynności oraz kryteria i sposób oceny działalności. W przystępny sposób zaprezentowano 
prawa i obowiązki podmiotów zaangażowanych w procesy kontroli i nadzoru. W książce 
zwrócono uwagę na wiele problemów i wątpliwości pojawiających się w praktyce, zwią-
zanych z zakresem oraz przebiegiem czynności kontrolnych. 

Uwagę zwraca szerokie omówienie środków nadzoru służących organom administracji 
rządowej do oceny różnych aspektów działalności organów samorządowych. Wszystko 
to ma w założeniu autorów służyć zarówno wsparciu pracowników samorządowych, 
jak i kontrolerów wykonujących obowiązki służbowe. 

Zaprezentowane tematy kontroli przeprowadzonych przez NIK w latach 2017–2018 
pozwalają zrozumieć jak szeroki jest obszar zagadnień badanych w samorządzie teryto-
rialnym. Istotnym elementem publikacji jest również pokazanie dobrych praktyk JST, 
które usprawniają ich działalność i eliminują różnego typu dysfunkcje.

Autorami publikacji są prawnicy i doświadczeni pracownicy naukowi. Dwoje z nich 
należy od wielu lat do kadry Najwyższej Izby Kontroli nadzorującej czynności kontrolne.
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  sygnały o książkach

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania  
środków Unii Europejskiej 

Anna Wójtowicz-Dawid, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, 334 s.

W pracy zaprezentowano i przeanalizowano instytucje monitoringu, kontroli i audytu 
jako instrumenty badające poprawność wydatkowania przez kraje członkowskie pienię-
dzy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W trzech pierwszych rozdziałach opi-
sano podstawowe założenia polityki finansowej UE, scharakteryzowano istotę polityki 
spójności, zasady wydawania środków z unijnego budżetu oraz model wykorzystywania 
przez Polskę środków wspólnotowych. Pozostałe cztery poświęcono zadaniom i funk-
cjonowaniu monitoringu, kontroli i audytu. Publikacja może być przydatna zarówno 
dla podmiotów korzystających ze środków UE, jak i organów kontrolujących prawidło-
wość ich pozyskiwania i wydatkowania.

Dyscyplina finansów publicznych:  
aktualne problemy w systemie odpowiedzialności

Joanna M. Salachna (red. naukowa), Klaudia Stelmaszczyk,  
Arkadiusz Babczuk, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, 334 s.

Książka jest zbiorem rozpraw naukowych przygotowanych przez kilku autorów zwią-
zanych z różnymi uczelniami i instytucjami finansowo-prawnymi. Celem publikacji 
było przedstawienie najważniejszych problemów dotyczących stosowania ustawy o od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praca podzielona jest 
na trzy części i zawiera 19 rozdziałów. Pierwszą część poświęcono kwestiom ogólnym, 
teoretyczno-legislacyjnym i prawnym. Kolejna omawia podstawowe pojęcia oraz nie-
które elementy procedury związanej z egzekwowaniem odpowiedzialności w postępo-
waniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Chodzi tu o rozumienie pojęć 
winy i kary w wypadku wystąpienia takich naruszeń, a także o rolę obrońcy w tego typu 
postępowaniach. W ostatniej części zaprezentowano szczegółowe zagadnienia i wyzwa-
nia związane z problemem naruszania dyscypliny finansów publicznych. Praca może 
zainteresować organy i instytucje zajmujące się kontrolą prawidłowego wydatkowania 
publicznych pieniędzy, a także prawników biorących udział w postępowaniach o naru-
szenie dyscypliny finansów.



162 KONTROLA PAŃSTWOWA

Contents

Auditing   8

Address by President of the Supreme Audit Office to the Parliament  
– State Budget Execution in 2019    8

ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK: Entrepreneurs’ Personal Data Processing  
– NIK Audit Proceedings    14  

MAŁGORZATA HUMEL-MACIEWICZAK, KATARZYNA KRUCZEK: Ensuring 
Implementation of Objectives and Tasks as Superior Goal of Management 
Control – Universities as Public Finance Sector Entities    31

FINDINGS OF NIK AUDITS   53

KAMIL MOSER: Ineffective Supervision of GetBack S.A.  
– State’s Measures with Regard to the Liability Managing Company   53

PRZEMYSŁAW SZEWCZYK, MARCIN KUZAN: Food Safety  
on the Polish Market – Inspectorates’ Activities Call for Improvements   68



Nr 4/lipiec-sierpień/2020 163 

  contents

MARIA M. GOSTYŃSKA: Psychiatric Treatment for Kids and Teenagers  
– Access to Treatment and Organisational and Personnel Solutions   76

MACIEJ MACIEJEWSKI, EDYTA KOSIARZ: Poland’s Energy Safety  
– Investments in Electric Energy Capacity   93

ROBERT SASIN: Activities of Sports and Recreation Centres  
– Development of Public Physical Activities   110

OTHER AUDITS OF NIK   121  

Audit Findings Published in June and July 2020 – ed.   121

State and Society   124

RAFAŁ PADRAK: Bid Bond in Public Procurement Procedures 
– Legal Regulations to be Introduced in the Year 2021    124  

DANIEL KOTKOWSKI: New EU Legal Solutions for Cohesion Policy Funds  
– Mitigating the Consequences of the Pandemic  
in the Perspective 2014–2020    149  

NIK in Brief   159
  
New Director General of NIK    159

Notes About New Books   160

Information for Readers and Authors   164

Information for Subscribers   166



164 KONTROLA PAŃSTWOWA

„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 streszczenie w języku 
polskim, oddające istotę analizowanych problemów, słowa kluczowe oraz bibliografię zawie-
rającą 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 pro-
simy o wpisanie w pierwszej kolejności nazwiska i imienia autora (autorów) publikacji, następ-
nie 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”. Nie publikujemy infografik.

4. Autorzy nadsyłający teksty proszeni są o podanie swoich danych: imienia i nazwiska, stop-
nia naukowego, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

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.



166 KONTROLA PAŃSTWOWA

PRZYPOMINAMY O PRENUMERACIE 

Szanowni Prenumeratorzy! 

Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2020 r. wynosi 108 zł + 8% VAT (116,64 zł)  
za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (19,44 zł za jeden zeszyt). 
Prosimy o przysyłanie do redakcji jedynie zamówień z podaniem nazwy firmy, dokładnego  
adresu oraz numeru NIP, a należności za prenumeratę prosimy uiszczać dopiero po otrzymaniu 
faktury z podaną kwotą.

Prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej kuponu.

Dane nabywcy:

1. Nazwa firmy/imię nazwisko

2. Adres (miasto, kod, ulica, nr domu i mieszkania)

3. NIP

4. Adres poczty elektronicznej

5. Liczba kompletów

Dane sprzedawcy:

1. Nazwa firmy: Najwyższa Izba Kontroli, Redakcja „Kontroli Państwowej”

2. Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57

3. Numer faksu: (22) 444 53 27

KUPON PRENUMERATY



WYDAJE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Projekt graficzny: Studio Graficzne FILE

Skład i łamanie: Sławomir Jakoniuk

Druk i oprawa: Wydział Wydawniczy NIK

Oddano do druku w sierpniu 2020 r.

Nakład 850 egz.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) pisma.

Prenumerata
tel. 22 444 57 81, 22 444 54 01, 22 444 53 11

Cena egzemplarza – 18 zł + VAT. Prenumerata roczna – 108 zł + VAT

Wpłaty na konto: NBP O/O Warszawa, 

nr 14 1010 1010 0036 8122 3100 0000, Najwyższa Izba Kontroli


