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Plan pracy NIK na 2021 rok
– wystąpienie prezesa NIK na posiedzeniu KOP
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Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił Komisji do spraw Kontroli
Państwowej (KOP) główne założenia Planu pracy NIK na 2021 rok. Przewidziano w nim
przeprowadzenie 103 kontroli. Największa z nich to kontrola wykonania budżetu państwa;
w jej ramach zaplanowano 208 badań jednostkowych. Jak w każdym roku, NIK podejmie
– w reakcji na sygnały o nieprawidłowościach zgłaszanych przez parlamentarzystów,
obywateli, instytucje i organizacje społeczne – szereg kontroli doraźnych. Izba
zwróci także szczególną uwagę na problemy związane z wirusem COVID-19. Zbada,
jak funkcjonowały szpitale, szkoły i administracja publiczna w warunkach pandemii.
Sprawdzi skuteczność tarczy antykryzysowej, zastosowania ulg i zwolnień podatkowych
oraz sprawność funkcjonowania systemów i instytucji finansowych. Izba będzie
też realizowała zadania wynikające z wcześniej zawartych umów o współpracy i innych
zobowiązań międzynarodowych.
ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK: Podstawowe konsekwencje prawne
naruszenia zasady bezstronności – kontrole NIK

13

W artykule omówiono pojęcia bezstronności i obiektywizmu oraz ich wzajemną relację,
wskazano podmioty zobowiązane do zachowania bezstronności w postępowaniu
kontrolnym, ryzyko, które może świadczyć o jej naruszeniu i stanowić zagrożenie
dla procesu kontrolnego. Szczegółowo przedstawiono problemy interpretacyjne
wynikające z niedostatków regulacji poświęconej wyłączeniu kontrolera i odpowiednio
biegłego lub specjalisty oraz całej kontrolnej jednostki organizacyjnej. Zaproponowano
również postulat de lege ferenda konieczny do usunięcia wątpliwości interpretacyjnych
przy stosowaniu art. 31 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
–3–
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Celem artykułu jest przedstawienie organizacji, dostępności i jakości diagnostyki
patomorfologicznej w systemie ochrony zdrowia na podstawie ustaleń Najwyższej
Izby Kontroli. Uzasadnieniem podjęcia kontroli był brak odrębnego finansowania badań
patomorfologicznych, zdefiniowanych procedur oraz realnej ich wyceny; długi okres
oczekiwania na wynik, co wydłużało postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia pacjenta;
nierównomierne rozmieszczenie zakładów patomorfologii, pracowni histopatologii
i pracowni cytologicznych, a także niewystarczająca liczba lekarzy patomorfologów
oraz brak chętnych do podejmowania specjalizacji w tej dziedzinie. Do Izby docierały
też sygnały o powszechnej praktyce outsourcingu badań oraz problemach z zapewnieniem
wymaganej ich jakości, spowodowanych brakiem nadzoru oraz szkoleń personelu.
LECH ONISZCZENKO: Rozwój polskiego sektora kosmicznego

– bariery postępu

43

Sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych
technologicznie obszarów w gospodarce europejskiej i światowej. Tworzą go podmioty
zaangażowane w systematyczny rozwój dziedzin inżynieryjnych i naukowych służących
badaniu i wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej. Taka działalność wymaga dużych
nakładów kapitałowych i charakteryzuje się długim okresem zwrotu z inwestycji. Dlatego
eksploracja przestrzeni kosmicznej oraz pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie
danych satelitarnych jest we wszystkich krajach prowadzone przy wsparciu państwa
i/lub wyspecjalizowanych organizacji – na przykład Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Kierując się tymi przesłankami Najwyższa Izba Kontroli zbadała, czy właściwe podmioty
publiczne skutecznie wspierają rozwój naszego sektora kosmicznego przez realizację
celów Polskiej Strategii Kosmicznej, przyjętej w 2017 r.
GRZEGORZ WALENDZIK, VIOLETTA NOWAK: Wsparcie osób z autyzmem
i zespołem Aspergera – przygotowanie do samodzielnego
funkcjonowania

59

Autyzm uznaje się za jedno z najcięższych zaburzeń rozwojowych, a obciążone nim osoby
są zależne od pomocy innych ze względu na ograniczone możliwości porozumiewania się,
nawiązywania relacji społecznych i podejmowania decyzji dotyczących kierowania własnym
życiem. U dzieci z autyzmem może być diagnozowana dodatkowo niepełnosprawność
intelektualna. Dotyczy to – według różnych badań – od 50% do 75% chorych. Zespół
Aspergera charakteryzuje się tymi samymi, co autyzm dysfunkcjami, ale osoby z taką
niepełnosprawnością mieszczą się najczęściej w normie intelektualnej. Państwo jest
4
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zobowiązane do zapewnienia im edukacji na wszystkich etapach kształcenia, a dorosłym
pomocy w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia. NIK sprawdziła, jak to wygląda w praktyce
– czy zagwarantowano możliwość kształcenia zawodowego oraz przygotowania do pracy
i samodzielnego życia. Kontrolę podjęto w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej – Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a także
w placówkach funkcjonujących na terenie sześciu województw, w których wsparciem
objęto takie osoby.
MAŁGORZATA MILANOWSKA, ROBERT SZWAGIEL: Działania na rzecz

osób bezdomnych – nieskuteczny system pomocy i aktywizacji

75

Bezdomność jest problemem społecznym wynikającym z wielu współistniejących
przyczyn. Związana jest często z brakiem odpowiednich działań instytucji zajmujących się
pomocą społeczną, które powinny polegać nie tylko na doraźnym wsparciu w sytuacjach
kryzysowych, lecz także na przeciwdziałaniu temu zjawisku oraz wyprowadzaniu
z bezdomności. Obowiązujące od 2016 r. przepisy, dotyczące zasad udzielania pomocy
osobom bezdomnym, były właśnie ukierunkowane na wzmocnienie ich aktywności
społecznej, a docelowo – uzyskanie samodzielności życiowej. Wcześniej podejmowane
działania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. NIK postanowiła zbadać, czy sytuacja
uległa poprawie, a działania organów administracji rządowej, samorządowej oraz innych
podmiotów, którym powierzono realizację tych zadań, pozwoliły na stworzenie spójnego
i skutecznego systemu zapewniającego kompleksową pomoc i aktywizację osób w kryzysie
bezdomności.
KSYMENA KRAMARCZYK-ROSIAK, KRZYSZTOF CAŁKA: Funkcjonowanie

i rozwój transportu publicznego – komunikacja w dolnośląskich miastach
na prawach powiatu

83

Kontrola przeprowadzona przez NIK koncentrowała się na ocenie skuteczności działań
dolnośląskich samorządów, zmierzających do zapewnienia sprawnego funkcjonowania
i rozwoju transportu publicznego. Objęła zarówno komunikację miejską, jak i alternatywne
środki transportowe, takie jak: rowery miejskie, a we Wrocławiu również samochody
i hulajnogi elektryczne. Dotyczyła lat 2016–2019 (I półrocze). Szczegółowo analizowano
czynności związane z planowaniem rozwoju, organizacją, zarządzaniem transportem
publicznym oraz wydatkowaniem środków na jego utrzymanie, a także oceniano stan
techniczny taboru komunikacji miejskiej i wrocławskich torowisk tramwajowych. Przyjęto
założenie, że powinny uwzględniać oczekiwania społeczne dotyczące powszechnej
dostępności transportu, przyczyniać się do wykorzystywania jego różnych rodzajów
oraz promować środki przyjazne dla środowiska, wyposażone w nowoczesne rozwiązania
techniczne.

–5–
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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: eliminowania z ruchu drogowego pojazdów produkujących
nadmierną ilość substancji szkodliwych; ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw
sztucznych; składowisk po zakładach przemysłowych; działalności NFZ w 2019 r.;
kształcenia w szkołach specjalnych; usuwania z obrotu paliw niespełniających norm
jakościowych; działań zapewniających bezpieczeństwo w szkołach; ruchu pojazdów
przeciążonych na obszarach miejskich; ochrony praw pracowników oddelegowanych
z Polski do państw UE.

Państwo i społeczeństwo
ARTUR NOWAK-FAR: Opodatkowanie akcyzowe wyrobów nowatorskich
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Celem artykułu jest ocena konstrukcji podatku akcyzowego na tzw. wyroby nowatorskie
(stanowiące substytut tradycyjnych papierosów, a także papierosów elektronicznych)
z punktu widzenia kryteriów równości opodatkowania, efektywności wypełniania
przez nie funkcji fiskalnej oraz kształtowania pożądanych zachowań konsumentów.
Wiąże się to z możliwością ograniczenia negatywnych kosztów zewnętrznych, określanych
w literaturze nie tylko jako externatilities, ale również spillover costs. Przejawiają się one
np. zwiększonymi obciążeniami dla systemu ochrony zdrowia, wynikającymi z leczenia
osób, których dolegliwości biorą się z nadmiernego spożycia danego produktu akcyzowego
lub ze szczególnej, ale istotnie rozpowszechnionej w danej zbiorowości, indywidualnej
wrażliwości na taki produkt.

Współpraca międzynarodowa
JACEK MAZUR: Zmiany w ustawie o NOK Litwy

– odpowiedź na tendencje międzynarodowe
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W grudniu 2020 r. wprowadzono zmiany w ustawie o Kontroli Państwowej Litwy (KPL),
m.in. uregulowano system monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych, rozbudowano
mechanizmy zewnętrznej kontroli i oceny działań najwyższego organu kontrolnego.
Ustawa daje lepsze gwarancje niezależności i profesjonalizmu KPL, a przy tym tworzy
warunki sprawnego działania.

6

KONTROLA PAŃSTWOWA

–6–

spis treści

Z życia NIK

120

Rocznica utworzenia Najwyższej Izby Kontroli – red.

120

7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał Najwyższą Izbę Kontroli
Państwa (NIKP). Od tej chwili Izba stoi na straży grosza publicznego, mimo że zmieniał
się charakter i usytuowanie, a także warunki w jakich funkcjonowała. Jak co roku,
kierownictwo i pracownicy Izby uczcili to wydarzenie.
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Marek Opioła, piastujący do niedawna stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli,
został 1 lutego 2021 r. nowym przedstawicielem Polski w Europejskim Trybunale
Obrachunkowym (ETO). Zastąpił Janusza Wojciechowskiego, prezesa NIK w latach
1995–2001, który był członkiem ETO od 2016 do 2019 roku, a następnie objął tekę
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Kontrola
i audyt
Wystąpienie prezesa NIK na posiedzeniu KOP

Plan pracy NIK na 2021 rok
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił Komisji
do spraw Kontroli Państwowej (KOP) główne założenia Planu pracy NIK
na 2021 rok1. Znalazły się w nim 103 kontrole, w tym największa – wykonania budżetu państwa. W jej ramach zostanie przeprowadzonych
208 kontroli jednostkowych. Ponadto, jak co roku, Izba będzie podejmowała kontrole doraźne w reakcji na nieprawidłowości zgłoszone przez
parlamentarzystów, obywateli, instytucje i organizacje społeczne.

Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt zaprezentować Wysokiej
Komisji – Paniom i Panom Posłom – tematy kontroli przyjęte do realizacji w Planie

1

8

pracy NIK na 2021 rok. Zostały wyłonione
w wyniku trwających kilka miesięcy prac
planistycznych oraz analiz przeprowadzonych przez kierownictwo oraz kontrolerów
i pracowników NIK.

Posiedzenie odbyło się 19.1.2021. Jego zapis cyfrowy znajduje się pod adresem: 
<http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=7A21ACC549250189C125865A0044A41D>.
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Wystąpienie prezesa NIK na posiedzeniu KOP

Nasza analiza obejmowała główne obszary funkcjonowania państwa zgodnie
z ustawą o działach administracji rządowej oraz klasyfikacją wydatków sektora
instytucji rządowych i samorządowych.
Za podstawę doboru tematów do kontroli
przyjęto ryzyko niezrealizowania celów
państwa określonych w podstawowych
dokumentach strategicznych oraz analizach eksperckich.

Panie Posłanki,
Panowie Posłowie!
W 2020 roku sejmowa Komisja do Spraw
Kontroli Państwowej zarekomendowała
do realizacji w ramach Planu pracy NIK
na 2021 rok 44 tematy, zgłoszone przez
14 komisji sejmowych. Badania kontrolne
w sugerowanych przez organy Sejmu i Senatu RP obszarach zostaną w większości
zrealizowane w trybie kontroli planowych
bądź doraźnych. Chciałbym tu podkreślić, że sugerowane tematy, które zostały włączone do planu pracy, były zgodne
z typowanymi przez NIK i wyłonionymi
w wyniku analiz przeprowadzonych w departamentach i delegaturach.

Wysoka Komisjo!
Zgodnie z przepisami ustawy o NIK, Plan
pracy NIK na 2021 rok uchwalony przez
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 18 listopada 2020 r., został przedłożony Pani
Marszałek Sejmu oraz Państwu Posłom
– członkom sejmowej Komisji do Spraw
Kontroli Państwowej.
W Planie pracy NIK na 2021 r. znalazły się
103 kontrole. Największa z nich, to jak zawsze, kontrola wykonania budżetu państwa.
W ramach tej kontroli zostanie przeprowadzonych 208 kontroli jednostkowych.
–9–
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W 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli
zbada także roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Ponadto będzie realizowała zadania
wynikające z wcześniej zawartych umów
o współpracy i innych zobowiązań międzynarodowych.
Jak w każdym roku, poza kontrolami
planowymi, NIK przeprowadzi też szereg
kontroli doraźnych. To takie procedury,
które pozwalają szybko sprawdzić dostrzeżone przez Izbę problemy. Kontrole te podejmowane są także w reakcji na sygnały
o nieprawidłowościach zgłaszanych przez
parlamentarzystów, obywateli, instytucje
i organizacje społeczne.

Wysoka Komisjo,
Szanowni Państwo!
Coraz bardziej prawdopodobne staje się
założenie przyjęte w NIK na wstępnym
etapie prac planistycznych, że trwająca
pandemia koronawirusa zdeterminuje
obecnie życie gospodarcze i społeczne
w Polsce, a jej skutki będą odczuwane jeszcze przez długi czas.
W 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli
zwróci szczególną uwagę na problemy
związane z wirusem COVID-19.

Z tego powodu badania kontrolne Najwyższej Izby Kontroli będą zogniskowane
na zagadnieniach związanych ze skutkami
pandemii.
Realizujemy również w ten sposób sugestie Państwa Posłów, przedstawione
w trakcie posiedzenia Komisji do Spraw
Kontroli Państwowej w lipcu 2020 roku.
Nr 1/styczeń-luty/2021
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Ze wskazanych przyczyn w 2021 roku
Najwyższa Izba Kontroli zwróci szczególną
uwagę na problemy związane z wirusem
COVID-19. NIK przeprowadzi m.in. kontrole funkcjonowania szpitali, szkół i administracji publicznej w warunkach pandemii. Sprawdzi także skuteczność tarczy antykryzysowej oraz zastosowania ulg
i zwolnień podatkowych oraz sprawność
funkcjonowania systemów i instytucji finansowych.
Na pierwszej linii walki z chorobą znajdują się szpitale, dlatego kontrolerzy sprawdzą, czy zmiany w organizacji i finansowaniu szpitali w czasie pandemii zapewniły
ich prawidłowe działanie.
W zupełnie nowej sytuacji znalazło się
też szkolnictwo, które musiało przestawić
się na nauczanie za pomocą sieci komputerowych. Zaplanowana kontrola ma wykazać, jak zorganizowano i prowadzono
kształcenie dzieci i młodzieży w sytuacji
zagrożenia wirusem.
Niewątpliwie kluczową rolę w walce
z pandemią odgrywa rząd wraz z wojewodami oraz samorządy. Zbadana zostanie także ich działalność, w szczególności udzielanie ulg, zwolnień podatkowych
i innych elementów wsparcia podatników
oraz to, w jaki sposób dokonywano zwrotu podatków.
Jednym z najważniejszych elementów
walki ze skutkami pandemii jest pomoc
państwa określona jako tarcza antykryzysowa. NIK przyjrzy się, jak została
wdrożona i czy stała się skutecznym narzędziem w udzielaniu pomocy gospodarczej. Przedmiotem kontroli objęte będą
również usprawnienia poboru podatku
VAT i jego skuteczność w warunkach pandemii i wyhamowania gospodarki.
10
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NIK przyjrzy się, czy tarcza antykryzysowa
stała się skutecznym narzędziem udzielania
pomocy gospodarczej.

W pomoc w łagodzeniu skutków wywołanych przez pandemię zaangażowane są też banki, dlatego NIK sprawdzi,
czy podejmowały one zgodne z prawem
i skuteczne działania w celu ograniczenia
negatywnych skutków pandemii.
Zbadanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19
uwzględni także coroczna kontrola wykonania budżetu państwa. Wyzwaniem dla
budżetu na rok 2020 okazało się bowiem
– niemożliwe do przewidzenia na etapie
projektowania ustawy budżetowej – zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania państwa w warunkach pandemii
COVID-19.

Wysoka Komisjo!
W kilku kontrolach zaplanowano też ustalenie wpływu skutków pandemii na funkcjonowanie np. jednostek samorządu terytorialnego czy funduszy szkoleniowych.
Kontrolerzy zbadają również, jak z organizacją pracy w formie zdalnej poradziła
sobie administracja publiczna.
W dziedzinie ochrony zdrowia sprawdzone zostaną zakupy i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej
oraz skuteczność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń.
Znaczącym elementem systemu bezpieczeństwa państwa i obywateli jest wojsko. Dlatego jedna z kontroli będzie dotyczyć gotowości mobilizacyjnej i bojowej
Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożeń
zewnętrznych.
– 10 –
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Kontroli poddane zostaną również procesy związane z planowaniem zakupów,
dystrybucją oraz ewidencją sprzętu informatycznego i oprogramowania w resorcie
obrony.
Za bezpieczeństwo obywateli odpowiedzialna jest także Policja. NIK zaplanowała
więc sprawdzenie, czy organ, któremu powierzono utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego jest przygotowany
do zapobiegania zagrożeniom, przywracania zakłóconego porządku i ładu. Kontrola obejmie m.in. wykorzystanie środków
przymusu bezpośredniego oraz skuteczność mechanizmów zabezpieczających
przed ich nadużywaniem.
Odrębnej kontroli zostaną poddane
nabór i utrzymanie zatrudnienia w formacjach podległych MSWiA oraz w cywilnych służbach specjalnych.
NIK skontroluje zakupy i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej
oraz skuteczność Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu
zakażeń.

Ważnym obszarem zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli jest szeroko rozumiana ekologia. Jednym z istotnych czynników wpływających na stan naszego środowiska jest wykorzystanie węgla
w energetyce. Rząd realizuje obecnie program „Czyste powietrze”, którego głównym celem jest walka ze smogiem. Polega
on na dopłatach do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. NIK przeprowadzi audyt systemu
dofinansowań oraz sposobu jego obsługi.
– 11 –
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Dodatkowo przedmiotem kontroli będzie
skuteczność i terminowość wdrażania
przyjętego w 2018 r. rządowego programu
dla sektora górnictwa węgla kamiennego
w Polsce.
Ważnym obszarem zainteresowania
Najwyższej Izby Kontroli jest szeroko
rozumiana ekologia.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi też,
jak wykorzystywana jest energia wód termalnych do wytwarzania ciepła, jak stosowana jest biomasa w produkcji energii
oraz jak rozwija się morska energetyka
wiatrowa.
Dwie kontrole będą poświęcone promocji
Polski w świecie. Pierwsza ma sprawdzić,
czy służące promocji kraju działania organów
państwowych i innych instytucji finansowanych ze środków publicznych były skuteczne i efektywne. Druga będzie dotyczyć
promocji polskiej żywności za granicą.

Panie Posłanki,
Panowie Posłowie!
Intencją NIK będzie przedstawienie nie
tylko stanu realizacji przez instytucje publiczne zadań związanych z pandemią, ale
również wskazanie możliwości wypracowania projektów systemowych rozwiązań,
na wypadek gdyby w przyszłości wystąpiły
sytuacje kryzysowe, zagrażające stabilności
finansowej i gospodarczej państwa oraz szeroko rozumianemu bezpieczeństwu obywateli. Chcemy wskazać możliwe kierunki,
aby zabezpieczyć państwo i społeczeństwo
przed destrukcyjnymi następstwami podobnych zjawisk w przyszłości.
Nr 1/styczeń-luty/2021
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Pragniemy wskazać możliwości wypracowania przez instytucje publiczne rozwiązań
systemowych na wypadek wystąpienia
w przyszłości sytuacji kryzysowych, zagrażających stabilności finansowej i gospodarczej państwa oraz bezpieczeństwu
obywateli.

Wysoka Komisjo!
W trakcie realizacji Planu pracy NIK
na 2021 rok będziemy starali się wzmacniać nasz potencjał kontrolny, m.in. dzięki realizacji nowoprzyjętej – pierwszej
od osiemnastu lat – Strategii Najwyższej
Izby Kontroli na lata 2021–20242. Jako naczelny organ kontroli państwowej będziemy opierać się na wartościach i zasadach,
którym pozostajemy wierni od ponad stu
lat. Mając świadomość tradycji – dążymy
do nowoczesności.
Wdrażanie założeń nowej Strategii będzie przebiegało równolegle z realizacją
niniejszego planu pracy. Strategia zakłada m.in. silne wsparcie procesu kontroli

2
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technologiami cyfrowymi. Wzmocniony
zostanie system monitorowania realizacji
wniosków pokontrolnych, który będzie elementem budowanej w NIK bazy wiedzy.
Strategia zakłada również dalsze wzmacnianie współpracy NIK z Sejmem i Senatem – w tym miejscu pragnę podkreślić,
że liczę na dobrą współpracę z Komisją
do Spraw Kontroli Państwowej.

Wysoka Komisjo,
Szanowni Państwo!
Chciałbym podkreślić, że dobierając tematy kontroli zaplanowane do realizacji
w 2021 roku, chcieliśmy, aby w połączeniu
z kontrolami przeprowadzanymi w latach
poprzednich, dawały one całościowy obraz
obszarów strategicznych dla całego państwa oraz ważnych społecznie.
Mając na względzie wykonanie obowiązków konstytucyjnych i ustawowych Najwyższa Izba Kontroli przyjęła do realizacji
Plan pracy NIK na 2021 rok.
Dziękuję za uwagę.

<https://www.nik.gov.pl/plik/id,22967,vp,25672.pdf>
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Kontrole NIK

Podstawowe konsekwencje prawne
naruszenia zasady bezstronności
Bezstronność i łączący się z nią obiektywizm powinny cechować zachowanie każdego pracownika NIK. Mają zapewnić kontrolowanemu rzeczywiste, a nie tylko formalne prawo do obiektywnie przedstawionych
ustaleń i oceny działalności. W pojęciu bezstronności mieści się obiektywizm i zakaz arbitralności. Regulacja ustawowa jest jednak niepełna
w tym obszarze i budzi wątpliwości interpretacyjne, zarówno jeśli chodzi o adresatów tego obowiązku, jak i konsekwencje prawne związane
z jego naruszeniem. W artykule omówiono oba pojęcia oraz ich wzajemną relację, wskazano podmioty zobowiązane do zachowania bezstronności w postępowaniu kontrolnym, a także ryzyko, które może prowadzić do naruszenia tej zasady i stanowić zagrożenie dla całego procesu.
Szczegółowo przedstawiono problemy interpretacyjne wynikające z niedostatków przepisów poświęconych wyłączeniu kontrolera i odpowiednio
– biegłego lub specjalisty – oraz całej kontrolnej jednostki organizacyjnej.
Zaproponowano również postulat de lege ferenda konieczny do usunięcia
wątpliwości interpretacyjnych przy stosowaniu art. 31 ustawy o NIK.

ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK

Uwagi ogólne
Bezstronność i obiektywizm są w demokratycznym państwie prawnym podstawową dyrektywą każdego postępowania

1

uregulowanego ustawowo. Cechy te w oczy
wisty sposób mają również zastosowanie
w kontrolach, o których mowa w ustawie
z 24 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli1. Trzeba odnotować, że kontrole
mają głównie charakter ex post, więc czasem

Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, zwana dalej ustawą o NIK. Mówiąc o „kontrolach” mam na myśli podstawową
działalność NIK i wszystkie etapy postępowania począwszy od planowania przez przygotowanie, zebranie
dowodów aż do realizacji wyników kontroli i informowania o nich.

– 13 –
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trudno jest odtworzyć realia, w jakich podejmowano decyzje w sprawie konkretnego procesu kontrolnego. Upływ czasu
powoduje też, że zmieniają się poglądy
na określone sprawy, formy zarządzania
i kierunki działania2. Dlatego tak ważne
jest wykonywanie czynności kontrolnych
bez emocji i bezstronnie. Dopiero takie
ustalenia dają podstawę do formułowania
obiektywnych ocen, a to przecież buduje
zaufanie do organu kontroli, a także gwarantuje realizację celu określonego w art. 28
ustawy o NIK.
Analiza regulacji zawartej w ustawie
o NIK pozwala na wyodrębnienie zasady
bezstronności w katalogu podstawowych
zasad prawnych rządzących postępowaniem kontrolnym. Wynika ona z przyjętej
przez ustawodawcę aksjologii i wskazuje
adresatom wzorce zachowania3. O bezstronności mowa w kilku przepisach ustawy o NIK: art. 15, 31, 49 ust. 6, 70 i 71
oraz w powszechnie uznanych standardach
kontroli4. Należy podkreślić, że ustawodawca użył odrębnie pojęcia „bezstronne” – w jej art. 71 pkt 1 ustawy o NIK
oraz „obiektywne” – w jej art. 71 pkt 2,
co wskazuje na różne znaczenie tych pojęć.
Nie przekreśla to jednak tezy, że bezstronność jest immanentnie powiązana z obiektywizmem, niezależnością, rzetelnością
i godnym zachowaniem kontrolera w służbie i poza służbą.

2

3

4

Elżbieta Jarzęcka-Siwik

Naruszenie zasady bezstronności pociąga
za sobą określone konsekwencje prawne.
Ich charakter zależy jednak od tego, kto
i w jakich okolicznościach narusza tę zasadę oraz jaki jest skutek tego naruszenia.
Interpretacja i stosowanie przepisów dotyczących tej problematyki pokazuje, że materia jest bardziej skomplikowana niż się
może wydać. Z drugiej strony, nadużycie
instytucji prawnej wyłączenia kontrolera z powodu sformułowania przez kontrolowanych bezpodstawnych zarzutów
o stronniczości, w prosty sposób może
doprowadzić do zablokowania kontroli.
W tym przypadku niestety nie ma skutecznego mechanizmu prawnego do przeciwdziałania takim zdarzeniom i wydaje
się, że potrzebna jest zmiana prawa.

Definicja bezstronności
i obiektywizmu
Ustawodawca posługuje się pojęciem bezstronności oraz obiektywizmu w przepisach ustawy o NIK, ale ich nie definiuje.
Jest to o tyle zrozumiałe, że należą one
do kategorii pojęć generalnych, których
dekodowanie zależy nie tylko od znaczenia semantycznego, ale też od konkretnej sytuacji, do której mają odniesienie. Co więcej, sposób interpretowania tych pojęć nie może się ograniczać
jedynie do ich sensu jurydycznego. Musi
uwzględniać ich wymiar deontologiczny

Por. K. Wierzbicki: Obiektywizm kontroli – warunkiem współdziałania jednostki kontrolowanej z ekipą kontrolną, „Kontrola Państwowa” nr 2/1970, s. 71.
Szerzej na temat zasad postępowania kontrolnego NIK patrz: E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek, B. Skwarka,
Z. Wrona: Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, Warszawa 2018,
s. 149-151.
Standardy kontroli, ISSAI 130 Kodeks etyki, opubl.<https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_130/ISSAI_130_en.pdf>.
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w kontekście powinności i odpowiedzialności jako waloru pracy człowieka5.
W praktyce często rozumienie i stosowanie tych pojęć odbywa się intuicyjnie
i zgodnie z ich słownikowym znaczeniem.
Leksykalnie bezstronność oznacza obiektywizm i brak uprzedzeń6. Z kolei obiektywizm to przedstawianie i ocenianie czegoś
w sposób zgodny ze stanem faktycznym,
niezależnie od własnych opinii, uczuć i interesów7. Można więc powiedzieć, że ustalenia faktyczne w toku kontroli powinny
być dokonywane według zasady sine ira et
studio, tj. bez gniewu i upodobania, obiektywnie i bezstronnie.
Podobnie powinna być dokonywana
ocena kontrolowanej działalności. Zgodnie z omawianą tu dyrektywą należy formułować ją na podstawie obiektywnych
kryteriów. Prezentowanie oceny jeszcze
przed zakończeniem gromadzenia materiału dowodowego może rodzić wątpliwości co do obiektywizmu kontrolera8.
Tym bardziej na wyniki nie mogą wpływać ani osobiste przekonania kontrolera,
ani preferencje czy presja innych osób,
szczególnie przełożonych. Nadzorujący
kontrolę nie powinni arbitralnie i w oderwaniu od materiału dowodowego decydować o sposobie zaprezentowania ustaleń.

5

6

7
8
9
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Relację pomiędzy pojęciami bezstronności i obiektywizmu określiłabym jako wzajemne dopełnianie. Jedno bez drugiego
nie może funkcjonować. Na potwierdzenie tego stanowiska można przytoczyć pogląd wyrażony w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do obowiązku bezstronnego wykonywania zadań przez członków korpusu
służby cywilnej. Trybunał stwierdził, że:
„Jest to również obowiązek obiektywnego, wolnego od nacisków, czy osobistych
poglądów albo sympatii, rozważenia i rozstrzygania o interesach różnych zaangażowanych podmiotów”9.
Na kwestię bezstronności i obiektywizmu trzeba patrzeć w dwóch płaszczyznach. Pierwsza odnosi się do postawy
samych kontrolujących, ich podejścia
do przedmiotu kontroli (kontrola państwowa skupia się na gospodarowaniu majątkiem publicznym oraz realizacji zadań
publicznych finansowanych z takich środków), a także odporności na ewentualne
naciski lub sugestie, również te o charakterze politycznym. Należy pamiętać,
że czym innym jest merytoryczna dyskusja
o przedmiocie kontroli, niż ukierunkowanie badań w taki sposób, że budzi to podejrzenia o stronniczość lub interesowność.

W. Furmanek: Etyczne wymiary współczesnej pracy człowieka, LABOR et EDUCATIO, nr 1/2013. Autor
wskazuje, że „Odpowiedzialny człowiek jest wspaniałomyślny, bezinteresownie otwarty na wartości, na zjawiska, z jakimi się spotyka, godny zaufania, z czym wiąże się konieczność posiadania przez niego kompetencji, merytorycznej rozumności problemów, których zjawiska dotyczą.”, s. 52 <https://www.ejournals.
eu/Labor-et-Educatio/2013/1-2013/art/9375/>, dostęp 21.10.2020.
M. Szymczak (red.): Słownik języka polskiego, Tom I, PWN Warszawa 1988, s. 150. Także W. Kopaliński:
Słownik przypomnień, Warszawa 1992, s. 37.
Internetowy Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pl/obiektywizm.
W. Robaczyński [w:] Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Wydawnictwo Sejmowe 2000, s. 86.
Wyrok z 12.12.2002, sygn. akt K 9/02 opubl. OTK ZU 7A/2002, poz. 94, dostępny też na stronie
<https://ipo.trybunal.gov.pl>, dostęp 5.1.2021.
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Eliminowaniu takich sytuacji służą przepisy ustrojowe i procesowe oraz regulacja wynikająca ze standardów kontroli,
w tym normy etyczne. W międzynarodowych standardach kontroli wskazano,
że obiektywizm to nastawienie psychiczne
pozwalające na działanie w sposób neutralny i bez uprzedzeń oraz przedstawienie i ocenę sprawy na podstawie faktów,
a nie własnych odczuć lub interesów, bez
ulegania osądom innych osób10.
Druga płaszczyzna dotyczy społecznego
odbioru prezentowanych wyników kontroli, które mogą być postrzegane jako usprawiedliwienie albo wręcz „rozgrzeszenie”
działań podejmowanych przez władze publiczne. Zdarza się bowiem, że obiektywnie
zaprezentowane zagregowane wyniki kontroli koordynowanej są inaczej postrzegane
w środowisku lokalnym, gdzie występują
negatywne przykłady działań ocenianych
jako nieprawidłowości. Dużą rolę odgrywa
tu sposób opracowania dokumentów pokontrolnych: wystąpienia pokontrolnego
i informacji o wynikach kontroli. Poza tym,
że wyznacznikiem dla prezentowanych faktów i ocen musi być obowiązujące prawo,
to w standardach kontroli wykonania zadań
wskazano dodatkowo, iż: „Sprawozdanie
powinno być uczciwe, przedstawiać wyniki kontroli z zachowaniem dystansu i nie
powinno wprowadzać w błąd. Oznacza
to prezentowanie wyników kontroli w sposób bezstronny, ze zwróceniem szczególnej

10

11

Elżbieta Jarzęcka-Siwik

uwagi na to, żeby nie wykazywać braków
w wykonywaniu zadań w sposób przesadny
i wyolbrzymiony. Interpretacje powinny
się opierać na znajomości i zrozumieniu
faktów i warunków. Należy unikać prezentacji jednostronnych. Nawet jeżeli kontrola
z samej swojej natury skupia się na brakach,
zaletą sprawozdań z kontroli wykonania
zadań jest to, że może się w nich znaleźć
miejsce zarówno na pozytywne, jak i negatywne ustalenia i oceny”11.

Bezstronność i obiektywizm
w ustawie o NIK
Ustawodawca w sposób szczególny zobowiązał do zachowania bezstronności prezesa NIK i kontrolerów.
Na wybór szefa naczelnego organu kontroli mają wpływ różne kwestie, w tym
czynniki polityczne. To samo dotyczy
powołania wiceprezesów i dyrektora generalnego wchodzących do kręgu ścisłego kierownictwa Izby. Dla zabezpieczenia podstawowej wartości, jaką jest niezależność NIK w wykonywaniu funkcji
kontrolnej, ustawodawca musiał wprowadzić mechanizmy zapewniające bezstronność i obiektywizm kontroli państwowej.
Uczynił to przede wszystkim przez nałożenie na prezesa NIK odpowiedzialności
za działalność Izby i obowiązek strzeżenia
jej niezależności. Obejmując urząd prezes
składa przed Sejmem przysięgę i zobowiązuje się, że powierzone mu obowiązki

ISSAI 130 Kodeks etyki, pkt 37 s. 17, „37) Objectivity is the mental attitude where individuals are able to act
in an impartial and unbiased manner, presenting or assessing things on the basis of facts rather than own
feelings and interests, without subordinating judgement to others.”.
Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i praktyki, ISSAI
3000, s, 70, opubl. <http://www.nik.gov.pl/plik/id,2047.pdf>. Także K. Wierzbicki: Obiektywizm…, op.cit.,
s. 74-75.
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będzie wykonywał bezstronnie i z najwyższą starannością. Złożenie przysięgi, której rotę określa art. 15 ustawy o NIK12,
jest warunkiem koniecznym do objęcia
funkcji i od tego liczy się 6-letnia kadencja, na którą prezes NIK został wybrany
(art. 16 ust. 1 ustawy o NIK).
Zachowanie bezstronności stanowi wyzwanie dla prezesa, bo przecież po objęciu
funkcji powinien się zdystansować od środowiska, któremu zawdzięcza wybór. Jest
to niezbędne do zachowania obiektywizmu kontroli. W międzynarodowych
standardach wskazano m.in. przykłady
aktywności na poprzednich stanowiskach, które mogą wpłynąć na zachowanie obiektywizmu przez szefa naczelnego
organu kontroli. Chodzi również o osobiste zaangażowanie w działalność, która
jest następnie przedmiotem kontroli albo
niedawny stosunek pracy w podmiocie
kontrolowanym13.
Ustawodawca nie wyartykułował wprost
obowiązku zachowania bezstronności

12

13
14
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przez pozostałych członków kierownictwa NIK. Wiceprezesi i dyrektor generalny
nie składają bowiem przysięgi jak prezes
NIK, czy ślubowania jak mianowani kontrolerzy. Nie oznacza to jednak, że omawiany obowiązek ich nie dotyczy. Przede
wszystkim, z mocy ustawy, wraz z prezesem są oni członkami Kolegium NIK,
którzy w sprawowaniu tej funkcji są niezawiśli (art. 22 ust. 1 i 3 ustawy o NIK).
Moim zdaniem z pojęciem niezawisłości
łączy się nierozerwalnie bezstronność
i obiektywizm. Atrybutu niezawisłości
członków Kolegium NIK nie można utożsamiać z konstytucyjnie gwarantowaną niezawisłością sędziowską (art. 178 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), niemniej
pewne podobieństwa da się zauważyć14.
Członkowie Kolegium NIK biorą udział
w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos
w głosowaniu tajnym. Mają zatem swobodę wyrażenia autonomicznego (bezstronnego i obiektywnego) poglądu w sprawie.
Są niezależni w rozstrzyganiu zastrzeżeń

Zgodnie z art. 15 ustawy o NIK rota przysięgi brzmi: „Obejmując stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
a powierzone mi obowiązki będę wypełniał bezstronnie i z najwyższą starannością”. Przysięga może być
również złożona z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Patrz pkt 45i 46 ISSAI 130, s. 19.
W doktrynie i orzecznictwie niezawisłość postrzega się w kontekście ustrojowej zasady dotyczącej sposobu
wykonywania funkcji sędziego. Pojęcie „niezawisłości” w niniejszym artykule odnoszę do działań członków
Kolegium NIK. Jednak po to, aby wytłumaczyć sens tego pojęcia, w drodze bardzo ostrożnej analogii, warto
sięgnąć do doktryny i orzecznictwa. W doktrynie wyrażono pogląd, że niezawisłość dotyczy zarówno aspektu
wewnętrznego (własne poczucie sędziego, że kieruje się on wyłącznie prawem oraz własnym sumieniem),
jak i zewnętrznego (stworzenie warunków orzekania, w których zewnętrzny obserwator ma przekonanie
o niezawisłości i bezstronności sędziego). P. Tuleja: Komentarz do art. 43 [w:] P. Tuleja (red.), P. Czarny,
M.Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, opubl.
w LEX. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że na niezawisłość składa się kilka istotnych elementów, do których
należy m.in. bezstronność w stosunku do uczestników postępowania, patrz np. Wyrok z 13.12.2005, sygn.
akt SK 53/04 opubl. <https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=1330&sprawa=3962>,
dostęp 5.1.2021. Także w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pojęcia niezawisłości
i bezstronności obiektywnej są ściśle ze sobą związane, patrz wyrok ETPCz z 3.3.2005, w sprawie 54723/00,
Brudnicka przeciwko Polsce dotyczący orzeczenia Izby Morskiej.
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i podlegają wyłącznie prawu. Nie powinni
ulegać żadnym wpływom i naciskom zewnętrznym. Bezstronność i obiektywizm
członków ścisłego kierownictwa wspomagane są obowiązkiem zachowania apolityczności, powstrzymaniem się od wykonywania innych czynności zawodowych,
z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej oraz zakazem aktywności publicznej, która mogłaby zagrażać godności
sprawowanego urzędu (art. 19 w związku
z art.21 ust. 4 ustawy o NIK), a w szczególności rodzić jakikolwiek konflikt interesów.
W międzynarodowych standardach wskazano, że kierownictwo instytucji kontrolnej powinno dawać przykład podległym
pracownikom15.
Wzorzec zachowania kontrolerów NIK
został nakreślony w kilku przepisach ustawy o NIK. Do ich obowiązków należy
w szczególności: bezstronne wykonywanie zadań, obiektywne ustalanie wyników
kontroli i godne zachowanie się w służbie
i poza służbą (art. 71 pkt 1, 2 i 4 ustawy o NIK). Dodatkowo każdy kontroler
przy mianowaniu składa przed prezesem
NIK ślubowanie, w którym zobowiązuje się
wykonywać obowiązki „sumiennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą”
(art. 70 ust. 1 ustawy o NIK). W życiu
codziennym postawa kontrolera, odpowiadająca opisanym wyżej wymogom,
ma na celu ukształtowanie w odbiorze
społecznym jego wizerunku jako osoby
bezstronnej. Jeżeli zachowanie kontrolera
prowadzi do zachwiania tego wizerunku,

15
16
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to trzeba je potraktować jako niegodne.
Należy podkreślić, że nie chodzi tu tylko
o sytuacje, które realnie i wprost wskazują na stronniczość czy interesowność.
O naruszeniu omawianego obowiązku
może przesądzić już uprawdopodobnienie istnienia okoliczności mogących wywoływać wątpliwość co do bezstronności.
Do podważenia zaufania do kontrolera jako
osoby bezstronnej nie muszą więc realnie
wystąpić okoliczności powodujące jego
stronniczość16.
Dla lepszego zobrazowania sytuacji prowadzących do naruszenia zasady bezstronności przez osoby przeprowadzające lub
nadzorujące postępowanie kontrolne,
warto sięgnąć do prac nad aktualizacją
kodeksu etyki INTOSAI, w których NIK
brała aktywny udział. Wskazano wówczas
kilka podstawowych rodzajów ryzyka mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego przebiegu kontroli. Należą do nich:
• wpływ polityki lub zewnętrzna presja
jednostek kontrolowanych albo innych
podmiotów zaangażowanych w działalność powiązaną z przedmiotem kontroli;
• działania podejmowane przez kontrolera
z myślą o jego interesie osobistym ukierunkowane np. na zdobycie dobrze płatnej
posady u kontrolowanego albo uzyskania
korzystnego rozstrzygnięcia jego indywidualnej sprawy;
• uprzedzenie co do rzetelności kontrolowanego lub nieuzasadnione przekonanie
o innych nieprawidłowościach w kontrolowanej działalności;

ISSAI 130, pkt 25, s. 13.
Podobnie tę kwestię przedstawiono w odniesieniu do wyłączenia pracownika organu administracji w wyroku
WSA w Gdańsku z 12.2.2015, sygn. III SA/Gd 859/14, LEX nr 1649969.
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• wspieranie interesów podmiotów kontrolowanych, wynikające np. z wcześniejszych związków na płaszczyźnie zawodowej kontrolera z badanym sektorem;
• zbyt długie lub zbyt zażyłe związki kontrolera z podmiotem kontrolowanym17.
O obiektywizmie i bezstronności kontrolera świadczy przede wszystkim wyważone
i neutralne podejście do zbierania dowodów kontroli i wnioskowania na ich podstawie. Nie wolno zatajać faktów i nie należy wyolbrzymiać niewielkich uchybień18.
Obowiązek zachowania bezstronności
niejako powtarza ustawodawca, w sposób
szczególny adresując go do kontrolerów
będących członkami zespołów orzekających komisji rozstrzygającej – art. 59 ust. 2
w związku z art. 31 ust 1 i 2 ustawy o NIK.
Na tej podstawie obowiązek ten dotyczy
też protokolantów. Chodzi o bezstronne
i obiektywne orzekanie w sprawach zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpień pokontrolnych.
W postępowaniu kontrolnym dużą
wagę należy przywiązywać do bezstronności biegłego lub specjalisty. Wydana
przez nich opinia jest środkiem dowodowym stanowiącym często najważniejszy
element podstawy ustaleń faktycznych.
Ustawodawca zdecydował, że w razie,
gdy zaistnieją uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności tych uczestników
postępowania powinni oni być odsunięci od udziału w czynnościach kontrolnych

17

18
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– art. 49 ust. 6 w związku z art. 31 ustawy
o NIK. Przy tym, ustalenie i ocena czy rzeczywiście doszło do złamania zasady bezstronności przez biegłego lub specjalistę
odbywa się na takich samych zasadach
jak w odniesieniu do kontrolerów.

Główne konsekwencje prawne
naruszenia zasady bezstronności
Ustalenie, że kontroler (odpowiednio
biegły, specjalista albo protokolant) jest
stronniczy wymaga wykazania istnienia jego subiektywnego nastawienia do
konkretnej sprawy, np. przez wyrażanie
osobistych przekonań, poglądów czy formułowanie przedwczesnych ocen lub też
wskazanie takich okoliczności sprawy,
które wywołują uzasadnione wątpliwości, że jego udział w czynnościach kontrolnych nie gwarantuje obiektywizmu,
np. uczestniczył w kontrolowanej działalności albo w związku z tą kontrolą toczy
się przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne lub karne. Moim zdaniem wątpliwości co do bezstronności kontrolera mogą być podniesione też w sytuacji,
gdy jest on członkiem zespołu orzekającego komisji rozstrzygającej, ale wcześniej brał udział w kontroli, której dotyczą zastrzeżenia, sporządzał projekty lub opiniował dokumenty kontrolne,
w tym program kontroli, wystąpienia
pokontrolne lub informację o wynikach
kontroli, czy też przedstawiał stanowisko

Patrz K. Kwiatkowski: Aktualizacja kodeksu etyki kontrolerów, <https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/Kwiatkowski.pdf>. Ryzyka te stały się częścią Kodeksu etyki INTOSAI w wersji przyjętej
w 2016 r. jako ISSAI 130. Opis przykładowych sytuacji wskazujących na potencjalne zagrożenie dla bezstronności i obiektywizmu wskazano w pkt. 43-48, na s. 18-21.
Szerzej patrz E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa
2017, s. 117.
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odnośnie do problemów lub wątpliwości co do interpretacji prawa albo oceny
kontrolowanej działalności.
Rzecz jasna nie sposób zamknąć katalogu
okoliczności wskazujących na wątpliwości
co do bezstronności19. Ich istnienie należy
wykazać w realiach konkretnej sprawy.
Samo ujawnienie uzasadnionych wątpliwości, nie mówiąc już o złamaniu nakazu bezstronności, rodzi określone konsekwencje prawne, począwszy od wyłączenia
z postępowania, aż po odpowiedzialność
karną. Oczywiście, wyłączenia kontrolera
nie może uzasadniać samo subiektywne
przekonanie kontrolowanego o braku bezstronności. Dopuszczenie takiej możliwości w prosty sposób może prowadzić
do nadużycia instytucji wyłączenia i zablokowania kontroli.

Wyłączenie
z postępowania kontrolnego
Instytucja prawna wyłączenia kontrolera
z postępowania kontrolnego jest gwarancją
dla kontrolowanego, że ustalenia, oceny,
uwagi i wnioski będą przedstawione obiektywnie. Mają one charakter stricte procesowy20. Jej istotą jest eliminacja nawet
potencjalnych wątpliwości co do braku
bezstronności.

19
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Należy podkreślić, że przepisy ustawy
o NIK nie przewidują wyłączenia z postępowania kontrolnego prezesa NIK lub innego członka kierownictwa Izby. Jest jednak
oczywiste, że powinni się oni powstrzymać
od udziału w czynnościach kontrolnych,
także od sprawowania nadzoru nad kontrolą, gdyby zachodziło jakiekolwiek podejrzenie o osobiste więzi z kontrolowanym albo okoliczności sprawy poddawały
w wątpliwość ich obiektywizm. Tego wymagają normy etyczne i przywołane wcześniej międzynarodowe standardy kontroli.
Wyłączenie kontrolera z postępowania
kontrolnego regulują przepisy art. 31 ustawy
o NIK. Nie do końca zostały przemyślane
i starannie zredagowane. W konsekwencji
budzą problemy interpretacyjne. Rodzą się
zatem pytania, w jaki sposób należy je stosować w sprawach, które nie są oczywiste.
Przypomnę, że w ust. 1 art. 31 ustawy
o NIK wymieniono przesłanki obligatoryjnego wyłączenia kontrolera z postępowania. Chodzi tu o takie sytuacje, w których
wyniki kontroli mogłyby wpłynąć na prawa
lub obowiązki kontrolera lub osób mu bliskich. Zatem ustawodawca zdecydował,
że więzi osobiste, czy też osobiste interesy
nie mogą przeszkadzać w obiektywnym
i rzetelnym przeprowadzeniu kontroli.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 27.1.1999, sygn. akt K 1/98, stwierdził: „zagrożenia bezstronności dają się
zobiektywizować tylko w ograniczonym zakresie. Przyczyny stronniczości są bowiem zróżnicowane, a przez to niedające się do końca zdefiniować tak dalece, jak zawsze natura każdego człowieka czyni go w różnych sytuacjach
– w sposób mniej lub bardziej uświadomiony – stronniczym. Chodzi jednak o to, czy występują sytuacje faktyczne, z którymi w stopniu wysoce uprawdopodobnionym łączyć można zagrożenie bezstronności sędziego,
które zarazem uzewnętrzniają się w takim stopniu, że można je zobiektywizować.” OTK ZU nr 1/1999, poz. 3,
cz. III, pkt 1. Tak samo wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2005, sygn. akt SK 53/4 opubl. 
<https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=1330&sprawa=3962>, dostęp 5.11.2020.
Tak w odniesieniu do postępowania administracyjnego orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7.3.2005,
sygn. akt P 8/03, opubl. <https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=1149&sprawa=2724>,
dostęp 5.11.2020.
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Istnienie takich przesłanek można stosunkowo łatwo wykazać.
O wiele trudniej jest to zrobić w odniesieniu do przesłanki wyłączenia z art. 31
ust. 2 ustawy o NIK dotyczącej uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności. Co do meritum pomocne będą uwagi
przedstawione wyżej. Dodatkowo, o zaistnieniu przesłanki może przekonać treść
pisemnego wniosku kontrolera lub kierownika jednostki kontrolowanej, w którym powinny być wskazane okoliczności
uzasadniające istnienie owych wątpliwości. Jest to pomocne, ale pod warunkiem,
że wniosek jest złożony w słusznym celu
i nie ma mowy o nadużyciu tej instytucji
prawnej, czyli nie chodzi o „zablokowanie” kontroli.
Problemem okazuje się czasem strona formalna. Użycie w przepisie wyrazu „może”
wskazuje na fakultatywność wyłączenia.
Uważam jednak, że literalna wykładnia
prowadzi do błędu. Fakultatywność byłaby
tu synonimem dowolności. Ratio legis tej regulacji musi być pojmowana tak, że o ile zachodzą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, to kontroler (odpowiednio biegły lub specjalista) każdorazowo musi być
wyłączony z postępowania21.
Zasadniczo w sprawie wyłączenia kontrolera, tj. o wyłączeniu lub odmowie
wyłączenia, rozstrzyga w postanowieniu
dyrektor właściwej jednostki kontrolnej

21
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(art. 31 ust. 4 ustawy o NIK). Postanowienie w tej sprawie nie jest zaskarżalne,
bo ustawodawca zdecydował, że nie służy
na nie zażalenie. Ta regulacja dotyczy odpowiednio również biegłego lub specjalisty
(art. 49 ust. 6 ustawy o NIK). Do czasu
rozstrzygnięcia kwestii wyłączenia kontrolera, biegłego lub specjalisty i wydania
stosownego postanowienia nie mogą oni
wykonywać czynności kontrolnych z wyjątkiem podejmowania czynności niecierpiących zwłoki (art. 31 ust. 6 ustawy
o NIK). Chodzi o takie, które z różnych
względów muszą być wykonane. Oznacza
to np., że kontroler (biegły lub specjalista)
jest zobowiązany dokonać czynności kontrolnych niezbędnych do zabezpieczenia
czy utrwalenia materiału dowodowego
lub takich, których nie da się powtórzyć,
albo takich, których niewykonanie uniemożliwi w przyszłości wyegzekwowanie
określonego obowiązku, czy też sprowadzi
zagrożenie dla życia, zdrowia albo mienia
znacznej wartości. Na tym kończy się klarowność omawianej regulacji i pojawiają
się problemy interpretacyjne.
Wyłączenie szefa jednostki kontrolnej

Pierwszy problem dotyczy trybu wyłączenia dyrektora lub wicedyrektora właściwej kontrolnej jednostki organizacyjnej z powodu wątpliwości co do ich bezstronności22.

E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Komentarz do ustawy…, op.cit., s. 141. Także R. Padrak: Postępowanie
kontrolne NIK. Komentarz, Wrocław 2012, s. 90.
R. Padrak zdaje się twierdzić, że wyłączeniu podlegają jedynie kontrolerzy przeprowadzający postępowanie
kontrolne bezpośrednio w jednostce kontrolowanej. Nie podzielam tego poglądu, bo w postępowanie zaangażowani są też inni kontrolerzy, w szczególności dyrektor lub wicedyrektor właściwej jednostki kontrolnej,
którzy podpisują upoważnienie do kontroli, wystąpienie pokontrolne i dokonują innych czynności np. powołania biegłego. Patrz. R. Padrak: Postępowanie…, op.cit., s. 88.
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Przesłanka z art. 31 ust. 2 ustawy o NIK
odnosi się do kontrolera, ma zatem zastosowanie także do dyrektora jednostki
kontrolnej NIK. Zgodnie z art. 66a pkt 1
ustawy o NIK dyrektor departamentu
albo delegatury NIK jest kontrolerem,
a nadzorując kontrolę i podpisując wystąpienie pokontrolne, z pewnością jest osobą
biorącą czynny udział w postępowaniu kontrolnym. W art. 31 ust. 5 ustawy o NIK
przewidziano kompetencję prezesa NIK
i szczególny tryb dla wyłączenia z postępowania kontrolnego właściwej jednostki
kontrolnej. Ustawodawca wskazał, że jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać
na prawa lub obowiązki dyrektora albo
wicedyrektora tej jednostki kontrolnej lub
osób im bliskich, to na wniosek lub z urzędu prezes NIK postanawia o wyłączeniu
całej jednostki organizacyjnej. W przepisach nie przewidziano sytuacji wyłączenia jedynie dyrektora lub wicedyrektora,
którego praw lub obowiązków albo praw
lub obowiązków osób im najbliższych mogłyby dotyczyć wyniki kontroli23. W świetle omawianej regulacji należy postawić
pytania, czy pismo innej osoby wskazujące
na przyczyny wyłączenia kontrolera będzie
rozpoznane w związku z treścią art. 31
ust. 2 i 3 ustawy o NIK oraz czy można
wyłączyć dyrektora lub wicedyrektora
z kontroli powołując się na uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
a także kto jest uprawniony do wydania
postanowienia w tej sprawie.
Odpowiadając na pierwsze z postawionych pytań uważam, że każdy może
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pisemnie poinformować o przyczynach
wyłączenia. Postanowienie w sprawie wyłączenia powinno być wówczas wydane
z urzędu.
Odnośnie do drugiego pytania trzeba zaznaczyć, że bardzo źle zredagowano art. 31
ust. 5 ustawy o NIK, w którym mowa
o wyłączeniu jednostki kontrolnej z powodów leżących po stronie jej kierownictwa. Dyspozycja tego przepisu może
wprowadzać w błąd, gdy rozważamy wyłączenie z postępowania kontrolnego dyrektora lub wicedyrektora. Dlatego jego
stosowanie wymaga skomplikowanych
zabiegów interpretacyjnych. Należy odnotować, że z pewnością w art. 31 ust. 5
ustawy o NIK chodzi o wyłączenie całej
jednostki kontrolnej. Literalne odczytanie jego treści normatywnej prowadziłoby
jednak do absurdów. Na podstawie wykładni gramatycznej trzeba byłoby uznać,
że do kompetencji prezesa należy jedynie
wyłączenie jednostki kontrolnej ze względu na wyraźnie określone przyczyny spowodowane więziami i interesami osobistymi osób nią kierujących, zgodnie z odesłaniem do ust. 1 art. 31 ustawy o NIK.
Trzeba przy tym podkreślić, że z wyrazu
„może” użytego w treści przepisu wynika fakultatywność działania prezesa NIK
na wniosek lub z urzędu. Moim zdaniem
racjonalny ustawodawca nie chciał w taki
sposób ograniczyć kompetencji szefa naczelnego organu kontroli. Któż miałby bowiem wyłączyć całą jednostkę kontrolną
w sytuacji wątpliwości co do bezstronności
dyrektora lub wicedyrektora? Dyrektor

E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Komentarz do ustawy…, op.cit., s. 143.
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nie może wydać takiego postanowienia,
bo poniekąd byłby sędzią we własnej sprawie. Czy sensowne byłoby w takiej sytuacji
wyłączenie jedynie dyrektora albo wicedyrektora? Poszukując odpowiedzi na te pytania, trzeba argumentować na podstawie
wykładni celowościowej.
Formalnie rzecz biorąc, w odniesieniu
do wyłączenia wicedyrektora, można byłoby powiedzieć, że art. 31 ust. 5 ustawy
o NIK nie stoi w opozycji do regulacji zawartej w art. 31 ust. 2 i 4 ustawy o NIK.
Zatem przesłanka wynikająca choćby z potencjalnego braku bezstronności mogłaby
stanowić dla dyrektora podstawę do wyłączenia wicedyrektora. Wydawałoby się
również, że skoro wicedyrektor zastępuje
dyrektora, dopuszczalne byłoby wydanie
postanowienia przez wicedyrektora jednostki kontrolnej w kwestii wyłączenia
jej dyrektora. W sprawie o wyłączenie
mamy do czynienia z tzw. postępowaniem
wpadkowym w postępowaniu kontrolnym,
co oznacza, że trzeba w nim także stosować
reguły z art. 31 ustawy o NIK. Dlatego
należy się zastanowić, czy postanawiając
w tej sprawie dyrektor albo wicedyrektor zachowają bezstronność. Pomiędzy
nimi zachodzi przecież stosunek służbowy
i muszą ze sobą ściśle współpracować. Już
wobec tego mogą powstawać uzasadnione stosunkiem służbowym wątpliwości
co do ich bezstronności we wspomnianym postępowaniu wpadkowym, czyli
wystąpić przesłanki z art. 31 ust. 2 ustawy
o NIK. Wydaje się zatem, że ani dyrektor,
ani wicedyrektor, ani żaden inny pracownik
właściwej jednostki kontrolnej nie powinni rozstrzygać w tej sprawie. Ze względu
na potrzebę zachowania obiektywizmu
postępowania kontrolnego i cel art. 31
– 23 –
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ust. 5 ustawy o NIK, decyzję powinien
podjąć prezes NIK. Może on też rozważyć ewentualne wyłączenie całej właściwej jednostki kontrolnej, a jeśli to nastąpi,
wyznaczyć do przeprowadzenia kontroli
inną jednostkę.
Wyłączenie wszystkich
kontrolerów z jednostki

Drugi problem może pojawić się, gdy wniosek dotyczy wyłączenia konkretnych osób
przeprowadzających kontrolę oraz pozostałych kontrolerów z właściwej kontrolnej
jednostki organizacyjnej.
W sytuacji, gdy podmiot kontrolowany uważa, że w toku kontroli naruszana
jest zasada bezstronności i obiektywizmu,
kierownik kontrolowanego powinien niezwłocznie zawiadomić o tym dyrektora
właściwej jednostki kontrolnej. Co jednak
kontrolowany może zrobić, gdy traci zaufanie do wszystkich kontrolerów z danej jednostki, czy może wnosić o jej wyłączenie?
Ustawa o NIK wprost nie reguluje takiej
sytuacji. Jeżeli więc zdarzy się, że kontrolowany wniesie o wyłączenie konkretnych kontrolerów i pozostałych z danej
jednostki, należy przyjąć, że wniosek taki
de facto dotyczy wyłączenia od udziału
w postępowaniu kontrolnym danej delegatury albo departamentu jako właściwej jednostki kontrolnej. Pamiętać trzeba,
że kontrolerami są także dyrektor i wicedyrektorzy. Nie ma tu znaczenia do kogo
wniosek zostanie zaadresowany – do dyrektora czy prezesa NIK. Powstaje jednak problem kto jest właściwy do wydania
postanowienia w tej sprawie.
Nie można moim zdaniem racjonalnie
przyjąć, że w sprawie wyłączenia imiennie wskazanych kontrolerów powinien
Nr 1/styczeń-luty/2021
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postanawiać dyrektor właściwej jednostki,
a w sprawie wyłączenia jednostki – prezes
NIK. Może tu bowiem zaistnieć wątpliwość kto rozstrzyga jako pierwszy. Jeżeli
dyrektor odmówiłby wyłączenia konkretnych kontrolerów, a prezes zdecydowałby o wyłączeniu jednostki, to powstanie
sytuacja co najmniej dziwna. Oczywiście
można sobie wyobrazić sytuację, że prezes
NIK odmawia wyłączenia całej jednostki (art. 31 ust. 5 ustawy o NIK), ale istnieją powody do wyłączenia konkretnych
kontrolerów i postanawia o tym dyrektor (art. 31 ust. 4 ustawy o NIK). Moim
zdaniem jednak nie ma sensu wydawanie
w tym przypadku dwóch odrębnych postanowień. Przecież z wnioskowania a maiori
ad minus wynika, że skoro norma prawna
wyrażona w art. 31 ust. 5 ustawy o NIK
dozwala czynić więcej, dozwala także czynić mniej. Taki pogląd uzasadnia też pozycja prawna prezesa NIK. Skoro rozważa on wyłączenie wszystkich kontrolerów, a zatem całej jednostki, to dotyczy
to również tych konkretnych osób wskazanych przez wnioskodawcę. Poza tym,
gdy nie ma przesłanek do wyłączenia któregokolwiek kontrolera i prezes odmówił wyłączenia wszystkich kontrolerów, tj. całej
jednostki, dla dyrektora nie ma już pola
do działania, ponieważ przedmiot sprawy
został wyczerpany w postanowieniu prezesa NIK. Wydanie drugiego postanowienia
przez dyrektora byłoby więc nieco sztuczne
i niezbyt zrozumiałe dla wnioskodawcy.
Forma i obowiązek
uzasadnienia postanowienia

Trzeci problem dotyczy formy pisemnej
i obowiązku uzasadniania postanowienia
w sprawie wyłączenia.
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Ustawodawca nie wprowadził wymogu
formy pisemnej i sporządzenia uzasadnienia postanowienia w sprawie wyłączenia.
Uzasadnienie ma znaczenie, gdy orzeczenie
podlega zaskarżeniu, a jak wspomniałam
wyżej, na to postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Takie postanowienie można zatem
wydać, także w formie ustnej i bez podawania uzasadnienia. Byłoby to zrozumiałe szczególnie w sytuacji wymagającej
podjęcia działań niezwłocznie i z urzędu.
Taką sytuację można uznać za podobną
do wydania polecenia służbowego dotyczącego podejmowania lub powstrzymania
się od czynności kontrolnych, zwłaszcza
jeśli chodzi o skutki.
Moim zdaniem ustnie wydanego postanowienia w przedmiocie wyłączenia
nie można byłoby uznać za pozbawionego podstawy prawnej. Niemniej, nawet
przy braku ustawowego obowiązku, uważam, że postanowienie w sprawie wyłączenia należy wydać na piśmie i zawrzeć
w nim motywy rozstrzygnięcia, szczególnie zaś ważne jest ustosunkowanie
się w sposób merytoryczny do zarzutów
braku bezstronności sformułowanych
przez wnioskodawcę. Tego wymaga dobra
praktyka, przejrzystość działania organu
władzy publicznej oraz obiektywizm kontroli. Poza tym, postanowienie w tej sprawie, jako kończące owo postępowanie
wpadkowe, powinno być włączone do akt
kontroli, a te są prowadzone w formie pisemnej.
Kolejnym argumentem jest potrzeba odtworzenia pewnych zdarzeń zaistniałych
w postępowaniu kontrolnym w razie złożenia skargi na kontrolera lub jednostkę
kontrolującą.
– 24 –
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Doręczenie postanowienia

Czwarty problem sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy jest konieczne
doręczenie postanowienia w sprawie wyłączenia, czy też wystarczy jakakolwiek
forma powiadomienia o jego treści.
W systemie prawa instytucja doręczenia
orzeczenia jest szczegółowo uregulowana
w sytuacji, gdy wiążą się z nim określone
skutki prawne. Przykładowo, orzeczenie
doręczone wiąże strony, a od dnia doręczenia zaczynają biec terminy procesowe.
W postępowaniu kontrolnym taka sytuacja
w odniesieniu do postanowienia w sprawie
wyłączenia nie występuje, gdyż w art. 31
ustawy o NIK nie ma mowy o obowiązku
doręczenia i wiążących się z tym skutkach
prawnych. Co więcej, ustawodawca ograniczył aktywność kontrolną do czynności
niecierpiących zwłoki jedynie do chwili
wydania, nie zaś doręczenia, postanowienia
w sprawie wyłączenia (art. 31 ust. 6 ustawy
o NIK). W tej kwestii można znów odwołać się do dobrej praktyki i uznać, że doręczenie postanowienia kontrolowanemu
jest pożądane. Jeżeli jednak kontrolowany
gra na zwłokę i nie odbiera korespondencji,
zmierzając w ten sposób do zablokowania
kontroli, to nic nie stoi na przeszkodzie,
aby przyjąć za wystarczające powiadomienie go w formie elektronicznej lub telefonicznej, np. mailem ze scanem postanowienia lub SMS-em czy MMS-em.
Czas na wykonanie czynności
niecierpiących zwłoki

Piąty problem dotyczy okresu, w którym wolno kontrolerowi wykonywać czynności niecierpiące zwłoki, gdy postanowienie w sprawie wyłączenia wydawane
jest z urzędu.
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Postanowienie w sprawie wyłączenia
może zostać wydane w każdej chwili,
o ile zostaną spełnione przesłanki wskazane w art. 31 ust. 1 lub 2 ustawy o NIK.
Nie ma żadnej cezury, która wyznacza
kiedy kontroler musi powstrzymać się
od wykonywania czynności poza tymi nieciepiącymi zwłoki. W przypadku wniosku o wyłączenie taką cezurą jest data
powiadomienia kontrolerów o jego złożeniu, ponieważ dopiero wtedy mają oni
świadomość sytuacji i mogą odpowiednio zareagować. Nie można racjonalnie
twierdzić, że ograniczenie działań kontrol
nych powinno nastąpić już w dacie złożenia wniosku, jeżeli kontrolerzy nie zostali
o tym poinformowani.
Przy orzekaniu o wyłączeniu z urzędu,
dla realizacji dyspozycji art. 31 ust. 6 ustawy o NIK, dyrektor i odpowiednio prezes
NIK, powinni – moim zdaniem – wydać
stosowne polecenie służbowe o ograniczeniu podejmowanych czynności kontrolnych.

Odpowiedzialność konstytucyjna
prezesa NIK
Konsekwencją prawną naruszenia zasady bezstronności i obiektywizmu przez
prezesa NIK może być pociągnięcie
go do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. Zgodnie
z art. 198 ust. 1 Konstytucji RP ponosi on
odpowiedzialność konstytucyjną za naruszenie Konstytucji lub ustawy. Złamanie
przez prezesa przysięgi złożonej przed Sejmem jest naruszeniem art. 15 ustawy
o NIK. Z deliktem konstytucyjnym mamy
zaś do czynienia w sytuacji, gdy czyn zostanie popełniony przez osobę wskazaną
w konstytucji „w związku z zajmowanym
Nr 1/styczeń-luty/2021
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stanowiskiem” lub „w zakresie swojego
urzędowania”24.
Wcześniej już wspomniałam, że instytucja wyłączenia nie dotyczy prezesa NIK.
Dla zachowania obiektywizmu kontroli
powinien on powstrzymać się od podejmowania czynności w kontrolach, w których
mogą pojawić się uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. Taka sytuacja
wystąpiła w ostatnim czasie np. w kontroli
„Stan organizacji Krajowej Administracji
Skarbowej”25.

Odpowiedzialność dyscyplinarna
Naruszenie przez mianowanego kontrolera zasady bezstronności i obiektywizmu
może skutkować wszczęciem wobec niego
postępowania dyscyplinarnego. Jego obowiązkiem jest bowiem bezstronne wykonywanie zadań i obiektywne ustalanie
wyników kontroli. Zawinione naruszenie
tych obowiązków, określonych w art. 71
pkt 1 i 2 ustawy o NIK, wypełnia znamiona przewinienia dyscyplinarnego (art. 97a
ust. 1 ustawy o NIK).

Odpowiedzialność karna
Najszerszą, jeśli chodzi o zakres podmiotowy i najbardziej brzemienną w skutki konsekwencją naruszenia zasady bezstronności i obiektywizmu jest odpowiedzialność
karna. Podlegają jej kontrolerzy, członkowie kierownictwa oraz biegli i specjaliści
biorący udział w czynnościach kontrolnych.
Świadome i zawinione sprzeniewierzenie
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się zasadzie bezstronności może wyczerpać znamiona przestępstwa opisanego
w art. 231 Kodeksu karnego, polegającego na przekroczeniu przez funkcjonariusza publicznego uprawnienia lub niedopełnieniu obowiązków i działanie
przez to na szkodę interesu publicznego
lub prywatnego. Przy tym zachowanie się
sprawcy tego czynu musi nieść ze sobą
określony ładunek szkodliwości, większy
niż znikomy. W tym ostatnim przypadku
czyn nie stanowi bowiem przestępstwa.
Ustalenie i ocena okoliczności świadczących o stronniczości lub braku obiektywizmu należy do organu procesowego rozstrzygającego w sprawie.

Nadużycie instytucji wyłączenia
W znakomitej większości postępowań kontrolnych kontrolowani stosują się do zasady
male nostro iure uti non debemus, głoszącej, że nie należy źle korzystać z przysługującego im uprawnienia. Zaprzeczeniem
tej zasady jest nadużycie instytucji wyłączenia i składanie bezpodstawnych wniosków o wyłączenie kontrolera lub całej właściwej jednostki kontrolnej. Do nadużycia
w omawianym przypadku dochodzi w sytuacjach, gdy nie można mówić o działaniu
bez podstawy prawnej, ale podejmowane
kroki nie prowadzą do celu, dla którego
instytucja wyłączenia została ustanowiona
w postępowaniu kontrolnym.
Rezultatem takich działań jest przedłużanie kontroli lub doprowadzenie

Szerzej o odpowiedzialności konstytucyjnej patrz np. W. Orłowski: W sprawie zakresu odpowiedzialności
prawnej prezesa NIK, „Przegląd Sejmowy” nr 6/2015, s. 155.
Informacja o wynikach kontroli została zatwierdzona przez wiceprezesa NIK, opublikowana na stronie
<https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/009/>, dostęp 6.11.2020.
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do jej swoistego paraliżu i w istocie „zablokowanie” możliwości podejmowania
zwykłych czynności. W praktyce nadużyciem będzie więc sytuacja, gdy kontrolowany nie chce współpracować, wykazuje
złe intencje i składa wnioski pozbawione
podstaw faktycznych. W zasadzie to wnioskodawca powinien uprawdopodobnić podejrzenie o stronniczość kontrolerów, biegłego albo specjalisty. Zatem, o nadużyciu
w omawianym przypadku może świadczyć
to, że kierownik jednostki kontrolowanej
tylko ogólnie formułuje zarzuty, nie wskazując żadnych konkretnych okoliczności
mogących nawet w najmniejszym stopniu uzasadnić jego twierdzenie. Podstawą
do wyłączenia w żadnym razie nie może
być subiektywne przekonanie wnioskodawcy o braku bezstronności i obiektywizmu kontrolerów, czy też innych uczestników postępowania. Nieuprawnione
i krzywdzące zarzuty kierowania się interesem osobistym, rodzinnym lub towarzyskim albo insynuowanie istnienia
zmowy lub źle pojmowanej solidarności
zawodowej powinny być jednoznacznie
oceniane jako podstawa do odmowy wyłączenia z postępowania osób, przeciwko którym takie zarzuty są wysuwane.
Ma to znaczenie także w odbiorze tej sytuacji przez kontrolerów. Nie mogą oni bać
się bezpodstawnych oskarżeń, ani poddawać jakiejkolwiek presji.
Problemem jest brak odpowiedniego mechanizmu powstrzymującego „inwencję”
kontrolowanego decydującego się na nadużycie instytucji wyłączenia. W ustawie
o NIK nie ma bowiem podstawy prawnej
do tego, aby zapobiec składaniu nadmiernej
liczby wniosków o wyłączenie albo powielaniu wniosków bezpodstawnych. Przeciw
– 27 –
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takiemu obstrukcyjnemu działaniu obliczonemu na zwłokę w przeprowadzeniu
dalszych czynności kontrolnych, w obecnym stanie prawnym można stosować tylko
szybkie orzekanie w sprawie składanych
wniosków. Przy nowelizacji ustawy o NIK
warto jednak pomyśleć o wprowadzeniu
odpowiednich instrumentów prawnych
przeciwdziałających takim nadużyciom.

Wnioski
1. Bezstronność i obiektywizm są pojęciami generalnymi i ważne jest właściwe
ich rozumienie zarówno przez kontrolujących, jak i kontrolowanych. Dużą rolę może
tu, moim zdaniem, odegrać propagowanie
właściwych postaw, a także informowanie o obowiązujących kontrolera standardach. Zmieniony Kodeks etyki ISSAI 130
jest dostępny obecnie jedynie w wersji angielskojęzycznej, co może utrudniać zapoznanie się z jego treścią.
2. Instytucja wyłączenia z postępowania
kontrolnego ma zapewniać kontrolowanemu rzeczywiste, a nie tylko formalne
prawo do uzyskania obiektywnej oceny
kontrolowanej działalności. Kierownik
jednostki kontrolowanej składając wniosek o wyłączenie kontrolera albo jednostki kontrolnej powinien go przekonująco
uzasadnić. Kontrolerowi, którego wniosek
dotyczy, należy każdorazowo umożliwić
zajęcie stanowiska i odniesienie się do stawianych zarzutów.
3. Ukształtowana praktyka pisemnego wydawania postanowień w sprawie wyłączenia oraz sporządzanie jego uzasadnienia
w pełni zasługuje na aprobatę. W sytuacjach ekstraordynaryjnych dopuszczalne
jest moim zdaniem wydanie postanowienia
ustnie.
Nr 1/styczeń-luty/2021
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4. Ze względu na niedostatki regulacji zawartej w art. 31 ustawy o NIK zasadny
jest postulat de lege ferenda prawidłowego
ustalenia kompetencji prezesa NIK w odniesieniu do wyłączenia jednostki kontrolnej w przypadku zaistnienia wątpliwości co do bezstronności jej dyrektora
lub wicedyrektora. Zasadne byłoby również wskazanie, że w sprawie wyłączenia
wszystkich kontrolerów z danej jednostki
orzeka prezes NIK.
5. Ważną kwestią jest zwalczanie nadużycia instytucji prawnej wyłączenia. Sprawność kontroli jest istotna z punktu widzenia realizacji planu kontroli. Bezzasadne
blokowanie czynności kontrolnych siłą
rzeczy wpływa na wydłużenie tego procesu, ale też może zniechęcać kontrolerów
do działania i skłaniać do oportunizmu

w przeprowadzaniu dowodów. Dlatego
należy postulować, aby ustawodawca uzupełnił regulację w art. 31 ustawy o NIK
o instrumenty prawne ograniczające dopuszczalność powielania nieuzasadnionych wniosków o wyłączenie kontrolera albo całej jednostki kontrolnej. Takim
instrumentem może być zawiadomienie
wnioskodawcy, że kolejny nieuzasadniony
wniosek pozostanie bez rozpoznania i nie
ograniczy czynności do tych niecierpiących
zwłoki.

dr ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK
radca prawny; doradca prawny
w Departamencie Prawnym
i Orzecznictwa Kontrolnego NIK

Słowa kluczowe: postanowienie w sprawie wyłączenia, bezstronność, obiektywizm postępowania
kontrolnego, czynności niecierpiące zwłoki
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ABSTRACT
Basic Legal Consequences of Breaching the Value of Impartiality – NIK’s Audits
Impartiality and objectivity should guide the behaviour of every NIK’s staff member.
These are to ensure that the auditees have actual, and not only formal, right to obtain
an objective presentation of findings and an objective evaluation of their activities.
An evaluation based on selected pieces of evidence cannot be objective. Impartiality
comprises both objectivity and a ban on arbitrariness. This is very important from
the perspective of NIK’s independence. However, the legal regulations in the area are
incomplete, and raise interpretation doubts, both with regard to the addresses of this
obligation, as well as with regard to the legal consequences for its infringement. In this
article, the notions of impartiality and objectivity have been discussed, and their mutual relation; the entities obliged to comply with impartiality during the audit process;
the risk which can imply that the value of impartiality has been breached and pose
a threat to the audit process. The problems with interpretation have also been discussed in detail, related to insufficient regulations regarding the exclusion of the auditor
and competent expert or specialist, as well as the whole organisational audit unit. The
article also contains a suggestion about a de lege ferenda proposal, necessary to eliminate the interpretation doubts as for the application of Article 31 of the Act on NIK.
Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Supreme Audit Office, legal advisor, Department of Legal
Affairs
Key words: decision on the exclusion, impartiality, objectivity of the audit procedure,
urgent activities
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Brak lekarzy i odrębnego finansowania

Diagnostyka patomorfologiczna
w systemie ochrony zdrowia
LILA GNIADEK

Patomorfologia to dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem, klasyfikacją
oraz prognozowaniem chorób na podstawie zmian morfologicznych w komórkach, tkankach i narządach. Zabezpiecza diagnostykę całego zakresu medycyny klinicznej (onkologicznej i nieonkologicznej). Jej rola jest kluczowa w wykrywaniu nowotworów. Z ustaleń
Najwyższej Izby Kontroli wynika, że głównym problemem było dotychczas niewprowadzenie odrębnego finansowania takich badań oraz długi okres oczekiwania na wynik,
co wydłużało czas na postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia pacjenta. Brakowało
lekarzy specjalistów, a zakłady i pracownie diagnostyki patomorfologicznej były nierównomiernie rozmieszczone, co miało wpływ na dostępność ich usług.

Wprowadzenie
Diagnostyka patomorfologiczna stanowi niezbędny element w procesie podejmowania
decyzji terapeutycznych. Wynik badania decyduje o dalszym losie pacjenta, o czynnikach
prognostycznych i wyborze metody leczenia.
W przypadku pacjentów onkologicznych czas
ma szczególne znaczenie, długość ich życia
jest uzależniona przede wszystkim od wczesnego wykrycia nowotworu.
Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny polskiego społeczeństwa. Liczba zachorowań w ciągu ostatnich trzech

1

dekad wzrosła ponaddwukrotnie, czego
przyczyną jest zarówno proces starzenia się
społeczeństwa, jak i zmiana stylu życia, powodująca wzrost zagrożeń różnymi chorobami. Nowotwory złośliwe stanowią drugą
najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce,
powodując w 2017 r. ponad 26% zgonów
mężczyzn i 23% zgonów kobiet1.
Współczesna diagnostyka patomorfologiczna to głównie diagnostyka mikroskopowa, polegająca na wzrokowej ocenie
opracowanych preparatów dokonywana
przez lekarza patomorfologa lub neuropatologa. Jej jakość zależy od wielu czynników,

J. Didkowska, U. Wojciechowska, K. Czaderny, P. Olasek, A. Ciupa: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2017 r., Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, KRN, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2019, s. 3-4, 10.
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m.in. od doświadczenia lekarza klinicysty,
sposobu utrwalenia i opracowania pobranego materiału komórkowego lub tkankowego, komunikacji między klinicystą
a patomorfologiem oraz doświadczenia
patomorfologa2. Należy zwrócić uwagę,
że standardy organizacyjne mające na celu
zapewnienie właściwej jakości czynności
diagnostyki patomorfologicznej, zostały
wprowadzone dopiero w 2018 roku3.
Badanie patomorfologiczne to określony
zakres czynności, rozpoczynający się pobraniem materiału komórkowego (aspirat,
rozmaz, wymaz, płyny ustrojowe) lub tkankowego (wycinek, materiał operacyjny,
oligobioptat) w celu wykonania badania
mikroskopowego, które kończy się ustaleniem rozpoznania patomorfologicznego
oraz zarchiwizowaniem materiału biologicznego i dokumentacji.
Celem artykułu jest przedstawienie organizacji, dostępności i jakości4 diagnostyki
patomorfologicznej w systemie ochrony
zdrowia na podstawie ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, po przeprowadzonej
w 2019 r. kontroli5. Została podjęta z inicjatywy własnej NIK, po analizie wyników wcześniejszych badań kontrolnych,
informacji prasowych, a także po analizie
stanu prawnego regulującego przedmiotowe zagadnienia.

2

3

4

5
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Uzasadnieniem podjęcia kontroli był
brak odrębnego finansowania badań
patomorfologicznych, zdefiniowanych
procedur oraz realnej ich wyceny; długi
okres oczekiwania na wynik, co wydłużało postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia pacjenta; nierównomierne
rozmieszczenie zakładów patomorfologii, pracowni histopatologii i pracowni
cytologicznych; niewystarczająca liczba
lekarzy patomorfologów i brak chętnych
do podejmowania specjalizacji w tej dziedzinie; powszechny outsourcing badań
– liczne podmioty lecznicze były obsługiwane w tym zakresie przez podmioty
zewnętrzne oraz problemy z zapewnieniem wymaganej jakości badań, spowodowane brakiem nadzoru oraz szkoleń
personelu.
Kontrolą objęto lata 2017–2019, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych
przed tym okresem oraz 2015–2016,
dla porównania niektórych danych. Przeprowadzono je w Ministerstwie Zdrowia
oraz 16 podmiotach leczniczych (instytucie badawczym, 13 spzoz, dwóch spółkach prawa handlowego ze 100% udziałem jednostek samorządu terytorialnego).
Kontrola była prowadzona na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego,
śląskiego oraz wielkopolskiego. Dobrano

M. Jeleń: Diagnostyka patomorfologiczna i patomorfologiczne czynniki prognostyczne [w:] J. Kornafel: Rak
piersi (red.), CMKP, Warszawa 2011, s. 16.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.12.2017 w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej
w dziedzinie patomorfologii, które weszło w życie 11.1.2018.
Zdefiniowana została jakość badań diagnostyki patomorfologicznej, według której jest ona zapewniona, jeśli:
badania wykonywane są zgodnie ze standardami i przyjętymi procedurami przez personel z wymaganymi
kwalifikacjami, w czasie umożliwiającym podjęcie właściwych postępowań terapeutycznych oraz zapewnione są nad nimi kontrola i skuteczny nadzór.
Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Organizacja, dostępność i jakość diagnostyki patomorfologicznej, nr ewid. 3/2020/P/19/062/KZD, Departament Zdrowia NIK, kwiecień 2020 r.
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podmioty lecznicze o różnej specyfice,
które mają w strukturze zakłady patomorfologii, pracownie histopatologii
lub pracownie cytologiczne, zlecają usługi diagnostyki patomorfologicznej na zewnątrz oraz świadczą usługi w tym zakresie na rzecz innych podmiotów. Kontrola
planowa została poprzedzona kontrolą
rozpoznawczą6.

Ważniejsze ustalenia kontroli
Dostępność diagnostyki
patomorfologicznej

Kontrola NIK wykazała, że w latach
2017–2019 dostęp do badań diagnostyki patomorfologicznej był utrudniony.
Przyczyniał się do tego brak odrębnego
finansowania badań patomorfologicznych.
Nie było też odrębnej wyceny tych procedur, a ich koszty ujmowano w kosztach
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, co powodowało wybór najtańszych metod diagnostycznych.
Sprawozdawczość procedur jest ograniczona wyłącznie do jednego kodu z klasyfikacji ICD–9 (Y90 – badanie histopatologiczne), który jest wykorzystywany
w sprawozdawczości wszystkich, bardzo
zróżnicowanych procedur. Ich finansowanie odbywa się w ramach opłaty ryczałtowej za cały pakiet diagnostyczny w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej lub jednorodnej grupy pacjentów, którą rozliczana
jest hospitalizacja.

6

7

Lila Gniadek

Podmioty lecznicze, z powodu ograniczonych środków finansowych, nie były zainteresowane inwestowaniem w zakłady
czy pracownie diagnostyki patomorfologicznej. W efekcie lekarze specjaliści mieli ograniczone perspektywy
rozwoju i brakowało zainteresowanych
podejmowaniem specjalizacji z dziedziny patomorfologii i neuropatologii.
W latach 2015–2019 wykorzystywano jedynie 8–23% przyznanych rezydenckich
miejsc szkoleniowych w tej dziedzinie,
a w dziedzinie neuropatologii nie wykorzystano żadnego z przyznanych miejsc
szkoleniowych.
Liczba lekarzy patomorfologów była
za mała w stosunku do potrzeb. W latach
2015–2019 nieznacznie (o 7%) wzrosła liczba specjalistów w tej dziedzinie. Na koniec
2019 r. aktywnych zawodowo patomorfologów w Polsce było 783 (w tym 599 ze specjalizacją drugiego stopnia oraz specjalistów7 i 184 ze specjalizacją pierwszego
stopnia), a neuropatologów 28.
Największą liczbę aktywnych zawodowo patomorfologów zarejestrowano
w województwach: mazowieckim, śląskim
i łódzkim. Z kolei w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim
zarejestrowano najmniejszą liczbę lekarzy
ze specjalizacją w tej dziedzinie medycyny.
W analizowanym okresie, w niektórych
województwach nie było żadnego lekarza
ze specjalizacją z neuropatologii. Stwierdzono to w siedmiu województwach:

Przeprowadzoną przez Delegaturę NIK w Kielcach w 2017 r., nr R/17/001 Diagnostyka nowotworów w badaniach
patomorfologicznych, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Sp. z o.o. w Kielcach.
Którzy uzyskali tytuł specjalisty, o którym mowa w art. 16 ustawy z 5.12.1996 o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514, ze zm., dalej ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
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Liczba aktywnych zawodowo lekarzy patomorfologów i neuropatologów
w województwach (na 31 grudnia 2019 r.)8
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Rysunek 1.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NIK uzyskanych z Naczelnej Izby Lekarskiej.

kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim,
podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.
Dodatkowo zwraca uwagę duży odsetek
lekarzy w wieku powyżej 60 lat, który według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosił:
42% lekarzy patomorfologów i 57% neuropatologów.
Z powodu niedoboru tej kadry medycznej, stanowiącej grupę niszową
na rynku usług medycznych, w dwóch
kontrolowanych podmiotach wystąpiły
przypadki niezapewnienia dostępności
lekarza patomorfologa w godzinach pracy

8

zakładu patomorfologii. Stwierdzono
także nadmierne obciążenie pracą lekarzy, przekraczające limity określone
przez Polskie Towarzystwo Patologów.
Taka sytuacja miała miejsce w czterech
spośród 12 kontrolowanych podmiotów,
które posiadały zakład/pracownię diagnostyki patomorfologicznej.
W Polsce w ostatnich latach nieznacznie
wzrosła liczba zakładów patomorfologii,
pracowni histopatologii i cytologicznych.
W 2019 r. były zarejestrowane 163 zakłady patomorfologii, tj. o osiem (5,2%)
więcej niż w 2015 r. Liczba pracowni

Wykres nie uwzględnia lekarzy patomorfologów ze specjalizacją pierwszego stopnia (tj. 184 lekarzy).
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Struktura wiekowa aktywnych zawodowo lekarzy patomorfologów
i neuropatologów (na 31 grudnia 2019 r.)

Rysunek 2.

Lekarze ze specjalizacją
w dziedzinie patomorfologii*

Lekarze ze specjalizacją
w dziedzinie neuropatologii
2 (7%)
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136 (17%)

327 (42%)
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7 (25%)

227 (29%)

Do 40 lat

Od 41 do 50 lat
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* Specjaliści I i II stopnia oraz specjaliści, którzy uzyskali tytuł specjalisty, o którym mowa w art. 16 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NIK uzyskanych z Naczelnej Izby Lekarskiej.

cytologicznych zwiększyła się o osiem,
tj. o 4,5% oraz liczba pracowni histopatologicznych o 24, tj. o 19,8%. Jednak barierą
w dostępie do badań jest nierównomierne rozmieszczenie zakładów i pracowni
diagnostyki patomorfologicznej.
Wiele szpitali zapewniających pakiet
onkologiczny nie posiada własnego zakładu patomorfologii i nie doprowadzono do zmniejszenia zróżnicowania terytorialnego oraz poprawy dostępności
badań diagnostyki patomorfologicznej.
W czterech województwach własny zakład
miał tylko jeden szpital (w województwie
świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim,
34

KONTROLA PAŃSTWOWA

podlaskim i opolskim); najwięcej miały
ich szpitale w województwie mazowieckim i podkarpackim.
Świadczeniodawcy zapewniali udzielanie świadczeń diagnostyki patomorfologicznej w ramach wykonywanych
procedur medycznych, w znajdujących
się w ich strukturze zakładach/pracowniach lub zlecając je do realizacji podmiotom zewnętrznym (w całości lub
częściowo).
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę
na powszechny outsourcing badań patomorfologicznych. Wynikało to z braku
warunków lokalowych i wyposażenia
– 34 –
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Liczba zakładów patomorfologii w województwach, w tym w szpitalach
(na 30 czerwca 2019 r.)

Rysunek 3.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NIK uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia.

zakładu/pracowni w wymagany sprzęt
i aparaturę oraz braku wykwalifikowanej kadry medycznej.
Spośród kontrolowanych jednostek
tylko dwie z szesnastu wykonywały niezbędne badania diagnostyki patomorfologicznej zgodnie z profilem udzielanych
świadczeń i nie zlecały ich podmiotom
zewnętrznym. Był wśród nich Instytut
Onkologii w Warszawie9, który oferował
pełen zakres tego rodzaju usług. Cztery
podmioty (25% skontrolowanych) zapewniły wykonywanie badań dzięki zlecaniu
ich w pełnym zakresie podmiotom zewnętrznym.

9

Pozostałe 10 (63%) jednostek zapewniło dostęp do badań histopatologicznych
(w tym śródoperacyjnych) i cytologicznych, wykonywanych w znajdujących
się w ich strukturze zakładach/pracowniach, a podmiotom zewnętrznym zlecano
do realizacji te, których nie wykonywano
we własnym zakresie. Sześć podmiotów
tej grupy zapewniło wykonywanie w miejscu udzielania świadczeń tylko podstawowego zakresu badań histopatologicznych
i cytologicznych.
Skala i rodzaj badań diagnostyki patomorfologicznej zależała od wielkości zakładu lub pracowni znajdującej się

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, 1.1.2020 nastąpiła reorganizacja Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, w wyniku której został
nadany Instytutowi status państwowego instytutu badawczego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z 17.10.2019 w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2153).
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w strukturze kontrolowanego podmiotu. Tylko w jednym (Instytucie Onkologii w Warszawie) przeprowadzano badania cytometrii przepływowej, mikroskopii elektronowej i konsultacyjne, w tym
kwalifikację do oznaczenia czynników
prognostycznych i predykcyjnych.
Nieprzydatność części badań

Badania patomorfologiczne nie zawsze
stanowiły podstawę do podjęcia decyzji
terapeutycznych, gdyż świadczeniodawcy, ograniczając koszty wybierali podstawowe, najtańsze metody tej diagnostyki.
Przyczyną był brak wzoru standardowego
opisu wyniku badania patomorfologicznego. Przepisy nie określały, jakie informacje powinien obligatoryjnie zawierać taki
wynik. Powodowało to konieczność jego
powtórzenia w innych ośrodkach.
Jak wynika z danych Instytutu Onkologii, 90% wyników badań histopatologicznych wykonanych w innych podmiotach
(zarówno w publicznych, jak i prywatnych)
zawierało opis wyniku badania i rozpoznanie, które nie mogło stanowić podstawy
do podjęcia decyzji o sposobie leczenia
pacjenta. Taka sytuacja wymagała wykonania przez Instytut powtórnych badań
na podstawie dostarczonych bloczków parafinowych lub preparatów mikroskopowych, co opóźniało rozpoczęcie leczenia
pacjenta i generowało dodatkowe koszty.
Szczegółowej analizie poddano 1216
konsultacji gabinetowych wykonanych
w II kwartale 2019 r., które dotyczyły pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy
na wizytę do Poradni Instytutu Onkologii w Warszawie z wynikiem badania
histopatologicznego. W wyniku analizy
stwierdzono, że:
36
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• 5% przypadków nie nadawało się do diagnostyki (całkowicie lub częściowo), z powodu złego utrwalenia materiału;
• 25% wyników zawierało jedynie rozpoznanie wstępne, które nie mogło stanowić
podstawy do podjęcia decyzji o sposobie
leczenia;
• 20% przypadków wymagało zmiany rozpoznania lub jego uzupełnienia,
które w istotny sposób zmieniło rozpoznanie pierwotne;
• 40% przypadków wymagało rozszerzenia diagnostyki o badania immunohistochemiczne, histochemiczne lub/i molekularne, gdyż pacjent miał wykonaną jedynie
diagnostykę podstawową.
Rozpoznanie patomorfologiczne zostało
prawidłowo ustalone tylko w 10% przypadków i nie było wówczas konieczności
wykonywania dodatkowych oznaczeń immunohistochemicznych, histochemicznych i badań molekularnych.
NIK zwróciła uwagę, ze względu na wagę
problemu, że Minister Zdrowia powinien
pilnie określić standardy opisywania wyniku badania patomorfologicznego.
Nie został wprowadzony również system
sieci konsultacyjnych, który ułatwiłby rozpoznanie patomorfologiczne w trudnych
i niejednoznacznych przypadkach. Materiał
tkankowy byłby przesyłany do ośrodków
posiadających największe doświadczenie.
W obowiązującym stanie prawnym brakuje
jednak regulacji dotyczących finansowania oraz sposobu przekazywania takiego
materiału do konsultacji.
Nadzór nad wykonywaniem badań

W połowie skontrolowanych podmiotów leczniczych brakowało nadzoru
nad realizacją świadczeń diagnostyki
– 36 –
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patomorfologicznej. Stwierdzono, że wykonywano je w czasie dłuższym niż to wynikało z regulacji wewnętrznych i zawartych
umów z podwykonawcami. Występowały
opóźnienia w przekazywaniu materiału
tkankowego do zakładów/pracowni diagnostyki patomorfologicznej sięgające
nawet 40 dni od jego pobrania, co mogło
powodować gorszą jakość wyników badań.
Stwarzało to ryzyko obniżenia jakości preparatów, ze względu na wpływ formaliny
użyty do ich utrwalenia, w czasie dłuższym
niż zalecony. Opóźniało to też podjęcie
decyzji o sposobie leczenia pacjenta.
Badania patomorfologiczne wykonywano
w warunkach niezgodnych z przepisami.
Nie spełniono wymagań dotyczących rodzaju pomieszczeń i warunków sanitarno-technicznych w prawie 70% skontrolowanych podmiotów. Nieprawidłowości polegały m.in. na braku pomieszczeń:
pracowni technik specjalnych, pracowni cytologicznej lub histopatologicznej
oraz pracowni formalinowej. Zastrzeżenia
dotyczyły także np. stanu podłogi i armatury łazienkowej, brudnych ścian, sufitów
oraz niewydolnej wentylacji.
W 56% zbadanych jednostek nie przeprowadzano, z wymaganą częstotliwością,
badań i pomiarów poziomu stężenia szkodliwego dla zdrowia formaldehydu. Narażano tym samym zatrudniony personel
na jego toksyczne działanie. Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia stwierdzono w czterech podmiotach,
a mimo to nie zwiększono częstotliwości
badań i pomiarów. Takie postępowanie

10
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było sprzeczne z obowiązkami pracodawcy
dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych
warunków pracy.
Świadczenia diagnostyki patomorfologicznej zamawiano z naruszeniem
przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej10. W większości
skontrolowanych podmiotów umowy
z podmiotami zewnętrznymi nie zawierały wszystkich wymaganych postanowień
i nie zabezpieczały interesów zlecającego.
W 11 placówkach (79%) stwierdzono również nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu badań zlecanych podmiotom
zewnętrznym.
Nie prowadzono, z wymaganą częstotliwością, badań i kontroli parametrów
pracy sprzętu i aparatury wykorzystywanej
do diagnostyki patomorfologicznej, pomimo że 46% spośród poddanych kontroli eksploatowano powyżej 10 lat. Nieterminowe przeprowadzanie przeglądów
technicznych stwierdzono w przypadku
51 z nich (18%), w siedmiu kontrolowanych
podmiotach. W konsekwencji niektóre
czynności wykonywane były przy wykorzystaniu aparatury i sprzętu medycznego
stwarzającego ryzyko uzyskania błędnych
wyników badań i nieprawidłowego rozpoznania patomorfologicznego.
W sześciu (38%) podmiotach nie opracowano i nie wdrożono wszystkich wymaganych procedur wskazanych w § 3
ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej
w dziedzinie patomorfologii11, dotyczących

Dz.U. z 2020 r. poz. 295, ze zm.
Dz.U. poz. 2435.

– 37 –

Nr 1/styczeń-luty/2021

37

kontrola i audyt
zlecania badań przy wykorzystaniu skierowania na badanie; pobierania materiału
wraz z określeniem sposobu oznakowania
zawierających go pojemników; transportu
do pracowni i postępowania w przypadku
uszkodzenia pojemników lub opakowań
zbiorczych; przyjęcia i rejestracji materiału;
warunków przechowywania go, udostępniania bloczków parafinowych, preparatów histopatologicznych oraz preparatów
cytologicznych.
W zakładzie/pracowni patomorfologicznej prowadzi się dokumentację wewnętrznej kontroli jakości badań umożliwiającą
prześledzenie całego procesu diagnostycznego zarówno pod względem merytorycznym (poprawności zastosowanych metod
i procedur), jak i technicznym. W dziewięciu (69%) podmiotach leczniczych spośród
13, w których było to wymagane, nie prowadzono dokumentacji wewnętrznej
kontroli jakości badań i nie opracowano
zasad jej prowadzenia. Nie zapewniono
tym samym standardu postępowania,
co mogło mieć wpływ na obniżenie jakości badań.
Działania Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia był na bieżąco informowany o problemach dotyczących obszaru
diagnostyki patomorfologicznej i propozycjach zmian dotyczących organizacji,

12

13

14

15
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finansowania i jakości wykonywanych
badań. Do ministerstwa wpływały wnioski, postulaty i rekomendacje kierowane
przede wszystkim od konsultantów krajowych w dziedzinie patomorfologii i neuropatologii, Krajowej Rady do spraw Onkologii12, Polskiego Towarzystwa Patologów13
oraz innych towarzystw naukowych14.
W 2017 r. i 2018 r. konsultant krajowy
w dziedzinie patomorfologii informował
Ministra Zdrowia, że liczba osób przypadających na jednego specjalistę patomorfologa
w Polsce wynosiła 85 tys., przy średniej
dla państw Unii Europejskiej 35 tys. Taka
sytuacja była skutkiem wieloletnich zaniedbań. W resorcie zdrowia podejmowano
nieskuteczne próby rozwiązania problemu
niedoboru tej kadry.
W 2018 r. Minister Zdrowia określił
standardy organizacyjne opieki zdrowotnej
w dziedzinie patomorfologii, mające na celu:
zapewnienie właściwej jakości czynności
wykonywanych w zakładach/pracowniach
diagnostyki patomorfologicznej15; określenie statusu tych jednostek, czynności
diagnostyki patomorfologicznej oraz osób
uprawnionych do ich wykonywania; wskazanie procedur obowiązujących w zakładach
i pracowniach diagnostyki patomorfologicznej; warunków przechowywania i udostępniania bloczków parafinowych, preparatów histopatologicznych i cytologicznych;

Powołana Zarządzeniem Ministra Zdrowia z 10.2.2015 w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii (Dz.Urz. Min. Zdr. poz. 5, ze zm.). Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Zdrowia.
Zgodnie z § 9 pkt 5 statutu, celem działalności PTP jest współdziałanie w organizowaniu społecznej służby
zdrowia i w rozwiązywaniu problemów z jej działalnością. Źródło: <http://pol-pat.pl/index.php/statut/>,
dostęp 20.11.2020.
Np. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Stowarzyszenia Medycyny Spersonalizowanej – Stowarzyszenie, Stowarzyszenia Publicznych Instytutów i Centrów Onkologii.
Tj. zakładach patomorfologii, zakładach neuropatologii i pracowniach histopatologii, cytologii, cytometrii
przepływowej oraz pracowni sekcyjnej.
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określenie warunków transportu materiału
tkankowego oraz wymagań dotyczących
zawartości formularza skierowania na badania, a także obowiązek prowadzenia stałej
wewnętrznej kontroli jakości badań i dokumentacji w tym zakresie.
Minister Zdrowia podjął również liczne
prace legislacyjne w celu poprawy jakości diagnostyki patomorfologicznej, wypracowania mechanizmów finansowania
świadczeń w tym zakresie oraz zapewnienia kompleksowej opieki, w tym patomorfologicznej, nad pacjentami z nowotworami piersi, płuca, jelita grubego oraz
z nowotworami układu krwiotwórczego
i chłonnego.
W pierwszym kwartale 2019 r. Minister
Zdrowia zlecił Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji (dalej AOTMiT)
rozpoczęcie prac nad wyodrębnieniem
procedur diagnostyki patomorfologicznej, aby określić ich koszty oraz wycenę.
Działająca przy Prezesie AOTMiT Rada
do spraw Taryfikacji wskazała, że najwłaściwszym modelem realizacji i rozliczania
świadczeń patomorfologicznych będzie
wycena i stworzenie katalogu jednorodnych grup procedur. W okresie objętym
kontrolą w Agencji trwały prace nad ostateczną charakterystyką takich grup.
Minister Zdrowia ogłosił zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia raka piersi16. Uwzględniają one
wymagania dotyczące diagnostyki patomorfologicznej oraz zakresu informacji
w raporcie patomorfologicznym. Zostały opracowane na podstawie dokumentu

16
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„Wytyczne rak piersi”, z 30 maja 2018 r.,
pod redakcją Jacka Jassema, Macieja Krzakowskiego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i pozytywnie zaopiniowane przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji.
4 października 2019 r. Minister Zdrowia
podjął decyzję o dofinansowaniu projektu
„Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów
akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami
leczniczymi” (dalej Projekt), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
Na jego realizację, od 1 października
2019 r. do 30 czerwca 2022 r., zaplanowano 7,8 mln zł, w tym 6,6 mln (84,3%)
z budżetu środków europejskich i 1,2 mln
(15,7%) z budżetu państwa. Uzasadnieniem realizacji Projektu była m.in. niska
jakość badań patomorfologicznych, nadmierne obciążenie lekarzy patomorfologów
i wydłużony czas oczekiwania na wynik
badania patomorfologicznego. Niektóre
etapy określone w harmonogramie realizacji projektu uległy przesunięciu, ponieważ wymagały większego nakładu pracy,
niż pierwotnie zaplanowano.
Minister Zdrowia, mimo podejmowanych działań, nie zapewnił pełnej dostępności diagnostyki patomorfologicznej. Nie została przeprowadzona dokładna
analiza jej organizacji i finansowania, która
powinna stanowić podstawę dalszych prac

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 2.7.2018 w sprawie zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki
i leczenia raka piersi (Dz.Urz. MZ poz. 53).
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nad stworzeniem kompleksowych rozwiązań. Nie dokonano również oceny rodzaju
i skali wykonywanych badań, ich kosztów
oraz funkcjonujących w systemie ochrony
zdrowia zakładów/pracowni diagnostyki
patomorfologicznej.

Wnioski
Najwyższa Izba Kontroli formułując wnioski systemowe w informacji o wynikach
kontroli miała na uwadze konieczność zapewnienia badań diagnostyki patomorfologicznej o potwierdzonej jakości oraz gospodarnego wydatkowania środków publicznych.
Skierowane do Ministra Zdrowia wnioski dotyczyły:
• wzmocnienia roli diagnostyki patomorfologicznej w systemie ochrony zdrowia
przez optymalne wykorzystanie dostępnych badań, właściwej jakości i finansowania, z uwzględnieniem ograniczenia
ryzyka nadmiernego wzrostu kosztów
świadczeń ogółem;
• zintensyfikowania podjętych prac
nad opracowaniem standardów akredytacyjnych w patomorfologii do wdrożenia
w zakładach/pracowniach w zaplanowanym terminie;
• przyspieszenia prac nad wyodrębnieniem procedur diagnostyki patomorfologicznej, w celu określenia ich kosztów
oraz wyceny;
• zapewnienia odpowiedniej alokacji środków finansowych służącej równomiernemu
rozmieszczeniu geograficznemu zakładów/
pracowni diagnostyki patomorfologicznej
oraz zachęcającej do podejmowania specjalizacji w dziedzinach patomorfologii
i neuropatologii, co pozwoli ograniczyć
skutki niedoboru tej kadry medycznej;
40
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• wykorzystania ustawowo zagwarantowanych instrumentów do skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem zakładów/
pracowni diagnostyki patomorfologicznej;
powinno to przyczynić się do podniesienia
jakości wykonywanych badań;
• wprowadzenia systemu sieci konsultacyjnych z wykorzystaniem specjalistów
z ośrodków referencyjnych do oceny trudnych i niejednoznacznych przypadków;
• wdrożenia systemu sprawozdawczości dla diagnostyki patomorfologicznej, aby móc ją wykorzystać do nadzoru
nad organizacją, jakością i dostępnością
tych świadczeń;
• przyjęcia obowiązkowego systemu standaryzowanych szkoleń dla kadry medycznej wykonującej czynności diagnostyki patomorfologicznej, żeby zapewnić standardy
nowoczesnej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz jakość wykonywanych badań.
NIK skierowała również wniosek
de lege ferenda o pilne określenie standardu opisu wyniku badania patomorfologicznego, który powinien dostarczać
informacji niezbędnych do zaplanowania
leczenia pacjenta, bez konieczności przeprowadzania bardziej szczegółowych badań
tego samego typu.
W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników podmiotów leczniczych sformułowano łącznie 90 wniosków, które dotyczyły usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podsumowanie
Dostęp do badań diagnostyki patomorfologicznej był utrudniony, a ich jakość
w wielu przypadkach budziła wątpliwość.
Nie został zapewniony wystarczający nadzór ze strony kierowników poszczególnych
– 40 –
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podmiotów nad funkcjonowaniem tego obszaru diagnostyki.
Pozytywnym aspektem kontrolowanej
działalności było wprowadzenie przez Ministra Zdrowia standardów organizacyjnych w patomorfologii (2018 r.) oraz podjęcie prac legislacyjnych, które mają służyć
poprawie jakości diagnostyki patomorfologicznej i pomóc wypracować mechanizmy finansowania tych świadczeń. Był
to jednak początkowy etap tych działań
i trudno dokonać oceny i skuteczności proponowanych rozwiązań.
NIK pozytywnie oceniła także rozpoczęcie od października 2019 r. realizacji
projektu „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie
standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej
podmiotami leczniczymi”. Realizacja
pierwszego etapu pozwoliła opracować
wytyczne dla zakładów patomorfologii
– standardy organizacyjne oraz standardy

17
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postępowania w patomorfologii, których
ostateczna wersja została zatwierdzona
15 września 2020 r. Dokument jest efektem współpracy Ministerstwa Zdrowia
oraz ekspertów i przedstawicieli środowiska patomorfologów. Będzie stanowić
podstawę do dalszych działań w projekcie,
w tym opracowania standardów akredytacyjnych dla zakładów patomorfologii17.
W wytycznych został także określony standard opisu wyniku badania patomorfologicznego, który powinien dostarczać informacji niezbędnych do zaplanowania
leczenia pacjenta. Dzięki temu podmioty korzystające z rozpoznań patomorfologicznych uzyskają wiedzę pozwalającą
na podjęcie właściwej i spersonalizowanej terapii.

LILA GNIADEK
Departament Zdrowia NIK

Źródło: <http://zdrowie.gov.pl/power/strona-1001-akredytacja_w_patomorfologii.html>, dostęp 27.11.2020.
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ABSTRACT
Diagnostics in Anatomical Pathology in the Health Care System – Lack of Doctors,
Centres and Dedicated Financing
Anatomical pathology examinations are indispensable for diagnosing diseases and recognising tumours. They are a necessary element in deciding on therapies. The results
of such examinations are decisive for the further treatment of a patient, for prognosis
and selection of treatment methods. However, the way in which anatomical pathology is organised and financed does not allow for its availability and does not guarantee
its proper quality. The reasoning behind undertaking the audit is the need to wait
long for examination results, which prolongs the making of a diagnosis and starting
the treatment, the lack of dedicated financing, defined procedures and the reliable
estimation of their costs, inappropriate location of centres that make such examinations, common outsourcing, and problems with ensuring appropriate quality. There
are not enough anatomical pathologists and doctors willing to specialise in the field.
In the audit, which covered the years 2017–2019, NIK examined the organisation of
anatomical pathology diagnostics, the access to examinations, and supervision of the
quality of tests. The article presents the detailed results of the audit.
Lila Gniadek, Supreme Audit Office, Department of Health
Key words: pathomorphology, pathomorphological diagnostics, pathomorphology department,
histopathology laboratory, pathomorphologist, neuropathologist, oncological diagnostics
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Bariery postępu

Rozwój polskiego sektora kosmicznego
LECH ONISZCZENKO

Sektor kosmiczny, ze względu na kapitałochłonność, wymaga poważnego zaangażowania
finansowego. W polskich warunkach mogą je zapewnić przede wszystkim kontrakty przemysłowe z firmami zachodnimi, Europejską Agencją Kosmiczną lub granty ze środków publicznych. Ogólne ramy wsparcia państwa dla sektora określiła Polska Strategia Kosmiczna (Strategia, PSK), której przydatność jest jednak istotnie ograniczona z powodu braku
Krajowego Programu Kosmicznego. Jego projekt, przygotowany przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA), nie został zatwierdzony ze względu na wady w części finansowej. Wykonywanie zadań wymienionych w Strategii nie było zaś skoordynowane, monitorowane
ani skutecznie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W ten sposób
osłabiono możliwość osiągnięcia efektu synergii działań i realnej oceny wpływu wydatków
ponoszonych ze środków publicznych na wzrost efektywności sektora kosmicznego.

Wstęp
Sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej
innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów w gospodarce europejskiej i światowej. Tworzą go podmioty
zaangażowane w systematyczny rozwój
dziedzin inżynieryjnych i naukowych służących eksploracji i wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej1. Działalność ta wymaga dużych nakładów kapitałowych i charakteryzuje się długim okresem zwrotu
z inwestycji. Dlatego badanie przestrzeni

1

2

kosmicznej oraz pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie danych satelitarnych we wszystkich krajach jest prowadzone przy pomocy państwa i/lub wyspecjalizowanych organizacji – na przykład
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).
Kierując się tymi przesłankami NIK zbadała2 czy właściwe podmioty publiczne
w Polsce skutecznie wspierają rozwój
polskiego sektora kosmicznego realizując cele PSK, przyjętej przez Radę Ministrów w styczniu 2017 r.

Za: M.E.Wachowicz (red. nauk): Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa – możliwości rozwoju – pozyskiwanie środków, Praca zbiorowa, POLSA, 2017 r.
Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Rozwój sektora kosmicznego, nr ewid.
44/2020/P/19/021/KGP, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK, maj 2020 r.
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Do realizacji celu głównego kontroli NIK
sformułowała cele szczegółowe. Obejmowały one m.in dokonanie oceny czy minister właściwy do spraw gospodarki prawidłowo wypełniał przypisane mu zadania
nadzorcze i koordynacyjne, to jest czy zbudował i uruchomił system wdrażania i monitorowania polityki rządu przyjętej w PSK
oraz czy skuteczne były działania agencji
i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań wynikających ze Strategii.
Kontrolą objęto osiem jednostek. Zasadnicza część badań została przeprowadzona w ówczesnym Ministerstwie Rozwoju, to jest w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki oraz
w Polskiej Agencji Kosmicznej. Ustawowymi zadaniami tych podmiotów są działania
na rzecz sektora kosmicznego. Drugą grupę
stanowiły podmioty wspierające sektor
kosmiczny zgodnie z przedmiotem swojej
statutowej działalności – Agencja Rozwoju Przemysłu SA (ARP SA), zapewniająca m.in. wsparcie finansowe, kapitałowe
i rozwojowe oraz Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP), współdziałająca m.in. z Pomorską Specjalną Strefą
Ekonomiczną Sp. z o.o. (promocja, szkolenia, programy dla startupów – młodych,
innowacyjnych przedsiębiorstw). W skład
trzeciej grupy weszły Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Cyfryzacji, ze względu na obowiązki
ministrów związane z wdrażaniem unijnych programów wykorzystania danych
satelitarnych (Copernicus i Galileo),
a także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGiW), jako bezpośredni operator danych satelitarnych pozyskiwanych
z tych programów.
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Charakterystyka
sektora kosmicznego
Według autorów przytoczonej definicji
są dwa warunki, które podmiot powinien
spełniać, aby był zaliczany do sektora kosmicznego. Są to:
• udokumentowany udział w europejskim łańcuchu dostaw – przez rejestrację podmiotów w bazie prowadzonej przez
np. ESA dla podmiotów przemysłowych
i organizacji;
• prowadzenie prac badawczych i/lub
wdrożeniowych albo przemysłowych,
związanych z technologiami kosmicznymi i technikami satelitarnymi – dla podmiotów naukowych.
28 lutego 2020 r. na stronie internetowej
ESA było zarejestrowanych łącznie 14 961
podmiotów, w tym 473 z Polski.
Polska na miarę możliwości ekonomicznych angażuje się w badania przestrzeni
kosmicznej. W 1954 r. powstało Polskie
Towarzystwo Astronautyczne. W październiku 1970 r. skonstruowana w Polsce rakieta
Meteor-2 wyniosła na wysokość ok. 90 km
sondę Ramzes, służącą do pomiaru temperatury atmosfery. W 1973 r. w przestrzeni
kosmicznej umieszczono pierwszy polski
instrument naukowy (radiospektrograf).
Trzy lata później w Polskiej Akademii Nauk
powstało Centrum Badań Kosmicznych,
koncentrujące się na badaniach kosmosu
oraz na rozwoju technologii kosmicznych.
W 1978 r. w przestrzeń kosmiczną na pokładzie statku Sojuz-30 poleciał Mirosław
Hermaszewski, jedyny dotychczas polski
kosmonauta. W 2012 r. umieszczono na orbicie pierwszego polskiego sztucznego satelitę PW-Sat, a rok później satelitę naukowego Lem. Jego bliźniaczy odpowiednik
Heweliusz został wystrzelony w kosmos
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Rysunek 1.

Interesariusze polskiego sektora kosmicznego

Organizacje
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Komitety
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Parki
technologiczne
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Inkubatory
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Administracja
publiczna

Bezpieczeństwo
i obronność
Stowarzyszenia

Rady
Media
branżowe

Źródło: Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa – możliwości rozwoju – pozyskiwanie środków, op.cit. s. 33.

w 2014 r., a w kwietniu 2019 r. umieszczono na orbicie pierwszego polskiego satelitę
komercyjnego Światowid.

Strategia kosmiczna
Zasadniczym dokumentem ustalającym
cele rozwoju polskiego sektora kosmicznego jest Polska Strategia Kosmiczna, która
weszła w życie 18 lutego 2017 r. Wyznaczone w niej trzy cele strategiczne oraz pięć
szczegółowych, przewidzianych do realizacji do 2030 r. Każdemu celowi szczegółowemu przyporządkowano kierunki interwencji (narzędzia realizacji) oraz wskaźniki
realizacji do 2020 r. (mierniki etapowe).
Wymieniono podmioty zaangażowane

3

4

w realizację założeń Strategii – m.in. objęci kontrolą NIK ministrowie właściwi
do spraw: gospodarki, nauki i cyfryzacji
oraz Polska Agencja Kosmiczna, Agencja
Rozwoju Przemysłu SA i Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości. W dokumencie nie sprecyzowano jednak, które organy, instytucje czy spółki miały być bezpośrednio odpowiedzialne za osiągnięcie
poszczególnych celów, realizację kierunków interwencji i wykonanie wskaźników.
Wyjątkiem było przypisanie Ministrowi
Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialności za wdrożenie w Polsce unijnego projektu Copernicus3 oraz projektów
w ramach Programu Horyzont 20204,

Program ten do grudnia 2012 r. nosił nazwę GMES (Global Monitoring for Environment and Security) – Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa.
Badawczy Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, m.in. w zakresie
nawigacji i obserwacji satelitarnej oraz ochrony przed zagrożeniami kosmicznymi. Koordynację w Polsce
prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.
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a Ministrowi Cyfryzacji zadań związanych
z programem Galileo5. Za współpracę Polski z organizacją EUMETSAT6 odpowiada Minister Środowiska, który powierzył
tę współpracę Instytutowi Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Państwowemu
Instytutowi Badawczemu. Koordynację
i nadzór nad wdrożeniem PSK powierzono
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Nie został on jednak wyposażony
w instrumenty pozwalające na efektywne
wykonywanie zadań nadzorczych i koordynacyjnych. Minister z własnej inicjatywy
nie podjął żadnych działań w tym kierunku
i w konsekwencji nie stworzył systemu koordynacji wykonania PSK z przypisaniem
wszystkim zaangażowanym podmiotom
celów i kierunków działań, które mają realizować. Nie spowodował też nałożenia
na uczestniczących ministrów i kierowników jednostek obowiązku bieżącej oceny
stopnia wykonania celów i wskaźników,
której wyniki byłyby podstawą ewentualnych działań korygujących.
Bezskuteczna okazała się, podjęta przez
ministra właściwego do spraw gospodarki w trakcie kontroli NIK, próba przyporządkowania 12 instytucjom (10 ministerstwom, ARP SA i POLSA) celów
szczegółowych, za osiągnięcie których miałyby ponosić odpowiedzialność. W wymaganym terminie odpowiedzi ministrowi
nie udzielili m.in.: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Obrony Narodowej i Minister Cyfryzacji. Pozostali

5
6
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ministrowie informowali, że nie realizują celów ani kierunków interwencji,
które przypisał im minister właściwy
do spraw gospodarki lub osiągają tylko
niektóre z nich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał, że podległe mu instytucje mają wyłącznie status użytkowników
danych satelitarnych, a nie wykonawcy
Strategii. Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji zwrócił się o wykreślenie
jednego z dwóch przypisanych mu kierunków interwencji, Minister Środowiska
o wykreślenie trzech z ośmiu kierunków,
a MSZ dwóch spośród trzech.
W konsekwencji minister właściwy
do spraw gospodarki nie miał pełnej,
bieżącej informacji o stopniu wykonania
celów szczegółowych PSK, o działaniach
zmierzających do realizacji tych celów
i ich efektach oraz danych o realizacji
wskaźników przewidzianych do osiągnięcia w 2020 r.

Finansowanie sektora
Skuteczna koordynacja wsparcia podmiotów sektora kosmicznego miała i ma szczególne znaczenie ze względu na kwoty przeznaczane na ich przedsięwzięcia. Podstawowym źródłem finansowania sektora
były środki pozyskiwane z ESA. Kraj
uzyskujący członkostwo w ESA (Polska
w 2012 r.) zobowiązuje się m.in. do wnoszenia corocznie składki na programy obowiązkowe, obejmujące badania przestrzeni
kosmicznej, rozwój kluczowych technologii

Europejski System Nawigacji Satelitarnej.
Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych. Głównym zadaniem organizacji jest realizacja własnego programu satelitarnego dla zapewnienia krajom członkowskim m.in. monitorowania pogody, klimatu i środowiska.
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oraz edukację, a także na pokrycie kosztów funkcjonowania agencji. Otrzymuje też możliwość uczestniczenia w programach dodatkowych (opcjonalnych),
po wniesieniu odrębnej składki. W latach
2016–2019 z tytułu składek na programy
obowiązkowe i opcjonalne Polska wpłaciła do ESA łącznie 165,4 mln euro, to jest
ok. 620 mln zł.
Polityka przemysłowa ESA opiera się
na zasadzie tzw. zwrotu geograficznego7.
W 2019 r. składka Polski stanowiła 0,8%
całego budżetu ESA, natomiast zwrot geograficzny w latach 2016–2018 miał wartość od 0,86 do 1,04%8. Wskaźnik ten był
wyższy od osiągniętego przez inne kraje
o zbliżonym stażu członkowskim w ESA,
np. Austrię – 0,83; Czechy – 0,79; Danię
– 0,85 czy Finlandię – 0,87. Skuteczne pozyskiwanie środków było dostrzegalnym
osiągnięciem ministra właściwego do spraw
gospodarki oraz przedsiębiorców sektora.
Korzystnym relacjom finansowym
sprzyjał ustanowiony w umowie o przystąpieniu Polski do ESA, specjalny mechanizm tzw. PLIIS9. Zakładał, że 45%
polskiej składki na programy obowiązkowe
będzie przeznaczone na dostosowanie naszych podmiotów do wymogów Agencji.
W latach 2015–2019, po obligatoryjnych

7

8
9
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potrąceniach ze składki obowiązkowej,
na kontrakty dla polskich firm ESA przeznaczyła 37,4 mln euro, z których wykorzystano 28,9 mln euro. Poza mechanizmem PLIIS, polskie podmioty zawarły
w ramach programów obowiązkowych
kontrakty o wartości 15,7 mln euro.
Innymi znaczącymi źródłami finansowania sektora kosmicznego były: Narodowe
Centrum Nauki (101,3 mln zł), Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (55,9 mln zł)
oraz granty z Programu Horyzont 2020
(13,6 mln zł).
Działanie mechanizmu PLIIS ustało
z końcem 2019 r. Dla podmiotów sektora
oznacza to konieczność starań o kontrakty
z ESA w drodze otwartych przetargów.
Naturalną przewagę mają w nich podmioty
dysponujące wystarczającym kapitałem,
pozwalającym na tworzenie konkurencyjnych technologii. W warunkach polskich
oznacza to preferencję dla przedsiębiorców powiązanych z wyspecjalizowanymi
firmami zagranicznymi.
W 2016 r. Polska znajdowała się na najniższym poziomie rozwoju firm sektora
kosmicznego (według metodologii ESA).
Minister właściwy do spraw gospodarki
nie wypracował kryteriów oceny wzrostu
kompetencji naszego sektora, a tym samym

Geograficzne rozmieszczenie wszystkich kontraktów ESA podlega generalnej zasadzie, iż dla każdego z państw
udział jego przemysłu w kontraktach ESA powinien być jak najbliższy udziałowi tego państwa w budżecie
Agencji. Pomiarowi zwrotu służy wyliczany dla każdego państwa współczynnik – relacja pomiędzy kwotą
faktycznie otrzymanych kontraktów, a wartością oczekiwaną (jest nią procentowy udział w finansowaniu
Agencji pomnożony przez całkowitą sumę kontraktów udzielonych wszystkim członkom ESA), przy uwzględnieniu wartości technologicznej przyznanych kontraktów. Ocenianie programów i projektów wg ich wartości
technologicznej ma na celu zapewnienie, że Agencja będzie realizowała jak najwięcej projektów o jak najwyższych parametrach technologicznych. Idealny podział kontraktów zawieranych przez Agencję powinien
skutkować osiągnięciem przez wszystkie kraje współczynnika równego 1.
Do momentu zakończenia kontroli nie był znany poziom wskaźnika za 2019 r.
Z ang. Polish Industry Incentive Scheme – Program Wsparcia Polskiego Przemysłu.
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nie monitorował wpływu wydanych funduszy na wzrost jego efektywności. Minister nie przeprowadzał ani nie dysponował wynikami analiz, które pozwoliłyby
na ocenę, w jakim stopniu w 2019 r. firmy
sektora kosmicznego zbliżyły się do wyższego poziomu rozwoju.

Krajowy Program Kosmiczny
Docelowy ład finansowy dla sektora kosmicznego miał zostać ustalony w Krajowym Programie Kosmicznym (KPK).
Zgodnie ze Strategią, w KPK chciano
wskazać m.in podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć oraz ustalony budżet PSK i źródła
jego finansowania. Projekt tego dokumentu, przygotowany 2018 r. przez POLSA,
nie został zatwierdzony przez ministra
właściwego do spraw gospodarki i prace
nad nim nie będą kontynuowane. Przyczyną było nierzetelne opracowanie części
finansowej. POLSA nie uzyskała od podmiotów, które miały realizować KPK, potwierdzenia gotowości do zaangażowania
finansowego. W ocenie NIK niecelowe
byłoby ustanawianie programu o charakterze wykonawczym w stosunku do PSK,
bez zapewnienia stabilnych źródeł finansowania zadań. Minister nie włączył się
w prace nad ustaleniem ram finansowych
KPK, aczkolwiek taka interwencja byłaby
uzasadniona. Prezes POLSA nie mógł bowiem zabiegać na forum Rady Ministrów
o środki na realizację Programu. Brak KPK
jest postrzegany przez przedsiębiorców

10
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jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń
dla dalszego rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.

Ustawa o działalności kosmicznej
Przeszkodą w rozwoju polskiego sektora
kosmicznego jest m.in. brak ustawy o działalności kosmicznej i Krajowym Rejestrze
Obiektów Kosmicznych. Polska jest stroną
Konwencji z 14 stycznia 1975 r. o rejestracji obiektów kosmicznych wypuszczonych
w przestrzeń kosmiczną oraz dwóch innych
traktatów tworzących międzynarodowy
system prawa kosmicznego10. Wszystkie
te umowy nakładają na Polskę konieczność uregulowania we własnym ustawodawstwie m.in. zasad wyrażania zgody
na działalność w przestrzeni kosmicznej
przez podmioty krajowe. Zobowiązują
też do wyznaczenia organu odpowiedzialnego za nadzór nad działalnością kosmiczną
oraz za prowadzenie krajowego rejestru
obiektów kosmicznych. Prace nad projektem ustawy, prowadzone przez ministra
właściwego do spraw gospodarki od 2013 r.
do końca 2019 r., nie zostały ukończone.
W konsekwencji Polska nie wypełniła przyjętych zobowiązań międzynarodowych,
co negatywnie wpływa na wizerunek kraju,
który pretenduje do aktywnego udziału
w europejskiej polityce kosmicznej. Aktywność ta wyraża się m.in. wypuszczeniem w przestrzeń kosmiczną w latach
2012–2019 (I połowa) sześciu sztucznych
satelitów skonstruowanych przez polskie podmioty. Powinny one zostać ujęte

Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie
z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi z 27.1.1967 oraz Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności
za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 29.3.1972.
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w krajowym rejestrze obiektów kosmicznych oraz notyfikowane w rejestrze Sekretarza Generalnego ONZ. Do czasu zakończenia kontroli NIK krajowy rejestr
nie powstał, natomiast do rejestru ONZ
zgłoszono tylko cztery satelity. Czynności
związane ze zgłoszeniem dwóch pozostałych zostały podjęte dopiero w następstwie
działań kontrolnych NIK.

Polska Agencja Kosmiczna
Działalność POLSA, poza pracami nad
KPK, koncentrowała się na budowie kadr
oraz na przedsięwzięciach promocyjnych
i informacyjnych. Agencja uczestniczyła m.in. w utworzeniu studiów II stopnia
o kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne na Politechnice Gdańskiej, Akademii
Morskiej w Gdyni i Akademii Marynarki
Wojennej. Zasadniczym celem współdziałania było dostosowanie programu studiów
do potrzeb rynku pracy. We wszystkich
trzech uczelniach na ten kierunek przyjęto
łącznie 83 osoby, w tym 65 na Politechnikę Gdańską. Relatywnie niskie zainteresowanie w pozostałych dwóch szkołach
wyższych było spowodowane znacznie bardziej atrakcyjną finansowo perspektywą
ukończenia innych kierunków. W latach
2015–2019 (I połowa) POLSA zawarła
także umowy z dziewięcioma krajowymi jednostkami badawczymi na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.
Jej rola w konsorcjach ubiegających się
o dofinansowanie badań ograniczała się
do działalności koordynacyjnej i organizacyjnej, nie zaś stricte badawczej, zgodnie

11
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z oczekiwaniami partnerów. POLSA podejmowała też inicjatywy nawiązania
współpracy z uczelniami zagranicznymi,
m.in. z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Nie doszło do niej ze względu na brak
kadry i dofinansowania oraz niedookreśloną rolę Agencji (możliwe było wyłącznie
pośrednictwo w kontaktach z uczelniami polskimi). Najbardziej zaawansowana była współpraca z Niemiecką Agencją
Kosmiczną (DRL11). W latach 2016–2019
(I połowa) POLSA, we współpracy z tą instytucją, podjęła inicjatywę uruchomienia
na polskich uczelniach trzech międzynarodowych zespołów badawczych działających pod kierunkiem zagranicznych specjalistów. Celem miało być prowadzenie
badań nad usługowym przetwarzaniem
danych wielkoskalowych dla gospodarki morskiej, robotów autonomicznych
oraz kwantowych technologii satelitarnych, a rezultatem – pozyskiwanie środków
w konkursach europejskich oraz promowanie młodej kadry naukowej. Warunkiem strony niemieckiej było pozyskanie
gwarancji finansowania połowy kosztów
wynagrodzenia profesora wizytującego
w okresie co najmniej trzech lat. W tej sprawie POLSA zwróciła się do Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej. Z uwagi
na konkursowy charakter finansowania zaproponowano POLSA budowę konsorcjum
mającego ubiegać się o dofinansowanie.
Taką formą współpracy strona niemiecka
nie była jednakże zainteresowana, dlatego do końca 2019 r. umowa o współpracy
nie została zawarta.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
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POLSA nie podjęła współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dotyczącej identyfikowania i analizy potrzeb kształcenia na poziomie wyższym,
m.in. specjalistów w zakresie użytkowania
przestrzeni kosmicznej. W 2018 r. w Agencji
powstał Raport o stanie kształcenia na poziomie wyższym w obszarze badań kosmicznych i satelitarnych w Polsce w roku akademickim 2017–2018, zawierający – oprócz
diagnozy – proponowane kierunki działań.
We wstępie do Raportu napisano, że przygotowując go POLSA wypełniała ustawowy
obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 15
ustawy z 26 września 2014 r. o Polskiej
Agencji Kosmicznej12. Przepis ten stanowi,
że do zadań POLSA należy identyfikowanie
i analizowanie, we współpracy z ministrem
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, potrzeb kształcenia na poziomie
wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie
kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, w szczególności inżynierii satelitarnej, w kooperacji z krajowymi
i zagranicznymi uczelniami i instytucjami
badawczymi. Jednakże Raportu nie przekazano Ministrowi NiSW ani nie upubliczniono. POLSA argumentowała, że nie było potrzeby współpracy z ministrem właściwym
ds. szkolnictwa wyższego, m.in. ze względu
na autonomię uczelni, pozwalającą na powoływanie i prowadzenie nowych kierunków
studiów. Najwyższa Izba Kontroli uznała
te argumenty za nieakceptowalne. Skoro
celem dokumentu była diagnoza stanu
kształcenia, Agencja miała obowiązek

12
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udostępnić ić go organowi, z którym POLSA
zobligowana była do współpracy w tej dziedzinie. Konsekwencją braku współpracy
jest ryzyko utraty potencjalnie możliwego
do uzyskania efektu synergii.
Słabością Agencji było też niemonitorowanie rezultatów działań promocyjnych.
Wymaga to wprawdzie stworzenia odpowiednich narzędzi badawczych, pozwala
jednak na dokładne określenie skuteczności przedsięwzięć, rozumianych jako trwałe przekonanie adresatów do pożądanych
zachowań gospodarczych i/lub utrwalenia
w nich pozytywnego wizerunku polskiego
sektora kosmicznego. Ocena skuteczności promocji pozwoliłaby także na precyzyjną alokację środków na zamierzenia
o najwyższej efektywności. Tymczasem
POLSA, zaangażowana w procesy budowy
kadr, nie dysponowała np. instrumentami
pozwalającymi śledzić odpływ wykształconych w Polsce specjalistów.

Agencja Rozwoju Przemysłu
ARP SA wdrażała i samodzielnie finansowała powstały w 2016 r. autorski Kompleksowy program wsparcia sektora technologii kosmicznych w Polsce. W jego ramach
organizowano m.in. staże dla młodych inżynierów w firmach sektora kosmicznego
oraz w ESA. Każdy przedsiębiorca zgłaszający akces do programu miał możliwość
zatrudnienia jednego stażysty, odpowiednio do ustalonego profilu. Staże ukończyło
łącznie 31 osób.
Na przełomie lat 2016/2017 Agencja
była merytorycznym partnerem pierwszego

Dz.U. z 2019 r. poz. 1793, ze zm.
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w Polsce akceleratora technologii kosmicznych Space3.ac, wspierającego projekty
wykorzystujące dane z obserwacji Ziemi
i nawigacji satelitarnej. W grupie mentorów znajdowali się pracownicy ARP SA,
doradzający w kwestiach biznesowych
i technicznych. W 2017 r. Agencja,
we współpracy z ministrem właściwym
do spraw gospodarki, dokonała wyboru
konsorcjum, które ma utworzyć w Polsce
centrum inkubacji biznesowej ESA (dalej:
ESA BIC Poland). W jego skład weszły trzy
aplikujące konsorcja regionalne oraz ARP
SA, jako lider ESA BIC Poland. Corocznie
ma powstawać 12 startupów. Podpisana w marcu 2019 r. umowa konsorcjum
miała stanowić część formalnego wniosku
o utworzenie ESA BIC Poland, który planowano złożyć w Dyrekcji Generalnej
ESA w lutym 2020 r. Mechanizm działania inkubatora opiera się na bezzwrotnym finansowaniu startupów na poziomie 50 tys. euro przez pierwszych pięć
lat funkcjonowania. Połowę tej kwoty
finansuje ESA, a resztę lokalni partnerzy inkubatora. Oprócz finansowania
bezzwrotnego, inkubator zobligowany
jest do zapewnienia uczestnikom dostępu do finansowania dłużnego (np. kredytu)
oraz wsparcia technologicznego w wymiarze 80 godzin. Konsorcjum musi zapewnić
na ten cel 300 tys. euro rocznie. Do 14 listopada 2019 r. wszyscy liderzy konsorcjów regionalnych przekazali informacje
o zaangażowaniu finansowym na 2020 r.,
a niektórzy także na lata kolejne.
W ramach wsparcia finansowego ARP SA
uruchomiła linię pożyczkową dla sektora kosmicznego. Pożyczki, w wysokości do 2 mln zł, mogły być wykorzystane na realizację projektów związanych
– 51 –
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z technologiami kosmicznymi. Okres pożyczkowy wynosił – co do zasady – pięć lat
z opcją przedłużenia do lat siedmiu. W czasie objętym kontrolą o pożyczkę zwróciło
się pięć firm, z których dwie je otrzymały
i spłaciły. Ograniczająco na zainteresowanie
ofertą ARP SA wpływało to, że działalność
była prowadzona zgodnie z polityką inwestycyjną, ukierunkowaną na minimalizację
ryzyka finansowego. W praktyce oznaczało to m.in. brak możliwości finansowania
prac badawczo-rozwojowych lub inwestycji
na wczesnym etapie funkcjonowania firm
(zbyt duże ryzyko niepowodzenia).
Ograniczone były też inwestycje finansowe ARP SA w spółki sektora. Według stanu na 2 października 2019 r. Agencja posiadała udziały tylko w dwóch spółkach działających w sektorze technologii
kosmicznych, tj.: 19,35% udziałów w firmie Creotech Instruments SA oraz 44%
w PIAP Space sp. z o.o. Relatywnie niska
skala zaangażowania kapitałowego Agencji
– w programie przewidywano zaangażowanie w trzy spółki rocznie – była wynikiem
niwelowania ryzyka. Akceptowalne ryzyko
biznesowe inwestycji przez ARP SA powodowało, że tylko niewielka grupa firm spełniała ustalone kryteria. Większość ofert
odrzucano, ponieważ ich celem było pozyskanie współfinansowania dla projektów badawczo-rozwojowych realizowanych ze środków NCBiR. Dla ARP SA
ryzyko związane z taką inwestycją było
zbyt wysokie.

Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości
PARP nie została wymieniona w Strategii jako realizator jej celów, jednakże do 2016 r. prowadziła szczególnie
Nr 1/styczeń-luty/2021
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intensywne działania wspierające rozwój
sektora kosmicznego. Były skoncentrowane na przedsięwzięciach edukacyjnych
i promocyjnych, w tym ukierunkowanych
na pozyskiwanie partnerów zagranicznych.
W każdym uczestniczyło kilkudziesięciu
przedstawicieli firm sektora kosmicznego.
Koszty były relatywnie niskie i obejmowały wyłącznie wydatki organizacyjne (najwięcej – 17,5 tys. zł wydano na imprezę,
w której uczestniczyło 50 osób reprezentujących 39 podmiotów).
Także w kolejnych latach PARP kontynuowała wsparcie dla sektora kosmicznego.
Szczególnie ważną inicjatywą były dwa
programy akceleracyjne dla startupów.
W 2016 r. PARP ogłosiła konkurs na organizację pilotażowego programu ScaleUp,
którego celem było połączenie potencjału
intelektualnego twórców startupów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek Skarbu
Państwa. W efekcie PARP zawarła z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną
sp. z o.o. (PSSE) umowę na realizację projektu Techniki satelitarne dla transportu
intermodalnego. Jego istotą było poszukiwanie przez akcelerator – PSSE, działający we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami (odbiorcami rozwiązań technologicznych), startupów dysponujących
innowacyjnymi produktami lub usługami.
Akcelerator miał pomagać w nawiązaniu
takich relacji biznesowych, aby po zakończeniu programu możliwe było testowe
wdrożenie u dużego przedsiębiorcy rozwiązania proponowanego przez startup.
Elementem akceleracji było wsparcie doradcze i mentorskie dla startupów (o wartości do 50 tys. zł) oraz finansowe (grant
w wysokości do 200 tys. zł). Koszt całego
52
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projektu wyniósł ostatecznie 6,4 mln zł.
PSSE pozyskała do współpracy 11 dużych
przedsiębiorców jako partnerów projektu.
W efekcie dokonano 23 wdrożeń testowych
i podpisano pięć umów pomiędzy startupami a dużymi firmami. Według wiedzy
PSSE (grudzień 2019 r.), wszystkie podmioty uczestniczące w programie nadal
prowadziły działalność gospodarczą.
W grudniu 2018 r. PARP podpisała z firmą Blue Dot Solutions sp. z o.o.
z Gdańska umowę na kontynuację programu akceleracyjnego w ramach programu ScaleUp II. Wartość umowy wyniosła
15 mln zł, w tym m.in. 11,2 mln zł na granty
dla beneficjentów końcowych (startupów)
oraz 2,9 mln zł na usługi doradcze. Firma
Blue Dot Solutions, zgodnie z założeniami,
miała przekazywać beneficjentom granty
pieniężne (do 200 tys. zł) oraz udzielać
wsparcia w ramach doradztwa o wartości do 50 tys. zł. Przewidziano rekrutację 64 startupów. Do czasu zakończenia
kontroli NIK w grudniu 2019 r. umowy
akceleracyjne podpisano z siedemnastoma
firmami spośród 115 aplikujących. Przekazano im wsparcie pieniężne w wysokości 1,6 mln zł oraz usługi doradcze o wartości 127 tys. zł. Program przewidziano
do 31 stycznia 2021 r.

Program Copernicus
W 2010 r powstał z inicjatywy Unii Europejskiej program monitorowania Ziemi
– Copernicus. Jego głównym celem jest
wypracowanie metod zdalnego monitorowania stanu środowiska. Dane pozyskane
za pomocą satelitów i w pomiarach prowadzonych z naziemnych stacji pomiarowych
oraz sensorów zainstalowanych na statkach
powietrznych i morskich są przetwarzane
– 52 –
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na potrzeby tzw. serwisów informacyjnych,
dostarczających użytkownikom określone
produkty (mapy tematyczne, bazy danych,
raporty). System ma umożliwiać uczestnikom dostęp do dokładnych danych i informacji satelitarnych z dziedziny środowiska i bezpieczeństwa. Poszczególne kraje
członkowskie UE mogły tworzyć krajowe
struktury do odbioru i przetwarzania danych pochodzących z systemu. Utworzenie
ich w Polsce było jednym z celów szczegółowych PSK. Za wdrożenie Programu odpowiadał minister właściwy do spraw nauki
(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
W październiku 2017 r., po przeprowadzeniu stosownego postępowania, do pełnienia funkcji operatora systemu zapewniającego dostęp do danych satelitarnych,
został rekomendowany IMGiW. Ostateczne ustanowienie operatora wymagało
przystąpienia Polski do tzw. Naziemnego
Segmentu Współpracującego Sentinel13,
co nastąpiło w 2018 r. Koszty prac przygotowawczych do odbioru i udostępniania
danych pokrywane były ze środków współfinansowanego przez UE projektu Sat4Envi – systemu operacyjnego gromadzenia,
udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku. Projekt
Sat4Envi zakładał stworzenie możliwości
powszechnego i łatwego korzystania z cyfrowych informacji satelitarnych dzięki zasobom: IMGiW, Centrum Badań Kosmicznych PAN, POLSA oraz Akademickiego

13
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Centrum Komputerowego „Cyfronet”
Akademii Górniczo-Hutniczej. Wartość
projektu wyniosła 17,9 mln zł, zaś dofinansowanie ze środków unijnych – ok.
15,2 mln zł. W ramach umowy IMGiW
zmodernizował użytkowaną infrastrukturę do odbioru i przechowywania danych
satelitarnych oraz utrzymywał łącza z siecią dostępu publicznego oraz tzw. łącza
o podniesionej przepustowości. Instytut
zapewnił też gromadzenie i udostępnianie
bieżących danych programu Copernicus
wraz z utrzymaniem 30-dniowego archiwum tych danych. W ramach projektu
zgromadzono historyczne informacje pochodzące z satelitów Sentinel dla obszaru
Polski i otoczenia (aktualnie 440 terabajtów
danych). Planowany jest także zakup stacji
odbioru i przetwarzania danych Sentinel-1.
Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2018 r., a zakończenie zaplanowane jest
na 24 marca 2021 roku14.
Dane z Programu Copernicus mają być
dostępne powszechnie i bezpłatnie dla każdego, kto wyrazi zainteresowanie i zarejestruje się jako użytkownik na stronie internetowej Instytutu15. W lutym 2020 r.
funkcjonował już system obsługi klienta. Pierwszeństwo w dostępie do danych
mają służby zarządzania kryzysowego, dysponujące możliwością wglądu w szerszy
zasób danych niż pozostali użytkownicy.
W latach 2014–2020 na realizację działań związanych z wdrożeniem Programu

Sentinel to seria europejskich misji kosmicznych o charakterze teledetekcyjnym, czyli badań wykonywanych z pewnej odległości (zdalnie) przy wykorzystaniu specjalistycznych czujników. Sentinel jest częścią
Programu Copernicus. W konstelacji Sentinel 11.12.2019 znajdowało się siedem satelitów. Umieszczenie
kolejnych zaplanowano na lata: 2020, 2021, 2025 i 2027.
<https://www.imgw.pl/en/node/63>.
<https://copernicus.imgw.pl/#/home>.
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Copernicus Komisja Europejska przeznaczy łącznie 4,3 mld euro. Polska nie ponosi
odrębnych kosztów uczestnictwa w Programie, poza składkami do ESA, z których jest współfinansowany Program.
Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe
zainteresowane realizacją zadań związanych z Programem mogą brać udział
w otwartych postępowaniach przetargowych lub konkursach organizowanych
przez ESA. W okresie objętym kontrolą
sześć działających w Polsce firm realizowało osiem kontraktów o łącznej wartości
13,7 mln euro. Najwyższa wartość kontraktu wyniosła 11,3 mln euro, a najniższa
18,4 tys. euro. Umowy dotyczyły głównie
operacji w internetowym serwisie informacyjnym oraz rozwoju tego serwisu.

Program Galileo
W 1999 r. Parlament Europejski przyjął
rezolucję w sprawie budowy transeuropejskiej sieci pozycjonowania i nawigacji,
tj. Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS), funkcjonującego obecnie pod nazwą Galileo. Celem programu
jest utworzenie i eksploatacja światowej
infrastruktury nawigacji satelitarnej i pozycjonowania satelitarnego, przeznaczonej
wyłącznie do celów cywilnych, dostępnej
dla podmiotów publicznych oraz prywatnych w Europie i na świecie. Jest to europejski odpowiednik amerykańskiego

16
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GPS i rosyjskiego GLONASS. Za wdrażanie Programu Galileo odpowiada Komisja Europejska, która zarządza środkami na jego realizację i sprawuje nadzór
nad Galileo oraz towarzyszącym mu programem EGNOS16. Zarządzająca programami Agencja Europejskiego Globalnego
Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA)
odpowiada natomiast za przygotowania
rynku do wdrożenia systemu. Prowadzi
m.in. bezpośrednie rozmowy z producentami tzw. chipsetów17 czyli urządzeń i odbiorników w celu uwzględnienia sygnałów
Galileo w najnowszych produktach. Zakończenie etapu rozwoju przewidywane
było na rok 2013, a etapu wdrażania na rok
2020. Pierwsze cztery satelity operacyjne
zostały zbudowane i uruchomione w latach 2011–2012. Roboczą eksploatację
systemu rozpoczęto stopniowo w latach
2014–2015, natomiast oficjalne uruchomienie pierwszych usług miało miejsce
15 grudnia 2016 r. KE zainaugurowała
tzw. usługę powszechnie dostępną – bezpłatną dla wszystkich użytkowników;
usługę PRS18 – dla administracji publicznej
i służb specjalnych oraz usługę poszukiwawczo-ratowniczą (SAR) – stanowiącą
europejski wkład do międzynarodowego satelitarnego systemu alarmowania
i lokalizacji COSPAS-SARSAT, opartego na systemie nadajników sygnałów
radiowych.

Program EGNOS ma na celu poprawę jakości sygnałów istniejących światowych systemów nawigacji
satelitarnej, w tym systemu Galileo.
Grupa specjalistycznych układów scalonych, które są przeznaczone do wspólnej pracy.
Usługa ta, niezależna od jakiegokolwiek państwa obcego, ma zapewnić możliwość korzystania przez podmioty
rządowe z bardzo dokładnych danych lokalizacyjnych i pomiaru czasu, zabezpieczonych przed możliwością
nieuprawnionej ingerencji (zakłócenia). Za jej wdrożenie odpowiada w Polsce Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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Rysunek 2.

Wkład Polski w finansowanie programów Galileo i EGNOS (mln euro)
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Źródło: Obliczenia własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Od grudnia 2019 r. wszyscy posiadacze
odbiorników dostosowanych do Galileo
mogą korzystać z jego usług, np. w nawigacji satelitarnej (telefony mobilne19), w rolnictwie precyzyjnym, zarządzaniu flotą,
usłudze eCall20 w samochodach, w zarządzaniu infrastrukturą krytyczną, geodezji
etc. W 14 portach lotniczych w Polsce,
tj.: w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie,
Katowicach, Lublinie, Łodzi, Warszawie,
Modlinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Olsztynie, Wrocławiu i Zielonej
Górze wdrożono tzw. procedurę podejścia LPV 200, czyli najbardziej dokładną
z usług EGNOS. Pełne wykorzystanie
funkcjonalności systemu Galileo będzie
możliwe po 2020 r. Według KE, priorytetem jest zapewnienie do końca 2025 r.
pełnego dostępu do wszystkich usług systemu na całym terytorium UE
Państwa członkowskie Unii mają ograniczoną rolę w realizacji programów Galileo

19
20
21

i EGNOSS. Jedyną funkcjonalnością samodzielnie wdrażaną przez państwa członkowskie UE jest PRS – usługa publiczna
o regulowanym dostępie. Poza jej wdrożeniem, udział państwa członkowskiego
UE w programach możliwy jest jedynie
przez instalację na jego terytorium elementu infrastruktury naziemnej. W ramach
systemu EGNOS jedna ze stacji pomiarowo-obserwacyjnych (tzw. RIMS21) zlokalizowana jest w Warszawie, na terenie
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej
Akademii Nauk.
Na przeprowadzenie projektów Galileo
i EGNOS w latach 2007–2013 Wspólnoty
Europejskie przeznaczyły 3,4 mld euro.
Działania związane z tymi programami
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. oszacowano na 7,1 mld euro.
Wkład Polski w finansowanie programów Galileo i EGNOS w latach 2016–2019
wyniósł łącznie 112,7 mln euro. Zadania

Listę urządzeń korzystających można sprawdzić na stronie <https://www.usegalileo.eu/>.
Ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych.
Ranging and Integrity Monitoring Stations – RIMS stacje pomiarowo-obserwacyjne (odczytują depesze nawigacyjne z satelitów GPS).
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zlecane przez KE wdrażane są przez ESA.
Większość kontraktów zawarły największe
podmioty europejskie (jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE bądź przed akcesją do ESA). W latach 2014–2020
11 polskich podmiotów (przedsiębiorcy
oraz jednostki naukowe i badawcze) zawarło umowy z ESA na realizację 26 projektów
z zakresu telekomunikacji oraz nawigacji.
Ich wartość wyniosła łącznie 5,5 mln euro.

Bariery rozwoju
polskiego sektora kosmicznego
NIK poprosiła jednostki naukowe i badawcze oraz firmy sektora o wskazanie
najważniejszych barier rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Odpowiedzi
w znacznej mierze potwierdziły ustalenia badań kontrolnych. Za najważniejszą
barierę ankietowani uznali brak Krajowego
Programu Kosmicznego, czyli planu rozwoju sektora w Polsce, uwzględniającego
finansowane także tych projektów strategicznych z punktu widzenia kraju, którymi
nie jest zainteresowana ESA. Drugą z barier są ograniczenia finansowe. Projekty
kosmiczne to przedsięwzięcia wieloletnie,
które wymagają konsekwentnych inwestycji. Zdaniem ankietowanych ograniczona
składka do programów opcjonalnych ESA
oraz brak KPK mogą spowodować w branży stagnację, a nawet regres. Istniejące
źródła finansowania projektów w zdecydowanej większości wymagają znacznego
wkładu własnego oraz uzyskania realnych,
wdrożeniowych efektów w ciągu 3-4 lat.
Spełnienie pierwszego z tych warunków
jest trudne dla polskich firm z małym kapitałem i niewielkimi możliwościami inwestycyjnymi. Spełnienie drugiego prawie niemożliwe przy rzetelnym podejściu.
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Proces opracowania produktu, jego testów i weryfikacji przez misję kosmiczną jest dłuższy niż 4 lata, co może skłaniać do wdrażania produktów pozornych,
tzn. praktycznie niemożliwych do sprzedaży na rynku. Ankietowani wskazywali
też na brak koordynacji działań instytucji
państwowych zaangażowanych w realizację i finansowanie polityki kosmicznej
– np. na brak związku między subskrypcją
do programów opcjonalnych ESA i celami
Polskiej Strategii Kosmicznej a tematami
konkursów w NCBiR. Wybór projektów
nie odpowiada rzeczywistym potrzebom
administracji, a to sprawia, że przedsiębiorcy decydują się przeważnie na budowę małych satelitów optycznych. Bez precyzyjnego podziału kompetencji, spójnej
i konsekwentnie realizowanej wizji oraz finansowania polski przemysł kosmiczny będzie w dalszym ciągu rozproszony. Część
ankietowanych dostrzegło preferencyjne
podejście państwa do firm prywatnych,
czego przejawem jest adresowanie do nich
większości ogłaszanych przez NCiBR konkursów sektorowych i regionalnych. Mechanizm finansowania badań naukowych
i stosowanych (nie tylko w technologiach
kosmicznych) preferuje małe i średnie
przedsiębiorstwa, co prowadzi do niekorzystnych zjawisk. Należy do nich pożytkowanie znacznych środków krajowych
przez podmioty stanowiące oddziały dużych firm zagranicznych, których priorytety działań nie zawsze pokrywają się
z interesem państwa i które nie realizują
obiecanych transferów technologii. Inną
konsekwencją jest traktowanie uczelni
przez przedsiębiorstwa jako członka zespołu potrzebnego tylko do pozytywnej
oceny projektu, przy niewielkim udziale
– 56 –
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merytorycznym. Taka konstrukcja finansowania przyczynia się do rozdrobnienia
tematyki badawczej, wskutek czego uzyskiwane wyniki nie kreują wartości dodanej i rzeczywistego wzrostu kompetencji
w kraju. Na rynku pracy brakuje odpowiednio wykształconej kadry, dlatego
– zdaniem ankietowanych – konieczne
jest wprowadzenie nowych kierunków
studiów lub dostosowanie programów nauczania do już istniejących. Istnieje ryzyko
odpływu kadry do innych krajów, ponieważ jej potencjał w Polsce nie jest w pełni
wykorzystany, a firmy sektora nie mogą
zapewnić konkurencyjnych warunków zatrudnienia. Barierą jest także brak gotowości administracji rządowej i samorządowej
do odbioru i operacyjnego wykorzystywania danych satelitarnych. W konsekwencji
popyt ze strony polskich instytucji i agencji publicznych na zaawansowane usługi
świadczone przez krajowe firmy jest zdecydowanie zbyt niski.

Wnioski
Na podstawie wyników kontroli Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wnioski

dotyczące m.in.: spowodowania przez Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej możliwie
szybkiego opracowania nowej wersji Krajowego Programu Kosmicznego, uwzględniającej możliwości finansowe kraju; doprowadzenia przez ministra właściwego
do spraw gospodarki do zakończenia prac
nad projektem ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych, a także ustanowienia,
we współpracy z pozostałymi zainteresowanymi instytucjami, skutecznego systemu koordynacji oraz bieżącego monitoringu
realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej.
Zapewnienie efektywnych mechanizmów
współpracy z innymi ministrami w ramach
koordynacji zadań wynikających z PSK
wymaga w ocenie NIK realnego wsparcia
Prezesa Rady Ministrów, który posiada
odpowiednie uprawnienia władcze wobec
wszystkich podległych resortów.

LECH ONISZCZENKO
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK

Słowa kluczowe: sektor kosmiczny, Polska Strategia Kosmiczna, Krajowy Program Kosmiczny,
przedsiębiorca, wsparcie, rozwój

Bibliografia:
1.

M.E.Wachowicz (red. nauk): Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa – możliwości
rozwoju – pozyskiwanie środków, Praca zbiorowa, POLSA, 2017 r.
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ABSTRACT
Development of the Polish Space Sector – Progression Barriers
The development of the Polish space sector, due to its capital-intensive nature, depends,
in the first place, on cooperation with foreign partners having strong capital, including,
among other, the European Space Agency, and on the grants from public funds. The
forms and scope of the state’s support for the space sector have been comprised, in
a general manner, in the Polish Space Strategy, which should be elaborated on in the
National Space Programme. The Strategy defines specific ministers, and state agencies and companies that are supposed to implement its goals, and the minister competent for the economy as the body responsible for the coordination and supervision
of the Strategy realisation. Both the Minister of Science and Higher Education and
the Minister of Digitalisation have met their duties, and their efforts have led to the
launch of the European space programmes – Copernicus and Galileo – in Poland. The
Industrial Development Agency has consistently implemented an original autonomous project for financial and capital support for space sector entities’ development,
including promotional activities. Entrepreneurs have also used the support from the
Polish Agency for Enterprise Development which – although it has not been listed in
the Strategy – conducted various promotional and training activities, including support
for establishment of start-ups. By the end of 2019, the National Space Programme was
not adopted, though, the elaboration of which lied with the Polish Space Agency. The
draft document the Agency provided comprised an unreliable financial part, so it was
rejected. The lack of the National Space Programme is considered, by entrepreneurs,
as one of the most serious threats to the further development of the space sector in
Poland. The minister responsible for the economy effectively sought for large sums
of contracts for the Polish entrepreneurs with the European Space Agency. However,
the minister has not established a system for coordinating the Strategy implementation, with goals and directions clearly assigned to all the involved institutions, which
hampered the potential synergy of their activities. The minister has not elaborated
criteria for evaluating the growth of the Polish space sector’s competitiveness, either,
and consequently has not monitored the impact of the state budget’s expenditure on
the sector’s effectiveness.
Lech Oniszczenko, Supreme Audit Office, Department of Economy, Public Assets
and Privatisation
Key words: space sector, Polish Space Strategy, National Space Programme, entrepreneur,
support, development
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Przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania

Wsparcie osób z autyzmem
i zespołem Aspergera
GRZEGORZ WALENDZIK, VIOLETTA NOWAK

Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych
problemów zdrowotnych. Państwo powinno więc zapewnić właściwą opiekę cierpiącym
na tę chorobę lub zespół Aspergera w okresie ich edukacji. Należy stworzyć im warunki
do zdobycia wykształcenia i przygotowania zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki
niepełnosprawności. Po zakończeniu edukacji osoby dorosłe powinny mieć zagwarantowane wsparcie i pełny dostęp do skutecznej rehabilitacji, umożliwiającej przygotowanie do pracy i samodzielnego życia. Niespełnienie tych wymogów może spowodować
regres i utratę nabytych umiejętności, a w konsekwencji prowadzić do wykluczenia
społecznego. NIK sprawdziła skuteczność systemu wsparcia dla osób z tymi dysfunkcjami1. Okazało się, że nie zapewnia on wystarczającej pomocy.

Wprowadzenie
Autyzm uznaje się za jedno z najcięższych
zaburzeń rozwojowych a obciążone nim
osoby są zależne od pomocy innych,
ze względu na ograniczone możliwości
porozumiewania się, nawiązywania relacji społecznych i podejmowania decyzji
dotyczących kierowania własnym życiem2.

1

2

3
4

Głębokość dysfunkcji, stopnia nasilenia
i rodzaju występujących problemów jest
różna3. U dzieci z autyzmem może być
diagnozowana dodatkowo niepełnosprawność intelektualna. Dotyczy to – według
różnych badań – od 50% do 75%4 chorych
na zespół Aspergera charakteryzuje się
tymi samymi, co autyzm dysfunkcjami,

Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania, nr ewid. P/19/073, Delegatura NIK w Kielcach, czerwiec 2020 r.,
<https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/wsparcie-osob-z-autyzmem-i-zespolem-aspergera.html>.
M. Jankowska, A. Rymsza, E. Wilder i in.: Autyzm – sytuacja dorosłych. Raport 2013, s. 34, 
<http://autyzmwpolsce.pl/pliki/Raport_2013_ Autyzm.pdf> dostęp 31.7.2020.
E. Pisuła: Autyzm przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk, Harmonia, 2018 r., s.19.
Różnice wynikają z trudności w diagnozowaniu poziomu inteligencji osoby z autyzmem, wynikające z zaburzeń związanych z uwagą, spostrzeganiem i odbiorem nowych sytuacji.
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ale osoby z tą niepełnosprawnością
mieszczą się najczęściej w normie intelektualnej5. Można wyróżnić wśród nich
grupę przejawiającą specjalne zdolności
(ok. 10% populacji)6.
Liczba osób na świecie z rozpoznanym
autyzmem zwiększa się w bardzo szybko. Zaznaczyć należy, że przez dekady
zmieniały się zarówno kryteria diagnostyczne, jak też skuteczność programów
przesiewowych i świadomość społeczna
tego schorzenia. W latach 80. jego występowanie diagnozowano u jednego dziecka
na 2000 (0,05%), obecnie ogólnoświatowe
statystyki wskazują, że może ono występować u jednego dziecka na 100 (1%)7.
Statystyki Amerykańskiego Centrum
Kontroli i Prewencji Chorób z 2016 r.
podają, że w USA spektrum autyzmu
zdiagnozowano u co 54. (1,85%) dziecka8. W Wielkiej Brytanii dane National
Autistic Society pokazują występowanie autyzmu u dzieci na poziomie 1,1%
(ok. 700 000 osób w całej populacji)9.
Szacuje się, że autyzmem dotkniętych
jest 0,6% mieszkańców Unii Europejskiej, czyli ok. 5 mln osób10.

5

6
7

8

9
10
11
12

Grzegorz Walendzik, Violetta Nowak

Wysokie wskaźniki częstości występowania autyzmu są wyjaśniane w różny
sposób. Mogą wynikać ze zmiany w definiowaniu tego schorzenia, poprawy jego
wykrywalności lub wpływu patogennych
czynników środowiskowych11. Niezależnie
od przyczyn wzrostu, wskaźniki te powinny być uwzględniane w polityce społecznej,
wiążą się bowiem ze zwiększonymi potrzebami dotyczącymi wczesnego diagnozowania, terapii, edukacji i rehabilitacji osób
z autyzmem, a także wsparcia ich rodzin.

Autyzm w Polsce
W Polsce wyraźnie zaznacza się coroczny
wzrost liczby osób, u których zdiagnozowano autyzm lub zespół Aspergera.
W Systemie Informacji Oświatowej
(SIO) gromadzone są informacje dotyczące takich uczniów oraz grupy z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
(EKSMOoN) pozwala na uzyskanie informacji o liczbie osób, którym po 2010 r.
wydano orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności12

Według aktualnie stosowanej w Polsce Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) zarówno autyzm, jak i zespół Aspergera mieszczą się we wspólnym podrozdziale F84 Całościowe
zaburzenia rozwojowe, choć są dalej rozróżnione, jako F84.0 autyzm dziecięcy, F84.1 autyzm atypowy i F84.5 zespół
Aspergera. W znowelizowanej wersji tej klasyfikacji (ICD-11), najprawdopodobniej znajdzie się również określenie
zaburzeń ze spektrum autyzmu, w miejsce dziś stosowanych określeń autyzmu i zespołu Aspergera.
Por. T. Attwood: Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, Gdańsk, Harmonia, 2013 r., s. 23.
C.J. Newschaffer, LA. Croen, J. Daniels J, E. Giarelli, JK. Grether, SE. Levy, DS. Mandell, LA. Miller,
J. Pinto-Martin, J. Reaven, AM. Reynolds, CE. Rice, D. Schendel, GC. Windham: The epidemiology of autism spectrum disorders, s. 235–258, “Annual Review of Public Health” 28, 2007 r.
Centers for Disease Control and Prevention, Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder, 
<https://www.cdc.gov/ncbddd/ autism/data.html> dostęp 31.7.2020.
<https://polskiautyzm.pl/rozpowszechnienie-autyzmu> dostęp 24.7.2020.
Raport 2013. Autyzm – sytuacja dorosłych, op.cit., s. 35.
Autyzm przyczyny, symptomy, terapia, op.cit., s. 21.
Dzieciom i młodzieży do 16. roku życia wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności, osobom powyżej
tego wieku – orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
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Liczba uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera w latach szkolnych
2016/2017–2018/2019

Rysunek 1.

Uczniowie z autyzmem lub zespołem Aspergera
Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem
2016/2017

27 794

10 264

2017/2018

34 437

11 742

2018/2019

40 884

13 520
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Źródło: Obliczenia własne NIK na podstawie danych SIO.

z symbolem 12-C (całościowe zaburzenia
rozwojowe)13. Analiza danych SIO pozwala stwierdzić, że w latach szkolnych
2016/2017–2018/2019 liczba uczniów,
u których rozpoznano autyzm lub zespół Aspergera corocznie zwiększała się
o ok. 20% (rysunek 1)14. W roku szkolnym 2018/2019 z kształcenia specjalnego w szkołach i przedszkolach korzystało
54,4 tys. dzieci z tymi niepełnosprawnościami. Oznacza to, że zdiagnozowano
autyzm lub zespół Aspergera u jednego
na 115 (0,87%)15.

13
14

15
16

W systemie EKSMOoN zaewidencjonowano 212 234 osoby niepełnosprawne,
które nie ukończyły 16. roku życia16. Całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C)
wskazano jako jedną z przyczyn niepełnosprawności u 44 302, tj. u co piątej
osoby. Zgodnie z EKSMOoN, w 2019 r.
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
miały 2 500 874 osoby powyżej 16. roku
życia. Spośród nich, co najmniej jedną
przyczynę niepełnosprawności, oznaczoną
symbolem 12-C, wskazano u 10 711 osób
(0,4% ogółu).

Według ICD-10 tej grupie zaburzeń odpowiadają choroby ujęte w pkt F.84.
W systemie SIO dane o tych uczniach gromadzone są w ramach jednej grupy „autyzm, w tym zespół
Aspergera”, określonej w § 1 ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia
2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.
poz. 1578, ze zm.).
W roku szkolnym 2018/2019 we wszystkich typach szkół i przedszkolach było 6361 tys. uczniów (dane SIO).
Dane na 16.5.2019.

– 61 –

Nr 1/styczeń-luty/2021

61

kontrola i audyt

Systemy wsparcia
Sejm RP przyjął 12 lipca 2013 r. Kartę
Praw Osób z Autyzmem17. Nie jest ona
źródłem prawa i nie przewiduje się w niej
dodatkowych uprawnień dla osób z autyzmem, zwraca się jednak uwagę, że takie
osoby mają specyficzne potrzeby i powinno się to brać pod uwagę we wszystkich
rozwiązaniach regulujących system wsparcia. Propagowanie praw osób z autyzmem
(np. w ramach corocznie obchodzonego
Światowego Dnia Autyzmu18), przyczynia
się także do lepszego zrozumienia trudności związanych ze stygmatyzacją, dyskryminacją i brakiem wsparcia, jakich one
doświadczają w życiu codziennym19.
System edukacji umożliwia uczniom
z niepełnosprawnościami, w tym uczniom
z autyzmem lub zespołem Aspergera, uzyskanie wykształcenia i przygotowania zawodowego w wybranej przez nich szkole.
Zgodnie z obowiązującym od 1 września
2017 r. art. 127 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe20 (wcześniej z art. 71b ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty21), proces
edukacji uczniów niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym wymaga

17

18
19

20
21
22

23

Grzegorz Walendzik, Violetta Nowak

specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
dostosowanych do ich możliwości i potrzeb. Środki finansowe na kształcenie
specjalne uczniów z autyzmem czy zespołem Aspergera nalicza się według najwyższej wagi (P7=9,50) w odniesieniu
do tzw. standardu finansowego, określanego na każdy rok. Po zakończeniu edukacji osoby z autyzmem lub zespołem
Aspergera mogą kontynuować kształcenie, np. na wyższych uczelniach podjąć
zatrudnienie na tzw. otwartym rynku
pracy. Badania przeprowadzone z udziałem osób autystycznych (w normie intelektualnej) pokazują, że jest możliwe
osiągnięcie przez nie znacznego poziomu
samodzielności22. Jednak wskaźnik ich zatrudnienia jest niższy od jednego procenta,
podczas gdy w krajach Europy Zachodniej wynosi nawet kilkanaście procent23.
Większość osób z tymi schorzeniami
wymaga po zakończeniu edukacji pomocy
w przygotowaniu do pracy i samodzielnego życia. Wsparcie dla nich może być
udzielane w ramach systemu rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, finansowanego ze środków samorządów i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

M.P. poz. 682. Wcześniej Karta Praw Osób z Autyzmem została uchwalona na IV Międzynarodowym Kongresie Autyzm-Europa w Hadze 12.5.1992, zatwierdzona przez Parlament Europejski 9.5.1996.
Ustalonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych na 2 kwietnia.
Karta Praw osób z Autyzmem, Refleksje i osobiste doświadczenia, s. 7-9. Publikacja Światowej Organizacji
Autyzmu, Warszawa 2016 r.
Dz.U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, ze zm.
Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa, listopad 2016,
<http://www.spisautyzmu.pl/index_files/raport_OSA.pdf>, dostęp 24.7.2020.
Wyniki badań, realizowanych przez Fundację SYNAPSIS w ramach projektu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zespołem Aspergera „Zatrudnić ASA” 
<https://publicystyka.ngo.pl/niewidzialni-osoby-z-autyzmem-na-rynku-pracy-w-polsce>, dostęp 24.7.2020.
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Niepełnosprawnych (PFRON) oraz systemu pomocy społecznej.
W ramach pierwszego z tych systemów,
osoby niepełnosprawne mogą (w zależności
od poziomu ich funkcjonowania), zostać
uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej
(WTZ) oferującego rehabilitację społeczną
i zawodową lub podjąć pracę na otwartym
lub chronionym rynku pracy (w zakładzie
pracy chronionej lub zakładzie aktywności
zawodowej – ZAZ). W WTZ stwarza się
osobom niepełnosprawnym, niezdolnym
do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zdobywaniu
lub przywracaniu umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W latach
2016–2018 liczba uczestników takich
warsztatów wzrosła z 26,5 tys. w 2016 r.
do 27,5 tys. w 2018 r. W 2018 r. w Polsce
funkcjonowało 718 aktywnych WTZ24.
W 2016 r. działało w Polsce odpowiednio
103 ZAZ, w 2019 r. – 11825. We wszystkich tych zakładach zatrudniono w 2019 r.
6927 osób, w tym 5253 pracowników niepełnosprawnych (75,8%). Dla gorzej funkcjonujących, z zaburzeniami psychicznymi,
w tym z autyzmem, organizuje się ośrodki
wsparcia – środowiskowe domy samopomocy (ŚDS), działające w ramach systemu
pomocy społecznej. Prowadzenie tych placówek jest zadaniem zleconym powiatu, finansowanym z budżetu państwa. W 2018 r.
(według stanu na koniec roku) było w Polsce 809 ŚDS, w których opieką objęto
33 716 uczestników. W 2016 r. 31 345 osób

24

25
26
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korzystało ze wsparcia w 779 ŚDS. Osoby
niepełnosprawne mogły poza tym korzystać
z innych form pomocy (także rehabilitacji
i szkoleń) realizowanych przez samorządy,
fundacje i organizacje pozarządowe w ramach projektów, również finansowanych
ze środków PFRON.

Cel i zakres kontroli
Państwo jest zobowiązane do zapewnienia
osobom z autyzmem i zespołem Aspergera
edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia, a dorosłym pomocy w uzyskaniu
i utrzymaniu zatrudnienia. NIK sprawdziła, jak to wygląda w praktyce – czy zapewniono im możliwość kształcenia zawodowego oraz przygotowania do pracy
i samodzielnego życia. Podjęto kontrolę
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Biurze Pełnomocnika
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a także w placówkach funkcjonujących na terenie sześciu województw26,
w których objęto wsparciem takie osoby.
Były to szkoły zawodowe, WTZ, ZAZ
i ŚDS. Badania kontrolne dotyczyły okresu
od 1 stycznia 2016 r. do 20 sierpnia 2019 r.
Kontrolowano spełnienie trzech warunków skuteczności funkcjonowania spójnego systemu wsparcia, tj.:
• tworzenie warunków do uzyskania wykształcenia i przygotowania zawodowego
do podjęcia pracy;
• wspierania w podjęciu aktywności zawodowej i samodzielnego życia;

<https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/.../-zaklady-aktywnosci-zawodowej-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2018-roku,6,7.html>, dostęp 10.7.2020.
<http://niepelnosprawni.gov.pl/p,85,dane-dotyczace-zakladow-aktywnosci-zawodowej>, dostęp 13.7.2019.
Tj. województw: podkarpackiego świętokrzyskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.
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• zapobieganie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych osób z autyzmem
lub zespołem Aspergera.
Zasięgano także informacji27 w: Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w 12 największych wyższych
uczelniach (na temat poprawy dostępu
do edukacji osób z autyzmem lub zespołem Aspergera oraz prowadzenia nadzoru
i monitoringu wsparcia studentów i doktorantów z tymi niepełnosprawnościami);
w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(CKE) w sprawie liczby przystępujących
i zdających egzaminy maturalne oraz potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób
z autyzmem i zespołem Aspergera; sześciu
oddziałach terenowych PFRON (na temat
podejmowanych działań wspierających
osoby z tymi niepełnosprawnościami); powiatowych urzędach pracy (dotyczącej
ich aktywności zawodowej), nieobjętych
kontrolą zakładach aktywności zawodowej
(44), i warsztatach terapii zajęciowej (111).

Ustalenia kontroli
W systemie edukacji uwzględnia się potrzeby uczniów z autyzmem lub zespołem
Aspergera i kieruje się do tej grupy adekwatne instrumenty wsparcia, choć nie zawsze
szkoły udzielają odpowiedniej pomocy.
Coraz wcześniej rozpoznaje się się autyzm u dzieci28, co pozwala na organizację
już w przedszkolu kształcenia specjalnego,
dostosowanego do specyfiki tej dysfunkcji.

27
28

29

Grzegorz Walendzik, Violetta Nowak

Przepisy oświatowe wskazują wiele obligatoryjnych dostosowań i zapewniają wysokie środki na finansowanie wsparcia,
np. na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne rozwijające
umiejętności społeczne, pomoc materialną na zakup podręczników, dostosowanie
wymagań i warunków zdawania egzaminów zewnętrznych itp. dla uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera. Zastosowanie tych form wsparcia umożliwia
włączanie ich do grupy pełnosprawnych rówieśników, zamiast kształcenia w szkołach
specjalnych i na zajęciach indywidualnych
w domu, co było najczęstszym rodzajem
pomocy przed 2015 r. Zmiany te pozwalają
na poprawę funkcjonowania społecznego
uczniów oraz zwiększają ich szanse na integrację społeczną, uzyskanie wykształcenia
i przygotowania zawodowego. W większości
skontrolowanych szkół, w przypadku niektórych podopiecznych, nie zrealizowano
zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego29. Nieprawidłowości dotyczyły
niezaplanowania i nierealizowania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także wsparcia dodatkowej osoby.
Wynikało to z problemów natury organizacyjnej, w tym trudności z zatrudnieniem
odpowiednich specjalistów, nieznajomości
przepisów oświatowych lub decyzji organu
prowadzącego, które spowodowały zmniejszenie liczby godzin zajęć.

W trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. f ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2020 r. poz.1200).
Por. wyniki kontroli NIK: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami, s. 25, < https:// www.nik.
gov.pl/kontrole/P/18/071/>.
Por. wyniki kontroli NIK dotyczącej kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych, <https://www.nik. gov.pl/kontrole/P/17/ 073/>.
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Średnie wyniki egzaminu maturalnego uczniów z autyzmem
lub zespołem Aspergera (w %)

Tabela 1.

2017 r.
Ogółem

Odchylenie
standardowe

Średnia

Średnia

Odchylenie
standardowe

Absolwenci
z autyzmem
lub zespołem
Aspergera

Średnia

Ogółem

Średnia

Absolwenci
z autyzmem
lub zespołem
Aspergera

Odchylenie
standardowe

Ogółem

Średnia

Absolwenci
z autyzmem
lub zespołem
Aspergera

2019 r.

Średnia

Przedmiot

2018 r.

J. polski
poziom podst.

52

52

21

55

55

20

52

56

18

Matematyka
poziom podst.

60

52

27

56

52

29

58

55

26

J. angielski
poziom podst.

77

71

28

73

74

25

56

76

25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CKE.

Efekty kształcenia

Wyniki kontroli wskazują, że uczniowie
z autyzmem lub zespołem Aspergera najczęściej wybierali kształcenie w zawodach
dostosowanych do ich możliwości, np.:
technik informatyk, technik teleinformatyk, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych30. Prawie wszyscy uczniowie objęci badaniem (92%) uzyskiwali
pozytywne wyniki nauczania i promocję
do następnej klasy. Większość uprawnionych absolwentów z autyzmem lub zespołem Aspergera (80% objętych badaniem)
przystąpiło do egzaminów zawodowych,

30

a ponad 60% z nich uzyskiwało świadectwo
kwalifikacji zawodowych. W latach szkolnych 2016/2017–2018/2019 większość objętych badaniem uczniów z tymi dysfunkcjami, którzy ukończyli szkołę, przystąpiło
do egzaminu maturalnego (61%). Połowa
z nich zaliczyła go w całości, pozostali zdali
maturę w sesji poprawkowej.
Ogólnopolskie wyniki matur z tych lat,
wskazują, że do egzaminów pisemnych
z obowiązkowych przedmiotów przystąpiło odpowiednio: 328, 413, 584 absolwentów z autyzmem lub zespołem Aspergera, tj. prawie połowa takich uczniów

K. Rosińska: Możliwości zawodowe osób z zespołem Aspergera na rynku pracy. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr III/2015; T. Grandin, K. Duffy: Rozwijanie talentów ścieżki kariery dla osób
z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym, s. 97-151, tłumaczenie z języka angielskiego:
T. Korybski, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2013 r.
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kończących w owych latach licea ogólnokształcące i technika. Analiza średnich
i odchyleń standardowych wyników egzaminów tych osób pozwala stwierdzić,
że większość zdała egzamin lub jego część
(tabela 1, s. 65). Było to także możliwe
dzięki dostosowaniu formy i/lub warunków ich przeprowadzenia do potrzeb
i możliwości niepełnosprawnych absolwentów. Opracowywano dla nich, w konsultacji ze specjalistami, odrębne arkusze,
w których wprowadzono np. odpowiednią
edycję teksów i zdań, wyeliminowano wyrażenia wieloznaczne, zastąpiono w arkuszu z języka polskiego temat wymagający
interpretacji tekstu poetyckiego tematem
zawierającym rozprawkę, nie stosowano
w poleceniach sformułowań odnoszących
się do emocji itp.
Nie ma pewnych danych, dotyczących
liczby osób z autyzmem lub zespołem
Aspergera, studiujących lub pracujących
naukowo na uczelniach wyższych. W informacjach gromadzonych przez Główny
Urząd Statystyczny (GUS) wyszczególnia się tylko niepełnosprawność związaną z niedosłuchem, słabym widzeniem
i dysfunkcją ruchu31. Pozostali niepełnosprawni (55% ogółu niepełnosprawnych
studentów) zaliczani są do grupy – inny
rodzaj niepełnosprawności. Z informacji
uzyskanych przez NIK z uczelni wyższych
wynika, że osoby z autyzmem lub zespołem
Aspergera podejmują studia i ich problemy

31
32

33

Grzegorz Walendzik, Violetta Nowak

są tam zauważane. Zdarzają się jednak
rezygnacje spowodowane trudnościami
w funkcjonowaniu społecznym tych osób,
wymagających indywidualnej pomocy
(np. asystenta). Uczelnie podejmują różnorodne działania, by zapewnić osobom
niepełnosprawnym warunki do pełnego
udziału w procesie kształcenia i prowadzenia pracy naukowej32. Są finansowane
ze środków publicznych w ramach dotacji podmiotowej dla uczelni. Algorytm
jej naliczania preferuje osoby słabowidzące
i słabosłyszące, którym należy zapewnić
pomoc innych osób (np. tłumacza języka
migowego) oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową (wymagające likwidacji
barier architektonicznych). Algorytm naliczania dotacji w przypadku osób z innym
rodzajem niepełnosprawności wykorzystuje najniższą wagę33.
Rehabilitacja społeczna i zawodowa

Z danych gromadzonych w EKSMOoN
wynika, że dużą grupę wśród niepełnosprawnych stanowiły osoby, u których
jedną z przyczyn orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności były całościowe zaburzenia rozwojowe
(12-C). Grupa ta była szczególnie liczna
w przypadku osób do 16. roku życia. Dane
dotyczące dorosłych mogą być zaniżone,
ponieważ niepełnosprawność oznaczona
symbolem 12-C orzekana jest dopiero
od roku 2010. Dlatego u ludzi mających

Zgodnie z przepisami dotyczącymi statystyki publicznej (formularze S-10 i S-12).
Potwierdzają to wyniki innej kontroli NIK – Realizacja przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku
stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych, <www.nik.gov.pl/kontrole/ P/18/087>.
O wartości 1,4 w porównaniu z wagami 2,9 i 3,6 dla wymienionych wyżej niepełnosprawności.
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obecnie powyżej 30. lat najczęściej nie rozpoznawano autyzmu34. Z informacji uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia
(NFZ) wynika, że cierpiący na całościowe
zaburzenia rozwojowe, to głównie osoby
z autyzmem lub zespołem Aspergera.
W Polsce nie funkcjonuje jednak spójny mechanizm pozwalający na uzyskanie o nich pełnych danych35. W systemie
nie przewiduje się dokonywania analiz jakościowych i ilościowych w odniesieniu
do konkretnych przyczyn niepełnosprawności. W latach 2016–2019 do tych osób
nie kierowano specjalnych instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej,
które miały być uzupełnieniem rozwiązań
ustawowych.
Wsparcie niepełnosprawnych
przez zajęcia w WTZ i pracę w ZAZ

Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w zajęciach w WTZ lub praca w ZAZ
stanowi etap przejściowy, który ma przygotowywać je do zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy i umożliwić
osiągnięcie pełnej rehabilitacji zawodowej
i społecznej.
Tylko w 22% WTZ i 19% ZAZ w województwach, w których przeprowadzano kontrolę, obejmowano wsparciem
osoby z symbolem niepełnosprawności
12-C oraz z rozpoznanym autyzmem

34

35

36
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lub zespołem Aspergera, wynikającym
z innych zaświadczeń (np. lekarskich) i diagnoz (np. psychologicznych)36. Mimo tego,
że można uzyskać dodatkowe finansowanie przy zatrudnianiu w ZAZ osób niepełnosprawnych z autyzmem, stanowiły
one zaledwie 2% tam pracujących (tabela 2, s. 69). Podobnie nieliczna była grupa
osób z autyzmem lub zespołem Aspergera w WTZ (rysunek 2, s. 68). Wynikało
to z ograniczonej dostępności ZAZ i WTZ
oraz specyfiki tych dysfunkcji, wymagających często pomocy dodatkowych osób
(np. asystentów).
W każdym z sześciu objętych kontrolą WTZ stosowano odmienną procedurę
kwalifikowania uczestników, co wynikało z różnej interpretacji obowiązujących,
niejasnych przepisów. W połowie placówek nie prowadzono prawidłowo „list
oczekujących”. Wolne miejsca w WTZ
i ZAZ (szczególnie specjalistycznych,
obejmujących wsparciem głównie osoby
z autyzmem) pojawiały się bardzo rzadko,
gdyż okres pobytu uczestników był długi
– najczęściej wynosił pięć lub więcej lat.
W większości WTZ i ZAZ (w siedmiu
z dziewięciu objętych kontrolą) zadbano
o odpowiednie warunki lokalowe i techniczne. Natomiast w większości z nich (sześciu) występowały kłopoty z przygotowaniem kadry opiekuńczo-specjalistycznej.

Nie ma także miarodajnych badań świadczących o tym, że średnia długość życia osoby z autyzmem różni
się od średniej populacyjnej (Raport 2013. Autyzm – sytuacja dorosłych, op.cit. s. 194).
Funkcjonuje sześć systemów orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Oprócz systemu
EKSMOoN i orzeczeń wydawanych w systemie edukacji, orzeczenia wydawane są przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a tzw. służby mundurowe (policjanci, żołnierze,
celnicy) i ich rodziny – podlegają komisjom lekarskim MON lub MSWiA.
Osoby te miały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z innym symbolem niepełnosprawności (dotyczyło
to np. osób niepełnosprawnych, które uzyskały orzeczenie przed 2010 r.).
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Liczba uczestników WTZ z rozpoznaniem autyzmu lub zespołu Aspergera
albo całościowych zaburzeń rozwoju w wybranych województwach w latach 2016 –2018

Rysunek 2.
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie informacji ze 107 WTZ.

Nie zatrudniano psychologów, a inni
specjaliści pracowali na części etatów
lub na podstawie umów zlecenia. Wynikało
to z braku odpowiednich osób na rynku
pracy, niskich płac oraz częstych rezygnacji
z pracy z powodu wypalenia zawodowego.
W większości placówek (w sześciu
z dziewięciu) prawidłowo powołano rady
i zespoły programowe, które opracowały odpowiednio: indywidulane programy
rehabilitacji lub indywidualne programy
rehabilitacji zawodowej i społecznej. Najczęściej nie były one jednak dobrym narzędziem do planowania wsparcia, ponieważ
opracowano je szablonowo z założeniem
nierealnych lub nieosiągalnych celów.
Dodatkowo, w ponad połowie placówek
(pięciu) nieprawidłowo przeprowadzano
68
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ewaluację tych programów i nie dokonywano wymaganej modyfikacji udzielanego
wsparcia. Wobec braku ZAZ, na terenie
powiatów wybranych do kontroli nawet nieliczni uczestnicy WTZ, którzy uzyskiwali
pozytywne wyniki rehabilitacji zawodowej, nie mogli jej kontynuować – pracując.
Niska skuteczność wsparcia
dla dorosłych niepełnosprawnych

Prawie wszystkie osoby z autyzmem,
uczestniczące w terapii zajęciowej w WTZ
(80% objętych badaniem) nie osiągnęły
założonych celów rehabilitacji zawodowej
i społecznej. Nie znaleziono także uzasadnienia do podjęcia przez nie dalszej nauki,
szkolenia i pracy zawodowej czy realizacji
praktyk. Natomiast osoby z autyzmem
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Tabela 2. Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem lub zespołem
Aspergera zatrudnione w 47 ZAZ w latach 2016 –2018

Niepełnosprawni
w ZAZ ogółem

Ogólna liczba ZAZ

2018

ZAZ, w których
były zatrudnione

2016–2018

Osoby z autyzmem

2018

Osoby z autyzmem

2017

Osoby z autyzmem

2016

Łódzkie

0

0

0

0

225

7

Mazowieckie

24

24

24

1

274

9

Podkarpackie

4

10

12

4

715

13

Podlaskie

3

4

4

2

158

5

Świętokrzyskie

1

2

3

1

192

4

Wielkopolskie

3

2

2

1

473

9

Razem

35

42

45

9

2037

47

Województwo

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie informacji z 47 ZAZ.

zatrudnione w ZAZ częściowo osiągnęły
zakładane efekty. Kierownicy i specjaliści
zatrudnieni w tych placówkach podkreślali, że możliwość indywidualizacji podejścia
wpłynie na lepsze rezultaty ich rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rehabilitacja takich osób będzie skuteczniejsza,
gdy środki przeznaczone na działalność
WTZ i ZAZ zostaną zwiększone, podobnie
jak liczba placówek, w tym specjalistycznych, dla osób z autyzmem lub zespołem
Aspergera. Żadna z placówek objętych

37

kontrolą nie otrzymała od samorządu dodatkowych środków na wsparcie takich
osób37, a jedna z nich nie otrzymała nawet
minimalnych, należnych środków, co wpłynęło na rezygnację (także WTZ) z części
wsparcia udzielanego podopiecznym.
Osoby z autyzmem lub zespołem Aspergera rzadko występują w rejestrach poszukujących pracy. W 2018 r. tylko 78 osób
było zarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy (PUP), jako bezrobotni
lub poszukujący pracy, co mogło wynikać

Z badania, dotyczącego lat 2010-2012, w którym uczestniczyło 651 jednostek samorządu terytorialnego wynikało,
że tylko 2% z nich przeznaczało środki własne na system wsparcia dorosłych osób z autyzmem i/lub rodzin, w tym tylko jedna przekazywała zwiększoną dotację na WTZ (Raport 2013. Autyzm – sytuacja dorosłych, op.cit, s. 24).
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także z niechęci urzędów pracy do wprowadzania tak szczegółowych danych o bezrobotnych. Z uzyskanych przez NIK informacji wynikało, że PUP nie mają możliwości objęcia tych osób wsparciem
dostosowanym do ich dysfunkcji.
Opieka w środowiskowych
domach samopomocy

Dostępność opieki w środowiskowych
domach samopomocy dla osób z autyzmem poprawiło zwiększenie o 30% dotacji. W 2018 r. w 809 ŚDS objęto opieką
33,7 tys. potrzebujących. W większości województw, w latach 2016–2019 (I półrocze)
wzrosła liczba osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które objęto
opieką w tych domach. W 2019 r. (I półrocze), w sześciu województwach, w porównaniu z końcem 2017 r., w ŚDS opieką
objęto o 40% więcej osób z autyzmem.
Większość ŚDS była tam właściwie zorganizowana. Zapewniono wymagany przepisami standard usług. W trzech ŚDS brakowało odpowiedniej liczby specjalistów
sprawujących opiekę nad podopiecznymi.
Rodzaj i zakres usług świadczonych osobom z autyzmem odpowiadały ich potrzebom i możliwościom psychofizycznym.
Rozwijano głównie umiejętności społeczne. Takie ukierunkowanie podyktowane
było stanem psychofizycznym i ograniczeniami osób niepełnosprawnych. W opinii
kierowników i specjalistów zatrudnionych
w objętych kontrolą ŚDS, efektywności
rehabilitacji zawodowej nie można uznać
za satysfakcjonującą, a działalność domów

38

Grzegorz Walendzik, Violetta Nowak

skupia się przede wszystkim na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności do samodzielnego funkcjonowania.

Realizacja zgłaszanych potrzeb
Osoby z autyzmem lub zespołem Aspergera oraz ich rodziny oczekują wsparcia
dostosowanego do potrzeb wynikających
z tej dysfunkcji. W latach 2016–2019
(I półrocze) środowisko niepełnosprawnych przekazywało Pełnomocnikowi
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
swoje oczekiwania i postulaty. Dotyczyły one konieczności zindywidualizowanego podejścia i zapewnienia osobom z tymi
dysfunkcjami ciągłości procesu rehabilitacji po zakończeniu edukacji, tworzenia
małych, specjalistycznych placówek dla
osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz zwiększenia finansowania
ich pobytu w warsztatach terapii zajęciowej. Realizacja części tych potrzeb była
możliwa dzięki projektom zlecanym organizacjom pozarządowym (finansowanym
z PFRON). Miały one poprawić dostępność
rehabilitacji oraz zwiększyć samodzielność
osób z autyzmem lub zespołem Aspergera,
a także wzmóc ich aktywność w różnych
dziedzinach życia. W okresie objętym
kontrolą oddziały PFRON, funkcjonujące w sześciu województwach38, ogłaszały konkursy i zlecały zadania wspierające
tych niepełnosprawnych. Na realizację projektów, najczęściej o rocznym lub dwuletnim okresie realizacji/finansowania, przeznaczono ok. 73 mln zł. Nie doprowadziły
one jednak do wypracowania systemowych

Oddziały: łódzki, mazowiecki, podkarpacki, podlaski, świętokrzyski i wielkopolski.
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rozwiązań wspierających osoby z autyzmem lub zespołem Aspergera.
Podejmowane w latach 2016–2019 prace
nad opracowaniem nowych przepisów
i długofalowych programów przyniosły wymierne efekty. W 2019 r. wdrożono „Program Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”,
przeznaczony pierwotnie tylko dla osób
z autyzmem, a obecnie obejmujący szerszą
grupę osób niepełnosprawnych (przeznaczono na niego w 2019 r. ponad 10 mln zł);
utworzono nowy typ ŚDS dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (w 2019 r. cztery domy).
Wprowadzono także nowe źródło finansowania potrzeb ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON).

Podsumowanie i wnioski
Ustalenia kontroli wskazują, że uczniowie z autyzmem lub zespołem Aspergera
zostali objęci specjalną opieką w systemie edukacji. W przepisach oświatowych
ustalono zasady diagnozowania ich potrzeb oraz specjalistyczne formy wsparcia (np. pomoc dodatkowego nauczyciela,
dostosowanie wymagań i warunków zdawania egzaminów zewnętrznych) i odpowiedni poziom finansowania. Stworzono warunki do edukacji włączającej tych
uczniów i ich integracji z pełnosprawnymi
rówieśnikami. System pomocy społecznej,
rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych nie dysponuje pełnymi
danymi o liczbie osób z autyzmem lub zespołem Aspergera w Polsce. Brakuje także

39
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wiedzy o skali i zróżnicowaniu potrzeb
dorosłych osób z tymi niepełnosprawnościami. Nie zaplanowano mechanizmów
ułatwiających kontynuację rehabilitacji
zawodowej i społecznej po zakończeniu
ich edukacji. W większości WTZ i ZAZ
nieprawidłowo opracowywano lub ewaluowano indywidualne programy rehabilitacji. Placówki borykały się z brakiem
kadry opiekuńczo-specjalistycznej przygotowanej do pracy z osobami o takich schorzeniach. Wszystkie te nieprawidłowości
decydowały o nieskuteczności rehabilitacji zawodowej i społecznej w odniesieniu
do większości objętych badaniem (80%).
Wynikało to z niezapewnienia zindywidualizowanego podejścia do osób z autyzmem, odpowiadającego specyfice tego
zaburzenia, objawiającego się np. skłonnością do agresji, zaburzeniami uwagi,
trudnościami w odczytywaniu emocji
i zachowań innych ludzi. Takie podejście
wymaga zwiększenia środków finansowych na ich proces rehabilitacyjno-terapeutyczny. W środowiskowych domach
samopomocy organizowano opiekę nad
osobami z autyzmem lub zespołem Aspergera, którym należało zapewnić pomoc
w codziennym funkcjonowaniu. W okresie
objętym kontrolą wprowadzono korzystne
zmiany w prawie, pozwalające na poprawę
ich sytuacji. Ustalenia kontroli prowadzą
do wniosku, że system wsparcia osób niepełnosprawnych, działający na podstawie
ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych39 zawiera

Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm.
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rozwiązania, które nie są wystarczające,
aby prowadzić skuteczne formy rehabilitacji zawodowej i społecznej, adekwatnie
do deficytów i potrzeb dorosłych osób z autyzmem czy zespołem Aspergera.
Mając na uwadze te uwarunkowania,
wskazano na konieczność podjęcia działań
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, dotyczących:
1. Przygotowania propozycji zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej,
a także w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, które pozwolą
na przeznaczenie dodatkowych środków
na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Środki te powinny być
przeznaczone na finansowanie zatrudnienia dodatkowej kadry wspierającej proces
rehabilitacji zawodowej i społecznej.
2. Zaproponowania rozwiązań prawnych
dotyczących utworzenia, na szczeblu powiatów, ośrodków odpowiedzialnych za poradnictwo informacyjno-prawne dla osób
z autyzmem lub zespołem Aspergera oraz
ich rodzin. Ośrodki te powinny koordynować ścieżki optymalnej rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, poczynając od pierwszej diagnozy i zorganizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci do lat trzech,
kształcenia specjalnego i wyboru zawodu
przez uczniów oraz zarekomendowania
odpowiednich form i miejsc rehabilitacji
zawodowej i społecznej dla osób opuszczających system edukacji.
3. Stworzenia mechanizmu gromadzenia
informacji na temat liczby osób z autyzmem
lub zespołem Aspergera oraz charakteru
ich potrzeb. Może to wymagać wypracowania optymalnego modelu systemu, który
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pozwoli uzyskać więcej informacji o osobach
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
z uwzględnieniem danych gromadzonych
w innych systemach orzeczniczych, np. w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
a także wiedzy jednostek samorządowych
wszystkich szczebli, wynikającej z rozeznania sytuacji lokalnej osób z autyzmem.
4. Wprowadzenia zachęt do utworzenia
i funkcjonowania na terenie każdego powiatu trzech typów placówek wsparcia,
tj. WTZ, ZAZ i ŚDS, co pozwoli na poprawienie efektywności rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz uzyskanie większej „drożności” systemu wsparcia, przede
wszystkim dla osób z tym schorzeniem.
5. Propagowania dobrych praktyk, np. sposobów aktywizacji zawodowej i społecznej
osób z autyzmem lub zespołem Aspergera,
podejmowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe oraz odpowiedzialnych
społecznie pracodawców.
Zwrócono się także do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, by podjął prace
mające na celu zmianę ustalenia sposobu
podziału środków finansowych dla uczelni,
przeznaczonych na świadczenia dla niepełnosprawnych studentów i stworzenie
im optymalnych warunków przyjmowania na studia i prowadzenia pracy naukowej, z uwzględnieniem grupy studentów
i doktorantów z autyzmem i zespołem
Aspergera. Wprowadzenie dla nich wyższego niż 1,4 wskaźnika naliczania dotacji pozwoli np. na włączenie do pomocy
dodatkowej osoby – asystenta.
Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego zarekomendowano, aby uwzględnić
w przygotowywanym na kolejne lata projekcie badań statystycznych, możliwość uzyskiwania danych na temat osób z autyzmem
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lub zespołem Aspergera, które studiują
lub pracują naukowo, co będzie wymagało wydzielenia dotyczącej ich informacji
w formularzach statystycznych dla studiów
wyższych, a także wprowadzenia zmian
w działach 5 i 6 sprawozdania S-10: Studenci niepełnosprawni według kierunków
studiów i absolwenci niepełnosprawni według kierunków studiów.
Zwrócono się także do jednostek prowadzących WTZ, ZAZ, ŚDS, żeby dążyć do:
• tworzenia warunków do zwiększenia
liczby specjalistów prowadzących rehabilitację zawodową i społeczną osób z autyzmem lub zespołem Aspergera;
• zagwarantowania środków na sukcesywne eliminowanie barier architektonicznych
w obiektach WTZ, ZAZ i ŚDS oraz dostosowanie infrastrukturalne tych placówek
do rehabilitacji osób z takimi schorzeniami;

• ustalania indywidualnych programów
rehabilitacji, także zakresu niezbędnej pomocy, wynikającej z rzeczywistej oceny
funkcjonowania takich osób.
Dyrektorom szkół prowadzących kształcenie specjalne zalecono, aby przy ustalaniu
kierunków i harmonogramu wsparcia dla
uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera, objętych takim nauczaniem, kierowali się zaleceniami i diagnozą poziomu
ich funkcjonowania, zawartą w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

dr GRZEGORZ WALENDZIK
dyrektor,
VIOLETTA NOWAK
gł. spec. kontroli państwowej,
Delegatura NIK w Kielcach

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, autyzm, zespół Aspergera, wsparcie, kształcenie,
rehabilitacja, samodzielność
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ABSTRACT
Support for People with Autism and Asperger’s Syndrome – Preparing for Independent
Functioning
Data collected in the education system, as well as in the system of social and vocational
rehabilitation and employment of people with disabilities, indicate that in 2019 people
diagnosed with autism or Asperger syndrome accounted for a quarter of the disabled
aged up to 16 years. Their number increases by 20% every year in Poland. NIK checked
whether people with this disability were provided with the possibility of vocational
training and preparation for independent living. The audit was carried out in the Office
of the Government Plenipotentiary for Persons with Disabilities, secondary vocational schools, occupational therapy workshops, work establishments and community
self-help homes. The audit findings indicate that students with autism or Asperger’s
Syndrome receive adequate support. However, after leaving the education system,
they have no chance of continuing vocational and social rehabilitation. As a result,
many of them still remain dependent on state’s help. In order to improve the situation
legislative changes need to take place and additional funds for the professional and
social rehabilitation of adults with autism or Asperger’s syndrome should be found.
Grzegorz Walendzik, PhD, director of NIK’s Regional Branch in Kielce
Violetta Novak, NIK’s Regional Branch in Kielce, chief specialist of state audit
Key words: disability, autism, Asperger’s syndrome, support, education, rehabilitation,
independence.
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Nieskuteczny system pomocy i aktywizacji

Działania na rzecz osób bezdomnych
MAŁGORZATA MILANOWSKA, ROBERT SZWAGIEL

Obowiązek przeciwdziałania bezdomności nałożono na władze publiczne na mocy
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – często zlecane organizacjom
pozarządowym – należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
wynikających z ustawy o pomocy społecznej2 . Najwyższa Izba Kontroli ustaliła,
że działania podejmowane przez organy administracji rządowej, samorządowej
oraz organizacje pozarządowe nie doprowadziły do utworzenia spójnego i skutecznego systemu, który zapewniałby kompleksowe wsparcie i aktywizację osób bezdomnych. Tylko jeden spośród 34 skontrolowanych podmiotów w pełni wykonywał zadania określone przepisami prawa.

Wprowadzenie
Bezdomność jest problemem społecznym
wynikającym z wielu współistniejących
przyczyn. Związana jest często z brakiem odpowiednich działań podmiotów
funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, które powinny polegać nie tylko
na doraźnym wsparciu w sytuacjach kryzysowych, lecz także na przeciwdziałaniu temu zjawisku oraz wyprowadzaniu
z bezdomności.
Podkreślić należy, że dokonane od 2016 r.
zmiany przepisów, dotyczących zasad
udzielania pomocy osobom bezdomnym,
były ukierunkowane na wzmocnienie

1
2

ich aktywności społecznej, a docelowo
– wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, ponieważ wcześniej podejmowane działania nie przynosiły
oczekiwanych rezultatów.
Wprawdzie wyniki „Ogólnopolskiego
badania liczby osób bezdomnych” w latach 2015, 2017 i 2019, przeprowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej wykazały, że ulegała
ona stałemu zmniejszaniu i wynosiła odpowiednio: 36,2 tys., 33,4 tys. i 30,3 tys.,
jednak dane zebrane podczas tych badań
nie były w pełni miarodajne i stanowiły
jedynie wartości szacunkowe.

Art. 75 ustawy z 2.4.1997 – Konstytucja RP, Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483, ze zm.
Art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12.3.2004 o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876.
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Cel i zakres kontroli
Celem głównym kontroli NIK była odpowiedź na pytanie czy działania organów
administracji rządowej, samorządowej
oraz innych podmiotów, którym powierzono realizację zadań w stosunku do osób bezdomnych przynoszą rozwiązanie ich problemów i pomoc w usamodzielnianiu się.
Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz w województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim, śląskim i zachodnio-pomorskim, obejmując nią cztery urzędy
wojewódzkie, 17 ośrodków pomocy społecznej (ops) i 12 organizacji pozarządowych.
3

Niepełne wykonanie zadań ministra
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej4 – w ramach swoich obowiązków – określił koncepcję, kierunki rozwoju oraz inspirował i promował nowe formy a także metody
działań dotyczące bezdomności. Wspierając
działania podejmowane przez organizacje
pozarządowe na rzecz osób bezdomnych,
opracował programy osłonowe: „Program
wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności” oraz „Pokonać bezdomność.
Program pomocy osobom bezdomnym”.
Do końca 2018 r., m.in. na zwiększenie samodzielności takich osób oraz zmianę standardów placówek świadczących im usługi,
przeznaczył kwotę 23 268,3 tys. zł.
Jego zadaniem było też monitorowanie realizacji tych programów. Niestety
jego kontrolą zostały objęte jedynie dwie

3

4

spośród 117 umów zawartych w latach
2016–2017 (1,7%). Niemonitorowanie
i niekontrolowanie sposobu wydatkowania
przekazanych środków uniemożliwiło pozyskanie rzetelnych danych na temat sposobu i prawidłowości ich wykorzystania.
Wskutek braku nadzoru nad realizacją
„Krajowego Programu Przeciwdziałania
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.
Nowy wymiar aktywnej integracji” Minister
nie miał danych o sposobie wykonania części zaplanowanych w tym programie zadań
na rzecz przeciwdziałania bezdomności.
Minister nie wywiązał się również z wielu
obowiązków związanych z działaniami
na rzecz osób bezdomnych, określonych
w ustawie o pomocy społecznej i nie miał
pełnej wiedzy, m.in. o potrzebie koniecznych zmian, pozwalającej na korygowanie
dotychczasowych działań. Nie monitorował standardów jakości usług, kwalifikacji
personelu oraz pomieszczeń schronisk dla
osób bezdomnych, noclegowni i ogrzewalni.
Nie przeprowadził również analizy skuteczności działań podjętych na rzecz osób
bezdomnych i nie opracował mierników
pozwalających na ich rzetelną ocenę.

Uchybienia wojewodów
w realizacji zadań
Wojewodowie – na zadania realizowane
w obszarze pomocy społecznej bezdomnym – w ramach opracowanych przez nich
programów wydatkowali środki w łącznej wysokości 4391,7 tys. zł. Przeznaczyli

Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Działania wspierające i aktywizujące osoby bezdomne,
nr ewid. 155/2019/P/18/096/LRZ, Delegatura NIK w Rzeszowie, styczeń 2020 r. Kontrolą objęto lata 2016–2018
oraz działania i zdarzenia przed 2016 r. i po 2018 r., jeżeli miały bezpośredni wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.
Obecnie Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
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je m.in. na dofinansowanie prac remontowych, udział w kursach i szkoleniach
oraz wspieranie działań mających na celu
usamodzielnianie takich osób.
Wprawdzie wywiązali się z obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej i przeprowadzili łącznie 278 kontroli w ośrodkach
pomocy społecznej i w organizacjach pozarządowych, które realizowały zadania mające
na celu zapewnienie schronienia bezdomnym,
jednak w ich trakcie, z wyjątkiem Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, nie sprawdzali jakości usług świadczonych osobom bezdomnym.
W związku z tym nie mieli też rzeczywistej
wiedzy na temat spełniania standardów wymaganych w placówkach.
Wojewodowie byli zobowiązani do prowadzenia rejestrów miejsc, w których
gminy udzielały tymczasowego schronienia
w formie schronisk dla osób bezdomnych,
w tym z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni. Rejestry nie zawierały
jednakże szeregu obowiązkowych informacji, co znacznie utrudniało sprawowanie
skutecznego nadzoru nad świadczeniem
pomocy oraz informowanie o miejscach
tymczasowego schronienia.
Podobnie jak Minister, wojewodowie
nie mieli jednolitych i kompletnych danych o skuteczności udzielanej pomocy
społecznej, pomimo obowiązku dokonywania takiej analizy. W związku z ogólnymi przepisami w ustawie o pomocy
społecznej odnośnie do formy i zakresu
przeprowadzania analizy, każdy odmiennie wykonywał to zadanie. Dwóch z nich

5

6
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w ogóle nie sporządzało dokumentacji pozwalającej na dokonanie oceny podjętych
działań. Nie opracowywali też mierników
umożliwiających taką ocenę, niezbędnych
do jej rzetelnego przeprowadzenia, z wyjątkiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Niedopełnianie obowiązków
przez ośrodki pomocy społecznej
Tylko nieliczne ops wdrożyły zasady udzielania pomocy osobom bezdomnym, wynikające ze znowelizowanej ustawy o pomocy
społecznej, zmierzające nie tylko do doraźnego wsparcia, ale przede wszystkim
do ich usamodzielnienia.
Ustawodawca wprowadził obowiązek zapewnienia schronienia w czterech
obligatoryjnych formach, tj. w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach,
określając równocześnie reguły kierowania, zakres świadczonych usług i standardy
dla poszczególnych rodzajów placówek.
We wszystkich wymienionych obiektach
schronienie zapewniło jedynie 14 ops5 z terenu województwa śląskiego. Pozostałe 571,
w tym 17 objętych kontrolą6, nie było przygotowanych do udzielenia tymczasowego
azylu w każdej z nich, co było niezgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Kierownicy pięciu z 12 ośrodków, zlecając organizacjom pozarządowym zapewnienie tymczasowego schronienia, nie mieli
wiedzy, czy prowadzone przez nie placówki spełniają wymagane standardy.

Z 585 ops funkcjonujących w województwach objętych kontrolą. Dane na podstawie rejestrów skontrolowanych wojewodów.
Kontrolą planową P/18/096 (12 ops) i kontrolą doraźną I/18/009 (pięć ops).
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Sześć z 17 ops nieprawidłowo zleciło zadanie, pomijając konkursy ofert lub nie stosując procedur określonych w ustawie
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych7.
Przepisy znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej nałożyły na ośrodki pomocy
społecznej obowiązek przeprowadzenia
– przed wydaniem decyzji o skierowaniu
do schroniska – wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi i zawarcia z nimi kontraktów socjalnych. Miało
to na celu rzetelne rozpoznanie sytuacji
każdej osoby oraz określenie adekwatnych do jej potrzeb działań, mających
na celu wzmocnienie aktywności społecznej a docelowo wyjście z bezdomności oraz doprowadzenie do uzyskania samodzielności życiowej. Mimo to, niektóre z ops nie stosowały przyjętych zasad.
Kierując osoby bezdomne do schronisk
nie wydawały obowiązkowych decyzji
administracyjnych, umieszczając je tam
na podstawie pism kierujących czy ustnych uzgodnień. Umieszczały osoby bezdomne w schroniskach przed zawarciem
kontraktów socjalnych, wydawały decyzje z pominięciem wywiadów środowiskowych, przed ich przeprowadzeniem
bądź dopiero po ponad dwóch tygodniach
od ich zamieszkania w placówkach. Kontrakty socjalne określające cele i zadania
do wykonania dla osób bezdomnych sporządzano w 13 ops, w tym w dwóch – dopiero od 2018 r.; w 11 ops uwzględniono
rzetelnie zdiagnozowane potrzeby podopiecznych, którzy aktywnie uczestniczyli
też w ich przygotowaniu.

7

Małgorzata Milanowska, Robert Szwagiel

Przedstawione powyżej uchybienia uniemożliwiały skuteczną realizację założonego w ustawie o pomocy społecznej celu,
polegającego na usamodzielnianiu osób
bezdomnych i ich wyjściu z bezdomności.
Przyczyniało się do tego także nieprzekazywanie organizacjom pozarządowym
prowadzącym schroniska zarówno wywiadów środowiskowych, jak i kontraktów socjalnych, które zawierały wiele istotnych
informacji o sytuacji tych osób. Wszystkie
ops objęte kontrolą współpracowały z innymi podmiotami w celu identyfikacji
potrzeb i udzielania pomocy, ale poziom,
zakres, formy i częstotliwość współpracy
były różne i, w związku z brakiem regulacji
ustawowych, zależały od inicjatywy oraz kreatywności każdego z pracowników socjalnych
zajmujących się problematyką osób bezdomnych. Jednak żaden z kontrolowanych ośrodków pomocy społecznej nie informował organizacji pozarządowych o zadaniach ujętych
w kontraktach, które należało realizować
z osobami bezdomnymi. Było to spowodowane m.in. nieuregulowaniem w przepisach
prawa zasad umożliwiających udostępnianie
zarówno informacji ujętych w wywiadach
środowiskowych, jak i w kontraktach socjalnych oraz ograniczeniami związanymi
z ochroną danych osobowych.
Rzetelne prowadzenie bieżącej pracy
socjalnej oraz wykonywanie zadań ujętych w kontraktach utrudniało w praktyce także kierowanie przez ops osób bezdomnych do placówek niejednokrotnie
znacznie od nich oddalonych. W skrajnym
przypadku jeden z kontrolowanych ops załatwił tymczasowe schronienie w placówce

Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.
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oddalonej o 643 km. Powodowało to utratę
stałego kontaktu z beneficjentami pomocy
i ograniczało możliwości skutecznej pracy
socjalnej.
Kontrolowane ops w niewielkim zakresie
korzystały z możliwości, które wskazano
w ustawie o pomocy społecznej, tj. sporządzania indywidualnych programów
wychodzenia z bezdomności oraz osłonowych dla osób bezdomnych. Opracował
je tylko jeden z 12 ops (dotyczyły 36 osób)
i były ukierunkowane na udzielanie wsparcia w życiowym usamodzielnieniu, zawierały cele pracy z podopiecznym, formy
i terminy realizacji działań, również wspierająco-aktywizujących. Zaledwie cztery
ops posiadały lokalne programy osłonowe
oraz uczestniczyły w programach opracowanych przez inne podmioty.
Korzystanie przez ośrodki pomocy społecznej ze wspomnianych możliwości w szerszym zakresie przyczyniłoby się do pełniejszej realizacji zamierzeń ustawodawcy, wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej
i związanych z aktywizacją bezdomnych.
Ośrodki nie posiadały pełnej wiedzy
o skuteczności podjętych działań, ponieważ
nie miały obowiązku dokonywania oceny
w tym zakresie. Jedynie sześć z nich monitorowało i prowadziło ewaluację świadczonych usług i w związku z tym dysponowało
informacjami o osobach, które usamodzielniły się i wyszły z bezdomności.
Tylko połowa ops sprawowała nadzór
nad realizacją zleconego organizacjom pozarządowym zadania polegającego na zapewnieniu schronienia. Pozostałe, z powodu niezawarcia umów i porozumień

8
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lub zlecenia go w innym trybie niż wynikający z ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie8, nie mogły przeprowadzić stosownych kontroli.

Niedociągnięcia
organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe prowadzące schroniska zaspokoiły wprawdzie podstawowe
potrzeby życiowe osób bezdomnych, jednak w związku z nieposiadaniem informacji
z ops o sytuacji skierowanych do nich osób
podejmowały działania pomocowe głównie
na podstawie własnych ustaleń. Brak współpracy organizacji pozarządowych z ośrodkami pomocy społecznej, które zawierały kontrakty socjalne, powodował, że nie było wiadomo, jakie cele i działania zostały w nich
ujęte, zatem ograniczało to efektywność
udzielanej w schroniskach pomocy.
Organizacje pozarządowe, podobnie
jak ops, rzadko korzystały z możliwości
opracowania indywidualnych programów
wychodzenia z bezdomności. Przygotowano
je jedynie w czterech spośród 11 podmiotów, obejmując zaledwie 9,7% osób przebywających w skontrolowanych schroniskach.
Podmioty udzielające schronienia były
zobowiązane do podjęcia działań ukierunkowanych na wdrożenie określonych w przepisach wymogów dla prowadzenia takiej
działalności. Nie wszystkie skontrolowane
placówki zapewniły określone w przepisach
prawa standardy dotyczące obiektów oraz
zatrudnienia i kwalifikacji personelu.
Jedynie w 13 z 27 wdrożono standardy ustalone dla tych obiektów. Spośród

T.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057.
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pozostałych czternastu, które w dniu
zakończenia kontroli ich nie spełniały
– w przypadku dwunastu termin dostosowania upłynął dopiero 31 grudnia 2020 r.
Wymogów dotyczących liczby pracowników socjalnych i opiekunów oraz ich kwalifikacji nie wypełniało 21 placówek9.
Kierownicy dziewięciu spośród 17 schronisk objętych kontrolą nie mieli odpowiednich kwalifikacji, tj. specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz stażu pracy.
Dwie organizacje pozarządowe, nie
mając możliwości faktycznego świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi
standardami – w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni – zawarły jednak z ops
umowy i porozumienia na zapewnienie
udzielania schronienia w tych formach.
Organizacje pozarządowe prowadzące
schroniska nie miały pełnej wiedzy o skuteczności podjętych działań. Osiem z nich,
w których w okresie objętym kontrolą
przebywało łącznie 3935 osób, zgromadziło dane dotyczące zaledwie 201 pensjonariuszy, którzy się usamodzielnili.
Brak obowiązku oceniania skuteczności
udzielanego wsparcia spowodował, że pozostałe organizacje nie dysponowały takimi danymi.

Wnioski pokontrolne
W związku z ustaleniami Najwyższa Izba
Kontroli skierowała wnioski do: Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wojewodów, ośrodków pomocy społecznej
i organizacji pozarządowych zapewniających tymczasowe schronienie.

9

Małgorzata Milanowska, Robert Szwagiel

Wnioski do Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej wskazywały na konieczność dokonania zmian w ustawie
o pomocy społecznej.
Wprowadzenie terminu na zawarcie
kontraktu socjalnego z osobą bezdomną
(np. do dwóch tygodni), po uprzednim
przyjęciu jej do schroniska, przyśpieszyłoby udzielanie niezbędnej pomocy
oraz pozwoliłoby pracownikom socjalnym na rozpoznanie potrzeb i opracowanie adekwatnego kontraktu socjalnego.
W celu skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
uszczegółowienia wymagały zagadnienia
związane z udostępnianiem wywiadów
środowiskowych i kontraktów socjalnych
organizacjom pozarządowym prowadzącym placówki zapewniające tymczasowe
schronienie. W związku z tym konieczne
było określenie zasad współpracy pomiędzy ops i tymi podmiotami.
Mobilizująco, zarówno na osoby bezdomne, jak i udzielające im wsparcia, działałoby określanie w kontraktach socjalnych
terminów ich obowiązywania, realizacji
poszczególnych zadań, a także wprowadzenie obowiązku ewaluacji. Wdrożenie
takich zmian umożliwiłoby również bieżące i systematyczne korygowanie zastosowanych metod oraz działań.
Doprecyzowanie wymagań odnośnie
do formy, zakresu, mierników, terminu
oraz sposobu przeprowadzania analizy
skuteczności pomocy społecznej przez
Ministra oraz analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej przez wojewodów,
umożliwiłoby gromadzenie jednolitych,

Dla 19 placówek termin dostosowania upłynął 31.12.2020.

80

KONTROLA PAŃSTWOWA

– 80 –

kontrola i audyt

Działania na rzecz osób bezdomnych

porównywalnych oraz wiarygodnych informacji o działaniach podejmowanych
na rzecz osób bezdomnych.
Wprowadzenie przepisu zobowiązującego ops i organizacje pozarządowe zapewniające tymczasowe schronienie do dokonywania oceny skuteczności udzielonego
wsparcia, pozwalałoby na gromadzenie
informacji o podejmowanych działaniach,
ewaluację i na dokonywanie zmian.
Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej NIK wnioskowała także o podjęcie skutecznych działań zmierzających
do rzetelnego realizowania obowiązków:
monitorowania i kontroli prawidłowości
wydatków dokonywanych w ramach programów ministerialnych oraz spełniania
standardów jakości usług przez placówki
zapewniające tymczasowe miejsce do życia.
Do wojewodów NIK wniosła o realizację
obowiązku ujętego w ustawie o pomocy
społecznej, dotyczącego przeprowadzania
kontroli jakości usług świadczonych osobom bezdomnym w placówkach i rzetelne
prowadzenie rejestrów miejsc, w których
gminy udzielają tymczasowego wsparcia.
Wnioski skierowane do ops dotyczyły
rzetelnego wykonywania ustawowych obowiązków w zakresie:
• zapewnienia możliwości udzielenia tymczasowego schronienia we wszystkich ustawowych formach,
• zlecania w odpowiednim trybie zadań
podmiotom spełniającym wymogi,
• wydawania decyzji administracyjnych
kierujących osoby bezdomne do schronisk,
przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i zawierania kontraktów socjalnych,
• korzystania z możliwości opracowania
indywidualnych programów wychodzenia
z bezdomności,
– 81 –

• finansowania kosztów udzielenia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym,
• przekazywania wojewodom danych
do rejestrów miejsc, w których gminy
udzielają tymczasowego schronienia,
• upowszechniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji odnośnie do form
pomocy dostępnych osobom bezdomnym.
Wnioski do organizacji pozarządowych
zapewniających tymczasowe schronienie
dotyczyły:
• niepobierania opłat za pobyt w schronisku bezpośrednio od osób bezdomnych,
skierowanych tam przez ośrodki pomocy
społecznej lub gdy ops współfinansował
koszty ich pobytu;
• rozważenia możliwości szerszego korzystania z instytucji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności;
• zatrudniania na stanowiskach kierowników schronisk dla bezdomnych osób spełniających wymagania określone w ustawie
o pomocy społecznej;
• dostosowania do ustawowych standardów placówek zapewniających tymczasowe schronienie.

Podsumowanie
Wyniki kontroli NIK wskazały, że działania podejmowane przez organy administracji rządowej, samorządowej
oraz organizacje pozarządowe nie doprowadziły do utworzenia spójnego
i skutecznego systemu, który zapewniałby kompleksowe wsparcie i aktywizację osób w kryzysie bezdomności. Wprowadzane od 2016 r. rozwiązania, które miały służyć osiągnięciu
tego celu nie funkcjonowały prawidłowo. Zidentyfikowano zarówno obiektywne przeszkody utrudniające zgodną
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z przepisami prawa i skuteczną realizację zadań, jak też nieprzestrzeganie
przepisów przez podmioty, którym powierzono obowiązek zapewnienia bezdomnym tymczasowego schronienia.
Skupiały się one głównie na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych
tych osób, zapewniając im schronienie,
posiłek czy niezbędne ubranie, zwykle
pomijając nowatorski sposób realizacji
zadań, wynikający z wprowadzonych
zmian w ustawie o pomocy społecznej.

Małgorzata Milanowska, Robert Szwagiel

Tylko jeden spośród 34 skontrolowanych
podmiotów w pełni realizował swoje zadania określone przepisami prawa.
Poza nielicznymi wyjątkami, kontrolowane
podmioty nie miały pełnej wiedzy o skuteczności podejmowanych przez siebie działań.

MAŁGORZATA MILANOWSKA,
ROBERT SZWAGIEL,
Delegatura NIK w Rzeszowie

Słowa kluczowe: osoby bezdomne, ośrodki pomocy społecznej, przeciwdziałanie bezdomności,
schronienie tymczasowe, system wsparcia i aktywizacji

ABSTRACT
Measures to Support the Homeless – Ineffective Support and Activation System
The changes in the regulations introduced since 2016, related to support for the homeless,
have been directed towards strengthening their social activity, and ultimately – towards
leaving homelessness and gaining self-reliance, since the measures taken previously did
not bring the expected results. The results of the national count of homeless persons
conducted in 2015, 2017 and 2019 by the Ministry of Family, Labour and Social Policy
indicate that the number of the homeless has been constantly decreasing, and that it
stood at 36,200, 33,400 and 30,300 respectively, still the data gathered during the research were not fully reliable and the numbers were estimations only. That is why NIK
decided to carry out an audit to examine whether the activities of the government administration, self-governments and other entities tasked with support for the homeless
result in solutions to their problems and assistance in achieving self-reliance. The audit
was conducted at the Ministry of Family, Labour and Social Policy, and in the regions
Kujawsko-Pomorskie, Podkarpackie, Śląskie and Zachodniopomorskie, comprising four
regional offices, 17 social support centres and twelve non-governmental organisations.
Małgorzata Milanowska, NIK’s Regional Branch in Rzeszów
Robert Szwagiel, NIK’s Regional Branch in Rzeszów
Key words: homeless people, social welfare centres, counteracting homelessness, temporary
shelter, support and activation system
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Komunikacja w dolnośląskich miastach na prawach powiatu

Funkcjonowanie i rozwój
transportu publicznego
KSYMENA KRAMARCZYK-ROSIAK, KRZYSZTOF CAŁKA

Od 1990 r. liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych w Polsce zwiększyła
się ponadczterokrotnie, tj. z 5,3 mln do 23,4 mln, co spowodowało znaczny spadek
przewozów komunikacją miejską. W efekcie sieć drogowa w miastach jest przeciążona. Zatory uliczne, wydłużający się czas dojazdów, a także hałas i zwiększona emisja spalin są tam stałym zjawiskiem. Planowanie zrównoważonego rozwoju transportu publicznego staje się istotnym elementem projektowania przyszłości
miast. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga nie tylko odpowiedzialnego tworzenia
polityki transportowej, ale również konsekwentnego i efektywnego jej wdrażania.
Zagadnienie to stało się przedmiotem kontroli NIK. Jej wyniki wykazały, że działania podejmowane we Wrocławiu były niewystarczająco skuteczne do osiągnięcia
zamierzonych celów, a ich efekty w Jeleniej Górze i Wałbrzychu nierzetelnie monitorowane. Znaczące różnice wystąpiły też w organizacji i sposobie finansowania
komunikacji miejskiej w różnych miastach.

Wprowadzenie
Jak wykazują badania1, we współczesnym świecie przemieszczanie się wypełnia dużą część codziennego życia mieszkańców miast. Podróżujemy coraz częściej, na coraz dalsze odległości. Oprócz

1

przejazdów do pracy, szkoły, na zakupy,
do miejsc świadczenia usług, rośnie mobilność związana z wypoczynkiem, spędzaniem wolnego czasu, a także działalnością społeczną. Rosnąca aktywność społeczeństwa, łatwość w nabyciu samochodu

M.in. opracowanie Instytutu Rozwoju Miast I Regionów: Raport o stanie polskich miast. Transport i mobilność miejska, opracowanie Uniwersytetu Szczecińskiego: Finansowanie publicznej komunikacji zbiorowej
w aglomeracjach miejskich w Polsce, <https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=&ved=2ahUKEwjI9_qNk47sAhUyl4sKHa1lBWIQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fagro.icm.edu.
pl%2Fagro%2Felement%2Fbwmeta1.element.agro-eb348f8b-c4b4-4f97-ba31-4cb2892f0a88%2Fc%2FPEFIM_2019_n70_s246.pdf&usg=AOvVaw08N9EZRt3-tOhtMFZSAV4b>.
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i swobodny dostęp do poszczególnych stref
miasta często powodują wzrost natężenia
ruchu. Prowadzi to do przeciążenia sieci
drogowej (kongestii2) i wydłużenia czasu
przejazdu, a w rezultacie powoduje wzrost
kosztów transportu i zużycia energii. Problemy nasilają się, zwłaszcza w obszarach
śródmiejskich i mają znaczący wpływ
na obniżenie jakości życia.
W ostatnich trzydziestu latach,
po upadku tzw. żelaznej kurtyny,
w związku z utrzymującym się wzrostem gospodarczym i nadrabianiem luki
rozwojowej względem Europy Zachodniej, znacznie wzrosła w Polsce mobilność ludzi, zwłaszcza dzięki indywidualnemu transportowi samochodowemu,
przy jednoczesnym spadku przewozów
komunikacją miejską3. W 1990 r. liczba
pasażerów korzystających z komunikacji
miejskiej wyniosła 7264,1 mln, natomiast
w 2018 r. już tylko 3774,1 mln, co stanowi spadek o 48%4. Jednocześnie liczba
zarejestrowanych samochodów osobowych zwiększyła się ponadczterokrotnie,
tj. z 5261 mln sztuk do 23 429 mln sztuk5.
Polska stała się więc jednym z najbardziej

2

3

4
5

6
7

8

Ksymena Kramarczyk-Rosiak, Krzysztof Całka

zmotoryzowanych krajów Europy6. Według stanu na koniec 2017 r. liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców wynosiła u nas 593. Dla porównania,
kraje Europy Zachodniej w większości
utrzymywały ten współczynnik na niższym poziomie, przykładowo, w 2017 r.
w Danii wyniósł on 438, w Irlandii 444,
w Wielkiej Brytanii 471, we Francji 479,
a w Niemczech 5617.
Według danych GUS liczba aut osobowych zarejestrowanych w miastach ciągle
rośnie. Przybiera rozmiary niespotykane
w innych miastach Europy Zachodniej.
W 2018 r., w grupie miast na prawach
powiatu, najwięcej zarejestrowanych samochodów osobowych (na 1000 mieszkańców) było w Przemyślu8 – 839, a najmniej w Wałbrzychu – 314. Aż w 17 z nich
(26%), liczba ta przekroczyła 600 i wyniosła: 690 we Wrocławiu, 608 w Jeleniej
Górze, 528 w Legnicy i 314 w Wałbrzychu.
Pokazuje to jak głębokie zmiany społeczno-ekonomiczne dokonały się w Polsce i jakie wyzwania stają przed miastami jeśli chodzi o prowadzenie polityki transportowej. W wyniku wzrostu

Kongestia (ang. congestion) – chroniczne zjawisko większego natężenia ruchu środków transportu od przepustowości wykorzystywanej przez nie infrastruktury.
Rozumianą jako: gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo:
a) miasta i gminy, b) miast, albo c) miast i gmin sąsiadujących – jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitalne przewozy pasażerskie. Zwaną także komunikacją zbiorową.
Według danych z GUS.
<https://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Park-pojazdow-zarejestrowanych/Tabele-Park-pojazdow-zarejestrowanych-w-Polsce-1990-2018>.
Według danych Eurostat.
Większą liczbę samochodów na 1000 mieszkańców w 2017 r. odnotowano natomiast na Cyprze – 609, Malcie – 613, w Finlandii – 617, w Luksemburgu – 670 oraz w 2016 r. we Włoszech – 625 i Lichtensteinie – 773.
Dane dotyczące liczby zarejestrowanych samochodów na 1000 mieszkańców w Przemyślu mogą pozostawać
jednakże nie do końca miarodajne, jeśli chodzi o dyskusję i liczne publikacje prasowe na temat samochodów
rejestrowanych w tym mieście z obywatelami Ukrainy jako współwłaścicielami.
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liczby pojazdów indywidualnych zwiększają się w miastach zatory uliczne i wciąż
wydłuża się czas podróży. Zwiększa się
również hałas oraz emisja zanieczyszczeń
pochodzących ze spalin samochodowych.
W Informacji o wynikach kontroli9 NIK
z 2018 r. zwrócono uwagę na lokalne
uwarunkowania i wskazano, że w 2011 r.
w Warszawie emisja liniowa (samochody) odpowiadała za 63% stężenie PM 1010
w atmosferze.
Od przyjętych rozwiązań transportowych, sposobu zarządzania ruchem
oraz polityki transportowej zależy
w dużym stopniu jakość życia w mieście.
Jak pokazują badania11, najlepsze efekty
przynoszą działania kompleksowe, służące z jednej strony zniechęcaniu do jazdy
samochodem, a z drugiej wprowadzaniu
zachęt do korzystania z innych środków
transportu, np. dzięki poprawieniu oferty
transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego.
Publiczny transport zbiorowy12 można
określić jako zbiór instytucji publicznych
oddziałujących na gospodarkę w sferze regulacji, działalności podmiotów gospodarczych oraz dostarczania dóbr i usług
dla obywateli13. Istotne jest przy tym,

9
10

11

12

13

14
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że należy on do grupy usług o charakterze
użyteczności publicznej, odbiorcy nie ponoszą pełnej odpłatności za ich realizację,
a są one korzystne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego14.
W świetle regulacji prawnych niekwestionowanymi kreatorami polityki
transportowej w miastach – zwłaszcza
jeśli chodzi o organizację i rozwój publicznego transportu zbiorowego – są samorządy. Posiadają znaczną autonomię
w tej dziedzinie. Analizując przyjmowane
przez nie dokumenty strategiczne można
zauważyć generalny trend do redefiniowania priorytetów na rzecz publicznego
transportu zbiorowego, budowy ścieżek
i promocji ruchu rowerowego. Planowanie zrównoważonego rozwoju transportu
staje się istotnym elementem projektowania przyszłości miast, wymagającym
uwzględniania potrzeb mieszkańców
przy optymalnym wykorzystaniu i rozwoju infrastruktury oraz niezbędnych
zasobów. Z tej perspektywy, problemem
– zwłaszcza w dużych miastach – pozostaje także pogodzenie interesów pasażerów komunikacji miejskiej i pozostałych
uczestników ruchu w dostępie do dróg
publicznych.

Kontrola nr P/17/078 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
Mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą
wchodzić takie substancje toksyczne jak np.: benzopireny, dioksyny i furany. Występowanie pyłów PM10
związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych. Mogą docierać do górnych dróg oddechowych.
PORADNIK Organizacja przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
<https://www.krbrd.gov.pl/en/news/8f4b250845085fa6606c7d0a85395a27.html>.
Tj. powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej.
D. Miłaszewicz: Problemy społecznej efektywności sektora publicznego, „Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 180/2014, s. 163.
B. Liberadzki: Fiskalizm a strategiczne cele transportu, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”
nr 123/2013, s.15.
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Cele i zakres kontroli
Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w 10 jednostkach16
koncentrowała się na ocenie skuteczności działań dolnośląskich miast na prawach powiatu na rzecz zapewnienia
sprawnego funkcjonowania i rozwoju
transportu publicznego. Objęła zarówno działanie komunikacji miejskiej,
jak i wykorzystanie alternatywnej oferty
środków transportowych, takich jak:
rowery miejskie, a we Wrocławiu również samochody i hulajnogi elektryczne.
Dotyczyła lat 2016–2019 (I półrocze).
Szczegółowo analizowano czynności
związane z planowaniem rozwoju, organizacją, zarządzaniem transportem
publicznym oraz wydatkowaniem środków na jego utrzymanie, a także oceniano stan techniczny taboru komunikacji miejskiej i wrocławskich torowisk
tramwajowych oraz inwestycje. Przyjęto założenie, że działania te powinny
uwzględniać oczekiwania społeczne dotyczące powszechnej dostępności transportu, przyczyniać się do wykorzystywania jego różnych rodzajów oraz promować środki przyjazne dla środowiska
i wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne.
15

15

16

17

18
19

Ksymena Kramarczyk-Rosiak, Krzysztof Całka

Planowanie rozwoju
transportu publicznego

Władze dolnośląskich miast na prawach
powiatu wykonywały zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego.
We Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze
zadania z zakresu planowania rozwoju,
organizowania i zarządzania publicznym
transportem zbiorowym były realizowane
przez urzędy miejskie17, a w Wałbrzychu
powierzono je zarządowi dróg18.
Objęte kontrolą miasta uchwaliły plany
transportowe19 zawierające kompleksowe
uregulowania w zakresie funkcjonowania
i zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego, jak też inne dokumenty odnoszące się do tych kwestii.
Wymagały one jednak aktualizacji, uzupełnienia braków i korekty. Natomiast w ocenie NIK, wielość regulacji transportowych
zawartych w pozostałych dokumentach
miejskich, zarówno ograniczała przejrzystość przyjętej koncepcji i utrudniała
rzetelny monitoring oraz ocenę efektów
jej wdrażania.
Przykładowo, we Wrocławiu zagadnienia dotyczące transportu umieszczono aż w pięciu dodatkowych dokumentach, tj. w: Wrocławskiej polityce mobilności (2013 r.), Programie gospodarki

Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Transport publiczny w miastach na prawach
powiatu województwa dolnośląskiego, nr ewid. P/19/108, Delegatura NIK we Wrocławiu, lipiec 2020 r.
Stosownie do systemu organizacji komunikacji publicznej w dolnośląskich miastach na prawach powiatu,
kontrolę przeprowadzono w czterech urzędach miejskich: Wrocławiu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy,
trzech przedsiębiorstwach komunikacyjnych: we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Legnicy oraz w trzech zarządach dróg: Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy.
W części również przez jednostki budżetowe miast: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, dalej: „Zarząd dróg we Wrocławiu” oraz inne jednostki.
Tj. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, dalej: „Zarząd dróg w Wałbrzychu”.
Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego, o którym mowa w rozdziale 2, ustawa z 16.12.2010
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475, ze zm.).
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niskoemisyjnej (2015 r.), Strategii Wrocław 2030 (2018 r.), Planie Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej Wrocławia (2019 r.),
Wrocławskim Programie Tramwajowym
(2016 r.).
W dokumentach tych NIK wprawdzie
nie stwierdziła istotnych sprzeczności, niemniej zdefiniowano w nich co najmniej
67 różnych wskaźników służących monitorowaniu i ocenie efektów wdrażania
założeń dotyczących rozwoju transportu
publicznego i mobilności we Wrocławiu.
Kontrola wykazała przy tym, że zaniechano, przewidzianej w planie transportowym
miasta, wdrożenia metody monitorowania
jakości przewozów w publicznym transporcie zbiorowym.
Popularyzacja publicznego
transportu zbiorowego

W koncepcjach funkcjonowania transportu publicznego kontrolowanych miast
sformułowano cele związane z jego
zrównoważonym rozwojem oraz określono pożądane standardy usług przewozowych w komunikacji miejskiej.
We wszystkich miastach za priorytetowy uznano rozwój oraz zwiększenie
udziału publicznego transportu zbiorowego w przemieszczaniu się mieszkańców. Przewidziano także szereg działań na rzecz wzrostu konkurencyjności
i atrakcyjności komunikacji miejskiej
w stosunku do transportu indywidualnego.
Wszystkie kontrolowane miasta realizowały tego rodzaju zadania, w tym m.in.

20
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rozszerzały ofertę przewozów, doposażały
przystanki i dostosowywały je do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami, wprowadzały preferencje i udogodnienia dla przejazdów komunikacji miejskiej i korzystających z nich pasażerów. Ponadto w Legnicy, Jeleniej Górze i Wrocławiu tabor
został unowocześniony. Kontrola wykazała,
że mimo to w latach 2016–2019 średni
wiek autobusów wynosił tam od sześciu
do dziewięciu lat. Natomiast we Wrocławiu, pomimo wycofania z eksploatacji najstarszych środków transportu i zasilenia
floty 66 autobusami, średni ich wiek nadal
był bliski 10 lat. Zakupiono 56 nowych
tramwajów, ale ich średni wiek wynosił
aż 24 lata, a najstarszy użytkowany wyprodukowano w 1975 r. We wszystkich
miastach działały również nowoczesne systemy informacji dla pasażerów. We Wrocławiu (od 2015 r.), Legnicy (od 2016 r.)
oraz Wałbrzychu (od grudnia 2018 r.)
funkcjonowały także inteligentne systemy transportu (dalej: ITS). Służyły
m.in. poprawie funkcjonowania komunikacji. Kontrola ustaliła jednak, że skuteczność działania systemu ITS we Wrocławiu w skracaniu czasu przejazdu samochodów20, z roku na rok spadała, z 18,3%
w 2015 r. do 5,7% w 2018 r. Nie w pełni
sprawnie funkcjonował też podsystem
„Raporty” ITS we Wrocławiu.
Działania na rzecz podwyższenia standardu i wprowadzania preferencji dla komunikacji miejskiej nie we wszystkich
kontrolowanych miastach przełożyły się
na wzrost liczby podróżujących. W latach

Założona jako wartość wskaźnika „Wzrost atrakcyjności i dostępności komunikacyjnej Wrocławia wyrażony
skróceniem czasu przejazdu samochodów o 5,5%”.
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2016–2018 ich liczba wzrosła w Legnicy
o 6%21. Pozostawała na porównywalnym
poziomie we Wrocławiu22 oraz w Jeleniej
Górze23, natomiast w Wałbrzychu spadła
o 4%24. W 2018 r. komunikacją miejską statystycznie najczęściej podróżował mieszkaniec Wrocławia – 315 razy, a najrzadziej
mieszkaniec Jeleniej Góry – 102 razy.

w korzystaniu z tej formy transportu
w przestrzeni publicznej, zwłaszcza jeśli
chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa ich
użytkowania w ruchu drogowym (ochrona pieszych). Kwestia ta była przedmiotem prac legislacyjnych, które nie zostały sfinalizowane27 do dnia zakończenia
kontroli NIK

Uzupełniająca oferta
transportu publicznego

Nieosiągnięcie zakładanych
efektów działań rozwojowych

We Wrocławiu, a od sierpnia 2016 r.
także w Legnicy, były dostępne rowery w wypożyczalniach miejskich25. Poszerzana z roku na rok oferta w obydwu
miastach cieszyła się rosnącym zainteresowaniem. Od listopada 2017 r. publiczną
usługę transportową Wrocławia dopełniały samochody elektryczne dostępne
w wypożyczalni miejskiej, prowadzonej
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pod nazwą handlową Vozilla.
Oferta wypożyczalni obejmowała 200 samochodów elektrycznych oraz przeznaczone dla nich miejsca parkingowe, a korzystało z niej 62,4 tys. zarejestrowanych
użytkowników. W 2018 r. uruchomiono
ponadto prywatną wypożyczalnię elektrycznych hulajnóg. Wobec dynamicznego
rozwoju tej oferty oraz wzrostu jej popularności26, wyzwaniem pozostaje jednak kwestia kompleksowych uregulowań
prawnych dotyczących zasad i ograniczeń

Działania dolnośląskich miast na prawach
powiatu jedynie w Legnicy doprowadziły
do osiągnięcia założonego wzrostu udziału
przejazdów komunikacji miejskiej w ogólnej liczbie podróży na terenie miasta,
a ich efekty były właściwie monitorowane. Już w 2017 r. osiągnięto tam, założony
w planie transportowym na 2023 r., poziom
podziału zadań przewozowych.
Wyniki kompleksowych badań ruchu
we Wrocławiu wykazały, że w 2018 r.
41% mieszkańców najczęściej podróżowało
samochodem, a pozostałe 59% komunikacją zbiorową, rowerem lub pieszo. Nieznacznie, bo o 1% w porównaniu z 2011 r.
wzrósł udział przejazdów transportem
niesamochodowym w ogólnej liczbie podróży. Natomiast udział korzystających
z transportu zbiorowego w mieście osiągnął
poziom 28% i był o siedem punktów procentowych niższy od wyniku ustalonego
w badaniu przeprowadzonym w 2011 r.

21
22
23
24
25
26
27

Tj. z poziomu 13 507,2 tys., przez 13 669,1 tys. w 2017 r., do 14 338,3 tys.
Tj. 202 443 tys. w 2016 r., 207 171 tys. w 2017 r. i 201 828 tys. w 2018 r.
Tj. 8 131,1 tys. w 2016 r., 8 090,7 tys. w 2017 r. i 8 111, 1 tys. w 2018 r.
Tj. z poziomu 16 375,3 tys., przez 15 713,6 tys. w 2017 r., do 15 790 tys.
W Jeleniej Górze i Wałbrzychu nie zdecydowano się na wprowadzenie takiej oferty komunikacyjnej.
Liczba hulajnóg wzrosła z 400 w 2018 r. do 1100 w 2019 r.
Do 30.9.2019.
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(35%)28. Było to niezgodne z założeniami
planu transportowego oraz Wrocławskiej
Polityki Mobilności.
W Wałbrzychu i Jeleniej Górze w ogóle
nie monitorowano podziału zadań przewozowych w mieście. Wynikało to odpowiednio z zaniechania i niedookreślenia
w planie transportowym działań organizatora w tym zakresie. W ocenie NIK,
utrudniało to organizatorom ocenę stopnia realizacji przyjętych celów i wdrożenia standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju transportu publicznego.
Uniemożliwiało również podejmowanie
bieżących działań zarządczych mających
na celu przeciwdziałanie trendom negatywnym, tj. niezgodnym z założeniami
rozwojowymi.
Skuteczna realizacja
inwestycji transportowych

Skontrolowane przez NIK podmioty
na ogół prawidłowo i efektywnie zrealizowały inwestycje związane z modernizacją infrastruktury przystankowej29 i torowej oraz zakupami taboru autobusowego
i tramwajowego (we Wrocławiu). Ogółem
na ten cel wydatkowano 718 229,33 tys. zł.
Trzy miasta, tj. Wrocław, Legnica i Jelenia
Góra nabyły łącznie 198 środków transportu, w tym 142 autobusy i 56 tramwajów, wydatkując na ten cel w sumie

28

29

30
31
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479 744,6 tys. zł. Spośród 30 zbadanych
zadań inwestycyjnych i remontowych
o łącznej wartości 232 852,2 tys. zł nieprawidłowości dotyczące przestrzegania Prawa
zamówień publicznych30 wystąpiły w pięciu
postępowaniach realizowanych we Wrocławiu (cztery przypadki) i Jeleniej Górze
(jeden przypadek). W wymiarze finan
sowym ich skala wyniosła 600,1 tys. zł.
W przedsiębiorstwie komunikacyjnym
we Wrocławiu w 2018 r. dokonano nieuprawnionej zmiany umowy w stosunku
do treści oferty przetargowej. W Jeleniej
Górze nieprawidłowości miały charakter
formalny.
Nie zawsze sprawny tabor

We wszystkich miastach prawidłowo dokonano wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego, powierzając tę funkcję
spółkom komunalnym we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Legnicy31, natomiast w Wałbrzychu przewoźnikowi prywatnemu.
Operatorzy wywiązywali się z obowiązku przeprowadzania badań okresowych
pojazdów, oprócz trzech incydentalnych
przypadków w Legnicy i Jeleniej Górze,
gdzie dokonano badań technicznych autobusów po upływie wymaganego terminu. W trakcie kontroli NIK stwierdzono,
że pomimo braku ważności badań autobusy
przewoziły pasażerów, zanotowano nawet

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu monitorowania wskaźników określonych we Wrocławskiej Polityce Mobilności.
Rozumianej jako część infrastruktury transportowej obejmującej obiekty takie jak: przystanki autobusowe,
przystanki tramwajowe, przystanki tramwajowo-autobusowe, dworce i zintegrowane węzły przesiadkowe
wykorzystywane w przewozach komunikacji miejskiej
Ustawa z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.).
Takim jak: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy, Miejski Zakład Komunikacyjny
sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu, dalej: „przedsiębiorstwo komunikacyjne we Wrocławiu”.
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przypadki kursów mimo usterek eksploatacyjnych. W wyniku kontroli przeprowadzonych we Wrocławiu na zlecenie NIK
przez Inspekcję Transportu Drogowego
zatrzymano 46 dowodów rejestracyjnych,
tj. co piątemu z 241 skontrolowanych pojazdów. W pozostałych miastach, na 54 kontrole, tylko w Wałbrzychu zatrzymano
jeden dowód rejestracyjny.
Pogarszający się stan techniczny
torowisk

Działania władz Wrocławia nie zapobiegły
pogorszeniu stanu technicznego torowisk
tramwajowych i nie prowadziły do jego
poprawy32. W latach 2013–2018 zwiększył się udział torowisk w stanie złym
i bardzo złym z 7% do 11% oraz przeciętnym z 16% do 31%. Znacznie obniżył się
przy tym wskaźnik torowisk w stanie
dobrym i bardzo dobrym z 76% do 58%.
Było to sprzeczne z założeniami przyjętej w 2013 r. Wrocławskiej Polityki Mobilności, w której uznano, że stan pozytywny to taki, gdy co najmniej 90% torowisk tramwajowych będzie w stanie
technicznym dobrym lub bardzo dobrym,
a nie więcej niż 10% w złym, przy tendencji wzrostowej w kolejnych latach. Pogarszający się stan torowisk nie pozostawał
bez wpływu na bezpieczeństwo i jakość
przejazdów tramwajowych we Wrocławiu. Świadczy o tym chociażby ryzyko
związane ze wzrastającą liczbą wykolejeń
tramwajów oraz usterek torowisk. W kontrolowanym okresie odnotowano znaczny
wzrost przypadków wykolejeń tramwajów,

32
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tj. z 64 w 2016 r. do 79 w 2018 r. i aż 40
w okresie od stycznia do 20 maja 2019 r.
Liczba zgłoszonych usterek torów w I półroczu 2019 r. (łącznie 668) osiągnęła poziom niemal równy liczbie usterek zgłoszonych w całym 2016 r. (łącznie 695).
Rosnące wydatki
na komunikację miejską

Dolnośląskie miasta na prawach powiatu na komunikację miejską w latach 2016–2018 wydatkowały łącznie
1359 514,2 tys. zł, w tym nominalnie najwięcej we Wrocławiu – 370 258,2 tys. zł
w 2016 r., 358 596,1 tys. zł w 2017 r.
i 390 619,1 tys. zł w 2018 r., a najmniej
w Legnicy, odpowiednio: 25 395,4 tys. zł,
26 362,9 tys. zł i 26 174,1 tys. zł. Natomiast Jelenia Góra na komunikację miejską
przeznaczyła 26 300,3 tys. zł w 2016 r.,
27 715,4 tys. zł w 2017 r. i 28 946,5 tys. zł
w 2018 r., a Wałbrzych odpowiednio: 26 017,8 tys. zł, 25 936,8 tys. zł
i 27 191,6 tys. zł. Również w przeliczeniu na mieszkańca w 2018 r. najwięcej,
bo 610 zł wydatkowano we Wrocławiu,
przy czym największy wzrost wydatków
na mieszkańca nastąpił w Jeleniej Górze,
o 12%, a w pozostałych miastach mieścił
się w przedziale od 4% do 6%.
Niewystarczające środki
na remont torowisk

Wysokość zaplanowanych w budżecie Wrocławia i wydanych na torowiska tramwajowe środków nie zapewniła pełnej realizacji planów remontowych i była znacząco

Na koniec 2018 r. we Wrocławiu eksploatowano łącznie 196 068,10 metrów bieżących toru pojedynczego
(dalej: mtp) torowisk tramwajowych.
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niższa od oszacowanej wartości robót niezbędnych dla poprawy ich stanu technicznego. Kontrola wykazała, że na rzecz poprawy stanu torowisk w latach 2016–2019
(I połowa) z budżetu Wrocławia wydatkowano łącznie 57 736,9 tys. zł, z zaplanowanych na powyższy cel 91 371,4 tys. zł
na te lata. Większość środków, bo aż
72,6%, przeznaczono na zadania bieżące
(41 940,6 tys. zł), a jedynie 27,4% na inwestycyjne (15 796,4 tys. zł). Niemniej
środki przeznaczone na ten cel w latach
2016–2019 w łącznej kwocie 29 945 tys. zł
stanowiły zaledwie 45,8% potrzeb remontowych oszacowanych przez Zarząd Dróg
we Wrocławiu dla najbardziej zniszczonych
torowisk (łącznie 65 400,0 tys. zł). Natomiast dalsze utrzymywanie finansowania remontów torowisk na poziomie z lat
2016–2019 (średnio 7671,6 tys. zł rocznie) w świetle ogółu potrzeb remontowych
oszacowanych na kwotę 360 310,0 tys. zł33,
pozwoliłoby na doprowadzenie ich do dobrego stanu technicznego nie wcześniej
niż za 46 lat34.
Wynagrodzenie operatora
komunikacji miejskiej

Jedynie w Legnicy w pełni prawidłowo,
tj. z uwzględnieniem zasad określonych
w rozdziale 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzeniu

33

34
35
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(WE) nr 1370/200735, dokonano obliczenia i wypłaty wynagrodzenia należnego operatorowi komunikacji miejskiej
z tytułu realizacji umowy transportowej.
W Jeleniej Górze w rozliczeniu rekompensaty za lata 2016–2017 oraz kalkulacji
jej wysokości na 2019 r. nie uwzględniono rozsądnego zysku. Było to sprzeczne
z zasadami określonymi w rozporządzeniu
(WE) nr 1370/2007 oraz postanowieniami
umowy transportowej, jednakże nie miało
zasadniczego wpływu na jej wykonywanie. Niemniej, wysokość wynagrodzenia
wypłaconego operatorom w Legnicy i Jeleniej Górze, stosownie do zasad podanych w art. 2a ust 2 oraz pkt 7 załącznika do rozporządzenia (WE) 1370/2007,
pozwoliła na sfinansowanie poniesionych
przez nich kosztów oraz na utrzymanie
i rozwój usług publicznego transportu zbiorowego o odpowiednio wysokiej jakości.
Miało to przełożenie m.in. na w większości dodatnie wyniki finansowe osiągane
przez miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne w tych miastach. Wskutek niedokonania przez Zarząd dróg w Wałbrzychu
waloryzacji stawki rozliczeniowej za 2017 r.
oraz przyjęcia nierzetelnych rozliczeń
przewoźnika, należne mu wynagrodzenie za przewozy komunikacji miejskiej
wypłacone zostało w kwocie zawyżonej
w sumie o 884,7 tys. zł.

Na początku 2019 r. Zarząd dróg we Wrocławiu, w związku z przygotowywaniem projektu wieloletniego
na lata 2020–2030, zidentyfikował i oszacował potrzeby remontowe niezbędne do poprawy stanu technicznego torowisk tramwajowych. Do gruntownego remontu zakwalifikowano łącznie 63 135,9 mtp, tj. 32,2%
eksploatowanych we Wrocławiu torowisk ogółem, a koszt ich realizacji w latach 2020–2030 oszacowany
został na 360 310,0 tys. zł, tj. średnio 32 755,5 tys. zł rocznie, w perspektywie kolejnych 11 lat.
Według danych na koniec okresu objętego kontrolą.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69
i (EWG) nr 1107/70, Dz.Urz. UE L 315 z 3.12.2007, s. 1.
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Niedostateczne finansowanie
komunikacji we Wrocławiu

Określona w umowie transportowej metoda rekompensowania kosztów świadczenia
usług publicznego transportu zbiorowego
we Wrocławiu umożliwiła wypłatę przedsiębiorstwu komunikacyjnemu wynagrodzenia za wykonane w kolejnych latach
usługi w kwocie niższej od wykazywanych
kosztów ich realizacji. Ponadto zakładała pełne ich rozlicznie, w ramach należnej operatorowi rekompensaty, dopiero
po zakończeniu realizacji umowy transportowej, tj. w 2026 r. w zakresie usług
autobusowych i w 2033 r. w zakresie usług
tramwajowych.
W konsekwencji wartość przekazanej przez organizatora rekompensaty
była niższa od wykazywanych przez miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne we Wrocławiu kosztów świadczenia
usług publicznego transportu zbiorowego. Niedopłata należnego wynagrodzenia za lata 2010–2018 wyniosła łącznie
140 680,0 tys. zł netto. Zgodnie z postanowieniami umowy transportowej, ta kwota
nie stanowiła jednak zobowiązania miasta
wobec przedsiębiorstwa komunikacyjnego.
Tym samym środki na jej pokrycie nie zostały przewidziane w wieloletniej prognozie finansowej Wrocławia, przez co prognoza nie była w pełni realistyczna.
W ocenie NIK, takie ukształtowanie
wzajemnych praw i obowiązków między stronami umowy transportowej
nie było w pełni zgodne z przepisami rozporządzenia WE 1370/2007, a w szczególności z art. 2a ust. 2 i pkt 7 załącznika. Przyjęta metoda rekompensowania
kosztów komunikacji miejskiej we Wrocławiu ograniczała możliwości skutecznego
92
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zarządzania i rozwoju usług publicznego
transportu zbiorowego o odpowiednio wysokiej jakości. Miała też negatywny wpływ
na sytuację finansową tego przedsiębiorstwa. Zagrażało to również stabilności
finansowej świadczenia usług komunikacji miejskiej w perspektywie długoter
minowej.
Zbyt niski poziom finansowania komunikacji miejskiej we Wrocławiu doprowadził
przedsiębiorstwo komunikacyjne do trudnej sytuacji finansowej, w szczególności do:
• poniesienia dodatkowych kosztów,
w wysokości 12 704,5 tys. zł, w związku
z korzystaniem z instrumentów finansowych mających na celu bieżącą poprawę
płynności przedsiębiorstwa, w tym emisji obligacji i forfaitingu wierzytelności;
• spadającego z roku na rok, z poziomu
90,0% w 2016 r., 88,6% w 2017 r. do 82,7%
w 2018 r., pokrycia kosztów świadczenia
usług komunikacji miejskiej przychodami
z ich sprzedaży;
• pogarszającego się z roku na rok wyniku finansowego miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, w tym wygenerowania straty netto w wysokości:
12 870 tys. zł w 2016 r., 26 175 tys. zł
w 2017 r. i 51 122 tys. zł. w 2018 r.;
• osiągnięcia na koniec 2018 r. stanu,
w którym udział majątku przedsiębiorstwa
komunikacyjnego objęty zastawem i hipoteką wynosił 82,2% i był ponaddwukrotnie
wyższy od stanu na koniec 2016 r. (39,6%);
• niskiego wykonania założeń i planów
inwestycyjnych przedsiębiorstwa komunikacyjnego, skutkującego m.in. realizacją
przewozów w części wyeksploatowanym
taborem, którego wiek sięgał 18 lat w przypadku autobusów i 44 lat w przypadku
tramwajów.
– 92 –
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Zarząd przedsiębiorstwa komunikacyjnego we Wrocławiu 19 grudnia 2018 r.
podjął uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
które miało zdecydować o dalszym istnieniu tego podmiotu. W uzasadnieniu
uchwały wskazano: „W bilansie Spółki
sporządzonym wg stanu na dzień 30 listopada 2018 r. straty w ujęciu narastającym osiągnęły poziom 155 132 726,0 zł
i przekroczyły sumę kapitałów rezerwowego i zapasowego oraz połowę kapitału
zakładowego o kwotę 6 040 076 zł. Wykazana strata finansowa wynika przede
wszystkim z braku pokrycia opłatą stałą
uzasadnionych kosztów stałych zarówno
w komunikacji tramwajowej, jak i autobusowej. Pomimo przestrzegania dyscypliny
finansowej, strata w ujęciu narastającym
w kolejnych miesiącach bieżącego roku
ulegnie dalszemu zwiększeniu”36.
W ocenie NIK, wpływ na zaistniałą sytuację miało nieokreślenie w przepisach
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym terminów rozliczeń należnej operatorowi rekompensaty kosztów usług komunikacji świadczonych w danym roku
na rzecz miasta. Umożliwiło to organizatorowi transportu publicznego we Wrocławiu rozliczanie wzajemnych zobowiązań i należności z tytułu realizacji umowy
transportowej nie na bieżąco, lecz długoterminowo. Może to skutkować faktycznym
finansowaniem przez przedsiębiorstwo

36

37
38
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komunikacyjne (spółkę komunalną) zadań
własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Zróżnicowane opodatkowanie
usług komunikacji miejskiej

Kontrola NIK wykazała również niejednolitą praktykę miast w kwestii opodatkowania usług publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne. Opodatkowano
je ośmioprocentową stawką podatku VAT
we Wrocławiu, a od 2018 r. także w Legnicy. Natomiast w Jeleniej Górze oraz w Legnicy w latach 2016–2017 podatek nie był
naliczany. Podstawą odmiennych praktyk były m.in. różne stanowiska organów
skarbowych przedstawiane w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa
podatkowego, o których mowa w art. 14b
Ordynacji podatkowej37, odnośnie do zaliczania rekompensaty do podstawy opodatkowania zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług38.
W pozostałych nieobjętych kontrolą
NIK 34 miastach na prawach powiatu,
w których działały miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, w 22 przypadkach
naliczano, a w 12 nie naliczano podatku
VAT od wynagrodzenia za realizację przewozów komunikacją miejską. Uzyskano
łącznie 15 indywidualnych interpretacji
przepisów prawa podatkowego. W pięciu z nich wskazano, że opodatkowanie

Na sesji Rady Miejskiej Wrocławia 5.9.2019 przeznaczono środki na pokrycie kosztów przewozów świadczonych przez przedsiębiorstwo komunikacyjne we Wrocławiu, co oznacza, że po zamknięciu III kwartału
2019 r. łączna wartość niepokrytych strat nie przewyższa tym samym sumy kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego.
Ustawa z 29.8.1997, Dz.U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.
Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.
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wynagrodzenia za realizację przewozów
komunikacją miejską jest prawidłowe,
a w pozostałych 10 uznano za właściwy
brak tego opodatkowania.
Taka sytuacja, w ocenie NIK, stwarza
potrzebę ujednolicenia praktyki dotyczącej obciążenia podatkiem VAT usług publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez miejskie przedsiębiorstwa
komunikacyjne.
Darmowa energia elektryczna dla Vozilli

Nieprawidłowości nie stwierdzono przy
wyborze partnera prywatnego do prowadzania miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych Vozilla we Wrocławiu.
Zawarta z nim w lutym 2017 r. umowa
o partnerstwie publiczno-prywatnym
była realizowana prawidłowo. Kontrola
NIK ujawniła jednak niegospodarność polegającą na nieobciążaniu partnera prywatnego kosztami mediów związanych
z użytkowaniem przez wypożyczalnię samochodów elektrycznych ośmiu miejsc
parkingowych oraz czterech punktów ładowania w parkingu podziemnym przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
Dopiero w wyniku powyższych ustaleń
zostały określone zasady wzajemnych
rozliczeń z tego tytułu, a w konsekwencji wystawiono na rzecz partnera prywatnego faktury VAT za energię elektryczną
na łączną kwotę 19 tys. zł oraz za usługę
porządkową na łączną kwotę 3 tys. zł.

Wnioski pokontrolne
W związku z ustaleniami, Najwyższa Izba
Kontroli skierowała do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów i organizatorów publicznego transportu zbiorowego
w miastach wnioski odpowiednio o:
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1. Podjęcie prac legislacyjnych:
a) nad nowelizacją ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym w zakresie wprowadzenia przepisów regulujących terminy
bieżących rozliczeń należnej operatorowi
rekompensaty kosztów usług komunikacji
miejskiej w ramach wieloletnich umów
transportowych;
b) w celu uregulowania statusu urządzeń
transportu osobistego, w tym hulajnóg
elektrycznych.
2. Przeprowadzenie wszechstronnej analizy obciążenia podatkiem VAT usług publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez miejskie przedsiębiorstwa
komunikacyjne z wykorzystaniem instrumentów, o których mowa w art. 14a § 1
Ordynacji podatkowej, dla zapewnienia
jednolitej praktyki w tym zakresie.
3. Przeprowadzanie okresowych ocen realizacji planu transportowego, umożliwiających podejmowanie efektywnych działań
zarządczych zapewniających osiągnięcie
założonych w nim celów.
Minister Finansów poinformował NIK
m.in., że dokona analizy interpretacji indywidualnych oraz postępowania organów podatkowych w kwestii sposobu opodatkowania usług transportu publicznego i na podstawie jej wyników podejmie
decyzję w sprawie zasadności i podstaw
wydania interpretacji ogólnej.
Minister Infrastruktury poinformował
Prezesa NIK, że zostały podjęte stosowne
prace legislacyjne na rzecz uregulowania
statusu urządzeń transportu osobistego,
w tym hulajnóg elektrycznych. Nie podzielił natomiast stanowiska Izby co do potrzeby wprowadzenia przepisów regulujących terminy bieżących rozliczeń należnej
operatorowi rekompensaty kosztów usług
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komunikacji miejskiej w ramach wieloletnich umów transportowych. Zauważyć przy tym należy, że stanowisko NIK
w tym zakresie pozostało niezmienne,
co zostało wyrażone w opinii Prezesa
NIK załączonej do informacji o wynikach
tej kontroli39.
Natomiast odnośnie do 23 wniosków pokontrolnych skierowanych do prezydentów
miast (Wrocławia, Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Legnicy), prezesów trzech przedsiębiorstw komunikacyjnych (we Wrocławiu,
Jeleniej Górze i Legnicy) oraz trzech zarządców dróg (we Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy), Najwyższa Izba Kontroli
została poinformowana o zrealizowaniu
21 wniosków, a pozostałe dwa były w trakcie realizacji.

Podsumowanie
Realizacja wniosków płynących z kontroli
NIK przypadła w tym samym okresie,
w którym transport publiczny, podobnie
jak wiele innych obszarów działalności
gospodarczej i społecznej, stanął w obliczu wyzwań związanych z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.
Wprowadzane w ostatnich miesiącach

39
40

kontrola i audyt
ograniczenia wpłynęły na mobilność
mieszkańców miast. Liczba pasażerów
według raportu mobilności Google spadła
w okresie największej społecznej izolacji
prawie o 70% i była o połowę mniejsza
od przeciętnej stworzonej na podstawie
danych ze stycznia i lutego 2020 r.40 Mimo
to, transport publiczny w miastach wciąż
miał w tym szczególnym czasie istotne
znaczenie. Obecnie samorządy zostały
postawione przed wyzwaniem takiego
przedefiniowania prowadzonej polityki
miejskiej w dziedzinie transportu, która
będzie miała na celu znalezienie odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania
związane zarówno z ustaleniami kontroli
NIK, jak i pandemią. Sprostanie im wymaga nie tylko odpowiedzialnego tworzenia polityki transportowej, ale również jej konsekwentnego i efektywnego
realizowania.

KSYMENA KRAMARCZYK-ROSIAK
doradca ekonomiczny,
KRZYSZTOF CAŁKA wicedyrektor,
Delegatura NIK we Wrocławiu

<https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/108/LWR/>.
<https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/nie-ma-czystego-powietrza-bez-dobrej-komunikacjizbiorowej-64600.html>.

Słowa kluczowe: transport publiczny, zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego,
komunikacja miejska, dolnośląskie miasta na prawach powiatu
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ABSTRACT
Operations and Development of Public Transport – Transportation in Cities of the
Dolnośląskie Region
The quality of living in a city depends, to a large extent, on the transportation provided, road movement management and transport policies adopted. Over the last
thirty years, the use of public transportation in Poland has decreased significantly.
In 1990, the number of persons transported by municipal means of transport stood
at 7,264,100,000, while in 2018 – at only 3,774,100,000, which makes a decrease
by 48 percent. Simultaneously, since 1990 the number of registered cars has increased
by more than four times, i.e. from 5.3 million to 23.4 million. As a result, municipal
roads are overloaded. Together with an increase of private cars, traffic jams have been
growing, too. Time of driving has also been increasing, as well as noise and emission
of exhaust fumes pollution. Planning of sustainable development of public transport
has become a significant element of future cities designing, calling for considering the
identified needs of their inhabitants, with an optimal use and development of the infrastructure, and provision of necessary resources. In order to meet these challenges,
not only responsible development of transport policy is required, but its consistent
and effective implementation as well. That is why this area was subject to an audit
carried out in the cities of the Dolnośląskie Region.
Ksymena Kramarczyk-Rosiak, NIK’s Regional Branch in Wrocław, economic advisor
Krzysztof Całka, vice director of NIK’s Regional Branch in Wrocław
Key words: public transport, sustainable development of collective public transport, municipal
transport, Lower Silesian cities with district rights
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Kształcenie
w szkołach specjalnych

Izba sprawdziła, czy kształcenie uczniów w szkołach specjalnych odbywa się w sposób
prawidłowy oraz czy przygotowuje ich do dorosłego życia.
Skontrolowano Ministerstwo
Edukacji Narodowej, 12 szkół
i 10 jednostek samorządu terytorialnego. Równolegle przeprowadzono badanie kwestionariuszowe, skierowane
do 508 dyrektorów szkół specjalnych oraz 249 powiatów będących organami prowadzącymi szkoły. Czynności dotyczyły lat 2017–2020 (do czasu
zakończenia badania).
Składowiska
poprzemysłowe

NIK zbadała, czy organy administracji rządowej i samorządowej z województwa łódzkiego podejmowały działania
mające zapobiec skażeniu środowiska przez składowiska
dawnych zakładów przemysłowych. Skontrolowano Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Starostwa Powiatowe
– 97 –
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w Zgierzu i w Tomaszowie
Mazowieckim, Urzędy Miasta
w Zgierzu i w Tomaszowie Mazowieckim. Badaniem objęto
lata 2009–2019, z uwzględnieniem dowodów sporządzonych
przed lub po tym okresie.
Niebezpieczne spaliny

Spaliny z pojazdów są – po dymach z domowych pieców
grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych – drugim
najważniejszym czynnikiem
obniżającym jakość powietrza
w naszym kraju. NIK sprawdziła więc, czy obowiązujące
regulacje prawne, rozwiązania organizacyjne i techniczne
oraz działania właściwych organów administracji publicznej pozwalają na skuteczne eliminowanie z ruchu drogowego
pojazdów produkujących nadmierną ilość substancji szkodliwych dla ludzi i środowiska.
Skontrolowano Ministerstwo
Infrastruktury, trzy urzędy
miast, po trzy organy kontroli
ruchu drogowego (komendy
miejskie Policji oraz wojewódzkie inspektoraty transportu
drogowego). Ponadto, badaniem kwestionariuszowym
objęto 85 starostw powiatowych oraz 254 funkcjonariuszy Policji. Kontrola dotyczyła
lat 2016–2019 (I połowa).
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Odpady
z tworzyw sztucznych

Według szacunków do oce
anów trafia rocznie od 5 do
14 milionów ton odpadów
z tworzyw sztucznych. Mikrodrobiny plastiku – o wielkości
poniżej 5 mm – gromadzą się
w morzach, a ich mały rozmiar
sprawia, że są łatwo połykane
przez organizmy morskie. Najnowsze obserwacje wskazują
również na obecność jeszcze
drobniejszych cząstek plastiku (nawet poniżej 1 mikrometra) w powietrzu, wodzie
deszczowej, wodzie pitnej
i niektórych produktach spożywczych. Z uwagi na powyższe zagrożenia gospodarowanie
odpadami z tworzyw sztucznych stanowi obecnie jedno
z najpoważniejszych wyzwań
środowiskowych i gospodarczych nie tylko w Polsce, ale
i na całym świecie. Sprawdzono, czy organy administracji
publicznej zapewniają ograniczenie powstawania odpadów
z tworzyw sztucznych oraz ich
zagospodarowanie, sprzyjające wdrożeniu modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.
Badanie, którym objęto lata
2017–2019, przeprowadzono
w dwóch ministerstwach, pięciu urzędach marszałkowskich
oraz w 15 urzędach gmin.
Nr 1/styczeń-luty/2021
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Działalność NFZ
w 2019 r.

Analizie poddano prawidłowość realizacji zadań w 2019 r.
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oceniono m.in.: dostęp
do świadczeń opieki zdrowotnej; wykonanie planu finansowego; osiągnięcie celów założonych w planie pracy. Kontrolę, obejmującą rok 2019 oraz
okres opracowywania planów
w 2018 r. oraz działań w 2020 r.
związanych ze sporządzaniem
sprawozdań, przeprowadzono
w Centrali NFZ w Warszawie.
Zbyt ciężkie pojazdy

Izba sprawdziła, czy organy administracji publicznej skutecznie
eliminują ruch pojazdów przeciążonych na obszarach zurbanizowanych. Kontrolę przeprowadzono w dziewięciu Wojewódzkich
Inspektoratach Transportu Drogowego w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach,
Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie,
Szczecinie i Wrocławiu oraz
dziesięciu podmiotach zarządzających drogami z województw:
podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego
i dolnośląskiego, tj. znajdującymi
się na terenie miast na prawach

powiatu (w których organem zarządzającym wszystkimi drogami jest prezydent miasta). Badany okres dotyczył lat 2018–2020
(I półrocze).
Normy paliw stałych

Oceniono działania podejmowane przez Inspekcję Handlową na rzecz eliminacji z obrotu
paliw niespełniających norm
jakościowych. Sprawdzono,
czy były skuteczne i prawidłowe. Badanie obejmujące lata
2018–2020 przeprowadzono w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
w dziewięciu Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej w: Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie oraz
we Wrocławiu.
Bezpieczeństwo
w szkołach

Zapewnienie bezpieczeństwa
w szkołach jest jednym z ważniejszych obowiązków dyrektorów
i nauczycieli, ale stawia również
wyzwania przed organami prowadzącymi, a także ministrem
właściwym do spraw oświaty
i wychowania. NIK postanowiła zatem zbadać, czy placówki
są przygotowane na wypadek

wystąpienia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Skontrolowano Ministerstwo Edukacji
Narodowej, 14 organów prowadzących szkoły (dziewięć urzędów miast, jeden urząd gminy
oraz cztery starostwa powiatowe), 21 szkół (11 podstawowych
i 10 ponadpodstawowych).
Oceniono lata 2019–2020
(do 28 sierpnia), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych
przed tym okresem.
Pracownicy
delegowani w UE

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej składki na ubezpieczenie społeczne pobierane są m.in.
od wynagrodzeń pracowników
delegowanych z Polski do pracy
w innych krajach UE. Podstawę
ich wymiaru stanowią wszelkie
uzyskane w ramach stosunku
pracy wypłaty w danym miesiącu, a więc również świadczenia
urlopowe i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. NIK zbadała, czy Zakład Ubezpieczeń
Społecznych prawidłowo pobierał środki z wybranych składek
ubezpieczenia społecznego odprowadzanych przez zagraniczne
kasy urlopowe. Badanie, obejmujące lata 2014–2019, przeprowadzono w Centrali ZUS
w Warszawie oraz w opolskim
oddziale Zakładu.
(red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r., <www.nik.gov.pl>.
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Państwo
i społeczeństwo
Nieuzasadniona preferencja branży w Polsce

Opodatkowanie akcyzowe
wyrobów nowatorskich
Różnice pomiędzy faktycznym opodatkowaniem papierosów tradycyjnych i wyrobów nowatorskich obecnie skutkują dużo mniejszym
obciążeniem podatkowym tych drugich. Efektem są niższe niż możliwe do osiągnięcia dochody budżetowe. Zróżnicowanie wysokości
podatku dla tych dwu grup budzi wątpliwości dlatego, że wynika
z odmienności metodologicznej ukształtowania podstawy opodatkowania. Nie znajduje ona obiektywnego uzasadnienia. W konsekwencji
owa uznaniowość może stwarzać ryzyko powstania pomocy publicznej dla producentów wyrobów nowatorskich. Budżet państwa finansuje w ten sposób rozwój branży takich produktów. Zróżnicowanie
podatkowe grozi również trwałym zwiększeniem popytu na wyroby nowatorskie konsumentów, którzy z papierosów korzystali jedynie sporadycznie. Nie jest to pożądany efekt, zwłaszcza że zagrożenia
zdrowotne z nimi związane nie zostały jeszcze w pełni rozpoznane.
Strategia marketingowa producentów wydaje się być także nakierowana na przyciągnięcie osób jeszcze niepalących.
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Wstęp
Celem artykułu jest ocena konstrukcji
podatku akcyzowego na tzw. wyroby nowatorskie (stanowiące substytut tradycyjnych papierosów, a także papierosów
elektronicznych) z punktu widzenia kryteriów równości opodatkowania, efektywności wypełniania przez nie funkcji fiskalnej oraz kształtowania pożądanych zachowań konsumentów. Wiąże się
to z kolei z możliwością ograniczenia negatywnych kosztów zewnętrznych (określanych w literaturze nie tylko jako externatilities, ale – co warte odnotowania – również spillover costs1), przejawiających się
np. zwiększonymi kosztami społecznymi leczenia osób, których dolegliwości
biorą się z nadmiernego spożycia danego
produktu akcyzowego lub ze szczególnej
(ale istotnie rozpowszechnionej w danej
zbiorowości) indywidualnej wrażliwości
na taki produkt.
Pojęcie „wyrobów nowatorskich” zostało pierwotnie zdefiniowane w prawie
unijnym – w tzw. dyrektywie tytoniowej
(TPD), tj. dyrektywie 2014/40/UE2.
W jej kontekście można przyjąć, że wyroby nowatorskie mogą mieć postać produktów nowatorskich nietytoniowych
i tytoniowych – pozwalających na zaciągnięcie się oparami o zapachu lub właściwościach tytoniu, ale jednak niebędącymi papierosami albo papierosami

1
2

elektronicznymi. Nowatorskie wyroby
tytoniowe (które dalej będą określane
jako wyroby nowatorskie), które są przedmiotem tego artykułu, zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 14 TPD jako: „…wyroby
tytoniowe, które:
a) nie są papierosami, tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniem
fajkowym, tytoniem do fajek wodnych,
cygarami, cygaretkami, tytoniem do żucia,
tytoniem do nosa lub tytoniem do stosowania doustnego;
b) zostały wprowadzone do obrotu po dniu
19 maja 2014 r.”
Zgodnie z logiką przepisu art. 2 pkt 4
TPD są więc one „wyrobami przeznaczonymi do spożycia przez konsumentów, składającymi się, choćby częściowo,
z tytoniu, w tym zmodyfikowanego genetycznie”. Zgodnie z przepisami TPD pojęcie „wyrób tytoniowy” może obejmować
także wyroby bezdymne, tj. takie, z którymi nie wiąże się proces spalania (art. 2
pkt 5 TPD), a np. jedynie podgrzewania
tytoniu.
Papierosy elektroniczne nie są wyrobami
nowatorskimi. Zdefiniowano je odrębnie
w art. 2 pkt 16 TPD. Wskazano w nim,
że papierosami elektronicznymi są wyroby, które mogą być wykorzystywane
do spożycia pary zawierającej nikotynę
za pomocą ustnika lub wszelkie elementy
takich wyrobów, w tym kartridże, zbiorniczki i urządzenia bez kartridża lub zbiorniczka. Papierosy elektroniczne mogą być

Np. J. Mirrlees (ed.): Tax by Design: The Mirrlees Review, Oxford 2011, s. 162-165.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3.4.2014 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży
wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE, Dz.U. UE, L127, s. 1.
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jednorazowego użytku albo wielokrotnego
napełniania, za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiorniczka lub wielokrotnego
ładowania za pomocą kartridży jednorazowych. Papierosy elektroniczne nie są zatem
wyrobami tytoniowymi w rozumieniu
TPD, choć ich wprowadzanie do obrotu
jest uregulowane w dyrektywie. Nie są one
także wyrobami nowatorskimi, ponieważ
– jako rodzaj wyrobu – zostały wprowadzone do obrotu przed 19 maja 2014 r.
Wszystkie wspomniane produkty nadają się do opodatkowania akcyzowego.
Akcyza, jak każdy podatek, musi efektywnie wypełniać swoją funkcję fiskalną. Już
Adam Smith proponował, aby stosować
ją zwłaszcza do produktów konsumpcyjnych, które są spożywane „natychmiast
bądź bardzo szybko”, w ścisłym stosunku
do spożycia i na etapie, w którym producent wprowadza owe produkty do obrotu3. W odniesieniu do tych produktów,
Smith odnotował, że podwyższenie ich cen
nie powoduje podwyższenia płac pracowników zatrudnionych przy wytworzeniu;
zauważył również, że akcyza od takich produktów skłania konsumentów do ograniczenia ich spożycia4. To z kolei pozwala
na wykorzystanie akcyz do oddziaływania na strukturę spożycia konkretnych
produktów. W takim jednak przypadku
ważne jest zachowanie wymogu równości
opodatkowania. Jest on spełniony wtedy,
gdy akcyza nie prowadzi do takich nieuzasadnionych różnic w opodatkowaniu
poszczególnych grup wyrobów o tej samej
użyteczności, osiąganej w tym samym

3
4

państwo i społeczeństwo
modelu użytkowania, które nie dają się
w wystarczającym stopniu uzasadnić innymi celami opodatkowania, albo które
te cele realizują w warunkach naruszenia
zasady proporcjonalności. Przez to prowadzą one do nieuzasadnionej ważnymi
względami pozafiskalnymi dyskryminacji
producentów lub konsumentów produktów traktowanych preferencyjne w stosunku do innych produktów.
Wymóg efektywności funkcji fiskalnej
uznaje się za spełniony wtedy, gdy podatek daje dochody budżetowe w wysokości
zamierzonej przez prawodawcę. Wymóg
ten powinien być odniesiony do krzywej Laffera, przez uprawdopodobnienie,
że podatek nie jest ani za niski, w stosunku
do optymalnego, możliwego do uzyskania poziomu dochodów budżetowych,
ani za wysoki, co powodowałoby obniżenie dochodów budżetowych, pomimo
zwiększenia stawek lub poszerzenia podstawy opodatkowania.
W odniesieniu do wyrobów nowatorskich (podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do papierosów), wymóg efektywnego kształtowania pożądanych zachowań konsumentów jest spełniony wtedy,
gdy opodatkowanie ogranicza spożycie
produktów stwarzających rzeczywiście
albo jedynie potencjalnie, pośrednio
albo bezpośrednio zagrożenia dla zdrowia konsumentów – stosownie (tj. z zachowaniem zasady proporcjonalności) do tak
parametryzowanego zakresu zagrożenia.
Zagadnienia poruszane w tym artykule
nie były jeszcze przedmiotem rozleglejszej

A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954, s. 660-661.
Ibidem, s. 653-654.
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naukowej analizy. W szczególności nie
przedstawiono zagadnienia rozkładu ciężaru podatkowego (incydencji podatkowej)
ani nie zastanawiano się (w ramach dyskusji naukowej) nad optymalnym sposobem
opodatkowania wyrobów nowatorskich.
Najpewniej wynika to z tego, że owe wyroby – jak wskazuje ich grupowe określenie
– są novum na rynku, swoistym segmentem hi-tech rynku produktów służących
do korzystania z tytoniu.
Warto jednakże odnotować, że samo zagadnienie incydencji podatkowej akcyz
oraz optymalnego ukształtowania ich konstrukcji było i jest przedmiotem ożywionego zainteresowania badaczy. Opodatkowanie akcyzowe takich produktów jak
m.in. używki wykazuje bowiem wiele cech
szczególnych, odróżniających je od innych rodzajów podatków konsumpcyjnych, np. VAT (typu konsumpcyjnego)5.
Przedstawione wyniki badań wskazują
m.in., że incydencja podatkowa akcyz zależy w istotnym stopniu od modelu rynku,
w ramach którego dany produkt podlega
opodatkowywaniu oraz od relatywnej elastyczności podaży i popytu. W tym kontekście zauważono, że jeżeli popyt na produkty akcyzowe jest w stosunku do podaży cenowo bardziej sztywny, dostawcy
mają większą skłonność do przerzucania

5

6

7

8
9
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akcyzy na kupujących, zaś wyrównane poziomy elastyczności są skorelowane z takim
zachowaniem dostawców, że ciężar akcyzy jest dzielony pomiędzy sprzedawców
i kupujących6. W literaturze rozważano
także wpływ akcyz na poziom cen opodatkowanych nimi produktów. W przedstawionych wynikach badań stwierdzono
m.in., że w niektórych grupach produktowych wysokość akcyzy skłania dostawców
do podniesienia ceny nieproporcjonalnie
bardziej, niż by to wynikało z poziomu
opodatkowania7.
W odniesieniu do optymalnej struktury podatku akcyzowego fundamentalne
znaczenie mają wyniki badań przedstawione przez Franka Ramseya. W studium
z 1927 r. badacz wskazał, że optymalny system podatkowy musi być złożony z różnego
typu podatków; ich konstrukcja może być
zróżnicowana. Jednak w tych ramach podatki tego samego typu muszą równomiernie (a właściwie z tym samym stopniem
proporcjonalności wpływu – ang. equi-proportionally) ograniczać konsumpcję8:
„W opodatkowaniu produktów, które konkurują o popyt (…) albo są komplementarne (…) reguła, która powinna być przestrzegana jest taka, że podatki powinny
być tak ukształtowane, by nie zmienić proporcji, w których są one konsumowane”9.

Przypomnijmy, że w teorii finansów publicznych, obok VAT o konstrukcji konsumpcyjnej, znane są jeszcze
dwie inne formy VAT: o konstrukcji dochodowej i konstrukcji opartej na formule PKB; zob. R. A. Musgrave,
P. B. Musgrave: Public Finance in Theory and Practice, New York 1989, s. 400-401.
Zob. np. J. R. Hines: Taxing Consumption and Other Sins, „Journal of Economic Perspectives” 2007, Vol. 21,
Issue 1, s. 49-68; A. B. Atkinson, J. E. Stiglitz: The Design of Tax Structure: Direct Versus Indirect Taxation,
“Journal of Public Economics”, 1976, Vol. 6, Issue 1-2, s. 55-75.
T. J. Besley, H. S. Rosen: Sales Taxes and Prices: An Empirical Analysis, “National Tax Journal” 1999, Vol. 52
No. 2, s. 157-178.
Frank P. Ramsey: A Contribution to the Theory of Taxation, „Economic Journal” 1927, Vol. 37, Issue 145, s. 47-61.
Ibidem, s. 59.
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Ramsey zauważył zatem, że reakcja popytu na wysokość akcyzy dla poszczególnych produktów musi być brana pod uwagę
przy wyznaczeniu poziomu opodatkowania; podatki na produkty akcyzowe powinny być odwrotnie proporcjonalne
do elastyczności cenowej popytu na nie,
z zastrzeżeniem pewnych dostosowań wynikających z uwzględnienia współzależności popytu np. na produkty substytucyjne.
Prawidłowości dostrzeżone przez Ramseya nawiązują do koncepcji Artura Pigou,
który uznał za optymalne takie akcyzy,
których funkcją miałoby być wyrównanie
krańcowych kosztów (szkód) zewnętrznych wynikających ze spożycia produktów
nimi objętych10. Studia Teda O’Donoghue
i Matthew Rabina wskazały natomiast,
że akcyzy nadają się znakomicie do tego,
aby zniechęcać do rozpoczynania konsumpcji dóbr, z którą wiążą się odroczone społeczne koszty zewnętrzne11.
Studia będące rozszerzeniem koncepcji Ramseya wskazują, że istotne znaczenie dla optymalizacji systemowej
akcyz ma zróżnicowanie elastyczności
cenowej popytu na produkty akcyzowe,
w tym – co oczywiste – relacje wynikające z komplementarności i substytucyjności owych produktów12. W literaturze
wskazuje się również, że akcyza powinna
– jeżeli to tylko możliwe – zastępować opodatkowanie czasu wolnego, tj. być nakładana na takie produkty, których spożycie

10
11
12
13
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istotnie wiąże się z czasem nieprzeznaczonym na pracę13.

Prawo unijne
Jedynym aktem prawa unijnego, który wyraźnie definiuje wyroby nowatorskie jest
wymieniona wcześniej dyrektywa TPD,
której definicję już w artykule przytoczono. Warto zwrócić uwagę, że ma ona negatywny charakter, tj. określa nie to, czym
są wyroby nowatorskie, ale raczej czym
nie są.
Najistotniejszym elementem tej szczególnej definicji jest to, że aby być wyrobem
nowatorskim, dany produkt objęty zakresem regulacji TPD musi być wprowadzony
do obrotu po 19 maja 2014 r.
Przyjęta definicja implikuje, że (tytoniowe) wyroby nowatorskie są – zgodnie z logiką przepisu art. 2 pkt 4 TPD – „wyrobami
przeznaczonymi do spożycia przez konsumentów, składającymi się, choćby częściowo, z tytoniu, w tym zmodyfikowanego
genetycznie”. Zgodnie z przepisami TPD
pojęcie „wyrób tytoniowy” może obejmować także takie wyroby tytoniowe,
które są bezdymne, tj. z którymi nie wiąże
się proces spalania (art. 2 pkt 5 TPD).
Dla tego opracowania najistotniejszą konstatacją jest ta, że wyroby nowatorskie,
w tym te tytoniowe, nie są objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną regulacją
akcyzy, tj. taką regulacją, która określałaby
jej zasadnicze parametry konstrukcyjne

A. C. Pigou: The Economics of Welfare, London 1920, s. 616-623.
T. O’Donoghue, M. Rabin: Optimal Sin Taxes, “Journal of Public Economics” 2006, Vol. 90, Issue 10-11, s. 1825-1849.
P. A. Diamond: A Many-Person Ramsey Tax Rule, „Journal of Public Economics” 1975, Vol. 4, Issue 4, s. 335-342,
W. J. Corlett, D. C. Hague: Complementarity and the Excess Burden of Taxation, “Review of Economic
Studies” 1953-1954, Vol. 21, No. 1, s. 21-30.
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Tabela 1. Stawki akcyzy na wyroby nowatorskie i papierosy w wybranych państwach
Unii Europejskiej (stan na 1 lipca 2020 r.)

Państwo

Stawka akcyzy na wyroby
nowatorskie (w euro/kg)

Stawka akcyzy na papierosy
(w euro) z dodatkiem
komponentu procentowego

Bułgaria

119,13

55,73+40,75%

Cypr

150

55+25,11%

Dania

174,25

232,79+87%

Litwa

78,5

65,7+37%

Łotwa

75

78,7+43,9%

Rumunia

98,12

85,56+44,66%

Słowacja

76,7

64,1+37,52

Węgry

61,82

64,21+33,22%

Źródło: European Commission, Directorate-General Taxation and Customs Union, Excise Duty Taxes.
Part III Manufactured Tobacco (dane prezentowane wg metodologii Komisji Europejskiej).

(tj. podstawę opodatkowania i stawki
podatkowe). Wyrobów nowatorskich
nie dotyczą regulacje dyrektyw akcyzowych: 2008/118/WE w sprawie ogólnych
zasad dotyczących podatku akcyzowego14
oraz 2011/64/UE w sprawie struktury
oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych15. Powoduje to poważne zróżnicowanie opodatkowania w poszczególnych państwach członkowskich
UE. Obrazuje je, na przykładzie jedynie
niektórych państw UE, tabela 1.
Wyroby nowatorskie mogą być i są poddane krajowym regułom opodatkowania.
Te jednak muszą być zgodne z unijnymi

14

15

16
17

zasadami funkcjonowania rynku wewnętrznego, tj. z zasadą niedyskryminacji
podatkowej (art. 110-112 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, TFUE).
W innym niż czysto podatkowy zakresie,
nie mogą stanowić bezpośredniej bądź
pośredniej, rzeczywistej lub potencjalnej
dyskryminacji produktów pochodzących
z innych państw członkowskich UE w stosunku do produktów rodzimych (art. 28
i 34 TFUE, w nawiązaniu do orzeczenia
w sprawie 8/74 Precureur du Roi przeciwko Denoît & Gustave Dassonville16
i wynikającego z niego dalszego orzecznictwa17).

Dyrektywa Rady 2008/118/WE z 16.12.2008 w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego,
uchylająca dyrektywę 92/12/EWG, Dz.U. UE 2009, L9, s. 12.
Dyrektywa Rady 2011/64/UE z 21.6.2011 w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych, Dz.U. UE 2011, L 176, s. 24.
Zb. Orz. 1974, s. 837; ECLI:EU:C:1974:82.
Przegląd orzeczeń np. [w:] A. Nowak-Far: National versus European Component in the European Union
Product Conformity Regulations, [w:] R. Grzeszczak (ed.): Renationalisation of the Integration Process in the
Internal Market of the European Union, Baden-Baden 2018, s. 37-66.

104

KONTROLA PAŃSTWOWA

– 104 –

Opodatkowanie akcyzowe wyrobów nowatorskich

Substytucyjność produktów
i jej implikacje
Papierosy oraz produkty nowatorskie
– każda z tych dwóch grup produktów
w innym modelu marketingowym – są substytutami siebie nawzajem oraz innych
produktów tytoniowych przeznaczonych
do palenia lub opierających się na innej zasadzie wytwarzania zapachu lub smaku tytoniu i jego używania przez konsumentów.
Gdy chodzi o papierosy elektroniczne
i produkty nowatorskie, zależność substytucyjna może istnieć na tyle, na ile te pierwsze byłyby traktowane przez samych konsumentów jako pewna alternatywa dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych, co jednak
niekoniecznie jest bezdyskusyjne, mimo
że opierają się one na tym samym modelu użytkowania i na podobnym (choć nie
takim samym) modelu użyteczności dla
odbiorców18. Pozwalają bowiem zastąpić
tradycyjne wyroby tytoniowe urządzeniami, których działanie odpowiada zasadniczym przyzwyczajeniom i oczekiwaniom konsumentów(wytwarzają opary
o określonym zapachu lub smaku, umożliwiają wciąganie ich do ust i wydychanie).
Najostrożniej jest przyjąć, że e-papierosy
są pewną alternatywą dla papierosów tradycyjnych, jednak ich specyfika wymaga
bliższego rozpoznania.
W ujęciu fiskalnym w odniesieniu do papierosów oraz wyrobów nowatorskich jest
naturalne, że gdy sprzedaż wyrobów nowatorskich rośnie (a wraz z nią rośnie – stosownie do przyjętych stawek – dochód

18

19
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budżetu), spada popyt na tradycyjne wyroby tytoniowe, w szczególności na papierosy
(a wraz z nim dochody budżetowe z akcyzy,
którą je objęto). W warunkach wspomnianej różnicy w opodatkowaniu wyrobów
nowatorskich i papierosów, aby nie wystąpił ogólny spadek dochodów z akcyzy,
spełnienia wymagają dwa warunki:
• sprzedaż wyrobów nowatorskich musi
wzrosnąć na tyle, by mimo obniżonej akcyzy zniwelować utratę dochodów wynikającą ze spadku sprzedaży papierosów;
• musiałoby nastąpić szczególne wzmożenie zabiegów producentów papierosów nakierowane na determinanty popytu w taki
sposób, aby zwiększył się on jakościowo
(tj. by krzywa popytu przemieściła się
na odpowiednio wyższy poziom).
Żadna z tych okoliczności nie jest pożądana społecznie. Tymczasem dochody
ze wszystkich wyrobów objętych akcyzą
tytoniową w latach 2018–2019 nieznacznie wzrosły, przy czym – z oczywistych
powodów – wzrost ten wynikał w największym stopniu z akcyzy na papierosy (choć, zgodnie z danymi Ministerstwa
Finansów, dochody te ustabilizowały się
w 2020 r. ). Wspomniany (umiarkowany) wzrost tłumaczy się ograniczeniem
spożycia papierosów wprowadzonych
na rynek nielegalnie (ich udział w rynku
w IV kwartale 2018 r. szacowany był
na 11,3%, zaś w 2018 na 10,4%, co i tak
utrzymuje Polskę w grupie państw o największym udziale produktów nielegalnych w rynku19). Nie tłumaczy to jednak

Zob. zwłaszcza Ch. Cotti, E. Nesson, N. Tefft: The Relationship Between Cigarettes and Electronic
Cigarettes: Evidence from Household Panel Data, “Journal of Health Economics” 2018, Vol. 61, s. 205-219.
W grupie tej są Bułgaria, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa i Rumunia.
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całości przyrostu akcyzy, gdyż odnotowano
także znaczny wzrost sprzedaży produktów nowatorskich, dla których nie stwierdza się istnienia nielegalnego rynku znaczących rozmiarów, tym bardziej, że w państwach sąsiednich są one opodatkowane
wyższymi stawkami akcyzy. Najpewniej
w odniesieniu do wyrobów nowatorskich
bardzo intensywne działania marketingowe wykreowały znaczny nowy popyt,
co z kolei spowodowało swoiste (ale ograniczone ze względu na zawieszenie poboru)
„uzupełnienie” kwoty wzrostu dochodów
budżetowych z akcyzy. Ów wzrost mógłby i wręcz powinien być dużo większy
ze względu na to, że:
• dochody z akcyzy na produkty nowatorskie są niższe niż potencjalnie mogłyby
być (bez wywoływania zjawiska obniżenia
dochodów budżetowych, ponieważ ciężar podatkowy akcyzy jest tu po prostu
nadzwyczajnie mały – zarówno z powodu
czasowego zawieszenia poboru, jak i niskiej
stawki oraz korzystnie ukształtowanej podstawy opodatkowania – nienawiązującej
nawet do przedmiotu opodatkowania);
• istnienie tych produktów na rynku najpewniej wiąże się ze stwierdzanym w badaniach zjawiskiem zwiększenia elastyczności
cenowej popytu na papierosy, przynajmniej
w odniesieniu do tych użytkowników wyrobów tytoniowych, którzy nie korzystają
z nich codziennie20.

20

21

Artur Nowak-Far

Implikuje to, że przez utrzymywanie relatywnie niskiej akcyzy na wyroby nowatorskie a relatywnie wysokiej na wyroby
tradycyjne prawodawca poniekąd sponsoruje wytworzenie trwałego nawyku korzystania z wyrobów nowatorskich, szczególnie w odniesieniu do osób, które nie palą
codziennie. Do takiej grupy należą zwłaszcza dopiero próbujący palenia, zwłaszcza
ludzie należący do grupy opisywanej jako
„niemająca odpowiednich mechanizmów
obronnych w odniesieniu do produktów
przeznaczonych do palenia” (tobacco-naïve;
vaping-naïve). Swoją drogą wskazuje to,
że papierosy elektroniczne i wyroby nowatorskie są produktami substytucyjnymi
wobec tradycyjnych wyrobów tytoniowych
(co potwierdza znaczna liczba badań21).
Jednocześnie elastyczność cenowa popytu
na te produkty (a tym samym potencjalna
intensywność i stopa substytucji) jest zróżnicowana dla poszczególnych kohort (grup)
populacji mającej jakąkolwiek chęć i możliwość konsumpcji tego rodzaju produktów.
Należy zauważyć, że szybkie wystąpienie silnego efektu substytucyjnego pomiędzy grupami towarowymi papierosów
tradycyjnych i produktów nowatorskich
(a być może i papierosów elektronicznych
– co jednak w rozważanym kontekście nie
jest istotne) następuje jedynie wtedy, gdy
wzrosty cen tych produktów ważą relatywnie niewspółmiernie (nieproporcjonalnie)

Wniosek oparty na sprawozdaniu z badań [w:] B. W. Hackman et al.: The Impact of Vaping and Regulatory
Environment on Cigarette Demand: Behavioral Economic Perspective Accross Four Countries, “Addiction”
2018, Vol. 114, Issue S5 (Supplement), s. 123-133.
Zob. np. T. Kubota, N. Minami, Y. Kimura, A. Kakehi: Use behaviour patterns in Japanese Novel Tobacco Vapour Product (NTV) Users, Coresta Meeting, Smoke Science/Product Technology 2019, STPOST
55, <https://www.coresta.org/abstracts/use-behaviour-patterns-japanese-novel-tobacco-vapour-product-ntv-users-32852.html>, dostęp 20.9.2020.
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w budżetach konsumentów oraz gdy w ramach tych poszczególnych grup towarowych nie ma znacznego zróżnicowania
cen. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony
i występuje poważniejsze zróżnicowanie
cen wewnątrz poszczególnej grupy towarowej, natychmiastowy efekt jest taki,
że konsumenci przenoszą popyt na tańsze produkty tego samego rodzaju (a więc
nie na substytuty)22; najpewniej dopiero
w dłuższym okresie następuje efekt klasycznej substytucji.
Jednocześnie dostępne publikacje i raporty odnoszące się do wyrobów nowatorskich wskazują, że substytucyjna relacja wyrobów nowatorskich może być,
przynajmniej w niektórych segmentach
rynku, poniekąd odwrotna – wskazuje się
bowiem, że dla statystycznej kohorty konsumentów, których można określić jako
tobacco/vaping-naĩve, to te właśnie produkty są coraz częściej pierwszymi, tzn.
odbiorcy nie mają doświadczeń z tradycyjnymi wyrobami tytoniowymi23.
Wszystkie wspomniane publikacje wskazują na konieczność bardzo wyważonej
i ostrożnej polityki publicznej, której celem

22

23

24

25
26

27
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ma być również kształtowanie modelu spożycia takich wyrobów (tj. papierosów tradycyjnych, papierosów elektronicznych
i produktów nowatorskich). W niektórych
badaniach identyfikuje się bowiem możliwość występowania ryzyka wykształcenia nawyku sięgania po wyroby tytoniowe
w następstwie wcześniejszego korzystania
z nowatorskich24 albo wciągnięcia konsumentów w trwałe i intensywne spożycie
tych ostatnich25. Dotyczy to szczególnie
wspomnianej grupy tobacco/vaping-naïve.
Studia wskazują, że, jakkolwiek palenie
papierosów tradycyjnych jest nadal dominującą formą korzystania z tytoniu, to jednak:
• większość konsumentów bezdymnych
produktów nowatorskich także korzysta
z wyrobów tytoniowych, w których dochodzi do spalania tytoniu26;
• korzystanie z wyrobów bezdymnych
użytkownicy wiążą z postrzeganiem ich
jako mniej szkodliwej substytucji;
• rośnie wpływ środków perswazji zwiększających, zwłaszcza wśród grupy konsumentów tobacco/vaping-naïve, chęć rozpoczęcia korzystania z wyrobów tytoniowych
od wyrobów bezdymnych27.

J. Espinosa, W. N. Evans: Excise Taxes, Tax Incidence and the Flight to Quality: Evidence from Scanner Data,
“Public Finance Review”, 2013, Vol. 41, Issue 2, s. 147-176.
R. Hanewinkel, B. Isensee, J. D. Sargent, M. Morgenstern: Cigarette Advertising and Adolescent Smoking,
"American Journal of Preventive Medicine" 2010, Vol. 28, No. 4, s. 359-366;
S. L. Watkins, S. A. Glantz, B. W. Chaffee: Association of Noncigarette Tobacco Product Use with
Future Cigerette Smoking Among Youth in the Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study,
2013–2015, “JAMA Pediatrics” 2018, Vol. 172, No. 2, s. 181-187; S. Schneider, K. Diehl: Vaping as a Catalyst for Smoking? An Initial Model on the Initiation of Electronic Cigarette Use and the Transition to Tobacco
Smoking among Adolescents, “Nicotine & Tobacco Research” 2016, Vol. 18, Issue 5, s. 647-653.
Wniosek wynika z badań zaprezentowanych m. in. przez B. W. Heckmana et al., zob. przypis 21.
Zob. np. E. M. Klemperer, J. C. West, C. Peasley-Miklus, A. C. Villanti: Change in Tobacco and Electronic Cigarette Use and Motivation to Quit in Response to COVID-19, “Nicotine & Tobacco Research” 2020,
Vol. 22, Issue 9, p. 1662-1663.
I. T. Agaku, O. A. Ayo-Yusuf, V. I. Constantine, H. R. Alpert, G. N. Connolly: Use of Conventional and Novel
Smokeless Tobacco Products Among US Adolescents, “Pediatrics” 2013, Vol. 132, No. 3, s. 578-583.
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Badania wskazują również, że w wyrobach nowatorskich stężenie szkodliwych substancji jest zazwyczaj niższe niż
w tradycyjnych wyrobach tytoniowych
ze względu na rodzaj stosowanych mieszanek28. Wynika to z większej niż w przypadku innych produktów (z wyjątkiem
e-papierosów) możliwości kontroli zawartości niektórych kluczowych substancji,
w szczególności nikotyny.
Preferencje konsumentów dotyczące zamiany papierosów tradycyjnych
na inne produkty –wyroby tytoniowe
(w tym zwłaszcza papierosy o bardzo niskiej zawartości nikotyny (VLNC), papierosy elektroniczne oraz inne produkty)
– są zróżnicowane i zasadniczo zależą zarówno od postaci produktu oraz właśnie
zawartości nikotyny29. W tych samych badaniach wskazuje się także, że pewne znaczenie mają czynniki behawioralne (także
indukowane), które wymagają głębszego
rozpoznania.
Z tych względów coraz większa liczba państw (np. Francja, Japonia, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy oraz oczywiście
Polska) wprowadziła jakąś formę opodatkowania produktów nowatorskich. Wszędzie (poza Polską) władze publiczne raczej
ostrożnie kształtują politykę obciążenia
podatkowego sprzedaży tych produktów.
Ostrożność jest wymagana tym bardziej,

28

29

30
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że produkty, o których tu zbiorczo mowa,
mają relatywnie niski koszt wytwarzania,
a ich cena jest w dominującym stopniu
kształtowana przez nakładane na nie podatki. Stąd w ich przypadku istnieje szczególna prawidłowość incydencji podatkowej,
polegająca na tym, że w warunkach przyzwyczajenia konsumentów do określonego poziomu cen, obniżki akcyzy na każdą
grupę produktów, o których tu mowa (także
z oczywistymi konsekwencjami wynikającymi z relacji substytucyjności, występującymi pomiędzy poszczególnymi grupami
towarowymi), mogą skłaniać producentów
lub sprzedawców do obniżania cen, a wręcz
do tzw. wojen cenowych. Podwyższenie akcyzy prowadzi natomiast do – niekoniecznie
pożądanego – zróżnicowania efektów pozafiskalnych zmienionego opodatkowania.
Badania wskazują, że poszczególne omawiane tu grupy produktowe mają różną
elastyczność cenową, co jest istotne w kontekście spełnienia warunków optymalnego
opodatkowania, sformułowanych przez
Ramsaya i co wpływa także na zachowania producentów. Mianowicie, daje im to
możliwość różnicowania stopnia, w jakim
przerzucają na konsumentów zwiększone
podatki. Najlepiej jest to widoczne w przypadku wysokogatunkowych produktów
tytoniowych30; w odniesieniu do innych
produktów prawidłowość ta nie jest

Zob. np. K. McAdam, E. O. Gregg, C. Liu, D. J. Dittrich, M. G. Duke, C. J. Proctor: The Use of a Novel
Tobacco-Substitute Sheet and Smoke Dilution to Reduce Toxicant Yields in Cigarette Smoke, “Food & Chemical Toxicology”, 2011, Vol. 49, s. 1684-1696.
Zob. L. W. Heckman, K. M. Cummings, A. A. Hirsch, A. J. Quisenberry, R. Borland, R. J. O’Connor,
G. T. Fong, W. K. Bickel: A Novel Method for Evaluating the Acceptability of Substitutes for Cigarettes: The
Experimental Tobacco Marketplace, “Tobacco Regulatory Science” 2017, Vol. 3 No. 3, s. 266-279.
Zob. np. S. Cevik: Smoke Screen: Estimating the Tax Pass-Though ot Cigarette Prices in Pakistan, IMF Working Paper 2016, WP/16/179.
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wystarczająco zbadana, co stwarza oczywisty obszar ryzyka dla polityki publicznej.
Doświadczenia polskie mogą być interpretowane jako takie, które wskazują, że produkty nowatorskie najpewniej plasują się
w segmencie premium (co jest prawidłowością także w innych państwach31), w którym stwierdza się najmniejszą skłonność
producentów lub dystrybutorów do przenoszenia korzyści z obniżki akcyzy na konsumentów. Implikuje to, że relatywnie
niski poziom akcyzy od tych produktów
nie jest odzwierciedlony w odpowiednio
niskiej cenie oraz to, że nadwyżkę przechwytują właśnie producenci i dystrybutorzy. Mamy tu zatem do czynienia ze swoistą postacią subsydiowania.
Musi to skłaniać do wniosku, że – podobnie jak to jest w przypadku wyrobów
alkoholowych – władze publiczne powinny
aktywnie wpływać na dające się kształtować determinanty popytu na wyroby
nietradycyjne, a więc przede wszystkim
nowatorskie. Wiele państw prowadzi taką
politykę. Na razie jednak – inaczej niż ma
to miejsce w odniesieniu do produktów
alkoholowych – najczęściej nie różnicuje
ona stosowanych środków w zależności
od zawartości substancji szkodliwych albo
uzależniających.

Praktyka państw członkowskich UE
Konstrukcja akcyz nakładanych na wyroby
nowatorskie w państwach członkowskich
UE jest relatywnie ustabilizowana jeśli

31
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chodzi o podstawę opodatkowania. Bardzo zróżnicowana jest natomiast stawka
podatku – wydaje się ona odzwierciedlać
taką prawidłowość, że wysokie stawki dla
wyrobów nowatorskich stosuje się w państwach, w których – z uwagi na uwarunkowania klimatyczne – uprawia się tytoń
wyższej od przeciętnej w UE jakości, przeznaczony przede wszystkim do produkcji
papierosów. Takie stawki obowiązują też
tam, gdzie spożycie wyrobów tytoniowych
jest relatywnie duże (tj. w Grecji, Słowenii, Rumunii, Chorwacji) a opodatkowanie przekracza – i to niekiedy znacznie
– 80 euro za kilogram. Należy zauważyć,
że część państw stosujących wysoką akcyzę na produkty nowatorskie należy do obu
zidentyfikowanych grup.
W konstrukcji stawek opodatkowania
występują również odmienności:, tam gdzie
nie przyjęto typowego systemu określania
jednolitej stawki od kilograma produktu,
a w to miejsce wprowadzono podatek naliczany od określonej liczby/ilości produktu
(Włochy, Węgry) i gdzie stawka ma złożony charakter (Francja, Portugalia, Węgry).
W odniesieniu do dominującej liczby
państw UE, w których istnieje akcyza od
wyrobów nowatorskich, ich opodatkowanie jest relatywnie niższe niż tradycyjnych.
Co oczywiste, we wszystkich tych państwach wysokość akcyzy na obie grupy
produktów jest bardzo zróżnicowana.
Mniejsze różnice można dostrzec, kiedy
wysokość akcyzy odnosi się do poziomu

Chodzi tu zatem o produkty stwarzające “premię prestiżu/bycia w awangardzie”, w odniesieniu do których
popyt jest bardziej sztywny, niż w stosunku do wyrobów spoza tej grupy. Zob. np. E. C. Hair, M. Bennett,
E. Sheen, J. Cantrell, J. Briggs, Z. Fenn, J. G. Willett, D. Vallone: Examining Perceptions about IQOS Heated
Tobacco Product: Consumer Studies in Japan and Switzerland, “Tobacco Control” 2018, Vol. 27, s. 70-73.
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Tabela 2. Akcyza na papierosy i ich substytuty wprowadzona na mocy ustawy
z 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Produkt

Stawka w złotych

Przepis

Papierosy

228,10 za 1000 szt.
i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej

Art. 99 ust. 2 pkt 1-3

Tytoń do palenia

155,79 za kilogram
i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej

Jak wyżej

Cygara i cygaretki

433 za kilogram

Jak wyżej

Papierosy

378,38 za 1000 szt.

Art. 99 ust. 3 pkt 1-2

Tytoń do palenia

252,25 za kilogram

Jak wyżej

Susz tytoniowy

252,25 za kilogram

Art. 99a ust. 3

Susz tytoniowy
(nie oznaczony
znakami akcyzy)

504,50 za kilogram

Art. 99a ust. 4

Płyn do papierosów
elektronicznych

0,55 za mililitr

Art. 99b ust. 4

Wyroby nowatorskie

155,79 za kilogram i 32,05% średniej
ważonej detalicznej ceny sprzedaży
tytoniu do palenia

Art. 99c ust. 4

Wyroby nowatorskie
produkowane
niezgodnie z art. 47

155,79 za kilogram i 32,05% średniej
ważonej detalicznej ceny sprzedaży
tytoniu do palenia

Art. 99c ust. 5

Źródło: Opracowanie własne.

dochodów, którymi dysponują konsumenci. Polska ma wysoki wskaźnik zróżnicowania we wszystkich wymiarach.

Polski system akcyzowy
dla wyrobów nowatorskich
Na mocy art. 1 pkt 6-9 ustawy z 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym32, dokonano zmian w treści
art. 99-99 c ustawy z 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym. Nowe przepisy wprowadziły wyższe niż dotychczas

32

stosowane stawki podatku akcyzowego
na wyroby tytoniowe. Zmiany te przedstawia tabela 2.
Opodatkowanie papierosów tradycyjnych, wyrobów nowatorskich i płynu do
papierosów elektronicznych jest zatem
bardzo zróżnicowane zarówno pod względem stawek, jak i podstaw opodatkowania.
Z pewnością nie odnosi się do jakiegokolwiek wspólnego mianownika tego rodzaju
wyrobów, jakim może być zwłaszcza zawartość nikotyny.

Dz.U. RP 2019, poz. 2523.
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Jeżeli można uznać, że – ze względu
na zasadniczą różnicę postaci substancji kluczowej dla produktu, tj. nikotyny
– istnieje zrozumiała logika regulacyjna
w zachowaniu szczególnej struktury akcyzy (zwłaszcza gdy chodzi o podstawę
opodatkowania) od płynu do papierosów
elektronicznych, to nie sposób to samo
orzec o różnicy pomiędzy konstrukcją akcyzy od papierosów (tradycyjnych) i wyrobów nowatorskich. Szacuje się bowiem,
że różnice konstrukcji tego podatku w odniesieniu do tych dwóch grup produktów
skutkują niemal 5-krotnie wyższą akcyzą
od papierosów niż od wyrobów nowatorskich (o czym będzie mowa w ostatniej
analitycznej części artykułu). Innymi
słowy, w Polsce stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi mniej więcej 20%
stawki na papierosy, co jest rozwiązaniem
dość egzotycznym.
Do oceny struktury akcyzy od wszystkich wyrobów wymienionych w tabeli 2
konieczne jest również uwzględnienie
rozwiązania efemerycznego, polegającego na zaniechaniu poboru akcyzy od wyrobów nowatorskich na mocy rozporządzenia
ministra finansów z 30 czerwca 2020 r.33
Obowiązywało ono do 30 września 2020 r.
W bardziej konkretnym ujęciu należy
zwrócić uwagę, że akcyza na wyroby nowatorskie została w Polsce ustawowo określona na poziomie 155,79 złotych za kilogram
i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny
sprzedaży tytoniu do palenia. Jest to stawka wyjątkowo preferencyjna np. w porównaniu z papierosami tradycyjnymi

33
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(opodatkowanymi standardowo na poziomie 228,10 zł za 1000 sztuk i 32,05%
maksymalnej ceny detalicznej). Stawka
określona dla wyrobów nowatorskich
jest bowiem – z nie do końca zrozumiałych powodów – odnoszona do podstawy
opodatkowania, która jedynie wizualnie
(tj. jako tekst) przypomina stawkę ustaloną
dla papierosów. Jak już wspomniano, jej
określenie nie nawiązuje do samego przedmiotu opodatkowania, co jest rozwiązaniem egzotycznym. Przyjęte rozwiązanie
w istocie znacząco różnicuje opodatkowanie wspomnianych dwu grup towarowych. Pomiędzy wskaźnikiem ustalanym
jako maksymalna cena detaliczna papierosów a wskaźnikiem średniej ważonej ceny
detalicznej tytoniu do palenia faktycznie
istnieją duże różnice, tj.:
• istotna różnica pomiędzy maksymalną
ceną detaliczną papierosów a średnią ważoną ceny detalicznej tytoniu do palenia;
ten drugi wskaźnik jest dużo niższy;
• łatwiej manipulować wskaźnikiem średniej ważonej ceny detalicznej tytoniu do
palenia, ponieważ ten rynek jest relatywnie mały;
• oczywista różnica stawek 155,79 zł odnoszona do kilograma wyrobów nowatorskich i 228,10 zł odnoszona do 1000 sztuk
papierosów (co daje ok. 1,05 kg wyrobu
do opodatkowania).
Wspomniane dysproporcje powodują,
że przy podobnych kosztach produkcji,
akcyza od paczki papierosów wynosi średnio 9,4 złotych, zaś od paczki wyrobów
nowatorskich jest szacowana na jedynie

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, Dz.U. RP 2020, poz. 1159.
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1,9 zł – i to przy założeniu, że nie ma zawieszenia poboru tego podatku34.
Z uwagi na relacje substytucyjne pomiędzy tymi grupami wyrobów, przyjęta
struktura akcyzy prowadzi do preferowania konsumentów wyrobów nowatorskich
i znacząco przyczynia się do ewidentnego
przesunięcia popytu właśnie na tę grupę
towarową. Wynikający z tego wzrost sprzedaży jest bardzo dynamiczny i utrzymuje
się co najmniej w ostatnich trzech latach.
Nie wspominając już, że w okresie pandemii, właśnie w tej grupie towarowej odnotowano także wzrosty sprzedaży znacznie
powyżej innych grup towarowych. Szacuje
się, że do końca 2021 r. rynek produktów
nowatorskich będzie stanowił 10% wartości rynku wyrobów tytoniowych.
Warto odnotować, że wspomniane przesunięcie popytu z papierosów tradycyjnych
na produkty nowatorskie wydaje się być
silnie zdeterminowane przez samą politykę państwa, które nie ustanowiło w odniesieniu do produktów nowatorskich zakazów
stosowania aromatów charakterystycznych
(który ma zastosowanie do papierosów
od maja 2020 r.). Przyzwala też na wzbudzające wątpliwości praktyki marketingowe, polegające na tworzeniu u konsumentów konotacji
wielu wyrobów nowatorskich z całkowicie
neutralnymi zdrowotnie przedmiotami codziennego użytku z segmentu wysokich technologii – na to są szczególnie podatni ludzie
należący do grupy tobacco/vaping-naïve35.

34
35
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Wnioski
1. Różna wysokość podatków ustalonych
dla wyrobów papierosowych i wyrobów
nowatorskich w Polsce nie spełnia wymagań optymalnego opodatkowania sformułowanych w teorii Ramseya, gdyż powoduje przesunięcie popytu z pierwszej grupy
wyrobów do drugiej, co w świetle tej teorii
nie jest pożądane.
2. Różnice pomiędzy faktycznym opodatkowaniem papierosów tradycyjnych
i wyrobów nowatorskich skutkują dużo
mniejszym obciążeniem podatkowym
tych drugich. Efektem są niższe niż możliwe do osiągnięcia dochody budżetowe.
3. Zróżnicowanie wysokości opodatkowania wyrobów nowatorskich i papierosów
budzi wątpliwości dlatego, że wynika z odmienności metodologicznej, która nie znajduje obiektywnego uzasadnienia, a więc
jest uznaniowa. W odniesieniu do jednego
z wyrobów stosuje się koncepcję podstawy
opodatkowania nienawiązującą do samego
przedmiotu opodatkowania.
4. Uznaniowość w przyjętych metodologiach identyfikacji podstawy opodatkowania i wysokości opodatkowania wyrobów
nowatorskich i papierosów może stwarzać
ryzyko powstania w odniesieniu do producentów pierwszej grupy wyrobów (swoistej
postaci pomocy publicznej.
5. Popyt na wyroby nowatorskie najpewniej
ma inną elastyczność cenową niż popyt
na papierosy i to w różnych grupach

Zob. np. CASE: Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę, Warszawa 2020, s. 34-35.
Na siłę perswazyjną tego rodzaju reklamy na ludzi należących do grupy tobacco/vaping-naïve wskazują
m.in. badania zaprezentowane np. [w:] R. Hanewinkel, B. Isensee, J. D. Sargent, M. Morgenstern: Cigarette
Advertising and Teen Smoking Initiation, “Pediatrics”, 2011, Vol. 127 Issue 2, s. 2010/2034 oraz eadem:
Cigarette Advertising and Adolescent Smoking, "American Journal of Preventive Medicine" 2010, Vol. 28,
No. 4, s. 359-366.

112

KONTROLA PAŃSTWOWA

– 112 –

państwo i społeczeństwo

Opodatkowanie akcyzowe wyrobów nowatorskich

konsumentów. Istniejące zróżnicowanie
nie spełnia wymogów optymalnego opodatkowania Ramsaya. Może także powodować trwałe zwiększenie popytu na produkty nowatorskie takich konsumentów
(zwłaszcza określanych mianem vapingnaïve), którzy z papierosów korzystali
jedynie sporadycznie. Istniejące zróżnicowanie implikuje, że budżet państwa
finansuje, także kosztem konsumentów,
rozwój branży produkcji i dystrybucji wyrobów nowatorskich – co niekoniecznie
(również w kontekście powstania ryzyka
niezamierzonego udzielenia pomocy publicznej) można uznać za uzasadnione.
6. Obecne zróżnicowanie opodatkowania wyrobów nowatorskich nie jest także
uzasadnione względami zdrowotnymi
– po pierwsze dlatego, że w odniesieniu
do nich zagrożenia zdrowotne nie są jeszcze w pełni zidentyfikowane, a po drugie
dlatego, że – przynajmniej w przypadku
grupy osób określanych jako vaping-naïve
– korzystanie z wyrobów nowatorskich
jest jedną z rozpoznanych już dróg

rozpoczęcia palenia papierosów tradycyjnych. Tym bardziej, że realizowana
strategia marketingu sprzedaży wyrobów
nowatorskich wydaje się być nakierowana
na właśnie tę grupę wiekową.
Należy zatem zmienić metodologię naliczania akcyzy od wyrobów nowatorskich
przez upodobnienie jej do metodologii
stosowanej w odniesieniu do papierosów
oraz zmienić poziom opodatkowania – tak,
aby jednakowo kształtować cenowe uwarunkowania popytu.
W moim przekonaniu powinien on
być ukształtowany tak, by opodatkowanie wyrobu nowatorskiego w jednostce
wyrobu odpowiadającej użyteczności
paczki papierosów oscylowało pomiędzy 55-65% opodatkowania papierosów
w takiej paczce.

prof. dr hab. ARTUR NOWAK-FAR
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne,
Szkoła Główna Handlowa

Słowa kluczowe: akcyza, papierosy, wyroby nowatorskie, optymalizacja opodatkowania
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ABSTRACT
Excise Duty on Innovative Products – Unjustified Preferences for the Sector in Poland
Differences between excise taxation applicable to cigarettes and novel tobacco products
give rise to such differentials in the respective consequential tax burden that the latter
products are taxed in a preferential manner. Thus, the resulting tax system become
suboptimal also with regard to the systemic fiscal efficiency. The said differences in
the effective taxation of the respective produce group gives rise to significant concerns as to its legislative rationality as it arises also from idiosyncratic and discretionary
(i. e. not having reasonable and evidence-based explanation) design of the taxation
basis of the excises applicable to, respectively, cigarettes and novel tobacco products.
This systemic idiosyncrasy and legislative discretion is likely to be considered State aid
(deemed to be granted to the manufacturers of novel tobacco products). Such a State
aid can also be conceived to represent a contribution of public resources (funds) to the
development of the novel tobacco manufacturing potential. The tax burden differential
is likely to give rise to a persistent increase in consumer demand for novel tobacco products. Such an increase can result from attracting new consumers who have never used
tobacco products and/or from increasing consumption of tobacco products by those
persons who so far, have used such produce only sporadically. This demand-specific
effect is highly undesired as health risks resulting from consumption of novel tobacco
products have not yet been fully identified and/or interpreted.
Artur Nowak-Far, professor, Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
Key words: excise duty, cigarettes, innovative products, tax optimisation
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Współpraca
międzynarodowa
Odpowiedź na tendencje międzynarodowe

Zmiany w ustawie o NOK Litwy
W grudniu 2020 r. wprowadzono zmiany w ustawie o Kontroli Państwowej Litwy, m.in. uregulowano system monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych, zwiększono gwarancje niezależności, rozbudowano mechanizmy zewnętrznej kontroli i oceny działań najwyższego organu kontrolnego.

JACEK MAZUR

Valstybės kontrolė (Kontrola Państwowa
lub Urząd Kontroli Państwowej) to najwyższy organ kontroli Litwy, utworzony
w styczniu 1919 r., niedługo po powstaniu niepodległego państwa litewskiego,
zlikwidowany po zajęciu Litwy przez
ZSRR w 1940 r. i odtworzony w 1990 r.

1

Zgodnie z art. 134 konstytucji z 1992 r.:
„Kontrola Państwowa sprawuje kontrolę
nad prawidłowością zarządzania i zgodnością z prawem wykorzystywania majątku narodowego, a także nad wykonaniem
budżetu państwa. Kontroler Państwowy
przedkłada Sejmowi (Seimas) wniosek
w sprawie corocznego sprawozdania z wykonania budżetu”1.

Konstytucja Republiki Litewskiej przyjęta przez obywateli Republiki Litewskiej w referendum przeprowadzonym
25 października 1992 roku, tłum. H. Wisner, Warszawa 1994.
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Organizację, kompetencje i tryb działania Urzędu szczegółowo reguluje ustawa
o Kontroli Państwowej z 1995 r.2 Była ona
kilkakrotnie nowelizowana, ale bardziej
obszerne zmiany wprowadzono tylko raz
– w 2002 r.; później istotne modyfikacje
nastąpiły w związku z powierzeniem Kontroli Państwowej funkcji rady fiskalnej3
na mocy ustawy konstytucyjnej z 6 listopada 2014 r. o wykonaniu Paktu Fiskalnego
Unii Europejskiej4.
Wykorzystując doświadczenia 25 lat stosowania ustawy i odwołując się do praktyki NOK w innych krajach (m.in. NIK)
oraz międzynarodowych zaleceń dotyczących kontroli publicznej, Komisja Kontroli
Sejmu Litwy oraz Kontrola Państwowa
przygotowały projekt zmian, który został
złożony w parlamencie w maju 2018 r.
w trybie inicjatywy poselskiej. W toku prac
parlamentarnych podkreślono rolę niedawnych przeglądów partnerskich: ETO,
Krajowy Urząd Kontroli Wielkiej Brytanii
i NIK oceniły pozycję litewskiego Urzędu
z punktu widzenia standardów niezależności oraz zgodność przyjętych zasad kontroli
finansowej, kontroli zgodności i kontroli
wykonania zadań z zaleceniami INTOSAI
(ISSAIs), zaś Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) rozważyła

2

3

4

5

współpraca międzynarodowa
działalność Kontroli Państwowej jako rady
fiskalnej. Ustawę zmieniającą Sejm przyjął 23 grudnia 2020 r., a 7 stycznia 2021 r.
podpisał ją prezydent. Większość przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku5.
Ustawa o Kontroli Państwowej zawiera
obecnie dziesięć rozdziałów, które dotyczą statusu Kontroli Państwowej; jej zadań
i kompetencji; uprawnień Kontrolera Generalnego, zastępców Kontrolera Generalnego i Szefa Administracji; trybu działania
Urzędu Kontroli Państwowej; współpracy
z Sejmem, rządem, organami ścigania i innymi instytucjami, kontaktów międzynarodowych; pracowników (trybu rekrutacji,
powołania i odwołania); rozwoju zawodowego; systemu płac i gwarancji socjalnych.
Główne zmiany, jakie nastąpią w wyniku nowelizacji to:
• prawne uregulowanie realizacji zaleceń
pokontrolnych;
• zwiększenie gwarancji niezależności
Kontroli Państwowej;
• rozbudowanie mechanizmów zewnętrznej kontroli i oceny jej działań.
Egzekwowanie realizacji wniosków pokontrolnych przekazanych badanej jednostce, uregulowane prawnie, jest jednym z głównych warunków skutecznego działania
najwyższego organu kontroli. Dotychczas

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas Nr. I-907, „Valstybės žinios” No 51-1243, 21.6.1995:
A. Sylwestrzak: Kontrola państwowa w Republice Litewskiej, „Kontrola Państwowa” nr 2/2002.
Rady fiskalne to organy niezależne od rządu, o składzie fachowym (pozapartyjnym), powołane zwłaszcza
dla monitorowania stabilności finansowej państwa i formułowania jawnych ocen w tym zakresie. Przepisy UE
wymagają, aby w państwach, które przyjęły wspólną walutę (euro), ww. oceny były formułowane przez „organy
niezależne od władz budżetowych”.
Opis pracy Kontroli Państwowej jako rady fiskalnej i teksty dokumentów są na stronie: 
<https://www.ifi.lt/defaultEN.aspx> (dostęp 22.1.2021).
Lietuvos Respublikos Valstybės Kontrolės Įstatymo Nr. I-907 Pakeitimo Įstatymas; 2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-135;
<https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8c65716249ec11ebb394e1efb98d3e67?jfwid=bkaxkw9e>
(dostęp 22.1.2021). Zgodnie z praktyką legislacyjną stosowaną na Litwie, przy przyjmowaniu większych
nowelizacji tekst ustawy ma formę aktu skonsolidowanego (jednolitego), tzn. zmiany nie zostają uwidocznione.
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ustawa o Kontroli Państwowej nie ustanawiała ogólnego mechanizmu wykonania zaleceń, w związku z czym jednostki kontrolowane nie miały obowiązku ich wdrożenia6. Chociaż Urząd posiada wewnętrzny
system monitorowania, który zapewnia
przestrzeganie zaleceń, jednak wprowadzenie prawnego obowiązku realizacji zaleceń przyczyni się do jego usprawnienia.
Zgodnie z art. 14 znowelizowanej ustawy, jednostki kontrolowane będą miały
obowiązek powiadomić we wskazanym
terminie (nie krótszym niż 10 dni ro
boczych) o sposobie realizacji zaleceń.
Znaczenie tej kwestii zostało podkreślone przez nałożenie na litewski NOK obowiązku przekazywania Sejmowi dwa razy
w roku (do 10 marca i 10 września) sprawozdań z realizacji zaleceń pokontrolnych
(art. 16 ustawy).
Nowe przepisy wzmacniają niezależność
Kontroli Państwowej przez sprecyzowanie
warunków, w których może nastąpić odwołanie Kontrolera Generalnego. Zgodnie z konstytucją, Kontrolera Generalnego wybiera Sejm na wniosek prezydenta
republiki. Dotychczas ustawa o Kontroli
Państwowej stanowiła tylko, że jest on wybierany przez Sejm na wniosek prezydenta
na 5-letnią kadencję i że można być wybranym na tę funkcję jedynie na dwie kolejne
kadencje, nie były natomiast określone warunki odwołania – co oznaczało możliwość
odwołania z dowolnego powodu (tak samo
było w Polsce do 1995 r.). Obecnie – na podstawie art. 20 ustawy – Sejm będzie mógł

6

Zmiany w ustawie o NOK Litwy

odwołać Kontrolera Generalnego tylko
w razie: a) rezygnacji, b) niemożliwości
sprawowania urzędu ze względu na stan
zdrowia (na wniosek prezydenta republiki
na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej
powołanej przez ministra zdrowia), c) wyroku sądowego, d) utraty obywatelstwa
Republiki Litwy, e) złamania przysięgi.
Innym elementem niezależności Kontroli Państwowej jest określenie w ustawie
zasad rekrutacji, powoływania i odwoływania kontrolerów i innych pracowników
oraz to, że nie będą już oni podlegać przepisom o służbie cywilnej. Było to szczególnie
istotne po wejściu w życie od 1 stycznia
2019 r. kolejnej ustawy o służbie cywilnej, w której wprowadzono system rekrutacji i rocznych ocen, przewidujący,
że o wyborze kandydatów i ocenie pracy
urzędników decydowała komisja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, co praktycznie pozbawiło Kontrolę Państwową
wpływu na te decyzje. Zgodnie z art. 22-29
nowelizowanej ustawy, obecnie będą one
w jej kompetencji.
Doprecyzowano przepisy o inicjowaniu
kontroli: zgodnie z art. 14 ustawy tylko
Sejm będzie mógł w drodze uchwały zlecić
kontrolę nieprzewidzianą w rocznym planie
działania – podkreślono w ten sposób, że zadania Kontroli Państwowej są realizowane
na podstawie uchwalonego przez nią planu.
Nowa ustawa rozszerzyła mechanizmy
zewnętrznej kontroli i oceny efektywności działań: według art. 6, obok corocznego badania sprawozdania finansowego

Istniał tylko tryb wydawania przez Kontrolera Generalnego decyzji administracyjnych stwierdzających
naruszenie prawa materialnego i nakazujących wyeliminowanie skutków naruszenia. Uprawnienie to zostało
skasowane przez rozpatrywaną ustawę jako niezgodne z istotą działalności kontrolnej.
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przez firmę audytorską, nie rzadziej niż
raz na 5 lat powinna zostać dokonana
ocena działalności Kontroli Państwowej przez niezależnych ekspertów zewnętrznych, zgodnie z procedurą ustaloną przez organizacje międzynarodowe
(np. w formie przeglądu partnerskiego).
Wyniki ocen będą przedkładane Sejmowi.
W artykule 31 ustawy wprowadzono
zastrzeżenie (przewidziane już w ustawie
o administracji publicznej) dotyczące niesto
sowania przepisów postępowania administracyjnego przy rozpatrywaniu skarg osób

fizycznych na działania, zaniechania lub
decyzje Kontroli Państwowej.
Przyjęta ustawa odpowiada tendencjom
rozwoju najwyższych organów kontroli: lepiej gwarantuje niezależność i profesjonalizm, a przy tym tworzy warunki do sprawnego działania oraz publicznej merytorycznej oceny pracy Kontroli Państwowej Litwy.

dr JACEK MAZUR
em. radca prezesa NIK

Słowa kluczowe: Urząd Kontroli Państwowej Litwy, Kontrola Państwowa Litwy, niezależność
NOK, zewnętrzna kontrola NOK, realizacja zaleceń pokontrolnych
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ABSTRACT
Amendments to the Act on the SAI of Lithuania – Response to International Trends
In December 2020, amendments were introduced to the Act on the National Audit
Office of Lithuania. These include the provisions that regulate the system for following up on recommendations implementation, the provisions that strengthen the
SAI’s independence guarantees, and the extended mechanisms of external audit and
evaluation of the activity of the Supreme Audit Institution. In his article, the author
presents the most important changes in the Act on the Lithuanian SAI.
Jacek Mazur, PhD, retired Advisor to the President of NIK
Key words: National Audit Office of Lithuania, State Audit of Lithuania, independence of a SAI,
external audit of a SAI, implementation of audit recommendations
– 119 –

Nr 1/styczeń-luty/2021

119

Z życia NIK
ROCZNICA UTWORZENIA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Fot. Marek Brzeziński, NIK

102 lata temu, 7 lutego 1919 r., Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał Najwyższą
Izbę Kontroli Państwa. Z tej okazji przedstawiciele NIK złożyli hołd twórcom, prezesom i pracownikom Izby, a jej dzieje, nierozerwalnie związane z historią odrodzonego
państwa, przypomniano w okolicznościowym wykładzie w trakcie uroczystości zorganizowanej w gmachu naczelnego organu kontroli państwowej. Prezes Marian Banaś wręczył przybyłym znaczki z symbolem Polski Walczącej, nawiązującym do zachowanego
na fasadzie budynku NIK.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w warszawskim Parku Ujazdowskim.
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Wiceprezesi NIK Tadeusz Dziuba i Małgorzata Motylow, prezes Marian Banaś i dyrektor generalna
Janina Bielak przed tablicami upamiętniającymi prezesów oraz pracowników Izby.

Obchody, jak co roku, rozpoczęła msza św. w kościele św. Aleksandra przy Placu
Trzech Krzyży w Warszawie, sprawowana w intencji pracowników NIK, koncelebrowana
przez metropolitę warszawskiego, księdza kardynała Kazimierza Nycza.
Po nabożeństwie prezes Marian Banaś, wiceprezesi Małgorzata Motylow i Tadeusz
Dziuba oraz dyrektor generalna Janina Bielak złożyli wieńce pod pomnikami twórców
odrodzonego państwa ‒ Marszałka Józefa Piłsudskiego i pierwszego premiera II RP Ignacego Jana Paderewskiego. Stamtąd udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach pod
pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, a także na groby Władysława Stasiaka, Aleksandra
Szczygły oraz Sławomira Skrzypka ‒ byłych pracowników NIK, którzy wówczas zginęli. Uczczono również pamięć pierwszego prezesa Izby Józefa Higersbergera przy jego
grobie na Starych Powązkach.
W tym samym czasie przedstawiciele krakowskiej delegatury NIK złożyli wieniec
na sarkofagu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich w wawelskiej krypcie pod
Wieżą Srebrnych Dzwonów.
W siedzibie Izby prezes oraz towarzyszący mu przedstawiciele kierownictwa złożyli
kwiaty pod tablicami poświęconymi byłym prezesom NIK: prof. Lechowi Kaczyńskiemu
i prof. Walerianowi Pańce oraz Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, a także pracownikom NIK zamordowanym w czasie II wojny światowej.
– To dla nas wszystkich bardzo ważny dzień. Niezwykle piękny, pełen zadumy i refleksji. Chciałbym podzielić się swą dumą z pracowników Najwyższej Izby Kontroli,
ludzi oddanych i kompetentnych, godnych swoich wielkich poprzedników, których
nazwiska tu widnieją – powiedział prezes Marian Banaś otwierając główne obchody.
Wzięli w nich udział przedstawiciele departamentów i delegatur oraz zaproszeni goście.
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z życia NIK

Paweł Szrot i Barbara Brodowska-Mączka z Kancelarii Prezydenta RP w towarzystwie prezesa NIK
Mariana Banasia z ofiarowanym prezydentowi Andrzejowi Dudzie pamiątkowym znaczkiem, który
nawiązuje do symbolu Polski Walczącej widniejącego na gmachu Izby.

Paweł Szrot, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytał list Andrzeja Dudy
do pracowników NIK. W imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
okolicznościowe gratulacje przekazał zebranym Piotr Müller, sekretarz stanu w KPRM.
Obecni byli także dyrektor generalna Kancelarii Prezydenta RP Barbara Brodowska-Mączka oraz reprezentujący prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka
dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek.
Profesor Wiesław Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor
licznych publikacji poświęconych najnowszej historii Polski, wygłosił wykład pt. „Proces kształtowania się prawa oraz instytucji Polonia Restituta w okresie od listopada
1918 do lutego 1919 roku”.
Na zakończenie uroczystości prezes Marian Banaś wręczył zaproszonym znaczki (wpinki) z symbolem Polski Walczącej, który nawiązuje do widniejącego na gmachu NIK przy
ul. Filtrowej 57 w Warszawie i jest prawdopodobnie jednym z niewielu zachowanych
w mieście po Powstaniu Warszawskim. Słynne „kotwice” odkryto przed kilkoma laty
w czasie remontu elewacji.
Podczas okupacji rezydowali tu Niemcy. Namalowanie na takim budynku symbolu
jednoznacznie kojarzonego z Polskim Państwem Podziemnym – i to w kilku miejscach
– było aktem wielkiej odwagi.
Zgodnie z zaleceniami stołecznego konserwatora zabytków historyczne napisy zostały
starannie odrestaurowane i zabezpieczone przed zniszczeniem. Obok umieszczono tablicę informującą o znaczeniu tego symbolu. W rocznice wydarzeń związanych z walką
o niepodległość przedstawiciele NIK składają tam kwiaty.
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z życia NIK

Marek Opioła, piastujący do niedawna stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby
Kontroli, został 1 lutego 2021 r. nowym przedstawicielem Polski w Europejskim
Trybunale Obrachunkowym (ETO). Zastąpił Janusza Wojciechowskiego prezesa
NIK w latach 1995–2001, który był członkiem ETO od 2016 do 2019 roku, a następnie objął tekę komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie z ustaleniami Kolegium Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Marek
Opioła weźmie udział w pracach Izby V Trybunału, która zajmuje się finansami i administracją Unii. Koordynuje również prace
nad sprawozdaniem rocznym ETO, a obecnie podejmowane w jej ramach kontrole
wykonania zadań obejmują na przykład finansowanie zrównoważonych inwestycji,
sferę budżetową 2021+, koszt unijnych instrumentów finansowych, wpływ lobbystów
na prawodawców czy odporność instytucji
i organów UE. Kadencja nowego polskiego
członka Trybunału potrwa do 6 maja 2022 r.
(z możliwością odnowienia).
Marek Opioła ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada długoletnie
doświadczenie parlamentarne – był posłem V, VI, VII, VIII i IX kadencji. W Sejmie piastował m.in. funkcję przewodniczącego Komisji ds. Służb Specjalnych,
wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącego
Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Przez wiele lat był
również przewodniczącym delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.
Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zewnętrznym niezależnym organem
kontroli przyczyniającym się do poprawy zarządzania finansami Unii Europejskiej.
Kontroluje wykonanie budżetu UE. Jego działania koncentrują się również na politykach unijnych, zwłaszcza kwestiach dotyczących wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, wartości dodanej, finansów publicznych oraz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
ETO jest organem kolegialnym; tworzy go 27 osób, po jednej z każdego państwa
członkowskiego Unii.
(red).
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„KONTROLA PAŃSTWOWA" – CZASOPISMO PUNKTOWANE
„Kontrola Państwowa” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z liczbą 40 punktów za publikowane na jej łamach artykuły.
Wykaz stanowi załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9 lutego 2021 r., wydanego
na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159).
„Kontrolę Państwową” można odnaleźć w trzech naukowych bazach danych: European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), The Central European Journal
of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz Index Copernicus Journal Master List (JML).
ERIH PLUS – jest ogólnodostępnym indeksem czasopism naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Baza została utworzona przez Norwegian Social Science Data
Services w lipcu 2014 r.
CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną bazą danych publikującą angielskie streszczenia
artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym. Streszczenia publikacji naukowych, które ukazały się na łamach „Kontroli Państwowej” począwszy od nr. 6/2011
znajdują się na stronie CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl/.
JML to system zajmujący się oceną czasopism oraz sporządzający ich ranking na podstawie
około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: jakość naukowa, jakość edytorska,
zasięg, częstotliwość/regularność/stabilność rynkowa oraz jakość techniczna. Wskaźnik Index
Copernicus Value wyniósł dla „KP” w 2019: 52,86.
Począwszy od numeru 1/2021 „KP” publikowane na łamach naszego pisma artykuły otrzymują
numery identyfikacji elektronicznej DOI. Identyfikatory DOI, zwane czasem punktami, to cyfrowe
oznaczniki dowolnego przedmiotu własności intelektualnej (w przypadku czasopisma
– artykułu), na stałe przypisane do danego obiektu. Raz nadany numer DOI nie może ulec zmianie, nawet jeśli prawa własności do niego zostaną przeniesione na inną instytucję. Ich posiadanie poprawia widoczność publikacji w Internecie, ułatwia również jej wyszukanie.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”
1. Przyjmujemy do publikacji teksty naukowe, przeglądowe i poglądowe, poświęcone problematyce 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 zgodności tematyki z profilem pisma; nowatorskiego ujęcia problematyki; wartości merytorycznej.
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez recenzentów uwag i poprawek.
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4. Recenzentami są członkowie Komitetu Redakcyjnego (lista recenzentów znajduje się w zakładce „Komitet Redakcyjny” oraz w każdym wydaniu papierowym, na s. 2). Zgodnie z modelem „double-blind review process” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji
lub odrzucenia.
5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk
może nastąpić tylko za zgodą redakcji.
6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o podmiotach
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 składanego w redakcji artykułu.
7. Wszelkie przypadki „ghostwriting” (nieujawnienia wkładu innych autorów w powstanie artykułu) lub „guest authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publikacji
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 Edukacji i Nauki.

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 zawierającą pozycje
książkowe i artykuły z czasopism według schematu: w przypadku czasopisma – imię (pierwsza
litera) i nazwisko autora (autorów), tytuł artykułu (kursywą), nazwa czasopisma (w cudzysłowie),
nr zeszytu i rok, strona w czasopiśmie, na której znajduje się publikacja; w przypadku książki
prosimy o wpisanie imienia (pierwsza litera) i nazwiska autora (autorów) publikacji, następnie,
jeśli potrzeba, tytułu rozdziału książki (kursywą), tytułu książki (kursywą), wydawnictwa (w cudzysłowie), miejsca i roku wydania, numeru stron.
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, stopnia
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.
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PRZYPOMINAMY O PRENUMERACIE

Szanowni Prenumeratorzy!
Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2021 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.

KUPON PRENUMERATY
Dane nabywcy:
1. Nazwa firmy/imię nazwisko

2. Adres (miasto, kod, ulica, nr domu i mieszkania)

3. NIP
4. Adres poczty elektronicznej
5. Liczba kompletów
Dane sprzedawcy:
1. Nazwa firmy: Najwyższa Izba Kontroli, Redakcja „Kontroli Państwowej”
2. Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57
3. Numer faksu: (22) 444 53 27
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