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Kontrola i audyt   8

ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK: Wdrożenie procedury ochrony sygnalistów  
– wyzwania dla Najwyższej Izby Kontroli   8

W Polsce brakuje kompleksowej regulacji nakładającej obowiązek ochrony sygnalisty 
(z ang. whistleblower) przez podmioty działające zarówno w sektorze publicznym, 
jak i prywatnym. W prawodawstwie unijnym przez wiele lat także nie było jednolitej 
procedury obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów oraz zasad ochrony takich 
osób przed działaniami odwetowymi. Zmieni się to dopiero po implementacji przez kraje 
członkowskie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 23 października 
2019 r. Zobowiązuje ona kraje członkowskie do stworzenia podstaw prawnych procedury 
zgłaszania nieprawidłowości lub nadużyć w instytucjach publicznych i prywatnych. 
Na polskim ustawodawcy ciąży teraz obowiązek transpozycji przepisów unijnych, 
co pozwoli wypełnić lukę związaną ze wspomnianym brakiem kompleksowej regulacji. 
Ważniejsze wydaje się jednak podjęcie decyzji o wyborze zakresu i standardu ochrony 
sygnalistów. Najwyższa Izba Kontroli, podobnie jak wiele innych podmiotów publicznych 
i prywatnych, stanie wkrótce przed wyzwaniem dotyczącym wdrożenia systemu ochrony 
sygnalistów, ale też wykorzystania zgłoszeń o nieprawidłowościach w czasie planowania 
i podejmowania działań kontrolnych.

JACEK MAZUR: Kontrole szybkiego reagowania  
– nowa forma pracy NOK   25
Funkcjonowanie współczesnych państw coraz bardziej wiąże się z przepływem informacji 
– nowe technologie ułatwiają ich tworzenie i szybki obieg. Niektóre najwyższe organy 
kontroli (NOK) wprowadzają w związku z tym nowe metody pracy: obok dotychczasowych 
form (kontrole legalności, finansowe, wykonania zadań) wykonują szybkie badania 
aktualnych zagadnień, ważnych dla organów państwa i obywateli, aby przedstawić 
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informacje na ich temat, gdy są jeszcze przedmiotem zainteresowania. Kontynuując opis 
doświadczeń NOK Wielkiej Brytanii („KP” nr 6/2020), autor przedstawia praktykę NOK 
Danii, Holandii, Łotwy, Słowacji i Polski oraz rozpatruje uwarunkowania tego rodzaju 
kontroli, zwłaszcza ryzyko ich prowadzenia. Podejmowanie badań w sposób, który w pełni 
odpowiada dotychczasowym zaleceniom może obecnie okazać się procesem zbyt 
czasochłonnym: nie da się zapewnić wykorzystania nawet najbardziej trafnych ocen 
i wniosków, jeśli ujęto je w sprawozdaniach publikowanych czasem nawet po więcej 
niż dwu latach od rozpoczęcia kontroli. Można zatem oczekiwać zmiany podejścia służącego 
uproszczeniu kontroli, ograniczeniu procedur i nadaniu im większej elastyczności. 
Międzynarodowa dyskusja w tej sprawie wydaje się coraz bardziej potrzebna.
Artykuł w języku angielskim na s. 49-73.

ADAM WYGODNY: Metody prowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa  
– ustawa o KSC   74
Ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), pierwszą, która kompleksowo 
określa jego ramy prawno-organizacyjne, Prezydent RP podpisał 1 sierpnia 2018 r. 
Jej przyjęcie było odpowiedzią na obowiązek implementacji dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Celem – utworzenie 
efektywnego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie krajowym. Ustawa 
KSC zdefiniowała tworzące go podmioty, w szczególności operatorów usług kluczowych, 
nakładając na nich obowiązek przeprowadzania regularnych audytów bezpieczeństwa 
systemu informacyjnego. Są to firmy i instytucje świadczące usługi o istotnym znaczeniu 
dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej. Wiele z nich posiadało 
już wcześniej sektorowe przepisy (sektor energetyczny, finansowy), które wymagały 
odpowiednego przystosowania systemów informacyjnych. Ustawa objęła również nowe 
podmioty (sektor ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę pitną), nieposiadające regulacji 
w tym obszarze. W artykule podjęto próbę usystematyzowania metod i standardów 
zarządzania cyberbezpieczeństwem, wykorzystując doświadczenia audytorów.

USTALENIA KONTROLI NIK   91

MARCIN KALIŃSKI, RAFAŁ KOBRYŃSKI: Centralizacja podatku VAT  
w JST – problemy organizacyjne, finansowe i kadrowe   91
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) przeprowadziły centralizację rozliczeń 
podatku VAT, popełniły przy tym jednak wiele błędów. Przyczyną były skomplikowane 
i niejednoznaczne przepisy oraz niejednolite orzecznictwo. O złożoności zagadnień 
świadczy liczba 369 wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów 
prawa podatkowego złożonych przez skontrolowane samorządy. Część spornych 
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kwestii nadal czeka na ostateczne rozstrzygnięcie przed sądami administracyjnymi 
lub Trybunałem Sprawiedliwości UE. NIK podjęła kontrolę związaną z centralizacją 
rozliczeń VAT w siedmiu urzędach miast oraz w siedmiu starostwach powiatowych, 
obejmującą lata 2016–2019. Zbadano: przygotowanie i realizację zadań dotyczących 
centralizacji rozliczeń VAT, wypełnianie przez samorządy obowiązków podatników 
VAT oraz podejmowanie przez nie działań służących realizacji uprawnień 
z tym związanych.

EDYTA KOSIARZ: Wsparcie rozwoju elektromobilności  
– szanse dla branży   107
Podstawą prawną rozwoju elektromobilności dla krajów Unii Europejskiej jest dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych. Nakłada na kraje członkowskie obowiązek przyjęcia krajowych ram polityki 
w tym obszarze. W Polsce powstała „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) 
do roku 2020” (z perspektywą do 2030 r.) oraz rządowe dokumenty operacyjne i akty prawne, 
w tym ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Najwyższa 
Izba Kontroli sprawdziła, jak realizowane są jej założenia. W artykule przedstawiono 
cele uchwalenia ustawy i wskazano rolę w rozwoju gospodarki. Wyjaśniono powody 
dotychczasowych niepowodzeń związanych z tworzeniem infrastruktury do ładowania 
samochodów elektrycznych oraz projektów budowy takich pojazdów. Pokazano jak gminy 
radzą sobie z ich wprowadzaniem do swoich flot.

WOJCIECH GOLEŃSKI, MARCIN BLAJDA: Przeciwdziałanie depopulacji 
Opolszczyzny – wdrażanie programów samorządowych   121
Zagadnienia dotyczące ludności Opolszczyzny, związane z jej wejściem w fazę 
pogłębiającej się depresji demograficznej, wymusiły podjęcie działań zapobiegających 
i przeciwdziałających procesom depopulacji. Istotne w tym kontekście stają się 
możliwości efektywnego wykorzystania instrumentów polityki społecznej i gospo darczej. 
Dostrzegając zagrożenia demograficzne jednostki samorządu terytorialnego województwa 
opolskiego podejmowały więc działania mające na celu ich ograniczenie. Najwyższa Izba 
Kontroli, mając na uwadze skalę i negatywne skutki wyludniania się regionu, postanowiła 
objąć kontrolą te inicjatywy. Badanie przeprowadzono w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego, Urzędzie Miasta Opola oraz Urzędzie Miejskim w Nysie.

MAŁGORZATA SZYMBORSKA: Postępowanie z odpadami komunalnymi 
– przetwarzanie w instalacjach MBP   133
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych 
polega na ich sortowaniu oraz biologicznym przetwarzaniu w ramach jednego 
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zintegrowanego procesu technologicznego, w celu przygotowania do odzysku. 
Uzasadnieniem podjęcia badań przez Najwyższą Izbę Kontroli były m.in. dane 
Głównego Urzędu Statystycznego wskazujące na realne zagrożenie nieosiągnięcia 
przez Polskę poziomu 50% recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech 
frakcji odpadów komunalnych (papieru, szkła, plastiku i metalu) oraz redukcji 
masy składowanych odpadów. Kontrolę przeprowadzono w sześciu urzędach 
marszałkowskich, sześciu wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska, 
w 12 podmiotach prowadzących instalacje MBP, a także sześciu zarządzających 
składowiskami odpadów, ponieważ nadal większość śmieci komunalnych trafia 
tam po przetworzeniu. 

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   146  
Wyniki przekazane do publikacji w lutym i marcu 2021 r. – red.   146
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: inwestycji drogowych na Podkarpaciu; szlaku 
rowerowego Green Velo; systemu ratownictwa medycznego; optymalizacji kosztów 
energii przez podmioty publiczne; opieki szpitalnej nad pacjentkami, które poroniły; 
programów badań naukowych; finansów instytutów badawczych; warunków rekrutacji 
i kształcenia cudzoziemców na wyższych uczelniach; taboru kolejowego; przeciwdziałania 
niedoborom wody; gospodarowania nieruchomościami przez samorządy; gospodarowania 
wodami opadowymi; szybkiej kolei w Krakowie.

Państwo i społeczeństwo   149

TOMASZ SOBECKI: Zasady prawa intertemporalnego w obszarze  
prawa karnego – implementacja przepisów dotyczących  
rynku finansowego   149
Implementacja przepisów Unii Europejskiej rodzi wiele problemów, między 
innymi w obszarze prawa karnego. Dotyczą one na przykład stosowania prawa 
intertemporalnego, zwłaszcza w związku z opóźnieniami polskiego ustawodawcy 
we wdrażaniu dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. Opracowanie jest próbą 
przedstawienia różnych poglądów i uporządkowania kwestii odpowiedzialności 
karnej wynikającej z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie nadużyć na rynku oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku, w momencie ich wdrażania 
do polskiego prawa.
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Kontrola 
i audyt

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1917 z 23 paź-
dziernika 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw 
Unii1 zobowiązuje kraje członkowskie do stworzenia podstaw prawnych 
procedury ujawniania nieprawidłowości lub  nadużyć w  instytucjach 
publicznych i  prywatnych. Nowa regulacja prawna sprawi, że  przed 
Najwyższą Izbą Kontroli pojawi się szereg wyzwań, ale  też  otworzą 
nowe możliwości, których umiejętne wykorzystanie znacznie zwiększy 
efektywność działań kontrolnych. W artykule omówiono pojęcia sygna-
lizacji (z  ang. whistleblowingu) oraz podstawowy zakres przedmiotowy, 
do którego ma  zastosowanie. Przedstawiono definicję sygnalisty, wska-
zano na konieczność opracowania odpowiedniej wewnętrznej procedury 
zgłaszania naruszeń i wdrożenia środków ochrony informatorów. Przed-
stawiono problemy, które  mogą pojawić się ze  względu na  obowiązek 
zachowania tajemnicy kontrolerskiej oraz lojalności wobec pracodawcy. 
Istotną rozważaną kwestią jest też wykorzystanie sygnalizacji w planowa-
niu i przeprowadzaniu kontroli.

1 Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 1, dalej: dyrektywa.

Wdrożenie procedury 
ochrony sygnalistów

Wyzwania dla Najwyższej Izby Kontroli
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Uwagi ogólne
W Polsce brakuje kompleksowej regu-
lacji nakładającej obowiązek ochrony 
sygnalisty przez podmioty działające 
zarówno w sektorze publicznym, jak 
i prywatnym. Ograniczonej ochrony 
można upatrywać w regulacji dotyczącej 
skarg i wniosków oraz przy naruszeniu 
tajemnicy przedsiębiorstwa w związku 
z ujawnieniem nieprawidłowości, uchy-
bienia, działania z naruszeniem prawa, 
gdy nastąpiło to dla ochrony interesu 
publicznego2. Wdrożenie w bankach i in-
stytucjach finansowych instrumentów 
pozwalających na przekazywanie infor-
macji o nieprawidłowościach miało cha-
rakter incydentalny i wiązało się głównie 
ze zwalczaniem korupcji i procederu 
prania brudnych pieniędzy3, a także ko-
niecznością dostosowania niektórych 

2 Patrz art. 225 ustawy z 14. 6.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), 
oraz art. 11 ust. 8 ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913). 
O potrzebie generalnej regulacji dotyczącej statusu sygnalistów wspomina M. Błachucki: Skargi,�wnioski�
i�petycje�–�powszechne�środki�ochrony�prawnej, Wrocław 2017, s. 14. Obowiązujące regulacje dotyczące 
ochrony pracowników-sygnalistów omawia szczegółowo H. Szewczyk: Ochrona�prawna�pracowników- 
-sygnalistów�(uwagi�de�lege�lata�i�de�lege�ferenda), „Przegląd Sądowy” nr 1/2020, s. 14-18.

3 Warto tu wskazać np. art. 9 ust. 2a ustawy z 29.8.1997 – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896), 
na podstawie którego w systemie zarządzania bankiem, jako instytucją zaufania publicznego, musiał się 
znaleźć bezpieczny kanał anonimowego zgłaszania naruszeń.

4 Przykładowo można wskazać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.4.2014 
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE  
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE  
oraz zmianę dokonaną w związku z wykonaniem postanowień tego rozporządzenia w art. 25e ustawy 
z 29.7.2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89, ze zm.) nakazuje się w nim 
spółkom prowadzącym rynek regulowany wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów 
prawa wskazanemu członkowi zarządu a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej. naruszeń prawa 
oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w firmie inwestycyjnej. W ramach tych procedur należy 
zapewnić pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze 
represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. Więcej na ten temat 
patrz M. Bartosiewicz: Ochrona�sygnalistów�w�Polsce�–�których�firm�dotyczy,�„Rzeczpospolita” z 19.2.2020, 
<www.rp.pl> (dostęp 30.11.2020).

5 Motyw 4, zdanie 1 dyrektywy.

regulacji do wiążącego Polskę prawa 
międzynarodowego4.

System ochrony sygnalistów jest w różny 
sposób uregulowany w poszczególnych kra-
jach członkowskich Unii Europejskiej5. 
W prawodawstwie unijnym przez wiele lat 
także nie było jednolitej procedury obsługi 
zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów 
oraz zasad ochrony takich osób przed dzia-
łaniami odwetowymi. Zmieni się to do-
piero po implementacji przez kraje człon-
kowskie dyrektywy. Prawodawca unijny 
zdecydował się bowiem na instytucjonal-
ne rozwiązanie problemu przez przyjęcie 
dyrektywy i wdrożenie norm prawnych 
ustalających minimalny standard jedno-
litych zasad ochrony sygnalistów.

Do tej pory polski ustawodawca nie dał 
pracownikom zgłaszającym nadużycia lub 
naruszenia prawa gwarancji w postaci ade-
kwatnych środków ochrony prawnej zapew-
niających, że nie spotkają się z odwetem. 

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.9   kontrola i audyt
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„Teoretycznie działają oni w interesie praco-
dawcy, jednak wbrew temu mogą spotkać 
się z zarzutem narażenia dobrego imienia 
firmy na szwank czy pomówienia. Mogą 
więc obawiać się wniesienia przeciwko 
sobie pozwu o naruszenie dóbr osobistych 
czy prywatnego aktu oskarżenia o zniesła-
wienie, a to skutecznie odstrasza ich od zgła-
szania czasem nawet poważnych nadużyć 
(w tym przestępstw), których ujawnienie 
leżałoby w interesie pracodawcy lub w in-
teresie publicznym”6. Na polskim ustawo-
dawcy ciąży teraz obowiązek transpozycji 
przepisów unijnych, co pozwoli wypełnić 
lukę związaną ze wspomnianym brakiem 
kompleksowej regulacji. Ważniejsze wydaje 
się jednak dokonanie przez ustawodawcę 
wyboru zakresu i standardu ochrony sy-
gnalistów.

W doktrynie sygnalizacja7 jest definio-
wana w sposób ogólny, jako ujawnienie 
w interesie publicznym, przez osobę znaj-
dującą się wewnątrz organizacji, informacji 
o nieprawidłowościach w niej występują-
cych, podmiotom zainteresowanym prawi-
dłowym funkcjonowaniem tej organizacji8.

Najwyższa Izba Kontroli, podobnie jak 
wiele innych podmiotów publicznych 
i prywatnych, stanie wkrótce przed wy-
zwaniem dotyczącym wdrożenia systemu 
ochrony sygnalistów, ale też wykorzystania 
zgłoszeń o nieprawidłowościach w cza-
sie planowania i podejmowania działań 
kontrolnych.

6 H. Szewczyk: Ochrona�prawna…, op.cit., s. 18.
7 Z ang. whistleblowing, pochodzące od to�blow�a�whistle – gwizdać, raportować.
8 M. Maciejewski: Whistleblowing.�Instytucja�i�jej�rola�w�kształtowaniu�odpowiedzialności�w�administracji [w:] 

Odpowiedzialność administracji i w administracji, red. Z. Duniewska, M. Stahl, Warszawa 2013, s. 341–358.
9 Motyw 2 dyrektywy.
10 A. Berger: Jaka�ma�być�rola�sygnalisty�w�firmie, „Rzeczpospolita” z 7.4.2018,< www.rp.pl> (dostęp 30.11.2020).

Cel regulacji
Ochrona osób zgłaszających lub ujaw-
niających publicznie naruszenia prawa 
jest ważnym elementem oddolnego prze-
ciwdziałania zagrożeniom, czy wręcz 
szkodom, dla  interesu publicznego, 
a także dobra społecznego. Potencjalni 
sygnaliści w obawie przed negatywny-
mi konsekwencjami (np. rozwiązaniem 
stosunku pracy, obniżeniem wynagro-
dzenia, piętnowaniem w środowisku 
pracy) często rezygnują ze zgłaszania 
swoich spostrzeżeń lub podejrzeń. Re-
gulacja zawarta w dyrektywie dotyczy 
sektora publicznego oraz prywatnego 
i ma na celu poprawę egzekwowania 
prawa Unii w określonych dziedzinach 
(art. 1 dyrektywy), ponieważ sygnaliści 
„dostarczają informacji na potrzeby kra-
jowych i unijnych systemów egzekwo-
wania prawa, umożliwiając skuteczne 
wykrywanie przypadków naruszenia 
prawa Unii, prowadzenie postępowań 
wyjaśniających w sprawie tych naruszeń 
oraz ich ścigania, tym samym zwiększając 
przejrzystość i rozliczalność”9.

Sygnalizacja dotyczy informowania mię-
dzy innymi przez obecnych lub byłych 
pracowników o nielegalnych, niewłaści-
wych, niebezpiecznych lub nieetycznych 
praktykach w miejscu pracy10. Ochroną 
należy więc objąć osoby zgłaszające naru-
szenia niezależnie od tego czy w świetle 
prawa krajowego są one kwalifikowane 

kontrola i audyt   Elżbieta Jarzęcka-Siwik
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jako naruszenia prawa administracyjne-
go, prawa karnego czy naruszenia innego 
rodzaju11.

Celem dyrektywy jest ustanowienie mi-
nimalnych norm zapewniających wysoki 
poziom ochrony osób zgłaszających różnego 
typu nieprawidłowości po to, aby popra-
wić egzekwowanie prawa i polityk Unii 
we wskazanych dyrektywą dziedzinach. 
Prawodawca unijny podkreśla, że tak 
określony cel nie może zostać osiągnięty 
przez państwa członkowskie działające sa-
modzielnie lub w sposób nieskoordynowa-
ny. Stąd konieczna była interwencja na po-
ziomie UE12. Należy dodać, że państwa 
członkowskie mogą zdecydować o roz-
szerzeniu zakresu stosowania przepisów 
krajowych także na inne dziedziny w celu 
zapewnienia kompleksowych i spójnych 
regulacji dotyczących ochrony sygnalistów 
na poziomie krajowym (motyw 5 i 104 
oraz art. 2 ust. 2 dyrektywy).

Definicja sygnalisty
Sygnalista13, w myśl przepisów dyrektywy, 
to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia 
publicznie informacje na temat naruszeń 
w kontekście związanym z wykonywaną 

11 Warto przypomnieć, że ochronę sygnalistów, ale tylko w związku z naruszeniem prawa karnego, uwzględ-
niono w projekcie ustawy o jawności życia publicznego z 8.1.2018 wpisanego do wykazu prac legislacyj-
nych Rady Ministrów pod nr UD314. W projekcie tej ustawy, w art. 2 ust. 1 pkt 15, przyjęto, że sygnalistą 
jest osoba fizyczna lub przedsiębiorca, których współpraca z wymiarem sprawiedliwości polegająca na zgło-
szeniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym jest związana umową 
o pracę, stosunkiem służbowym lub innym stosunkiem umownym może niekorzystnie wpłynąć na jej sytu-
ację życiową, zawodową, materialną i której prokurator przyznał status sygnalisty. Dokument opublikowany 
na stronie <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304351/12465433/12465434/dokument324982.pdf> 
(dostęp 30.11.2020).

12 Patrz motyw 108 dyrektywy.
13 Ang. whistleblower, potocznie także demaskator lub informator.
14 Motyw 32 dyrektywy.
15 W art. 4 ust 1 dyrektywy mowa jest o jej stosowaniu „co najmniej” do osób wymienionych w tym przepisie. 

Oznacza to zatem otwarty katalog podmiotów, który może być rozszerzony w krajowym porządku prawnym. 

pracą (art. 5 pkt 7). Powiązanie z pracą 
oznacza zarówno wykonywanie pracy w ra-
mach trwającego stosunku pracy, takiego, 
który ustał albo dopiero ma być nawiąza-
ny, jak i działalność w ramach współpracy 
w charakterze wykonawców, podwyko-
nawców, dostawców, a także wspólników, 
akcjonariuszy, wolontariuszy oraz staży-
stów, nawet jeśli nie otrzymują wyna-
grodzenia za pracę (art. 4 w zw. z art. 5 
pkt 7). Dla przyznania statusu sygnalisty 
nie ma znaczenia, czy zgłaszający jest oby-
watelem Unii, czy też państwa trzeciego14. 
Państwo członkowskie może rozszerzyć 
definicję sygnalisty w akcie normatyw-
nym wydanym w związku z implemen-
tacją dyrektywy15.

Trzeba podkreślić, że nie każde zgłosze-
nie uzasadnia przyznanie ochrony sygna-
liście. Ochronę prawną sygnalista uzyska 
o ile zaistnieją łącznie wskazane niżej wa-
runki. Przede wszystkim musi posiadać in-
formacje, które świadczą o występowaniu 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu pod-
miotu publicznego lub prywatnego w dzie-
dzinie objętej zakresem przedmiotowym 
dyrektywy. Nieprawidłowości te polegają 
na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym 

Wdrożenie procedury ochrony sygnalistów   kontrola i audyt
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z prawem i przez to godzeniu w interes 
publiczny. Przy tym, muszą być uzasad-
nione podstawy aby sądzić, że informacje 
na temat naruszeń są prawdziwe, a zatem 
oparte na faktach. Rzecz jasna sygnalista 
nie musi wiedzieć wszystkiego o okolicz-
nościach w jakich nastąpiło naruszenie. 
Ocena prawdziwości zarzutów zawartych 
w zgłoszeniu nastąpi w drodze tzw. działań 
następczych16, w tym np. w toku postę-
powania wyjaśniającego prowadzonego 
przez odbiorcę zgłoszenia lub właściwy 
organ. Jeżeli w trakcie działań następ-
czych okaże się, że nie doszło do opisa-
nych w zgłoszeniu nieprawidłowości, 
to zgłaszający zachowa status sygnalisty 
i przynależną ochronę, o ile informacje 
stanowiące podstawę zgłoszenia były praw-
dziwe, a samo zgłoszenie dokonane zo-
stało w dobrej wierze. Ochrona prawna 
nie przysługuje w razie dokonania zgłosze-
nia w wyniku zemsty, zgłoszenia niepo-
ważnego albo wprowadzającego w błąd. 
Takie zgłoszenie stanowi w świetle dyrek-
tywy nadużycie i nie zasługuje na ochro-
nę17. Dodatkowo, sygnalista podejmując 
działania powinien wykorzystać kanały 
przeznaczone do takich zgłoszeń (art. 6 
ust. 1 dyrektywy).

Odnotować należy, że dyrektywa zo-
bowiązuje do objęcia ochroną szerokie-
go kręgu osób, nie tylko sygnalistów. 
Warunkiem jest, aby miały one udział 
w dokonaniu zgłoszenia przez sygnali-
stę lub były z nim powiązane (np. krew-
ni, współpracownicy), a przez to nara-
żone na działania odwetowe z powodu 

16 Pojęcie „działania następcze” zostało zdefiniowane w art. 5 pkt 12 dyrektywy.
17 Patrz motyw 32 i 102 dyrektywy.

dokonania zgłoszenia (art. 4 ust. 4 dyrek-
tywy i motyw 41).

Zakres przedmiotowy 
zgłoszenia naruszeń
W art. 2 ust. 1 dyrektywy wskazano dzie-
dziny, w których zgłoszenie naruszeń musi 
być objęte ochroną przed działaniami od-
wetowymi. Obszar ten jest szeroki i obej-
muje m.in.: zamówienia publiczne, usługi, 
interesy finansowe Unii, produkty i rynki 
finansowe oraz zapobieganie praniu pie-
niędzy i finansowaniu terroryzmu, bez-
pieczeństwo produktów i ich zgodność 
z wymogami, bezpieczeństwo transportu, 
bezpieczeństwo żywności, ochronę środo-
wiska, ochronę konsumentów, ochronę ra-
diologiczną, zdrowie publiczne czy ochro-
nę danych osobowych. Prawodawca unijny 
uznał, że jest to wspólny, minimalny zakres 
przedmiotowy objęty ochroną. Może zo-
stać rozszerzony przez ustawodawcę kra-
jowego przy implementacji dyrektywy 
do krajowego porządku prawnego (art. 2 
ust. 2 dyrektywy i motyw 5).

Podczas analizy zakresu przedmioto-
wego określonego w dyrektywie zasta-
nawia przede wszystkim pominięcie ob-
szaru obejmującego środowisko i warun-
ki pracy. Wydaje się, że powinna to być 
jedna z pierwszych dziedzin, którą pań-
stwa członkowskie uwzględnią przy im-
plementacji dyrektywy. Już teraz bowiem 
judykatura kształtuje praktykę ochrony 
sygnalistów. Pandemia zweryfikowała 
wiele metod zgłaszania nieprawidłowo-
ści. W piśmiennictwie prawniczym zwraca 
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się uwagę, że „przypadki karania sygnali-
stów za dokonywanie zgłoszeń w medial-
nych sprawach wskazują na konieczność 
podjęcia dalszych prac nad odpowiednimi 
regulacjami”18.

Formy i kanały 
sygnalizowania naruszenia
Unijny prawodawca określił sposób i formy 
sygnalizowania naruszeń. Modelowo przy-
jął trzyelementową strukturę sygnalizowa-
nia naruszeń, skorzystanie z której upraw-
nia do ochrony przed działaniami odweto-
wymi. Zgodnie z przepisami dyrektywy 
państwa członkowskie mają wprowadzić 
regulację, która będzie gwarantować:

 • wewnętrzne kanały dokonywania zgło-
szeń funkcjonujące w strukturze organiza-
cyjnej podmiotu prywatnego lub publicz-
nego zobowiązanych do ochrony sygna-
listów (art. 7);

 • zewnętrzne kanały dokonywania zgło-
szeń w wyznaczonych do tego organach 
(art. 11);

 • ujawnienie publiczne przez podanie in-
formacji o naruszeniach do publicznej wia-
domości, ale przy spełnieniu warunków 
opisanych w art. 15 dyrektywy.

Generalnie można powiedzieć, że pre-
ferowane jest korzystanie z kanałów we-
wnętrznych. W motywie 47. dyrektywy 
uzasadnia się to potrzebą szybkiego do-
tarcia odpowiednich informacji do osób, 
które mają największe możliwości zbadania 

18 Ł. Napiórkowski: Wpływ�pandemii�na�ochronę�sygnalistów „Rzeczpospolita” z 6.10.2020. Autor opisuje przypadki 
ujawniania nieprawidłowości w różnych krajach, poczynając od casusu chińskiego lekarza dra Li Wenlianga, 
który upublicznił informacje o epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Autor słusznie podkreśla, 
że „podstawowe założenia ochrony prawnej sygnalistów mają tylko sens, jeśli są w stanie sprostać wyzwaniom 
rzeczywistych przypadków wziętych z życia”,   
<https://www.rp.pl/Firma/310069959-Wplyw-pandemii-na-ochrone-sygnalistow.html> (dostęp 4.12. 2020).

problemu oraz uprawnienia do jego roz-
wiązania, o ile jest to możliwe. W takiej 
sytuacji, to podmiotom zobowiązanym 
do ustanowienia tych kanałów powinno 
zależeć na ukształtowaniu takiej kultury 
organizacyjnej, aby zachęcać sygnalistów 
do raportowania wewnątrz organizacji 
i nieprzekazywania informacji o niepra-
widłowościach organom zewnętrznym 
czy też opinii publicznej. W motywie 
47 podkreślono, że: „Zasada ta powinna 
przyczynić się do promowania w organi-
zacjach dobrej komunikacji i społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, gdzie 
osoby dokonujące zgłoszenia postrzega się 
jako osoby istotnie przyczyniające się do sa-
modzielnej naprawy i doskonałości w ra-
mach organizacji”.

W przypadku, gdy osoby dokonujące 
zgłoszenia uważają, że naruszeniu nie 
można skutecznie zaradzić w ramach 
danej organizacji, mają prawo skorzystać 
z kanałów zewnętrznych (art. 7 ust. 2 dy-
rektywy i motyw 63). Każdorazowo, przed 
podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze 
kanału, sygnalista powinien rozsądnie oce-
nić, czy zgłoszenie dokonane w taki sposób 
odniesie pożądany skutek.

Ujawnienie publiczne kwalifikuje do ob-
jęcia sygnalisty ochroną dopiero po wyko-
rzystaniu przez niego kanałów wewnętrz-
nych i zewnętrznych, gdy w związku 
ze zgłoszeniem nie podjęto odpowied-
nich działań, np. naruszenie nie zostało 
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należycie zbadane lub nie doszło do od-
powiednich działań zaradczych (art. 15 
ust. 1 lit. a dyrektywy). Ocena, czy dzia-
łania były odpowiednie będzie zależeć 
od okoliczności każdej sprawy i charakteru 
naruszenia19. Bez wykorzystania kanałów 
wewnętrznych i zewnętrznych ujawnienie 
publiczne kwalifikuje do ochrony osobę 
zgłaszającą naruszenie, gdy:

 • są uzasadnione podstawy, aby sądzić, 
że istnieje bezpośrednie lub oczywiste za-
grożenie dla interesu publicznego lub ryzy-
ko wystąpienia nieodwracalnej szkody albo

 • są uzasadnione podstawy, by sądzić, 
że w przypadku dokonania zgłoszenia ze-
wnętrznego tej osobie będą grozić działa-
nia odwetowe lub

 • istnieje niewielkie prawdopodobieństwo 
skutecznego zaradzenia naruszeniu z uwagi 
na szczególne okoliczności sprawy, takie 
jak możliwość ukrycia lub zniszczenia do-
wodów lub możliwość istnienia zmowy 
między organem a sprawcą naruszenia 
lub udziału organu w naruszeniu (art. 15 
ust. 1 lit. b dyrektywy).

Ujawnienie publiczne jest kanałem do 
zgłoszenia naruszeń powiązanym z pod-
stawowym prawem człowieka i obywa-
tela do wolności wypowiedzi. Zapewnia 
też wolność i pluralizm mediów. Infor-
macje o nieprawidłowościach mogą być 
przekazane opinii publicznej za pośred-
nictwem prasy, platform online lub me-
diów społecznościowych, a także parla-
mentarzystom, radnym, organizacjom 
społecznym czy związkom zawodowym. 
Wszystkie te podmioty są zobowiązane 

19 Patrz motyw 79 dyrektywy.
20 Motyw 53 i art. 9 ust. 2 dyrektywy.

do zachowania poufności i ochrony da-
nych sygnalisty.

Zgłoszenia naruszenia można dokonać 
podając swoje dane osobie przyjmującej 
zgłoszenie albo uczynić to anonimowo. Pro-
cedury przyjęte w ramach poszczególnych 
kanałów powinny umożliwiać „dokonywa-
nie zgłoszeń na piśmie oraz przekazywa-
nie zgłoszeń drogą pocztową, za pośred-
nictwem fizycznych skrzynek na skargi 
lub na platformie on-line, intra- lub in-
ternetowej, bądź dokonywanie zgłoszeń 
ustnie, za pośrednictwem „gorącej linii” 
lub innego systemu komunikacji głosowej. 
Na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia 
kanały takie powinny również umożliwiać 
dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem 
bezpośrednich spotkań, w rozsądnym ter-
minie”20.

Procedury zgłoszeń 
wewnętrznych i zewnętrznych
Utworzenie wewnętrznego kanału wiąże 
się ze wskazaniem specjalnej komórki 
w strukturze organizacyjnej podmiotu 
lub zapewnieniem, że osoby trzecie dzia-
łające poza podmiotem zobowiązanym, 
będą zajmować się zgłoszeniami. Osoby 
trzecie podejmujące się realizacji tego za-
dania, muszą przy tym spełnić wszystkie 
podstawowe warunki do odpowiedniego 
załatwienia zgłoszenia, ustalone dla kana-
łów wewnętrznych.

Określono je w art. 9 ust. 1 dyrekty-
wy. Podstawową kwestią jest wyznaczenie 
osób podejmujących działania następcze. 
Mają postępować z należytą starannością, 
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komunikować się z osobą dokonującą 
zgłoszenia i w razie potrzeby zwracać się 
do niej o dalsze informacje oraz przekazy-
wać jej informacje zwrotne. Muszą dzia-
łać bezstronnie, w sytuacji nieistnienia 
konfliktu interesów, bo tylko tak można 
budować zaufanie do całego systemu sy-
gnalizowania nieprawidłowości. Dotyczy 
to również sytuacji, gdy zgłoszenie było 
anonimowe.

Kolejnym elementem niezbędnym 
w tym systemie jest rozpoznawanie zgło-
szeń w sposób bezpieczny i zapewniający 
ochronę tożsamości sygnalisty oraz osób 
wymienionych w zgłoszeniu. Należy za-
dbać o to, aby uniemożliwić dostęp do tych 
danych nieupoważnionym.

W procedurze wewnętrznej trzeba za-
gwarantować sygnaliście potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia w terminie siedmiu 
dni od jego otrzymania. Następnie, w roz-
sądnym terminie, nieprzekraczającym 
trzech miesięcy od daty zgłoszenia, należy 
przekazać informacje zwrotne o podjętych 
działaniach. Jeżeli termin ten nie zosta-
nie zachowany sygnalista może zgłosić 
daną nieprawidłowość za pośrednictwem 
kanałów zewnętrznych, czyli organowi 
wyznaczonemu. Wydaje się, że takim ze-
wnętrznym organem może być wyznaczo-
ny organ ścigania lub kontroli.

Organy zewnętrzne, ustalając swoją pro-
cedurę zgłaszania naruszeń, muszą zapew-
nić spełnienie warunków opisanych wyżej, 
a dodatkowo muszą poinformować sygna-
listę o ostatecznym wyniku postępowań 
wyjaśniających uruchomionych na skutek 
danego zgłoszenia. Jeżeli w sprawie ko-
nieczne jest prowadzenie dalszego postę-
powania (np. administracyjnego, podatko-
wego czy karnego), to organy zewnętrzne 

powinny właściwym instytucjom przeka-
zać informacje zebrane w związku ze zgło-
szeniem w celu przeprowadzenia dalszego 
postępowania (art. 11 ust. 2 dyrektywy).

Sygnaliści mogą nie umieć właściwie 
ocenić wagi zgłaszanych naruszeń. Dlatego 
w dyrektywie wskazano, że państwa człon-
kowskie są uprawnione do wprowadzenia 
regulacji zezwalającej właściwym orga-
nom, po dokonaniu należytej oceny sprawy, 
na uznanie, że naruszenie ma „wyraźnie 
niewielką wagę” i nie wymaga podjęcia 
dalszych działań następczych. Skutkuje 
to zakończeniem postępowania. Zamknię-
cie procedury nie może jednak wpływać 
na ograniczenie ochrony sygnalisty, które-
go trzeba powiadomić o decyzji, podając 
jej uzasadnienie (art. 11 ust. 3 ).

Wdrożenie właściwej procedury zgła-
szania naruszeń wymaga zastosowania 
optymalnych rozwiązań organizacyj-
nych i technicznych umożliwiających 
poufność oraz stały monitoring toczą-
cych się spraw. Oznacza to również ko-
nieczność prowadzenia czynności wyja-
śniających tak, aby nie zdradzić źródła 
zgłoszenia (art. 16 ust. 1) oraz zapewnić 
bezpieczne przechowywanie dokumen-
tacji (art. 12 ust. 1). Dyrektywa prze-
widuje również prowadzenie rejestru 
zgłoszeń, niezależnie od wyniku ewen-
tualnych dalszych czynności wyjaśnia-
jących (art. 18).

Wszystkie podmioty zobowiązane do 
ustanowienia kanałów zgłaszania nieprawi-
dłowości mają obowiązek jasno i przystęp-
nie informować o procedurach dokony-
wania zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrz-
nych. Przykładowo takie „informacje mogą 
być umieszczane w widocznym miejscu 
dostępnym dla wszystkich takich osób 
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oraz na stronie internetowej podmiotu, 
a także mogą być uwzględniane w pro-
gramach kursów i szkoleń na temat etyki 
i uczciwości”21.

Środki ochrony sygnalistów
Dyrektywa nakłada na państwa członkow-
skie obowiązek zapewnienia minimalnego 
zakresu ochrony sygnalistów i członków 
ich rodzin, a także osób współdziałają-
cych z nimi. W tym celu został określony 
katalog środków ochrony.

Podstawowym środkiem ochrony jest za-
chowanie poufności tożsamości zgłaszają-
cego. Bez jego wyraźnej zgody nie wolno 
ujawnić danych osobowych na żadnym 
etapie wyjaśniania sprawy. Wyjątkiem 
może być jedynie udostępnienie danych 
sygnalisty oraz informacji dotyczących 
zgłoszenia, gdy jest to konieczne, aby za-
gwarantować prawo do obrony przysłu-
gujące osobie, której dotyczy zgłoszenie 
w związku z prowadzeniem postępowania 
wyjaśniającego lub sądowego. Udostęp-
nienie danych w tym przypadku musi być 
poprzedzone powiadomieniem sygnalisty 
i przesłaniem mu pisemnego wyjaśnienia 
powodów udostępnienia poufnych danych 
(art. 16 ust. 2 i 3 dyrektywy).

Najważniejszym środkiem ochrony 
sygnalistów jest zakaz stosowania akcji 
odwetowych jako reakcji na zgłoszenie 
nieprawidłowości. Obejmuje on kiero-
wanie gróźb, a także podejmowanie ja-
kichkolwiek prób działań odwetowych. 
W art. 19 dyrektywy wskazano katalog 
zakazanych działań. Należą do nich przede 

21 Motyw 59 dyrektywy.

wszystkim te związane z trwałością i sta-
bilnością stosunku pracy, takie jak m. in. 
rozwiązanie stosunku pracy, nieprzedłu-
żenie umowy o pracę na czas określony, 
zawieszenie w wykonywaniu czynności, 
przymusowy urlop bezpłatny, degradacja, 
negatywna ocena, przeniesienie na inne 
stanowisko, obniżenie wynagrodzenia, 
czy zmiana godzin pracy, a także stoso-
wanie kar dyscyplinarnych lub sabotowa-
nie rozwoju zawodowego przez wstrzyma-
nie awansu czy też pozbawienie dostępu 
do szkoleń podnoszących kwalifikacje. 
Dyrektywa zabrania podejmowania ja-
kichkolwiek działań dyskryminujących 
i mobbingowych. W odniesieniu do wy-
konawców lub usługodawców zabrania 
wypowiadania umów cywilnoprawnych, 
odbierania licencji lub zezwoleń czy blo-
kowania możliwości zawarcia kontraktów 
z innymi podmiotami na skutek wpisa-
nia na tzw. nieformalną branżową czarną 
listę. Zakazuje również działań ukierun-
kowanych na podważenie wiarygodno-
ści sygnalisty, w tym rozpowszechniania 
oczerniających go informacji w mediach 
społecznościowych lub wysłania na bada-
nia psychiatryczne.

W szczególny sposób sygnaliści są chro-
nieni w postępowaniach sądowych wszczę-
tych przez nich po wytoczeniu powództwa 
o odszkodowanie, gdy szkoda powstała 
na skutek działań odwetowych. Istnieje 
wówczas domniemanie takich przyczyn 
szkody, a zatem zmieni się rozkład ciężaru 
dowodu. To pozwany (np. pracodawca) bę-
dzie musiał udowodnić, że nie podejmował 
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nielegalnych działań odwetowych (art. 21 
ust. 5 dyrektywy).

Dla zapewnienia skuteczności środ-
ków ochrony sygnalistów oczekuje się 
od państw członkowskich ustanowienia 
sankcji o charakterze karnym, cywilnym 
lub administracyjnym. W szczególności 
sankcje karne powinny być wprowadzo-
ne w stosunku do osób, które podejmują 
działania odwetowe, naruszają obowiązek 
poufności lub utrudniają zgłaszanie nie-
prawidłowości i w ten sposób zniechęcają 
sygnalistów do działania. Ustanowione 
sankcje mają być skuteczne, proporcjo-
nalne i odstraszające. Takie same sankcje 
muszą być ustanowione także wobec sy-
gnalistów, którzy niezgodnie z przepisami, 
bo z pełnym rozeznaniem i celowo dokonali 
zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie-
prawdziwych informacji, godząc w dobre 
imię podmiotu, którego takie fałszywe 
zgłoszenie dotyczy (art. 23 dyrektywy).

Gwarancją ochrony przyznanej sygnali-
stom powinno być zapewnienie im w kra-
jowym porządku prawnym właściwych 
środków wsparcia. Mowa tu o bezpłat-
nym dostępie do informacji oraz porad 
na temat służących im praw, a nawet po-
mocy prawnej w postępowaniach karnych 
i innych. Państwa członkowskie mogą 
również zapewnić sygnalistom pomoc 
finansową i wsparcie psychologiczne, 
udzielane w toku postępowania sądowe-
go. Pomoc ta w stosownych przypadkach 
powinna być świadczona przez centrum 
informacyjne lub jeden, wyraźnie okre-
ślony, niezależny organ administracyjny 
(art. 20 dyrektywy). Dodatkowo sygna-
listów ma wspierać swoisty immunitet, 
zapewniający wyłączenie odpowiedzial-
ności za zgłoszenia, które mogą wyczerpać 

znamiona zniesławienia, naruszenia ta-
jemnicy, przepisów o ochronie danych 
osobowych. Warunkiem, jest jednak ist-
nienie uzasadnionych podstaw, by sądzić, 
że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne 
jest niezbędne do ujawnienia naruszenia 
zgodnie z prawem. Spełnienie tego wa-
runku pozwala sygnaliście wystąpić 
o umorzenie postępowania (art. 21ust. 7 
dyrektywy).

Ochrona sygnalisty w oczekiwaniu 
na implementację dyrektywy
W obecnym stanie prawnym w Polsce 
ochrona sygnalisty wcale nie jest iluzo-
ryczna. Praktyka sądowa wskazuje na sto-
sowanie instytucji prawnych dotyczących 
zwalczania dyskryminacji do ochrony pra-
cowników sygnalizujących nieprawidło-
wości w miejscu pracy. Działania odwe-
towe pracodawcy w takich sprawach są 
traktowane przez judykaturę jako nad-
użycie prawa.

Jako przykład można wskazać sprawę 
zawisłą w Sądzie Okręgowym w Kaliszu, 
sygn. akt V P 20/17, z powództwa funk-
cjonariuszy – wykładowców Centralne-
go Ośrodka Szkolenia Służby Więzien-
nej w Kaliszu o dyskryminację z powodu 
ujawnienia nieprawidłowości w miejscu 
pracy. W związku z ich zgłoszeniem funk-
cjonariusze zostali przeniesieni do służby 
w innych jednostkach, odległych o kilkaset 
kilometrów od dotychczasowego miejsca 
zatrudnienia.

Sąd Okręgowy w Kaliszu w wyroku 
z 1 lipca 2019 r. uwzględnił powództwo. 
Uznał, że nastąpiło nadużycie prawa 
do czasowego delegowania pracownika, 
zaś jako przesłankę dyskryminacji potrak-
tował zasygnalizowanie nieprawidłowości.
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Rzecznik Praw Obywatelskich uznał 
ten wyrok za precedensowy. Stwierdził, 
że wobec braku przepisów o ochronie sy-
gnalistów wskazanie przez Sąd kryterium 
sygnalizowania przez pracownika niepra-
widłowości jako przesłanki dyskryminacji 
otwiera realną drogę do uzyskania ochro-
ny. Jest to istotne z tego powodu, że prag-
matyki służbowe formacji mundurowych 
nie zawierają żadnych środków ochrony 
i są tak „skonstruowane, że funkcjona-
riuszowi będącemu „sygnalistą” można 
realnie „dokuczyć” przez m.in. zastoso-
wanie takich niedookreślonych przesła-
nek jak „ważne przyczyny”, „gwarancja 
rękojmi”, „interes służby” czy „ważny in-
teres służby”22.

Stanowisko Sądu Okręgowego w Ka-
liszu jest zbieżne z linią orzeczniczą Eu-
ropejskiego Trybunału Praw Człowie-
ka w Strasburgu (ETPC) w odniesieniu 
do ochrony sygnalistów. Ochronę tę ETPC 
wywodził z wolności wyrażania opinii gwa-
rantowanej przez art. 10 ust. 1 Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności sporządzonej w Rzymie 
4 listopada 1950 r.23 Trybunał podkreślał, 
że wolność ta powinna być rozumiana sze-
roko z wyłączeniem jedynie spraw natury 
czysto prywatnej. W sprawach sygnalistów 

22 <https://www.infor.pl/prawo/praca/pracownik-przed-sadem/3049233,Oddelegowanie-sygnalisty-do 
-odleglych-miejsc-naduzyciem-prawa-RPO.html>. Stanowisko RPO w tej sprawie jest dostępne na stronie 
<https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-w-sprawie-funkcjonariuszy-sluzby-wieziennej-przeniesionych 
-do-innej-jednostki> (dostęp 7. 12. 2020).

23 Dz.U. z 1993 r. nr 61 poz. 284, ze zm.
24 Patrz orzecznictwo omówione w Stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ochrony zwal-

nianych funkcjonariuszy zgłaszających nieprawidłowości w służbach mundurowych (WZF.7043.63.2019.
TO) <https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Stanowisko%20RPO%20Sygnali%C5%9Bci%20w%20
s%C5%82u%C5%BCbach%20mundurowych%202019.pdf>.

25 Szerzej na ten temat patrz K. Dulewicz: Sygnaliści�pod�unijną�ochroną, „Rzeczpospolita” z 12.4.2018, 
<https://archiwum.rp.pl/artykul/1370837-Sygnalisci-pod-unijna-ochrona.html> (dostęp 7.12.2020).

orzecznictwo ETPC równie szeroko przyj-
mowało rozumienie działania w interesie 
publicznym24.

Przykładem takiego podejścia może 
być sprawa Brigitte Heinisch przeciwko 
Niemcom (skarga nr 28274/08), doty-
cząca publicznego ujawnienia naruszeń 
w podmiocie prywatnym – w domu opie-
ki dla seniorów. Nieprawidłowości doty-
czyły niewystarczającej liczby personelu 
do zapewnienia opieki pensjonariuszom 
oraz fałszowania dokumentacji. Zgłoszenie 
naruszeń, w pierwszej kolejności zostało 
dokonane kanałem wewnętrznym w for-
mie pisma do dyrekcji placówki o wyeli-
minowanie nieprawidłowości. Z uwagi 
na brak reakcji pracodawcy sygnalistka 
powiadomiła prokuraturę. Pracodawca 
podjął wobec niej działania odwetowe 
w postaci dyscyplinarnego zwolnienia 
z pracy. Sądy pracy w Niemczech uznały 
zwolnienie za zgodne z prawem wskazując 
jako przyczynę działanie na szkodę praco-
dawcy. ETPC w wyroku z 21 lipca 2011 r. 
podkreślił, że również w relacjach pomię-
dzy podmiotami prywatnymi państwo 
ma obowiązek ochrony prawa do wolno-
ści wypowiedzi, zwłaszcza że zgłoszenia 
dokonano w dobrej wierze i w interesie 
publicznym25.
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Problemy i wyzwania dla NIK
Sygnalizacja a lojalność 
wobec pracodawcy

Lojalność pracownika jest cechą, która 
często decyduje o ocenie wykonywania 
obowiązków służbowych. To jedna z war-
tości docenianych w etyce wielu zawo-
dów. Dotyczy to również kontrolerów 
NIK. W tym kontekście zgłaszanie na-
ruszeń może nie być akceptowane w śro-
dowisku pracy26. Ponieważ jednak coraz 
więcej osób zwraca uwagę na środowi-
sko, w którym pracuje, konieczna będzie 
– moim zdaniem – zmiana optyki w ocenie 
wykonywania podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych. Należy przypomnieć, 
że zgodnie z art. 100 § 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy27 pra-
cownik jest obowiązany wykonywać pracę 
sumiennie i starannie, stosować się do po-
leceń przełożonych, które dotyczą pracy, 
jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami 
prawa lub umową o pracę, a także dbać 
o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie 
oraz zachowywać w tajemnicy informacje, 
których ujawnienie mogłoby narazić praco-
dawcę na szkodę oraz przestrzegać w zakła-
dzie pracy zasad współżycia społecznego.

26 A. Rutkowska, A.Kantor-Kilian: Akceptacja� sygnalistów�w�miejscu� pracy� i�wdrożenie� ich� ochrony�
przez�dyrektywę�UE, <https://www.rp.pl/Sady-i-prokuratura/306109988-Akceptacja-sygnalistow 
-w-miejscu-pracy-iwdrozenie-ich-ochrony-przez-dyrektywe-UE.html> (dostęp 3.12.2020).

27 Dz.U. z 2020 r. poz. 1320.
28 Patrz np. wyrok Sądu Najwyższego z 2.3.2011, sygn. akt II PK 204/10, <http://www.sn.pl/Sites/orzecz-

nictwo/Orzeczenia2/II%20PK%20204-10-1.pdf> oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 23.5.2014, sygn.  
akt II PK 32/14, Lex nr 2026395. Tak samo w powołanej sprawie Brigitte Heinisch przeciwko Niemcom (skar-
ga nr 28274/08) ETPC wskazał, że pracownicy są zobowiązani wobec swojego pracodawcy do lojalności, 
powściągliwości i dyskrecji. Obowiązek lojalności jest wyraźniejszy w przypadku funkcjonariuszy publicz-
nych i pracowników sektora publicznego niż pracowników, których stosunki zostały uregulowane prawem 
prywatnym. W każdym konkretnym przypadku charakter i zakres lojalności ma wpływ na sposób oceny praw 
pracownika i pozostających z nim w konflikcie interesów pracodawcy. K. Dulewicz: Sygnaliści…, op.cit.

29 M. Waszak: Sygnaliści�zadbają�o�uczciwe�urzędy, „Rzeczpospolita” z 14.4.2020. <https://www.rp.pl/
Urzednicy/304139983-Koronawirus-sygnalisci-zadbaja-o-uczciwe-urzedy.html> (dostęp 5.12.2020).

W orzecznictwie ukształtował się po-
gląd, że wskazane wyżej obowiązki wyni-
kają z potrzeby respektowania szczególnej 
zasady lojalności pracownika względem 
pracodawcy28. Ujawnianie nieprawidło-
wości tylko pozornie stoi w sprzeczno-
ści z zasadą lojalności, w istocie jednak 
jest to działanie w interesie pracodawcy, 
który reagując na zgłoszenie może unik-
nąć strat nie tylko wizerunkowych, lecz 
również materialnych. Słusznie zwraca się 
uwagę w piśmiennictwie, że w pragmaty-
kach służbowych nie znajdujemy „wska-
zówek jak ma postąpić funkcjonariusz, 
który jest świadkiem nadużyć, natomiast 
opisana została zasada lojalności wobec 
urzędu, przełożonych, kolegów i podwład-
nych. Zakłada ona m.in. powściągliwość 
w publicznym wypowiadaniu poglądów, 
szczególnie gdy mogą podważać zaufanie 
obywateli do tych instytucji. Paradoksalnie 
sygnalistów oskarża się o to, że narażają 
swój urząd na utratę społecznego zaufa-
nia, mimo że sami dają świadectwo walki 
z patologiami i szansę na oczyszczenie się 
z nich”29. W świetle powyższego wielkim 
wyzwaniem będzie zmiana podejścia za-
równo pracowników, jak i kierownictwa 



20 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Elżbieta Jarzęcka-Siwik

do tworzenia warunków umożliwiających 
sygnalizowanie nieprawidłowości w dobrze 
pojętym interesie całej instytucji, służące 
budowaniu jej autorytetu.

Zgłoszenie naruszenia 
a tajemnica kontrolerska

Tajemnicę kontrolerską ustanawia art. 73 
ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli30. Jej przedmiotem są in-
formacje, które pracownik NIK uzyskał 
w związku z wykonywaniem obowiązków 
służbowych. Sygnalista, dokonując zgłosze-
nia naruszeń przy wykorzystaniu kanałów 
wewnętrznych, nie naruszy obowiązku 
ochrony tajemnicy kontrolerskiej, ponie-
waż przekaże informacje osobie uprawnio-
nej będącej również pracownikiem NIK. 
Informacje te zostaną więc „udostępnio-
ne” zgodnie z prawem, ale nie „ujawnio-
ne”. Nie można w tym przypadku mówić 
o naruszeniu tajemnicy kontrolerskiej.

W obecnym stanie prawnym, czyli bez 
zmiany ustawy o NIK, przy wykorzystaniu 
kanałów zewnętrznych albo ujawnieniu 
publicznym, pracownik dokonujący zgło-
szenia powinien mieć zgodę prezesa NIK 
na przekazanie informacji, a tym samym 
zwolnienie z obowiązku zachowania ta-
jemnicy. Takie zwolnienie może być udzie-
lone w akcie prawa wewnętrznego. Brak 
zwolnienia formalnie oznacza, że sygnalista 
informujący o naruszeniu dopuszcza się 
czynu zabronionego opisanego w art. 266 
Kodeksu karnego, nie ma bowiem kontra-
typu uchylającego bezprawność tego czynu.

Przy  implementacji dyrektywy na-
leży wprowadzić regulację dotyczącą 

30 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.

zwolnienia sygnalistów z obowiązku za-
chowania pewnych rodzajów tajemnic 
zawodowych, np. tajemnicy kontroler-
skiej, zwłaszcza gdy przekazanie infor-
macji w ramach sygnalizacji ma na celu 
ochronę uzasadnionego interesu prawego 
lub ochronę interesu publicznego. Taka 
regulacja będzie odpowiadać wymogom 
dyrektywy. W motywie 36 wskazano bo-
wiem, że: „Osoby, które pozyskują zgła-
szane przez siebie informacje w ramach 
swojej działalności zawodowej i naraża-
ją się tym samym na ryzyko działań od-
wetowych w miejscu pracy, na przykład 
z uwagi na fakt, że dopuszczają się na-
ruszenia obowiązku dochowania tajem-
nicy lub obowiązku lojalności, wymagają 
szczególnej ochrony prawnej”. Bez zmiany 
ustawowej tylko prezes NIK może w ra-
mach swych kompetencji zwolnić sygna-
listę z obowiązku zachowania tajemnicy, 
co spowoduje, że ten ostatni nie zostanie 
pociągnięty do odpowiedzialności karnej 
lub dyscyplinarnej za naruszenie tajemni-
cy kontrolerskiej.

Nieco węższy zakres ochrony przed od-
powiedzialnością karną określa wspomnia-
ny już wcześniej art. 21 ust. 7 Dyrektywy, 
zgodnie z którym sygnaliści mają prawo 
wystąpić o umorzenie postępowania.

Weryfikacja i analiza sygnałów

Kolejne wyzwanie obejmuje stworzenie 
wewnętrznych kanałów zgłaszania naru-
szeń i ustalenie procedury analizy i wery-
fikacji napływających sygnałów. To w jaki 
sposób i kto rozpatrzy zgłoszenia będzie 
miało niezwykle istotne znaczenie nie tylko 
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ze względu na zapewnienie poufności. 
Takie osoby powinny posiadać dużą wie-
dzę merytoryczną, budzić zaufanie i cie-
szyć się autorytetem wśród pracowników.

Bardzo ważną kwestią przy kształtowa-
niu trybu analizowania zgłoszeń będzie 
ich wstępna ocena pod kątem poziomu 
zagrożenia naruszenia dla funkcjonowania 
instytucji. Trzeba ustalić kryteria, których 
spełnienie będzie wymagało wnikliwych 
działań. Napływ spraw błahych może istot-
nie utrudnić sprawną obsługę zgłoszeń. 
Z drugiej strony, nawet pozornie nieistotne 
naruszenie może stanowić jedynie wierz-
chołek „góry lodowej” i wskazywać na po-
ważne problemy. Rozwaga osoby przyjmu-
jącej zgłoszenia będzie tu nie do przecenie-
nia. Uważam, że za istotne zawsze trzeba 
uznać naruszenie, które może implikować 
związek między podanymi przez sygna-
listę okolicznościami, a odpowiedzialno-
ścią pracodawcy w sferze karnej, cywilnej 
albo administracyjnej. Trzeba jednak pod-
kreślić, że procedura wewnętrzna nie może 
przewidywać pozostawiania zgłoszenia 
bez jakiejkolwiek weryfikacji. Oznacza 
to, że nie można pominąć takiego sygna-
łu, w którym są tylko uzasadnione obawy 
lub podejrzenia. W sprawach o mniejszej 
wadze, albo w takich, które dotyczą już 
zgłoszonego naruszenia także wymagana 
jest staranność przed zamknięciem proce-
dury (motyw 70 dyrektywy). Jednocześnie 
w procedurze należy wyraźnie zastrzec, 
że nie zostaną objęte ochroną osoby zgła-
szające informacje publicznie dostępne 
albo informacje mające charakter plotek 
(motyw 43 dyrektywy).

31 Patrz motyw 89 dyrektywy.

Czas pokaże czy system sygnalizacji 
nie zostanie zdeprecjonowany przez zgła-
szanie spraw nieistotnych. Wiąże się 
to także z odpowiednimi działaniami in-
formacyjnymi i edukacyjnymi31.

Z kolei w razie zgłoszenia nieprawidłowości, 
które mogą wskazywać na uzasadnione podej-
rzenie możliwości popełnienia przestępstwa 
– moim zdaniem – działania następcze powin-
ny sprowadzać się do zabezpieczenia dowo-
dów i przekazania sprawy organom ścigania. 
Odpowiednio, podobne działania powinny 
dotyczyć także czynów mających charakter 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
lub przewinienia dyscyplinarnego.

Prowadzenie i wykorzystywanie 
rejestru zgłoszeń

Każdy podmiot zobowiązany będzie mu-
siał prowadzić rejestr wszystkich zgłoszeń, 
umożliwiający wyszukanie każdego z nich. 
Dotyczy to również Izby (art. 18 ust. 1 dy-
rektywy). Istotniejsza dla NIK jest jednak 
możliwość wykorzystania takich rejestrów 
prowadzonych przez podmioty podlegające 
kontroli. W motywie 86 dyrektywy zawarto 
sugestię, aby państwa członkowskie przewi-
działy w swoich regulacjach „w stosownych 
przypadkach, możliwość wykorzystania 
informacji otrzymanych w drodze zgło-
szeń jako dowodu w ramach działań zwią-
zanych z egzekwowaniem prawa”. Wydaje 
się, że takie głębokie sięganie do wszystkich 
informacji zebranych w ramach weryfikacji 
zgłoszeń może nie być uprawnieniem na-
czelnego organu kontroli. Niemniej sam 
rejestr, o ile będzie w nim wskazany przed-
miot naruszenia, stanie się bardzo cennym 
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źródłem danych do analizy ryzyka wystą-
pienia nieprawidłowości przy planowaniu 
i przeprowadzaniu kontroli.

Poufność danych sygnalisty a dowód 
z wyjaśnień lub zeznań świadka

Prawodawca unijny przywiązuje wielką 
wagę do ochrony poufności sygnalisty. Zo-
bowiązuje państwa członkowskie do wpro-
wadzenia w krajowym ustawodawstwie 
odpowiednich środków zapewniających 
zarówno poufność tożsamości, jak i wszel-
kich informacji, które mogłyby bezpo-
średnio lub pośrednio prowadzić do zi-
dentyfikowania sygnalisty (art. 16 ust. 1 
dyrektywy). Obowiązek ten nie dotyczy 
sytuacji, gdy osoba dokonująca zgłoszenia 
celowo ujawniła swoją tożsamość w kon-
tekście ujawnienia publicznego.

Wyjątkowo ujawnienie tożsamości sy-
gnalisty będzie uprawnione, gdy okaże się 
to niezbędne w prowadzonych przez or-
gany krajowe postępowaniach wyjaśnia-
jących lub postępowaniach sądowych, 
w tym w celu zagwarantowania prawa 
do obrony przysługującego osobie, której 
dotyczy zgłoszenie (art. 16 ust. 2 dyrek-
tywy). Ocena konieczności i proporcjo-
nalności ograniczenia ochrony sygnalisty 
w poszczególnych postępowaniach bę-
dzie należała do krajowego ustawodawcy. 
Nie należy się jednak spodziewać, że ogra-
niczenie to będzie skuteczne także w po-
stępowaniu kontrolnym. W takiej sytu-
acji kontroler NIK nie będzie mógł żądać 

32 A. Wojciechowska-Nowak: Założenia�do�ustawy�o�ochronie�osób�sygnalizujących�nieprawidłowości�w�śro-
dowisku�zawodowym.�Jak�polski�ustawodawca�może�czerpać�z�doświadczeń�państw�obcych? Fundacja 
im. Stefana Batorego, Warszawa 2012, <http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/ 
Przeciw%20Korupcji/zalozenia-do-ustawy-o-ochronie-sygnalistow.pdf> (dostęp 7.12.2020).

informacji o sygnalistach w celu odebra-
nia od nich wyjaśnień lub przesłuchania 
w charakterze świadków, oczywiście z wy-
jątkiem tych, którzy zgłosili naruszenie 
w trybie ujawnienia publicznego.

Podsumowanie
1. Transpozycja przepisów dyrektywy do pol-
skiego systemu prawa nie będzie łatwa. Wpro-
wadzenie przez ustawodawcę przemyślanej 
regulacji z pewnością ułatwi podmiotom zo-
bowiązanym wdrożenie wewnętrznej pro-
cedury spełniającej unijne wymogi ochro-
ny sygnalistów. Słuszne jest twierdzenie, że: 
„Postulowane zmiany w prawie i stworzenie 
kompleksowej regulacji w sprawie sygnalizacji 
w zatrudnieniu powinny mieć trzy podsta-
wowe cele: ochronę interesu publicznego, 
ochronę interesu pracodawcy (organizacji) 
oraz ochronę interesu osoby zatrudnionej, 
która sygnalizuje nieprawidłowości”32. Warto, 
aby Izba wzięła aktywny udział w pracach 
legislacyjnych, ponieważ przybliży to zrozu-
mienie zamysłu ustawodawcy i ułatwi inter-
pretację przepisów. Nie wiadomo, czy NIK 
będzie brana pod uwagę jako organ zewnętrz-
ny do przyjmowania zgłoszeń. Gdyby tak 
się stało, to udział w pracach legislacyjnych 
wydaje się konieczny.
2. Dużym wyzwaniem będzie zmiana 
mentalności i zbudowanie pozytywnego 
wizerunku sygnalistów. Należy już teraz 
zadbać o propagowanie zasad ich ochrony 
i tworzyć klimat zachęcający sygnalistów 
do korzystania z wewnętrznych kanałów 
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informowania o nieprawidłowościach. 
Trzeba promować tego typu postawy 
i oczekiwać od kierownictwa przyzwole-
nia na otwarte mówienie o problemach. 
Jako dobrą praktykę z przeszłości można 
wskazać wdrażanie procedur antymobbin-
gowych i związaną z tym akcję szkoleniową.
3. Wyzwaniem dla NIK będzie też ustale-
nie poufnych, skutecznych kanałów i pro-
cedury dokonywania zgłoszeń. Towarzy-
szyć temu musi wyznaczenie bezstronnej 
osoby do podejmowania działań następ-
czych w związku ze zgłoszeniem. Warto 
byłoby współpracować w tych sprawach 
ze związkiem zawodowym.
4. Zgłaszanie nieprawidłowości powinno 
być traktowane w kategoriach narzędzia 
zarządzania ryzykiem, które pozwala iden-
tyfikować słabe punkty, usprawniać proce-
sy zarządcze oraz wprowadzić innowacje. 

33 Szerzej patrz G. Makowski i M. Waszak: Ustawa�o�ochronie�sygnalistów�w�Polsce�–�o�potrzebie�i�perspek-
tywach�jej�wprowadzenia, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2016, s. 3.

Warto na to patrzeć jak na kanał komuni-
kacji między pracownikami i pracodawcą, 
który dostarcza mu niezbędnej wiedzy 
o bieżącej kondycji instytucji i zastrzeże-
niach zespołu33.
5. Kolejne wyzwania będą się wiązać z kon-
trolą wdrożenia zasad i procedury ochrony 
sygnalistów w jednostkach kontrolowa-
nych. Dyrektywa wymaga bowiem do-
konywania nie rzadziej niż raz na trzy lata 
przeglądu procedur (art. 14). Komplekso-
wa kontrola NIK pozwoli na ocenę działań 
podmiotów publicznych w tej dziedzinie.

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

Słowa kluczowe: sygnalista, whistleblowing, dyrektywa, ochrona prawna, procedury sygnalizowania

Bibliografia:
1. M. Bartosiewicz: Ochrona sygnalistów w Polsce – których firm dotyczy, „Rzeczpospolita” z 19.2.2020 r.
2. A. Berger: Jaka ma być rola sygnalisty w firmie, „Rzeczpospolita” z 7.4.2018 r.
3. M. Błachucki: Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej, Wrocław 2017.
4. K. Dulewicz: Sygnaliści pod unijną ochroną, „Rzeczpospolita” z 12.4.2018 r.
5. Ł. Guza: Nieskuteczne uciszanie pracowników – sygnalistów, Dziennik Gazeta Prawna z 16.4.2020 r.
6. M. Maciejewski: Whistleblowing. Instytucja i jej rola w kształtowaniu odpowiedzialności 

w administracji [w:] Z. Duniewska ( red.), M. Stahl (red.): Odpowiedzialność administracji 
i w administracji, Warszawa 2013.

7. G. Makowski i M. Waszak: Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce – o potrzebie i perspekty-
wach jej wprowadzenia, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2016.

8. Ł. Napiórkowski: Wpływ pandemii na ochronę sygnalistów, „Rzeczpospolita” z 6.10.2020 r.,

Artykuł wyraża poglądy autora i nie należy ich przypisywać instytucjom, z którymi jest związany.



24 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Elżbieta Jarzęcka-Siwik

ABSTRACT
Introduction of Whistleblowers Protection Procedure – Challenges to NIK
In Poland, there are no comprehensive regulations to impose the obligation to protect 
whistleblowers by entities both in the public and private sectors. Limited protection 
can be found in the regulation related to complaints and motions, and to the breach of 
trade secret with regard to disclosing irregularities, negligence, illicit actions, when it 
is justified with public interest protection. The system for whistleblowers’ protection 
is regulated in various ways in the European Union Member States. The EU legislatu-
re for many years did not provide for a unified procedure for serving whistleblowing, 
nor for protecting whistleblowers from retaliation. This situation will change once the 
Member States introduce the Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament 
and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report bre-
aches of Union law. It obliges the Member States to provide legal basis for a procedure 
to report irregularities or misuse in public and private institutions. The Polish legisla-
tor is now obliged to transpose the Union’s regulations, which will allow to elimina-
te the current lack of comprehensive provisions. However, it seems more necessary 
to decide on the scope and norms for whistleblower protection. The Supreme Audit 
Office, as many other public and private entities, will soon have to face the challenge 
of implementing a system for protecting whistleblowers, as well as for using reported 
irregularities during audit planning and during auditing. In the article, the notion of 
whistleblowing has been discussed, as well as the scope where it applies. The defi-
nition of a whistleblower is also presented, and the need for an appropriate internal 
procedure to report breaches, and to introduce measures to protect whistleblowers. 
The article also identifies problems that may arise in relation to the obligation to keep 
auditor’s secrecy, and loyalty to the employer. An important issue is also how whistle-
blowing is to be used in audit planning and realisation.

Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Legal Advisor, Departament of Legal Affairs of NIK

Key words: whistleblowing, whistleblower, directive, legal protection, whistleblowing procedure
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Funkcjonowanie współczesnych państw i  społeczeństw coraz bardziej 
wiąże się z  przepływem informacji. Nowe technologie ułatwiają ich 
tworzenie i szybki obieg. Jakie wnioski powinny wyciągnąć z tego naj-
wyższe organy kontroli (NOK) i  co  zrobić, aby  szybko badać sprawy 
wywołujące publiczne zainteresowanie? Niektóre NOK wprowadziły 
rozwiązania, które mają to ułatwić.

Kontrole szybkiego reagowania

Nowa forma pracy NOK

JACEK MAZUR

W międzynarodowych zaleceniach do-
tyczących kontroli publicznej (ISSAIs) 
wskazano, że wybierając tematy badań 
najwyższe organy kontroli powinny do-
strzegać pojawiające się ryzyko, zagrożenia 
i zmieniające się otoczenie oraz reagować 
na nie w odpowiednim czasie; odpowiadać 
na oczekiwania obywateli i innych inte-
resariuszy oraz na bieżąco zajmować się 
sprawami, które są przedmiotem dyskusji 
i wywołują zainteresowanie1. 

Niektóre NOK wprowadzają w związku 
z tym nowe rozwiązania i metody pracy. 

1 INTOSAI�P-12�The�Value�and�Benefits�of�Supreme�Audit�Institutions�–�making�a�difference�to�the�lives�
of�citizens, 2019, p. 6, 10; <https://www.issai.org/pronouncements/intosai-p-12-the-value-and-benefits 
-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-lives-of-citizens/> (dostęp 10.10.2020).

2 J. Mazur: Kontrole�śledcze�NOK�Wielkiej�Brytanii, „Kontrola Państwowa” nr 6/2020.
3 Jest prawdopodobne, że kontrole szybkiego reagowania są prowadzone również przez inne NOK, lecz nie 

posiadam informacji na ten temat. Wiadomo natomiast, że niektóre NOK nie podejmują tego rodzaju kontroli.

W poprzednim artykule2 przedstawiłem 
kontrole śledcze realizowane od 2013 r. 
przez Krajowy Urząd Kontroli Wielkiej 
Brytanii, których założeniem jest podej-
mowanie wąsko ujętych, aktualnych tema-
tów, krótki czas prowadzenia czynności, 
przystępnie ujęte sprawozdanie, stano-
wiące tylko informację o ustaleniach (fak-
tach), bez formułowania ocen i zaleceń. 
Obecnie prezentuję doświadczenia NOK 
Danii, Holandii, Łotwy, Słowacji i Polski. 
Na ich podstawie rozważę uwarunkowa-
nia prowadzenia kontroli, które zbiorczo 
określam jako „kontrole szybkiego reago-
wania” 3. 
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Różne praktyki
Dania: sprawozdania prezentujące fakty

Urząd Kontroli Państwowej Danii pro-
wadzi kontrole finansowe, zgodności 
i wykonania zadań, na podstawie któ-
rych przedkłada Parlamentarnej Ko-
misji Kontroli Państwowej dwa rodza-
je dokumentów: sprawozdania (beret-
ning – około 25 rocznie) i memoranda 
(notat – 40-50 rocznie). Sprawozdania 
są obszernymi opracowaniami wyników 
kontroli w sprawach dużej wagi; memo-
randa zawierają wyniki kontroli o mniej-
szym znaczeniu, mogą być też konty-
nuacją wcześniejszych bądź wstępnym 
studium, które poprzedza planowaną 
dużą kontrolę4.

Niektóre memoranda (zwykle 5-6 rocz-
nie) mają charakter informacji o ustalo-
nych faktach (memoranda faktyczne 
– faktuelt notat)5. Czas ich przygotowa-
nia to 2-3 miesiące, czyli znacznie krócej 
niż w wypadku kontroli zakończonych 
sprawozdaniami. Następnie są przed-
kładane Parlamentarnej Komisji Kontro-
li Państwowej. Ustawa nie reguluje wprost 
kwestii memorandów faktycznych, lecz 
praktyka ta mieści się w ogólnie sformu-
łowanych przepisach o sporządzaniu do-
kumentów pokontrolnych6.

4 Informacje na stronie Urzędu: <https://uk.rigsrevisionen.dk/> (dostęp 24.10.2020); J. Mazur: Urząd�Kon-
troli�Państwowej�Danii, „Kontrola Państwowa” nr 3/1998; Kontrola�publiczna�w�Unii�Europejskiej, Europejski 
Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg 2019, s. 74-80.

5 Przykłady: Notat�til�Statsrevisorerne�omrevisionen�af�Nordisk�Råd,�Nordisk�Ministerråd�og�Nordisk�Kulturfond�
for�2006, 30.11.2007; <https://www.rigsrevisionen.dk/media/1881155/d203-07.pdf> (dostęp 24.10.2020); 
Rigsrevisionens�notat�om�Skattestyrelsens�forlig�med�61�amerikanske�pensions-planer�mfl.�fra�maj�2019, 
15.1.2020; <https://www.rigsrevisionen.dk/media/2105377/1404-20.pdf> (dostęp 24.10.2020).

6 Audit�of�Government�Accounts�etc.�Act�(Consolidated�Act�no.�101�of�19�January�2012);   
<https://uk.rigsrevisionen.dk/legislation/the-auditor-general-act/> (dostęp 24.10.2020).

7 Informacje na stronie Izby: <https://english.rekenkamer.nl/> (dostęp: 26.10.2020); Kontrola�publiczna…, 
jw., s. 161-166.

Holandia: kontrole ukierunkowane

Powszechna Izba Obrachunkowa Holandii 
prowadzi kontrole finansowe i wykonania 
zadań7. Od 2017 r. niektóre kontrole wy-
konania zadań zaczęto realizować w nowy 
sposób: szybko i w sposób ukierunkowany, 
bez wniosków i zaleceń, lecz w celu gro-
madzenia faktów ułatwiających debatę 
publiczną, w związku z pojawiającymi się 
wydarzeniami (np. COVID-19). Inspira-
cją były doświadczenia Krajowego Urzędu 
Kontroli Wielkiej Brytanii. Kontrole te na-
zwano „kontrolami ukierunkowanymi” 
(focus-onderzoek).

Według holenderskiego NOK kontrole 
ukierunkowane powinny być:

 • aktualne: dotyczyć tematów istotnych, 
którymi żyje społeczeństwo;

 • szybkie: dla zachowania aktualności 
trwać nie dłużej niż 14 tygodni od rozpo-
częcia kontroli do publikacji sprawozdania;

 • skoncentrowane: mieć określony zakres 
i jasno określony cel: weryfikację faktów, 
doniesień; pytanie kontrolne zwykle brzmi: 
Czy to prawda?;

 • rzeczywiste: uprawnienia NOK mają 
zostać wykorzystane, aby zwrócić uwagę 
na istotny problem, dlatego zostają przed-
stawione tylko fakty (wraz z kontekstem) 
bez formułowania wniosków i / lub zaleceń;
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 • zwięzłe: sprawozdania powinny być 
zwięzłe, opisowe i przejrzyste8.

Tematy kontroli
Przybliżeniu praktyki posłuży przedsta-
wienie dwu niedawnych kontroli ukierun-
kowanych.
1. Różnica zdań w  sprawie płatności  
Holandii na rzecz UE
Ile Holandia wnosi do Unii Europejskiej, 
a ile wraca do niej w postaci środków unij-
nych? Dlaczego rząd Holandii i Komisja 
Europejska publikują różne informacje 
na ten temat? Powszechna Izba Obrachun-
kowa zestawiła fakty z ostatnich sześciu lat, 
aby wyjaśnić jakie główne dane (np. dochód 
narodowy) są wykorzystywane do oblicza-
nia składki. Przedstawiono historię finan-
sowania UE i sposób, w jaki doprowadziło 
to do różnego sposobu definiowania pozy-
cji płatniczej netto oraz przeanalizowano 
wpływ rabatu, jaki Holandia otrzymuje 
od UE9. Jesienią 2020 r. kwestie te stano-
wiły element dyskusji nad wieloletnimi 
ramami finansowymi UE. Celem Izby 
było przedstawienie precyzyjnych i wia-
rygodnych danych, ułatwiających debatę 
parlamentarną i publiczną, ale bez oceny 
trafności stosowanych definicji.

Według Holandii – w 2019 roku wnio-
sła ona do UE 8,1 mld euro i otrzymała 

8 Focus�audits�at�the�Netherlands�Court�of�Audit, <https://english.rekenkamer.nl/about-the-netherlands-co-
urt-of-audit/what-we-do/innovation-in-audit/focus-investigations> (dostęp 7.2.2021).

9 Generalnie składki członkowskie do budżetu UE są obliczane od dochodu państwa oraz zasobów opartych 
na VAT (od zharmonizowanej podstawy VAT każdego państwa członkowskiego pobiera się 0,3%). Niektóre 
państwa wpłacają więcej niż otrzymują. Aby częściowo zniwelować lub skorygować ten brak równowagi, 
Austria, Dania, Holandia i Szwecja korzystają z korekty składek do budżetu UE, tzw. rabatów. Dawniej naj-
ważniejszy był rabat brytyjski: Zjednoczone Królestwo otrzymywało zwrot 66% różnicy między jego składką 
do budżetu UE a kwotą otrzymywaną z budżetu.

10 Focus�on�the�Netherlands’�net�payment�positon, 14.10.2020; <https://english.rekenkamer.nl/publications/
reports/2020/10/14/focus-on-the-netherlands%E2%80%99-net-payment-positon> (dostęp 26.10.2020).

2,6 mld euro, co oznacza płatność netto 
5,5 mld euro. Definicja płatności, która 
jest  podstawą tego  obliczenia, obej-
muje wszystkie wpływy z UE i wpłaty 
na jej rzecz, w tym cła (opłaty importo-
we) pobierane w porcie w Rotterdamie 
i w innych miejscach. Przy takim założe-
niu w badanym okresie (lata 2014–2019) 
Holandia była największym płatnikiem 
netto w UE. Komisja Europejska stosuje 
inną definicję i nie uwzględnia niektórych 
składek krajowych, takich jak cła i wpły-
wy. W ten sposób w opinii Holendrów 
ich wkład do budżetu UE wynosił 0,67% 
dochodu narodowego brutto, choć we-
dług danych Komisji stanowił on 0,35%10.

2. Ryzyko pracy zdalnej
16 marca 2020 r. premier Holandii zwró-
cił się do społeczeństwa o podjęcie dzia-
łań ułatwiających zwalczanie pandemii, 
m.in. dzięki pracy zdalnej. Z dnia na dzień 
prawie wszyscy z około 175 tys. pracow-
ników ministerstw i innych organów cen-
tralnych zaczęli pracować w domu. Urzęd-
nicy współpracowali i komunikowali się 
przez telefon, tradycyjne sieci połączeń 
i pocztę elektroniczną, a coraz częściej 
także za pomocą wideokonferencji, komu-
nikatorów i platform współpracy online. 
Te kanały komunikacji są dobrze znane, 



28 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Jacek Mazur

ale nagle zaczęto wykorzystywać je maso-
wo i do nowych celów. Wywołało to wiele 
pytań, np. czy rozmowy wideo przez Zoom 
są bezpieczne? Jakie informacje można 
udostępnić w aplikacji? Czy można bez-
piecznie używać prywatnego laptopa?

W okresie od lipca do października 
2020 r. Powszechna Izba Obrachunkowa 
zbadała, jakie narzędzia teleinformatycz-
ne stosowali pracownicy ministerstw i in-
nych organów centralnych i w jakim celu, 
czy mogły z tego wynikać konkretne za-
grożenia oraz jak urzędy komunikowały 
swoją politykę w tym obszarze. Badanie 
wykazało, że sposób wykorzystania narzę-
dzi teleinformatycznych przez urzędników 
niekiedy zagrażał bezpieczeństwu infor-
macji, np. niektórzy – wbrew przepisom 
– udostępniali poufne dane przez aplikację 
WhatsApp. Ponadto nie wszyscy wiedzieli, 
jakich zasad muszą przestrzegać lub mieli 
wątpliwości, czy są one właściwe. Podstawą 
badania była ankieta przekazana za pośred-
nictwem intranetu Ministerstwa Obrony, 
portalu dla pracowników służby cywilnej 
Rijksportaal i społeczności internetowej 
OnsCommunicatieRijk. Szerokie rozpo-
wszechnienie kwestionariusza i wysoki 

11 Focus�on�digital� home�working, 2.11.2020; <https://english.rekenkamer.nl/publications/publica-
tions/2020/11/02/focus-on-digital-home-working> (dostęp 6.2.2021).

12 Focus�on�crimes�reported�to�the�police�that�are�likely�to�be�solved, 19.12.2017; <https://english.rekenkamer.
nl/publications/reports/2017/12/19/focus-on-%E2%80%98crimes-that-are-likely-to-be-solved%E2%80%99 
-reports-made-to-the-police> (dostęp 26.10.2020).

13 Focus� on� access� to� long-term� care, 6.6.2018; <https://english.rekenkamer.nl/publications/ 
reports/2018/06/06/focus-on-access-to-long-term-care> (dostęp 26.10.2020).

14 Focus�on�the�cost�of�offshore�wind�energy, 27.9.2018; <https://english.rekenkamer.nl/publications/ 
reports/2018/09/27/focus-on-the-cost-of-offshore-wind-energy> (dostęp 26.10.2020).

15 Focus�on�the�Dutch�contribution�to�the�reconstruction�of�Sint�Maarten, 13.12.2018; <https://english.reken-
kamer.nl/publications/reports/2018/12/13/focus-on-the-netherlands%E2%80%99-contribution-to-the 
-reconstruction-of-sint-maarten> (dostęp 26.10.2020).

16 Focus�on�corona�crisis�measures:�testing�capacity�went�unused�in�the�spring, 23.9.2020; <https://english.rekenkamer.nl 
/topics/coronavirus/news/2020/09/23/testing-capacity-went-unused-in-the-spring> (dostęp 6.2.2021).

odsetek odpowiedzi nadały ustaleniom 
duże znaczenie. Dodatkowo przeprowa-
dzono wywiady z dyrektorami i pracow-
nikami biur ds. informacji i bezpieczeń-
stwa informacji, ponieważ dysponowali oni 
wiedzą o zasadach i praktyce stosowania 
narzędzi teleinformatycznych służących 
współpracy. Aby ustalić, czy wdrażano 
je konsekwentnie, zapytano też, których 
narzędzi teleinformatycznych używają 
ministrowie i sekretarze stanu, na jakich 
zasadach i w jaki sposób zostały im one 
zakomunikowane. Wywiady zostały wy-
korzystane przede wszystkim do ziden-
tyfikowania mocnych i słabych stron, 
w tym ryzyka używania niezatwierdzo-
nych programów i aplikacji w urządzeniach 
podłączonych do służbowej sieci11.

Inne przykłady kontroli ukierunkowa-
nych NOK Holandii:

 • Sprawność policji w rozpatrywaniu zgło-
szeń o przestępstwie12,

 • Dostęp do opieki długoterminowej13,
 • Koszt morskiej energii wiatrowej14,
 • Holenderski wkład w odbudowę wyspy 

Sint Maarten15,
 • Koronawirus: możliwości testowania 

nie zostały wykorzystane16.
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Proces kontroli
Główne fazy kontroli ukierunkowanych 
przypominają proces kontroli wykonania 
zadań. Zwykle są to:

 • prace wstępne: ocena czy rozpatrywany 
obszar nadaje się do kontroli, opracowanie 
i dyskusja nad wstępnymi założeniami, 
uzyskanie akceptacji Izby;

 • formalny początek: opracowanie pro-
jektu koncepcji kontroli, ocena jakości 
i wprowadzenie poprawek (tydzień 1);

 • spotkanie informacyjne w ministerstwie 
i rozpoczęcie kontroli (tydzień 2);

 • realizacja: zbieranie informacji, bieżące 
sprawdzanie ustaleń z urzędnikami służby 
cywilnej, cotygodniowe spotkania z dy-
rektorem i nadzorującym członkiem Izby 
(tydzień 3-9);

 • opracowanie wstępnego projektu spra-
wozdania (tydzień 10);

 • dalsze prace nad projektem sprawoz-
dania, ocena jakości i wprowadzenie po-
prawek, zatwierdzenie przez dyrektora 
(tydzień 11);

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie projektu 
sprawozdania przez Izbę,sprawdzenie 
faktów na poziomie roboczym z urzęd-
nikami służby cywilnej i wprowadzenie 
poprawek, końcowa weryfikacja tekstu, 
przekazanie projektu sprawozdania mi-
nistrowi (tydzień 12 i 13);

 • wprowadzenie ewentualnych poprawek 
na podstawie odpowiedzi ministra, dysku-
sja z członkami Izby, wysyłka komunika-
tu prasowego oraz informacji do mediów 

17 Na podstawie prezentacji NOK Holandii: Overview�of�steps�in�NCA�focus�audits na webinarium EUROSAI 
8.12.2020 (EUROSAI�Investigations�webinar�II).

18 Przegląd online polega na tym, ze Powszechna Izba Obrachunkowa nie przekazuje pisemnego sprawozdania 
czy innego dokumentu, lecz informuje parlament, że na stronie internetowej zostały opublikowane informa-
cje na pewien temat (np. zarządzanie finansowe w UE).

społecznościowych, publikacja sprawoz-
dania (tydzień 14)17.

Kontakty z parlamentem
Powszechna Izba Obrachunkowa ma sze-
rokie robocze kontakty z komisjami par-
lamentarnymi, głównie Izby Reprezen-
tantów (Tweede Kamer). Rocznie NOK 
przekazuje parlamentowi 60-80 sprawoz-
dań, dla przykładu w 2020 r.: opinię o spra-
wozdaniu finansowym rządu za 2019 r., 
23 sprawozdania z kontroli wykonania bu-
dżetu przez poszczególne ministerstwa, 
20 sprawozdań z kontroli wykonania zadań, 
18 pism do parlamentu prezentujących 
stanowisko NOK w danej sprawie i dwa 
przeglądy on-line18. Większość z nich 
jest rozpatrywana przez komisje (30-40 
posiedzeń w roku). Czasem komisja prze-
syła ministrowi pisemne pytania dotyczące 
sprawozdania (a także pytania do NOK).

Również sprawozdania z kontroli ukie-
runkowanych są przekazywane parlamen-
towi i podlegają rozpatrzeniu na zbliżonych 
zasadach. Ponieważ nie obejmują wnio-
sków ani zaleceń, właściwy minister nie za-
wsze udziela formalnej odpowiedzi. Jeżeli 
udzieli formalnej odpowiedzi, jej synte-
za jest zwykle załączana do sprawozdania 
z kontroli (pełny tekst odpowiedzi zostaje 
opublikowany na stronie NOK). Jeżeli mi-
nister nie udzieli formalnej odpowiedzi, 
komisje Izby Reprezentantów mogą zwra-
cać się o zajęcie stanowiska (np. do ministra 
finansów w sprawie płatności na rzecz UE).
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Łotwa: sprawozdania 
w trakcie kontroli

Urząd Kontroli Państwowej Łotwy pro-
wadzi kontrole finansowe, zgodności i wy-
konania zadań oraz kontrole komplekso-
we, które łączą elementy każdej z nich19. 
Działa zgodnie z międzynarodowymi zale-
ceniami dotyczącymi kontroli publicznej 
(ISSAIs), a w ramach tych zaleceń samo-
dzielnie rozstrzyga o metodyce i podej-
ściu kontrolnym. Na podstawie ustawy 
z 22 maja 2002 r. o Urzędzie Kontroli Pań-
stwowej i ustawy z 22 stycznia 2004 r. 
o usługach audytorskich – Kontroler Ge-
neralny Łotwy ma prawo określania stan-
dardów kontroli, które mają być stosowane 
w Urzędzie: zgodnie z dekretem z 5 lipca 
2018 r. „międzynarodowymi standardami 
kontroli sektora publicznego uznanymi 
na Łotwie są Międzynarodowe Standardy 
Najwyższych Organów Kontroli (ISSAIs) 
Międzynarodowej Organizacji Najwyż-
szych Organów Kontroli (INTOSAI)”20. 
W jednym z departamentów kontrolnych 
utworzono wydział reagowania na bieżące 
wydarzenia.

Wszystkie szybkie kontrole są prowa-
dzone w ramach „regularnego” trybu, 
który ściśle odpowiada międzynarodowym 

19 Informacje na stronie Urzędu: <https://www.lrvk.gov.lv/en> (dostęp: 25.10.2020); Kontrola�publiczna…, 
jw., s. 134-140.

20 Zob. <https://www.lrvk.gov.lv/en/about-us/legal-framework/auditing-standards> (dostęp 9.2.2021).
21 Does�the�Medical�Treatment�Risk�Fund�operate�for�the�benefit�of�patients?, 8.5.2019; <https://www.lrvk.gov.

lv/en/audit-summaries/audit-summaries/does-the-medical-treatment-risk-fund-operate-for-the-benefit 
-of-patients> (dostęp 8.2.2021).

22 Vai�valstij�tieši�un�pastarpināti�piederošo�kapitālsabiedrību�valdes�locekļu�atlīdzības�regulējums�ir�pietie-
kams?, 16.4.2020;< https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-valstij-tiesi 
-un-pastarpinati-piederoso-kapitalsabiedribu-valdes-loceklu-atlidzibas-regulejums-ir-pietiekams (dostęp 
8.2.2021).

23 Taxi�transportation�at�the�Riga�International�Airport�still�poses�a�risk�of�receiving�service�at�an�unfair�price, 
7.10.2020; <https://www.lrvk.gov.lv/en/news/taxi-transportation-at-the-riga-international-airport-still 
-poses-a-risk-of-receiving-service-at-an-unfair-price> (dostęp 9.2.2021).

zaleceniom, natomiast ich wyniki uka-
zują się w formie sprawozdań z kontroli 
lub jako „sprawozdania okresowe”. Oto 
przykłady, które ilustrują różnorodność 
tematów niedawnych kontroli tego rodzaju:

 • realizacja uprawnień pacjentów do uzy-
skania odszkodowania w razie wystąpienia 
szkody na zdrowiu w trakcie leczenia21,

 • czy regulacja wynagrodzenia członków za-
rządu spółek państwowych jest właściwa?22,

 • korzystanie z taksówek na międzynaro-
dowym lotnisku w Rydze: ryzyko otrzy-
mania usługi za nieuczciwą cenę23.

W 2020 r. w ramach badania różnych 
aspektów funkcjonowania państwa w okre-
sie pandemii COVID-19 zaczęto sporzą-
dzać nowe rodzaje sprawozdań, których 
celem jest informowanie o kontrolach 
podczas ich prowadzenia: „sprawozda-
nia okresowe” i „analizy sytuacji”. 

„Sprawozdanie okresowe” (starpziņojums) 
to dokument, który może zostać przed-
stawiony na każdym etapie postępowania 
kontrolnego, jeżeli pojawią się istotne infor-
macje, przydatne dla decydentów i opinii 
publicznej, umożliwiające im zrozumienie 
konkretnych zagadnień. Nie chodzi jed-
nak o nowy typ kontroli, lecz o wstępną 
prezentację ustaleń standardowej kontroli, 
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prowadzonej zgodnie z właściwą procedu-
rą i metodyką. 

„Sprawozdania okresowe” mogą być spo-
rządzane dla wszystkich rodzajów kontro-
li w celu szybkiego informowania decy-
dentów i opinii publicznej, formułowania 
zaleceń i zapobiegania nieprawidłowości-
om. W kontekście COVID-19 Urząd 
wykorzystuje „sprawozdania okresowe” 
dla wstępnej prezentacji ustaleń kontroli 
finansowych dotyczących prawidłowości 
sporządzania rocznych sprawozdań minis-
terstw i centralnych agencji rządowych. Dla 
każdego zbadanego obszaru przedstawiono 
także odrębną opinię dotyczącą legalności.

Od lipca 2020 r. do lutego 2021 r. Urząd 
opublikował około 20 tego rodzaju spra-
wozdań. Chodziło m.in. o:

 • proces dostawy sprzętu ochrony oso-
bistej (masek ochronnych i respiratorów) 
w sektorze ochrony zdrowia24,

24 Interim Report:�Delivery�process�of�personal�protective�equipment�(protective�face�masks�and�respira-
tors)�in�the�health�sector, 20.7.2020, <https://lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/delivery 
-process-of-personal-protective-equipment-protective-face-masks-and-respirators-in-the-health-sector>  
(odczyt 26.10.2020).

25 Audit interim report:�The�procurement�system�established�by�the�Ministry�of�Defence�and�the�procurements�
made�during�the�emergency�to�limit�the�spread�of�COVID-19, 17.8.2020; <https://www.lrvk.gov.lv/en/ 
audit-summaries/audit-summaries/the-procurement-system-established-by-the-ministry-of-defence-and 
-the-procurements-made-during-the-emergency-to-limit-the-spread-of-covid-19> (odczyt 26.10.2020).

26  Audit interim report: The�use�of�additional�funding�allocated�to�the�Ministry�of�the�Interior�for�the�purchase�of�
personal�protective�equipment�and�disinfectants, 2.9.2020; <https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries 
/audit-summaries/the-use-of-additional-funding-allocated-to-the-ministry-of-the-interior-for-the 
-purchase-of-personal-protective-equipment-and-disinfectants> (odczyt 26.10.2020).

27 Interim Report: Providing�a�distance�learning�process�during�an�emergency, 30.9.2020; <https://www.lrvk.
gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/providing-a-distance-learning-process-during-an-emergency>  
(odczyt 26.10.2020).

28 Interim Report:�The�use�of�the�additional�funding�for�bonuses�for�home�affairs�officials�directly�involved�
in�curbing�the�spread�of�COVID-19, 13.10.2020; <https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit 
-summaries/the-use-of-the-additional-funding-for-bonuses-for-home-affairs-officials-directly-involved-in 
-curbing-the-spread-of-covid-19> (odczyt 26.10.2020).

29 Interim Report: The�use�of�the�funding�allocated�to�the�Ministry�of�Welfare�for�payment�of�continued�parent�
benefit,�extraordinary�bonus�to�national�family�benefit�for�disabled�child,�and�increased�childcare�benefit, 
26.11.2020; <https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/the-use-of-the-funding 
-allocated-to-the-ministry-of-welfare-for-payment-of-continued-parent-benefit-extraordinary-bonus-to 
-national-family-benefit-for-disabled-child-and-increased-childcare-benefit> (odczyt 8.2.2021).

 • system zamówień w Ministerstwie 
Obrony i zamówienia dokonane w sytu-
acji nadzwyczajnej w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się COVID-1925,

 • wykorzystanie dodatkowych środków 
przyznanych Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych na zakup sprzętu ochrony 
osobistej i środków dezynfekujących26,

 • zapewnienie nauczania na odległość 
w sytuacji nadzwyczajnej27,

 • wykorzystanie dodatkowych środków 
na premie pracowników Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych bezpośrednio za-
angażowanych w ograniczanie rozprze-
strzeniania się COVID-1928,

 • wykorzystanie środków przekazanych 
Ministerstwu Opieki Społecznej na do-
datkowe świadczenia socjalne29,

 • wykorzystanie środków na premie 
dla pracowników Administracji Wię-
ziennej bezpośrednio zaangażowanych 
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w ograniczenie rozprzestrzeniania się  
COVID-1930,

 • finansowanie z budżetu państwa nie-
planowanych remontów szpitali31.

Wymienione badania miały charakter 
kontroli finansowych. Jako podstawę spra-
wozdań podano Międzynarodowy Stan-
dard Badania 701 (ISA 701) „Przedstawia-
nie kluczowych spraw badania w sprawoz-
daniu niezależnego biegłego rewidenta”32. 
Zgodnie z nim, kontroler jest zobowiązany 
do oceny potrzeby uwzględnienia kluczo-
wych zagadnień w opinii z badania spra-
wozdania finansowego. Chodzi o znaczą-
ce sprawy, które zgodnie z zawodowym 
osądem należy przedstawić kierownictwu 
badanej jednostki; mogą one stanowić in-
formację także dla innych potencjalnych 
użytkowników tego dokumentu. Refero-
wane „sprawozdania okresowe” zawiera-
ją wnioski i zalecenia oraz wskazują, dla-
czego przedstawione zagadnienia uznano 
za kluczowe.

„Sprawozdania okresowe” są prakty-
kowane w około 80% kontroli dotyczą-
cych środków reagowania na COVID-19; 

30 Interim report:�The�use�of�funding�allocated�to�the�Ministry�of�Justice�for�bonuses�for�the�Prison�Administra-
tion�staff�who�have�been�directly�involved�in�curbing�the�spread�of�COVID-19, 14.12.2020; <https://www.
lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/the-use-of-funding-allocated-to-the-ministry-of-justice 
-for-bonuses-for-the-prison-administration-staff-who-have-been-directly-involved-in-curbing-the-spread 
-of-covid-19> (odczyt 8.2.2021).

31 Interim report: Has�funding�from�the�state�budget�program�“Contingency�Funds”�for�repairs�in�hospitals�been�
requested�for�unforeseen�needs�unplanned�in�the�annual�budget?, 22.12.2020; <https://www.lrvk.gov.lv/
en/audit-summaries/audit-summaries/has-funding-from-the-state-budget-program-contingency-funds 
-for-repairs-in-hospitals-been-requested-for-unforeseen-needs-unplanned-in-the-annual-budget> (odczyt 
8.2.2021).

32 International Standard on Auditing (ISA) 701, Communicating�Key�Audit�Matters�in�the�Independent�Auditor’s�
Report; <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ISA-701_2.pdf> (dostęp 26.10.2020).

33 Situācijas�izpētes�ziņojums:COVID-19�izraisītie�ārkārtas�apstākļi�un�kompetento�institūciju�paziņojumi�at-
tiecībā�uz�COVID-19�uzliesmojuma�ierobežošanai�nepieciešamajiem�iepirkumiem�un�atkāpēm�preču�atbil-
stības�novērtēšanā, 20.7.2020; <https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/covid-19 
-izraisitie-arkartas-apstakli-un-kompetento-instituciju-pazinojumi-attieciba-uz-iepirkumiem-un-atkapem 
-precu-atbilstibas-novertesana> (odczyt 26.10.2020).

pozostałe wydatki w tym obszarze zosta-
ną zbadane w toku kontroli sprawozdań 
finansowych za 2020 r. bez sporządzania 
odrębnych „sprawozdań okresowych”.

Drugi rodzaj nowych sprawozdań 
to „analiza sytuacji” (situācijas izpētes 
ziņojums): dokument zawierający infor-
macje, które nie wymagają oceny dzia-
łalności ani wydawania zaleceń pokon-
trolnych. Chodzi o przedstawienie i syn-
tezę faktów, która pozwala czytelnikowi 
na zapoznanie się ze stanem faktycznym, 
zinterpretowanie danych i wyciągnięcie 
własnych wniosków. W lipcu 2020 r. Urząd 
opublikował „analizę sytuacji” dotyczą-
cą interwencji i instrumentów stosowa-
nych przez rząd w celu przeciwdziałania 
skutkom COVID-19, w tym decyzji do-
tyczących organizacji zakupu towarów 
niezbędnych do powstrzymania epide-
mii oraz odstępstw od trybu zamówień 
publicznych w sytuacji nadzwyczajnej33. 
Kolejne tego rodzaju opracowanie zostało 
opublikowane 30 marca 2021 r., dotyczy 
ono działań podejmowanych dla ograni-
czenia rozprzestrzeniania się COVID-19 
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w instytucjach państwowych i samorzą-
dowych34.

Słowacja: szybkie kontrole  
w ramach kontroli budżetowej

Najwyższy Urząd Kontrolny Słowacji 
realizuje kontrole finansowe i zgodności, 
a także – ostatnio coraz częściej – wyko-
nania zadań35. W 2020 r. wprowadził nową 
praktykę szybkich kontroli w ramach kon-
troli wykonania budżetu państwa, która 
jest podstawą stanowiska w sprawie pro-
jektu zamknięcia rozliczeń. Kontrole prze-
prowadzono w czterech ministerstwach: 
edukacji, nauki, badań naukowych i sportu, 
spraw wewnętrznych, transportu i budow-
nictwa oraz zdrowia. Chodziło o spraw-
dzenie kompletności rozliczeń końcowych 
oraz ocenę zarządzania finansowego, wy-
korzystania funduszy unijnych, rozwoju 
w wybranych obszarach oraz wskazanie 
ewentualnych przykładów niegospodar-
nego wykorzystania środków publicz-
nych. Kontrole zaczęły się w lutym 2020 r. 
i trwały 3 miesiące. W każdym z resortów 
stwierdzono przypadki niepełnej reali-
zacji założonych celów i wydatkowania 

34 Situācijas�izpētes�ziņojums,Covid-19�izplatības�ierobežošanai�nepieciešamo�resursu�nodrošinājums�valsts�
un�pašvaldību�institūcijās, 30.3.2021. Zob. Crisis�management�requires�a�greater�role�of�the�government�in�
the�practical�implementation�of�the�decisions; <https://www.lrvk.gov.lv/en/news/crisis-management-re-
quires-a-greater-role-of-the-government-in-the-practical-implementation-of-the-decisions> (odczyt 6.4.2021).

35  Informacje na stronie Urzędu: <https://www.nku.gov.sk/> (dostęp 24.10.2020); P. Banaś, J. Mazur: Prze-
gląd�partnerski�NUK�Słowacji, „Kontrola Państwowa” nr 4/2011; Kontrola�publiczna…, jw., s. 189-194.

36 Stanovisko�Najvyššieho�kontrolného�úradu�Slovenskej�republiky�k�návrhu�štátneho�záverečného�účtu�Slo-
venskej�republiky�za�rok�2019, 17.6.2020; s. 19-32; <https://www.nku.gov.sk/documents/10157/164819/
Stanovisko+NK%C3%9A_%C5%A0Z%C3%9A2019.pdf> (dostęp 24.10.2020).

37 Art. 6 ust. 2 ustawy z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1200).
38 Zgodnie z art. 28a ustawy o NIK „1. Kontrolę ujętą w rocznym planie pracy Najwyższej Izby Kontroli prowadzi się 

według programu kontroli zatwierdzonego przez Prezesa lub wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. 2. Kontrolę 
doraźną prowadzi się za zgodą Prezesa lub wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli według tematyki kontroli za-
twierdzonej przez dyrektora właściwej jednostki kontrolnej. Jeżeli kontrola doraźna prowadzona jest przez kilka 
jednostek kontrolnych, tematykę kontroli zatwierdza dyrektor jednostki koordynującej kontrolę (…)”.

środków niezgodnie z przeznaczeniem. 
Wyniki kontroli zamieszczono w stano-
wisku w sprawie projektu zamknięcia 
rozliczeń państwa, który został przedło-
żony parlamentowi36 i był rozpatrywany 
przez komisję parlamentarną. Zdaniem 
Urzędu, nowa praktyka szybkich kontroli 
umożliwiła uzyskanie przydatnych infor-
macji i będzie kontynuowana.

Polska: kontrole doraźne

Najwyższa Izba Kontroli od wielu lat pro-
wadzi kontrole w reakcji na pilne potrzeby 
zbadania aktualnych zagadnień o dużym 
znaczeniu. Choć Izba działa na podstawie 
rocznego planu pracy, może również pro-
wadzić kontrole poza planem, tzw. kontrole 
doraźne37. Według ustawy, podstawowe 
zasady i ogólny tryb kontroli planowych 
i doraźnych są te same; różnice dotyczą 
podmiotu decydującego (zgoda prezesa 
lub wiceprezesa NIK; podjęcie kontro-
li doraźnej zależy od dyrektora departa-
mentu lub delegatury, który m.in. kieruje 
wniosek, zatwierdza tematykę, wprowadza 
ewentualne zmiany) oraz niektórych ele-
mentów sposobu prowadzenia kontroli38. 
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Jak wszystkie kontrole NIK, również do-
raźne muszą służyć ustaleniu stanu fak-
tycznego i dokonaniu oceny działalności 
oraz sformułowaniu ewentualnych wnio-
sków i zaleceń.

Zgodnie z § 3 ust. 2 zarządzenia Prezesa 
NIK „kontrole doraźne przeprowadza się 
w szczególności w przypadku: 
1) potrzeby niezwłocznego zbadania aktu-
alnych zagadnień o szczególnym znacze-
niu dla funkcjonowania państwa (kontrola 
specjalna); 
2) potrzeby niezwłocznego zbadania okre-
ślonego problemu (kontrola problemowa); 
3) wstępnego badania określonych zagad-
nień w celu przygotowania kontroli pla-
nowej (kontrola rozpoznawcza); 
4) badania sposobu wykorzystania uwag 
i wniosków zawartych w wystąpieniach 
pokontrolnych (kontrola sprawdzająca); 
5) rozpatrywania skarg i wniosków (kon-
trola skargowa)”39. 

Najbardziej zbliżone do kontroli szybkie-
go reagowania wydają się kontrole doraźne 

39 Zarządzenie Nr 11/2020 Prezesa NIK z 25.2.2020 w sprawie szczegółowych zasad przygotowywania kon-
troli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli (zmienione zarządzeniem 
Nr 49/2020 Prezesa NIK z 5.8.2020); <https://bip.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne 
/zarzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-przygotowywania-kontroli.html> (dostęp 21.10.2020).

40 E. Jarzęcka-Siwik, M. Proksa: Przygotowanie�i�przeprowadzanie�kontroli�doraźnych�przez�NIK, „Kontrola 
Państwowa” nr 5/2016. Zob. też: Najwyższa�Izba�Kontroli�i�prawne�aspekty�funkcjonowania�kontroli�pań-
stwowej, red. E. Jarzęcka-Siwik, Warszawa 2018, s. 167-171.

problemowe. Rzadko praktykowane kon-
trole specjalne, ze względu na istotę bada-
nych zagadnień („o szczególnym znaczeniu 
dla funkcjonowania państwa”) mogą być 
pracochłonne i długotrwałe, a więc raczej 
nie nadają się do szybkiego przeprowadze-
nia. Z kolei kontrole rozpoznawcze i spraw-
dzające mają inny charakter i inne miejsce 
w procesie kontroli; co najmniej niektóre 
z nich można by przewidzieć i umieścić 
w planie rocznym.

Problematyka przygotowania i prowa-
dzenia kontroli doraźnych została przedsta-
wiona na łamach „Kontroli Państwowej”40, 
stąd niniejsze rozważania ograniczają się 
do wybranych aspektów. Szczególnie istot-
na wydaje się forma prezentacji wyników 
badań: jeżeli dokument Izby jest adresowa-
ny do szerokiego kręgu odbiorców, powinna 
być ona czytelna i możliwie atrakcyjna. 

Zgodnie z art. 53 ustawy o NIK, wyniki 
kontroli doraźnej zostają zawarte w wy-
stąpieniu pokontrolnym skierowanym 
do kierownika jednostki kontrolowanej. 

Tabela 1: Kontrole doraźne NIK w latach 2017–2019 według rodzajów

Rok Specjalne Problemowe Rozpoznawcze Sprawdzające Skargowe Razem

2017 – 30 35 15 27 107

2018 – 23 30 13 25 91

2019 – 17 17 34 25 93

Źródło: Sprawozdania z działalności NIK w roku 2017, 2018 i 2019.
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Jest to dokument formalny, z którym wiążą 
się skutki prawne, zawierający elementy 
niezbędne z punktu widzenia postępowa-
nia kontrolnego41. Z uwagi na styl jest on 
jednak trudny w odbiorze i – najczęściej 
– mało interesujący dla innych czytelników. 

Dotychczas większość kontroli doraź-
nych kończyła się wystąpieniami pokon-
trolnymi (patrz tabela 2).

Warto rozważyć szersze wykorzystanie 
innych form prezentacji wyników kontroli 
doraźnych. W dyskusji na ten temat istot-
ny będzie głos interesariuszy, zwłaszcza 
Sejmu i pozostałych organów państwa, 
obywateli, organizacji pozarządowych 
i mediów. I tak:

 • Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o NIK 
możliwe jest sporządzenie informacji o wyni-
kach kontroli doraźnej. Jej formalnymi adre-
satami są Sejm, Prezydent RP i Prezes Rady 

41 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o NIK wystąpienie pokontrolne powinno zawierać: 1) numer i tytuł kontroli; 
2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera, nazwę właściwej jednostki kontrolnej oraz numer i datę 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli; 3) oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres oraz imię i nazwisko 
kierownika; 4) zwięzły opis ustalonego stanu faktycznego i ocenę kontrolowanej działalności, w tym ustalone, 
na podstawie materiałów dowodowych znajdujących się w aktach kontroli, nieprawidłowości i ich przyczyny, 
zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne; 5) uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych niepra-
widłowości; 6) wzmiankę o przekazaniu informacji, o których mowa w art. 51 ust. 1, oraz wzmiankę o podjętych 
w związku z tym działaniach zapobiegających i ich skutkach do czasu zakończenia kontroli albo o niepodjęciu 
takich działań; 7) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 54.

42 Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o NIK „Podstawę do opracowania informacji o wynikach kontroli stanowią 
w szczególności wystąpienia pokontrolne i materiały dowodowe zgromadzone w aktach kontroli”.

Ministrów, ale jest ona publicznie dostępna 
i każdy może się z nią zapoznać. Informacja 
ma charakter opisowy, jest oparta przede 
wszystkim na wystąpieniach pokontrolnych, 
ale może też zawierać dane z innych źródeł42. 
Dokument ten zawiera m.in. ocenę kontro-
lowanej działalności oraz istotne ustalenia 
kontroli, ale na podstawie decyzji Prezesa 
NIK zakres danych może być inny. Daje 
to różne możliwości prezentacji tematu. In-
formacja może relacjonować wyniki kontro-
li w sposób krótki, zwięzły i dopasowany 
do potrzeb najbardziej zainteresowanych 
odbiorców. Wymagałoby to jednak odej-
ścia – choćby w niektórych przypadkach, 
może na próbę – od przyjętej w NIK zasady 
jednolitości formy informacji, na rzecz po-
stawienia na pierwszym miejscu elastycz-
ności w podejściu do prezentacji różnych 
zagadnień i adekwatności formy do treści. 

Tabela 2: Kontrole doraźne NIK w latach 2017–2019 według sposobu prezentacji wyników

Rok Kontrole doraźne zakończone  
wystąpieniami pokontrolnymi

Kontrole doraźne zakończone  
informacjami o wynikach kontroli Razem

2017 98 9 107

2018 85 6 91

2019 88 5 93

Źródło: Sprawozdania z działalności NIK w roku 2017, 2018 i 2019.



36 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Jacek Mazur

 • W ramach konstytucyjnej zasady współ-
działania organów państwa oraz realizując 
funkcję sygnalizacyjną43 Najwyższa Izba 
Kontroli może przedkładać Sejmowi 
także inne rodzaje dokumentów niż wy-
mienione w ustawie o NIK. Warto zatem 
rozważyć stosowanie form, które będą naj-
lepiej odpowiadać intencji informowania 
o wynikach kontroli (np. krótkie notatki 
lub pisma do komisji sejmowych)44. 

 • Można szerzej wykorzystywać możli-
wości informowania o wynikach kontroli 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stro-
nie internetowej Izby, w kontaktach ze środ-
kami masowego przekazu (m.in. skróty 
prasowe, wywiady i konferencje praso-
we) oraz w mediach społecznościowych.

O tym, czy dana kontrola ma zostać 
rozpropagowana i w jaki sposób – musi 
decydować jej treść oraz to, co z niej wy-
nika – jaką wartość mają ustalenia i wnio-
ski oraz którym odbiorcom mogą być one 
najbardziej przydatne.

Dla ukazania kontekstu pracy NIK 
można przytoczyć niedawne przykłady 

43 Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o NIK „Kontroler jest obowiązany niezwłocznie poinformować kierownika 
jednostki kontrolowanej lub kierownika jednostki nadrzędnej oraz właściwe organy lub jednostki organi-
zacyjne o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo powstania 
znacznej szkody w mieniu, w celu zapobieżenia występującemu niebezpieczeństwu lub szkodzie”.

44 Warto zwrócić uwagę na rozwiązania ustawy z 15.7.2011 o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 224), w której wyróżniono „kontrolę w trybie zwykłym” (gdzie dokumentem końcowym jest wystąpienie 
pokontrolne – art. 36) i „kontrolę w trybie uproszczonym” (gdzie dokumentem końcowym jest sprawozdanie 
z kontroli – art. 52).

45 Informacja o wynikach kontroli: Przygotowanie�administracji�rządowej�do�prowadzenia�elektronicznego�poboru�
opłat�drogowych�po�2018�r., NIK; <https://www.nik.gov.pl/kontrole/I/17/001/KIN> (dostęp 22.10.2020); 
Wyboista�droga�przez�e-myto, 24.7.2019, <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/wyboista-droga-przez 
-e-myto.html> (dostęp 22.10.2020).

46 G. Suteniec: Kompromitacja�państwa�przy�e-mycie, „Puls Biznesu”, 24.7.2019; T. Żółciak: Repolonizacja�via-
TOLL�czyli�ani�lepiej,�ani�taniej, „Dziennik Gazeta Prawna”, 24.7.2019; Nadal�nie�ma�systemu�e-myta�–�NIK�
o�koncepcji�poboru�opłat�drogowych, <www.pracujwlogistyce.pl>, 24.7.2019; A. Jadczak: NIK:�nieudane�
przejęcie�obsługi�systemu�viaToll, <www.itwiz.pl>, 25.7.2019; NIK�skrytykowała�przejęcie�systemu�ViaToll, 
<www.biznes.interia.pl>, 27.7.2019; M. Michalak: Najwyższa�Izba�Kontroli�krytykuje�przejęcie�systemu�opłaty�
elektronicznej�dla�ciężarówek�i�autobusów, „Dziennik Łódzki” 7.7.2019.

informacji o wynikach kontroli doraźnych, 
jakie zostały przekazane Sejmowi:

 • Departament Infrastruktury NIK skon-
trolował przygotowanie administracji 
rządowej do prowadzenia elektronicz-
nego poboru opłat drogowych po 2018 r. 
Stwierdzono brak efektywnych rozwią-
zań, za pomocą których kierowcy mogli-
by łatwiej płacić za przejazd, unikając ko-
lejek przed bramkami elektronicznymi. 
Przez siedem lat nie udało się opracować 
koncepcji poboru opłaty. Opieszałość 
w podejmowaniu decyzji, brak wiedzy 
o nowoczesnych systemach poboru i kom-
petentnej kadry oraz błędy procedural-
ne doprowadziły do ryzyka przerwania 
poboru opłat45. W lipcu 2019 r. „Infor-
mację o wynikach kontroli” przekazano 
sejmowym Komisjom: do spraw Kontro-
li Państwowej i Infrastruktury. Doku-
ment wywołał zainteresowanie mediów46. 
Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury 
29 października 2019 r. przypomniano, 
że podmioty kontrolowane próbowały 
nie dopuścić do upublicznienia wyników 
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kontroli przez nadanie części dokumentów 
klauzuli „zastrzeżone”. Doszło do sporu: 
przedstawiciele opozycji poparli wnioski 
NIK, reprezentanci rządu i partii rządzą-
cej je odrzucili47. 

 • Departament Pracy, Spraw Społecznych 
i Rodziny NIK skontrolował działania wo-
jewodów wobec placówek, które bez ze-
zwolenia świadczą całodobową opiekę 
nad osobami niepełnosprawnymi, prze-
wlekle chorymi i w podeszłym wieku. 
Uznano je za nieskuteczne. Brak wystar-
czającego rozpoznania i kontroli sprzyja 
powstawaniu szarej strefy. Przepisy prawa, 
które mają przeciwdziałać powstawaniu 
i prowadzeniu nielegalnych placówek, 
są nieadekwatne do potrzeb: nie ma re-
gulacji pozwalających skutecznie reago-
wać w sytuacjach rażących zaniedbań 
lub też świadczenia opieki z naruszeniem 
praw pensjonariuszy. Wojewodowie za-
niedbują także nadzór nad placówkami: 
rzadko podejmują kontrole, zwykle dopie-
ro w reakcji na napływające skargi. NIK 
sformułowała wnioski do Ministra Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej oraz woje-
wodów48. W marcu 2020 r. „Informację 

47 Pełny�zapis�przebiegu�posiedzenia�Komisji�Infrastruktury(nr�312)�z�dnia�29�sierpnia�2019�r.; Kancelaria Sejmu 
Biuro Komisji Sejmowych <http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/4F31AB0687D0930CC125846C0046FF69 
/%24File/0465308.pdf> (dostęp 22.10.2020).

48 Informacja o wynikach kontroli: Działania�podejmowane�przez�wojewodów�wobec�placówek�udzielających� 
całodobowej�opieki�bez�wymaganego�zezwolenia, NIK; <https://www.nik.gov.pl/plik/id,21939,vp,24606.pdf> 
(dostęp 22.10.2020); Pozorny�nadzór�państwa�nad�placówkami�świadczącymi�opiekę�całodobową, 
22.4.2020; <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nadzor-nad-placowkami-opieki-calodobowej.html>  
(dostęp 22.10.2020); M. Miłoń: Całodobowa�opieka�w�placówkach�działających�bez�zezwolenia�–�niesku-
teczny�nadzór�wojewodów, „Kontrola Państwowa” nr 3/2020.

49 Np. NIK�miażdży�Ministerstwo�Rodziny,�Pracy�i�Polityki�Społecznej, „Fakt”, 23.4.2020; A. Kołodziej: Przez�lata�
nikogo�nie�obchodziło,�co�dzieje�się�w�domach�opieki�nad�starymi�i�schorowanymi�ludźmi, <www.spidersweb.
pl>, 24.4.2020; G. Pilecki: 200�nielegalnych�domów�opieki�w�Polsce, „Życie Kalisza”, 29.4.2020; M. Ko-
cejko: Prawa�człowieka�mieszkańców�DPS�to�zapomniana�sprawa; <www.publicystyka.ngo.pl>, 26.5.2020;  
P. Wójcik: Państwo�nie�opiekuńcze, „Przewodnik Katolicki”, 28.6.2020; K. Uliczny: Uwaga!�Seniorzy�pod�nie-
legalną�opieką, „Dziennik Bałtycki”, 3.8.2020.

o wynikach kontroli” przekazano sejmo-
wym Komisjom: do spraw Kontroli Pań-
stwowej, Polityki Senioralnej oraz Polityki 
Społecznej i Rodziny. Dokument wywołał 
dużą reakcję mediów49, natomiast nie był 
rozpatrywany w Sejmie (stan na marzec 
2021 r.).

W sierpniu 2020 r. nastąpiły zmiany 
w procedurze inicjowania, przygotowy-
wania, przeprowadzania i sporządzania 
sprawozdań z kontroli doraźnych NIK. 
Celem jest: 

 • uproszczenie mechanizmów ich przy-
gotowywania i podejmowania;

 • lepsze uwzględnianie w tych kontrolach 
ważnych problemów publicznych (zarówno 
lokalnych, regionalnych, jak i o znaczeniu 
ogólnopolskim);

 • większe wykorzystanie sygnałów pły-
nących od interesariuszy NIK;

 • uelastycznienie i przyśpieszenie proce-
su kontroli;

 • szersze upowszechnianie wyników kon-
troli doraźnych oraz ich większe wyko-
rzystanie do oceny działalności państwa.

Zmiany mogą ułatwić realizację tej czę-
ści uwag, które dotyczyły organizacji pracy 
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wewnątrz NIK, a także prowadzić do skró-
cenia postępowania kontrolnego.

Sprawy do rozważenia
Problem aktualności kontroli występu-
je od dawna, ale w obliczu nowych tech-
nologii nabiera jeszcze większego zna-
czenia. Zwiększa się szybkość tworze-
nia i upubliczniania informacji. Systemy 
jej udostępniania (np. Internet) wpływają 
na sposób kontaktu między obywatela-
mi (np. w mediach społecznościowych) 
oraz między organami państwa a obywate-
lami. Najwyższe organy kontroli powinny 
wziąć to pod uwagę i dostosować swoje 
metody działania. Mają one wyjątkową 
wiedzę i pełen wgląd w aktywność orga-
nów państwa, na czym mogą oprzeć pracę 
na rzecz zapewnienia ich przejrzystości 
i rozliczalności. Ponadto w przestrzeni pu-
blicznej pojawiają się informacje fałszywe, 
zatem prezentowanie sprawdzonych da-
nych przez organ, który cieszy się zaufa-
niem, jest w interesie państwa i obywateli.

Najwyższe organy kontroli wychodzą 
naprzeciw tym wyzwaniom: nie rezygnując 
z dotychczasowych form wdrożono nowe 
sposoby badania spraw aktualnych, wywo-
łujących zainteresowanie. Zmiany te wiążą 
się z kluczowymi kwestiami w pracy NOK, 
takimi jak cel działania, istota kontroli, 
relacje z interesariuszami, regulacja praw-
na, organizacja i wewnętrzny tryb funk-
cjonowania itd. Nie da się ich rozpatrzyć 
w krótkim artykule, choć można wskazać 
na niektóre elementy i uwarunkowania.

50 J. Mazur: Kontrole�śledcze…, s. 27.
51 Po publikacji artykułu nt. kontroli śledczych dostałem wiele uwag, za co serdecznie dziękuję. Były bardzo 

pomocne i zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu niniejszego artykułu.

Kontrola bez ocen i zaleceń

Część opisanych procedur pozwala po-
dejmować kontrole szybkiego reagowania 
jako kontrole w tradycyjnym rozumie-
niu, natomiast NOK Wielkiej Brytanii 
i Holandii prowadzą je bez formułowa-
nia zaleceń. 

Zgodnie z tradycyjną definicją kon-
troli (którą przytoczyłem pełniej w po-
przednim artykule) chodzi o porównanie 
„tego, co jest” z „tym, co powinno być”, tak 
aby dojść do ustaleń i oceny. Według tej de-
finicji badania, które ich nie zawierają 
– nie są kontrolami. Zaproponowałem spoj-
rzenie szersze, które uwzględnia: sposób 
redagowania sprawozdań z kontroli uła-
twiający wyciąganie wniosków; powiązanie 
kontroli szybkiego reagowania z innymi 
kontrolami; możliwość realizacji wniosków 
pokontrolnych dzięki odrębnym mecha-
nizmom, np. formułowaniu ocen i zaleceń 
przez komisję parlamentarną lub wskutek 
nacisku mediów. Na tej podstawie sugero-
wałem, że „kontrole śledcze to nowy rodzaj 
kontroli, zbliżony do kontroli wykonania 
zadań, który różni się zwłaszcza innym 
(rozproszonym) trybem formułowania 
ocen i zaleceń”50. Podkreśliłem, że spra-
wa nie jest jednoznaczna i wymaga dys-
kusji. Otrzymałem różne opinie: niektóre 
popierające, inne – polemiczne, negujące 
możliwość kontroli, która nie kończy się 
oceną i ewentualnymi zaleceniami51. 

Choć kontrole szybkiego reagowania 
realizowane przez NOK Wielkiej Brytanii 
i Holandii nie odpowiadają tradycyjnemu 
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rozumieniu kontroli – ważne, że są pro-
wadzone na podstawie wypróbowanej 
przez dany NOK metodyki, a sprawoz-
dania przechodzą przez procedurę oceny 
jakości. Owe badania nie obejmują jed-
nak tak istotnych części procesu kon-
troli jak analiza ustaleń, identyfikacja 
przyczyn niedociągnięć i zalecenia do-
tyczące ulepszeń – czyli elementów, 
które odzwierciedlają zdolności anali-
tyczne NOK. Kontroli tych nie można 
zatem uznać za pełne.

Mimo braku ocen i zaleceń, fakty opisa-
ne w sprawozdaniach są istotne dla użyt-
kowników, zarówno obywateli, jak i orga-
nów państwa, ponieważ zostały ogłoszone 
przez wiarygodną, niezależną instytucję. 
Tym samym, owe działania uzupełniają 
dotychczasowe formy kontroli i pozwa-
lają NOK uczestniczyć w rozwiązywaniu 
problemów, których ze względu na ogra-
niczenia czasowe nie dałoby się zbadać 
w ramach pełnej kontroli albo niewyma-
gających pogłębionej analizy, identyfikacji 
problemów systemowych itp.

Elementy ryzyka 
kontroli szybkiego reagowania

Rozpatrując różne praktyki kontroli szyb-
kiego reagowania trzeba dostrzec elemen-
ty ryzyka, jakie mogą w nich wystąpić. 
Jest to rozległa problematyka, która na-
kłada się na całą działalność NOK; zrozu-
miałe, że w tym artykule nie da się zro-
bić więcej niż podać kilka hipotez. Otóż 
dostrzegam ogólne ryzyko osłabienia ja-
kości planowania i prowadzenia kontroli 
oraz przedstawiania ich wyników z powodu 
braku czasu i związanego z tym pośpiechu; 
obok tego warto brać pod uwagę szczegó-
łowe elementy ryzyka:

 • mylnej interpretacji ustaleń kontroli, je-
żeli czyni to nie NOK, lecz inny podmiot; 

 • pozbawienia jednostek kontrolowanych 
możliwości ustosunkowania się do projek-
tu ocen i zaleceń; 

 • osłabienia mechanizmów oceny jakości; 
 • przypisania charakteru kontrolnego do-

kumentom, który nie powstały w wyniku 
kontroli.

Generalnie, można sformułować tezę 
o potrzebie dostosowania ogólnej meto-
dyki oceny ryzyka do oceny tego zwią-
zanego z kontrolami szybkiego reagowa-
nia. Powinna ona bowiem towarzyszyć 
każdemu procesowi kontroli, a ryzyko 
związane z niemożliwością zapewnie-
nia jakości kontroli zostać zredukowa-
ne do akceptowalnie niskiego poziomu, 
pozwalając NOK na uzyskanie wystar-
czającej pewności co do sporządzenia 
sprawozdania.

Ryzyko niedostatecznej jakości kontroli
Chodzi o ryzyko o charakterze gene-
ralnym: jest niezwykle trudno w pełni 
i prawidłowo stosować obowiązujące 
procedury i międzynarodowe zalece-
nia dotyczące kontroli publicznej, jeżeli 
proces kontroli musi następować bardzo 
szybko. Zagrożenia, jakie można sobie 
wyobrazić, dotyczą planowania i przy-
gotowania kontroli (np. ryzyko niezi-
dentyfikowania odpowiedniego tematu 
lub zakresu kontroli oraz niezbędnych 
zasobów; brak czasu na odpowiednie 
zrozumienie badanej dziedziny), pro-
wadzenia czynności kontrolnych (zbyt 
mało czasu na otrzymanie niezbędnych 
danych oraz dyskusję z jednostkami kon-
trolowanymi; trudność w zgromadzeniu 
wystarczających dowodów na poparcie 
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ustaleń z kontroli; niedostatecznie prze-
myślane wnioski i zalecenia; niewystar-
czająca koordynacja między kontrole-
rami – gdy termin jest krótki, trzeba 
czasem angażować większy zespół; 
nieścisłości w sprawozdaniu; osłabie-
nie mechanizmów oceny jakości – patrz 
dalej w odrębnym punkcie). Oczywiście, 
są to jedynie przykłady – elementów ry-
zyka w kontrolach szybkiego reagowania 
jest więcej.

Ryzyko mylnej interpretacji  
ustaleń kontroli
Ocena formułowana w ramach kontro-
li określa stanowisko NOK wobec danej 
działalności na podstawie kryteriów ma-
jących w danym wypadku zastosowanie. 
Choć zalecenia pokontrolne mogą zostać 
wdrożone za pomocą odrębnych mecha-
nizmów, nie znaczy to, że mają być for-
mułowane przez inny organ. To NOK 
powinien sporządzać oceny i zalecenia, 
bo jeżeli robi to ktoś inny, ów podmiot 
zyskuje prawo interpretacji jakie są usta-
lenia kontroli i co z nich wynika; może 
to prowadzić do błędów.

Oznacza to, że oceny i zalecenia powin-
ny być formułowane przez NOK możliwie 
w ramach każdej kontroli – jest to w in-
teresie organu kontroli i – generalnie 
– w interesie publicznym. Trzeba zarazem 
uwzględniać różnorodność konkretnych 
sytuacji, co może powodować, że konstruk-
cja, kształt czy szczegółowość ocen i za-
leceń będą różne. Przykładowo, patrząc 
na kontrole wskazane w tym i w poprzed-
nim artykule można dostrzec, że niektóre 
z nich miały charakter bardziej problemo-
wy – i zapewne prowadziły do ocen i zale-
ceń, podczas gdy inne być może nie dały 

takiej okazji, bowiem chodziło głównie 
o opis faktów.

Ryzyko braku konsultacji  
z jednostką kontrolowaną
Treść ocen i zaleceń jest ważna dla jed-
nostek kontrolowanych, zatem powinny 
one mieć prawo ustosunkowania się (pro-
cedura kontradyktoryjna). Publikowanie 
przez NOK wyników kontroli bez ocen 
i zaleceń może utrudnić lub uniemożliwić 
skorzystanie z tej możliwości.

Większość NOK uznaje prawo jednostki 
kontrolowanej do wyrażenia opinii o pro-
jektach dokumentów podsumowujących 
wyniki kontroli, w tym o treści ocen i za-
leceń. W kontrolach szybkiego reagowania 
realizowanych przez NOK Wielkiej Bryta-
nii i Holandii możliwości te są ograniczone 
do sprawdzania faktów:

 • Krajowy Urząd Kontroli Wielkiej Bry-
tanii kontaktuje się na wczesnym eta-
pie prac z urzędnikami służby cywilnej, 
aby potwierdzić zgodność faktów. Koń-
cowy projekt sprawozdania jest przeka-
zywany podsekretarzowi stanu (najwyż-
szemu rangą urzędnikowi służby cywilnej 
w danym urzędzie), który potwierdza fakty 
lub zgłasza uwagi;

 • Powszechna Izba Obrachunkowa Holan-
dii sprawdza fakty na poziomie roboczym 
z urzędnikami służby cywilnej, końcowy 
projekt sprawozdania jest przekazywa-
ny ministrowi, aby umożliwić zgłoszenie 
ewentualnych poprawek.

Jeżeli sprawozdanie z kontroli jest roz-
patrywane przez komisję parlamentarną, 
przedstawiciele jednostek kontrolowanych 
zwykle mogą uczestniczyć w posiedzeniu, 
ale nie istnieje formalny mechanizm kon-
sultowania z nimi projektu ocen i zaleceń.
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Ryzyko osłabienia mechanizmów  
oceny jakości
NOK stosują w procesie kontroli różne, 
czasem bardzo rozbudowane systemy 
oceny jakości52. Potrzeba ich wykorzystania 
w kontrolach szybkiego reagowania, często 
prowadzonych w pośpiechu, jest szczegól-
nie duża. Zarazem dążenie do zakończenia 
prac w wyznaczonym terminie może two-
rzyć presję na ich pominięcie lub używanie 
w sposób mniej rygorystyczny.

NOK podkreślają, że w kontrolach 
szybkiego reagowania stosują równie su-
rowe wymagania oceny jakości co w in-
nych kontrolach. Przykładowo, Krajowy 
Urząd Kontroli Wielkiej Brytanii organi-
zuje wewnętrzne przeglądy partnerskie: 
projekt programu kontroli i projekt spra-
wozdania z kontroli podlegają opiniowaniu 
przez doświadczonego pracownika (Case 
Manager) departamentu koordynującego 
kontrole śledcze (Central Investigations 
Team) oraz przez dyrektora departamentu 
kontrolnego niezwiązanego z daną kon-
trolą (Partner Director). Procedura oceny 
jakości jest tutaj szersza niż w wypadku 
„zwykłych” kontroli: na etapie sporządza-
nia programu kontroli dodatkowo ocenia 
się, czy badanie samych tylko faktów przy-
niesie wartość dodaną, czy zakres kon-
troli jest odpowiednio wąski i czy czas 
jej wykonania zaplanowano realistycznie. 

52 Zob. np. J. Mazur: Kontrola�jakości�postępowania�kontrolnego�w�Europejskim�Trybunale�Obrachunkowym, 
„Kontrola Państwowa” nr 6/2001; J. Mazur: Kontrola�jakości�postępowania�kontrolnego�w�Narodowym�Urzę-
dzie�Kontroli�Wielkiej�Brytanii�(w�zakresie�kontroli�finansowej), „Kontrola Państwowa” nr 5/2003; J. Mazur: 
Mechanizmy�zapewnienia�jakości�w�postępowaniu�kontrolnym�Najwyższej�Izby�Kontroli [w:] „Gdańskie Studia 
Prawnicze”, Tom XII�Miscellanea�konstytucyjnoprawne, 2004.

53 Na podstawie prezentacji Krajowego Urzędu Kontroli Wielkiej Brytanii na seminarium EUROSAI, które od-
było się 14-15.11.2018 w Londynie oraz na webinariach EUROSAI, zorganizowanych 16.7.2020 i 8.12.2020 
przez Państwową Izbę Obrachunkową Holandii. Zob. też L. Summerfield: NAO�Investigates, 7 July 2017; 
<https://www.nao.org.uk/naoblog/nao-investigates/#more-1832> (dostęp 18.10.2020).

Na etapie sporządzania projektu sprawoz-
dania dodatkowym elementem jest ocena 
syntezy z punktu widzenia zrozumiało-
ści i wewnętrznej spójności: czy projekt 
przedstawia same fakty (bez oceny), za-
prezentowano je w sposób, który zachę-
ci czytelników do wyciągania wniosków 
oraz czy można liczyć, że sprawozdanie 
zawierające tylko fakty przyniesie pożą-
dany rezultat?53

Ryzyko niejednoznacznego  
charakteru dokumentu
Najwyższe organy kontroli coraz częściej 
sporządzają nie tylko sprawozdania z kon-
troli, lecz również dokumenty o charakte-
rze mieszanym, które częściowo są opar-
te na wynikach ich badań, a częściowo 
– na innych źródłach. Przykładowo:

 • Urząd Kontroli Państwowej Estonii pu-
blikował m.in. „sprawozdania, które nie 
muszą być opracowywane z zastosowaniem 
tradycyjnych procedur kontroli, a w któ-
rych nacisk położony jest na analizę po-
jedynczego zagadnienia”;

 • Urząd Kontroli Państwowej Łotwy pu-
blikował m.in. „dokumenty do dyskusji 
oparte na ustaleniach z przeprowadzo-
nych kontroli wykonania zadań i kontroli 
zgodności”;

 • Krajowy Urząd Kontroli Wielkiej Bryta-
nii publikował „dokumenty z wytycznymi 
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i najlepszymi praktykami, w których pod-
sumowuje wiedzę zdobytą w toku prowa-
dzonych prac”;

 • Europejski Trybunał Obrachunkowy 
ogłaszał m.in. „1) publikacje przekrojowe, 
takie jak: przeglądy horyzontalne – opi-
sowe dokumenty analityczne dotyczące 
skomplikowanych i rozbudowanych ob-
szarów polityki lub kwestii związanych 
z zarządzaniem, w których Trybunał przed-
stawia zgromadzone do tej pory doświad-
czenia i wiedzę w wybranej dziedzinie, 
stosując często podejście przekrojowe; 
2) dokumenty analityczne – podobne 
do przeglądów horyzontalnych (opisowe 
dokumenty analityczne z zakresu polityki 
lub zarządzania), lecz dotyczące węższych 
zagadnień; 3) przeglądy punktowe w try-
bie pilnym, które służą do przedstawienia 
faktów dotyczących bardzo szczegółowego 
zagadnienia lub problemu, a w razie potrze-
by mogą również zawierać analizę tych fak-
tów, aby ułatwić ich zrozumienie”54.

Wielość rodzajów może prowadzić do sy-
tuacji, w której status pewnego dokumentu 
nie jest jednoznaczny: czy chodzi o spra-
wozdanie z kontroli czy też materiał oparty 
na innych źródłach, np. przegląd lub syn-
tezę informacji pochodzących z ogólno-
dostępnych opracowań, w tym wcześniej-
szych dokumentów NOK. Tymczasem 
członkowie parlamentu czy obywatele 
mogą nie dostrzec różnicy między kon-
trolami „pełnymi” i „niepełnymi”. Może 
to prowadzić do nieporozumień. Uniknię-
ciu wątpliwości służy wyraźne wskazanie, 
czy dany dokument stanowi sprawozdanie 

54 Kontrola�publiczna…, s. 30, 86, 140, 224.
55 J. Mazur: Kontrole�śledcze…, s. 12-13.

z kontroli, czy też ma inny charakter. Może 
to mieć znaczenie dla ich wiarygodności: 
sprawozdania z kontroli zwykle podlegają 
procedurze kontradyktoryjnej, podczas 
gdy inne dokumenty NOK – z reguły nie.

Podstawa prawna

Od sposobu regulacji prawnej zależy, 
czy NOK może prowadzić kontrole szyb-
kiego reagowania – i w jakim kształcie. 
W ustawach ustalających zasady i tryb 
kontroli w różnych krajach występują, 
w dużym uproszczeniu, dwa podejścia:

 • Regulacja ogólna, która wskazuje formy 
kontroli bez ich zdefiniowania i bez suge-
stii, że jest to wyliczenie zupełne lub odsy-
ła do międzynarodowych czy krajowych 
zaleceń dotyczących kontroli publicznej 
albo która upoważnia NOK do samodziel-
nego określenia form kontroli. Przykłado-
wo, w Wielkiej Brytanii z ustaw wynika 
obowiązek prowadzenia wstępnej kontroli 
otwierania kredytów budżetowych (funk-
cja kontrolera) i następczej kontroli finan-
sowej oraz prawo prowadzenia kontroli 
wykonania zadań, natomiast brak ustawo-
wego unormowania procedury i metodyki 
kontroli: w kontroli finansowej stosuje się 
ogólnie przyjęte standardy rachunkowo-
ści, zaś wykonania zadań – własne zasa-
dy NOK, które muszą być zgodne z mię-
dzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi 
kontroli publicznej55. Podobnie w Holan-
dii, ustawa ustala obowiązek prowadzenia 
kontroli finansowej i kontroli wykonania 
zadań, przy czym przepis dotyczący kon-
troli wykonania zadań stanowi ogólnie, 
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że „do Powszechnej Izby Obrachunkowej 
należy badanie skuteczności i wydajno-
ści działalności rządu”56, zaś tryb kontroli 
zostaje określony przez NOK (ustawa re-
guluje tylko prawo dostępu Izby do infor-
macji oraz obowiązek konsultacji projek-
tu sprawozdania z kontroli z właściwym 
ministrem).

 • Regulacja szczegółowa, która defi-
niuje procedurę i/lub formy kontroli 
– przez co dany NOK może prowadzić kon-
trole tylko w trybie, jaki wynika z ustawy. 
Przykładowo, ustawa o Najwyższej Izbie 
Kontroli określa postępowanie kontrolne 
i kryteria kontroli, co sprawia, że mogą one 
być realizowane tylko w owym trybie57; 
to samo dotyczy np. ustawy o Najwyższym 
Urzędzie Kontrolnym Czech58. Ustawy 
te są interpretowane zgodnie z zasadą, 
że organ państwowy może robić tylko to, 
do czego został upoważniony.

Czy kontrole szybkiego reagowania 
to kontrole spraw w toku

Rozważając kwestię kontroli szybkie-
go reagowania można postawić pytanie, 
czy chodzi o kontrole spraw w toku? Otóż 
mandat niektórych NOK (zwłaszcza części 
trybunałów obrachunkowych) to kontrola 
spraw, które zostały zakończone – zatem 
owe NOK nie mogą prowadzić kontroli 
szybkiego reagowania. Jako uzasadnienie 
podaje się, że: 

56 Art. 7 ust. 16 ustawy z 2016 r. (Goverment�Accounts�Act�2016; <https://english.rekenkamer.nl/about 
-the-netherlands-court-of-audit/publications/publications/2018/01/01/government-accounts-act-2016>, 
(dostęp 27.2.2021).

57 Zgodnie z art. 27 ustawy o NIK (patrz przypis 37) „Postępowanie kontrolne przeprowadza się według prze-
pisów niniejszej ustawy”.

58 Zákon�č.�166/1993�Sb.,�o�Nejvyšším�kontrolním�úřadu <https://www.nku.cz/assets/nezarazene/zakon 
-166-1993-web.pdf> ( dostęp 27.2.2021).

 • badanie zdarzeń, które jeszcze trwają 
lub dopiero co się zakończyły, grozi uwi-
kłaniem w procesy podejmowania decyzji. 
NOK – zwłaszcza trybunały obrachunko-
we – nie powinny tego czynić;

 • tryb planowania kontroli w trybunale 
obrachunkowym jest powolny: podjęcie 
decyzji o dodaniu nowego tematu i znale-
zienie dla niego zasobów wymaga czasu;

 • zgodnie z długoletnią tradycją, trybunał 
obrachunkowy – jako sąd – nie powinien 
być postrzegany jako organ, który podąża 
za informacjami prasowymi.

W tym kontekście wyłania się kwestia, 
czy i – ewentualnie – jaki jest związek „kon-
troli szybkiego reagowania” z koncepcją 
„kontroli w czasie rzeczywistym” (real-ti-
me audit)? Chodzi o praktykę Federalnej 
Izby Obrachunkowej Niemiec, która pro-
wadzi kontrole obu rodzajów. W ramach 
kontroli w czasie rzeczywistym NOK 
Niemiec monitoruje przebieg programów 
rządowych przez cały okres ich realizacji, 
zapewniając fachowe doradztwo dla par-
lamentu i rządu. W celu wykrycia i ewen-
tualnie skorygowania błędnych decyzji, 
kontrola zaczyna się od razu po wydaniu 
decyzji administracyjnej, która może wy-
wołać skutki finansowe, tj. przed ponie-
sieniem wydatków. Celem tej procedury 
– która nie zastępuje kontroli następczej 
– jest zapobieżenie potencjalnym błędom. 
Jednak aby nie doszło do sytuacji, w której 
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kontrolerzy stają się faktycznymi współ-
decydentami, podstawą kontroli mogą być 
tylko podjęte już decyzje59.

Jak się wydaje, obie koncepcje dotyczą 
różnych aspektów, bowiem przedmio-
tem kontroli szybkiego reagowania mogą 
być zarówno zdarzenia z przeszłości, 
jak i takie, które miały miejsce niedawno 
lub są w toku, natomiast kontrole w czasie 
rzeczywistym dotyczą tylko spraw w toku. 

Organizacja wewnętrzna

Aby wdrażać nowe sposoby pracy i urze-
czywistniać strategiczną wizję szybkiego 
informowania o wynikach kontroli pod-
jętych w reakcji na problemy wymagają-
ce pilnego zbadania, mogą być potrzebne 
zmiany w organizacji i funkcjonowaniu 
najwyższego organu kontroli:

 • kontrole szybkiego reagowania mogą być 
wykonywane przez departamenty kontrol-
ne w ramach ich właściwości, ale w nie-
których NOK są odrębne komórki do pro-
wadzenia tych badań;

 • w niektórych NOK istnieją komórki or-
ganizacyjne do koordynacji i wsparcia me-
todycznego kontroli szybkiego reagowania; 
dla przykładu, w Krajowym Urzędzie Kon-
troli (KUK) Wielkiej Brytanii funkcjonuje 
odrębny zespół (Central investigations team), 
do którego należy opracowywanie standar-
dów i metodyki tych kontroli, zapewnienie 

59 A. Demir [in:] Heuer/Scheller: Kommentar�zum�Haushaltsrecht�und�der�Vorschriften�zur�Finanzkontrolle, 74. 
Lfg., 2020, § 114 BHO Rn. 8; Germany:�Bundesrechnungshof.�Real-time�audits, „EUROSAI Innovations”, 
Vol. III, April 2015, p. 11; <https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/
documents/strategic-plan/goal-team-1/Eurosai-Innovations-III_en.pdf> (dostęp 17.2.2021).

60 The�National�Audit�Office’s�five-year�strategy�2020�to�2025, pp. 11, 19; <https://www.nao.org.uk/wp-content 
/uploads/2020/05/nao-strategy-2020-25.pdf> (dostęp 12.2.2021).

61 Strategia�Najwyższej�Izby�Kontroli�na�lata�2021–2024; <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/pierwsza 
-od-18-lat-strategia-nik-2021-2024.html> (dostęp 12.2.2021).

jakości, wyjątkowo prowadzenie kontroli 
(np. w sprawach pilnych lub jeżeli temat 
wykracza poza zakres działania jednego 
ministerstwa), identyfikowanie możliwych 
przyszłych tematów kontroli, doradztwo 
i wspomaganie kierownictwa KUK, ciągłe 
uczenie się i podsumowanie doświadczeń.

Utrwalenie nowej praktyki

Kontrole szybkiego reagowania zaczęto 
prowadzić stosunkowo niedawno. Najwyż-
szy organ kontroli może uznać je za trwałą 
praktykę przez zamieszczenie odpowied-
nich postanowień w dokumencie określa-
jącym jego strategię. Przykładowo: 

 • według strategii Krajowego Urzędu Kon-
troli Wielkiej Brytanii kontrole śledcze 
(Investigations) stanowią jedną z głównych 
form pracy Urzędu60, 

 • według strategii Najwyższej Izby Kon-
troli ma nastąpić „znaczący wzrost kontroli 
doraźnych”, tak aby „szybkie i skuteczne 
kontrole doraźne” stały się elementem 
„Wizji NIK” w 2024 r.61

Mogą istnieć także inne sposoby wypo-
wiedzi kierownictwa NOK, np. w Holandii 
w uchwale Powszechnej Izby Obrachun-
kowej z 16 kwietnia 2019 r. stwierdzono, 
że „kontrole ukierunkowane zwiększają 
wartość dodaną Izby i w związku z tym Izba 
postanawia o włączeniu ich do standardo-
wego katalogu produktów”.
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Rozpatrywanie sprawozdań  
z kontroli przez parlament

Zgodnie z międzynarodowymi zalecenia-
mi dotyczącymi kontroli publicznej, NOK 
powinny przedkładać sprawozdania z kon-
troli przede wszystkim parlamentom62.

Parlament jest ciałem politycznym, jed-
nak trzeba poszukiwać płaszczyzn poro-
zumienia przy rozpatrywaniu sprawozdań 
z kontroli, tak aby w możliwie najwięk-
szym stopniu było ono oparte na kryte-
riach merytorycznych. Ma to szczególne 
znaczenie w wypadku sprawozdań doty-
czących kontroli szybkiego reagowania. 
Interesujące są doświadczenia Wielkiej 
Brytanii, gdzie w pracach Komisji Rachun-
ków Publicznych Izby Gmin rozdzielono 
element polityczny (ocenę pracy rządu 
i ministrów) i element fachowy (ocenę 
działania urzędników służby cywilnej)63, 
jednak w większości państw jest inaczej. 
Inny godny naśladowania element praktyki 
brytyjskiej to rozpatrywanie przez Komi-
sję większości sprawozdań z kontroli KUK. 

Wymiana doświadczeń

Zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami 
dotyczącymi kontroli publicznej, najwyż-
sze organy kontroli powinny rozwijać się, 

62 INTOSAI�P-12…, p. 8.
63 J. Mazur: Kontroler…, jw., s. 162-167; J. Mazur: Opozycja�parlamentarna�a�najwyższy�organ�kontroli [w:] 

Ustrój�polityczny�RP�w�nowej�konstytucji�z�2�kwietnia�1997�r., Lublin 1998, s. 259-262.
64 INTOSAI�P-12…, pp. 12-14.
65 Output�of�the�first�EUROSAI�Project�Group�on�the�introduction�of�reactive�and�rapid�audit�reporting.�Using�facts-

-only�reports�to�assist�public�accountability, 5.3.2019; <https://www.eurosai.org/en/calendar-and-news/
news/News-Strategic-Goal-1-Output-of-Investigations-seminar-published-00001/> (odczyt 18.2.2021).

66 Workshop�11�Reactive�and�Rapid�Auditing; <https://www.eurosai2021.cz/workshop11.html> (odczyt 
18.2.2021).

67 Więcej informacji nt. kontroli śledczych KUK Wielkiej Brytanii zob. <https://www.nao.org.uk/about-us/
our-work/investigations/> (dostęp 7.4.2021).

68 Więcej informacji nt. kontroli ukierunkowanych PIO Holandii zob. <https://english.rekenkamer.nl/about 
-the-netherlands-court-of-audit/what-we-do/innovation-in-audit/focus-investigations> (dostęp 7.4.2021).

budować potencjał umożliwiający osią-
ganie wyników, czerpać z doświadczeń 
innych NOK64. Krajowy Urząd Kontroli 
Wielkiej Brytanii zorganizował semina-
rium EUROSAI na temat kontroli szyb-
kiego reagowania (Londyn, 14-15 listo-
pada 2018 r.)65; następnie temat ten zo-
stał umieszczony w programie Kongresu 
EUROSAI, który miał odbyć się w czerwcu 
2020 r. w Pradze (kolejny termin nie zo-
stał jeszcze ustalony)66. 16 lipca i 8 grudnia 
2020 r. odbyły się webinaria dotyczące 
kontroli szybkiego reagowania, zorgani-
zowane przez KUK67 i Powszechną Izbę 
Obrachunkową Holandii68.

Uwagi końcowe
Jak się wydaje, można już mówić o procesie 
kształtowania się nowych sposobów dzia-
łania NOK jako odpowiedzi na wyzwania 
współczesnego, dynamicznie rozwijającego 
się świata. Nie formułuję jednak wyraźnej 
konkluzji, bo temat wciąż wymaga ana-
lizy i dyskusji.

Międzynarodowe zalecenia dotyczące 
kontroli publicznej proponują, aby – obok 
podstawowych zadań w postaci kontro-
li legalności, finansowej i wykonania 
zadań – w ramach swego mandatu NOK 
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wykonywały także inne prace, np. bada-
nia dotyczące wykorzystania zasobów pu-
blicznych lub spraw, w których zagrożony 
jest interes publiczny69. Wyniki tych badań 
mogą przyczyniać się np. do debaty parla-
mentarnej, dyskusji w mediach czy kształ-
towania własnych sądów przez obywateli.

Kontrole szybkiego reagowania wydają się 
być skutecznym narzędziem, które NOK 
mogą wykorzystać w odpowiedniej sytuacji: 
umożliwiają udzielenie odpowiedzi na naj-
bardziej aktualne kwestie i dostarczenie 
informacji w momencie, gdy wciąż utrzy-
muje się zainteresowanie daną tematyką. 
Zwięzłość sprawozdań przyczynia się 
do dobrego rozumienia zawartych w nich 
informacji. W nawiązaniu do przytoczone-
go zalecenia INTOSAI, nie można jednak 
zapominać, że podstawowym zadaniem 
NOK jest kontrola legalności, finansowa 
i wykonania zadań, natomiast inne formy 
kontroli lub zadania niekontrolne mogą 
stanowić uzupełnienie, lecz nie powinny 
być zasadniczą częścią ich pracy.

Kontrole szybkiego reagowania nie 
stanowią nowej formy (typu) kontroli, 
jest to raczej nowy sposób organizacji pracy 
i zarządzania kontrolą. Opisane prakty-
ki sześciu najwyższych organów kontroli 
są zróżnicowane: w uproszczeniu można 
powiedzieć, że każdy idzie własną drogą, 
w poszukiwaniu metod, które mogą na-
jlepiej służyć potrzebom, uwzględniając 
podstawę prawną oraz możliwosci działa-
nia danego organu. Owa rozmaitość stano-
wi cenny wkład do dyskusji nad metodyką 
kontroli. Inspirujaca wydaje się zwłaszcza 

69 INTOSAI�P-12…, p. 8.

praktyka NOK Wielkiej Brytanii, Holan-
dii i Łotwy.

Kontrola szybkiego reagowania może 
być zarówno kontrolą zgodności, jak i fi-
nansową czy wykonania zadań. Wyróżnia 
ją przede wszystkim sposób podjęcia de-
cyzji o przeprowadzeniu (szybka reakcja 
na zgłoszony problem, ważny dla finansów 
publicznych, społeczny itd.), zamiast proce-
dury umieszczenia tematu w planie kontroli 
na kolejne lata. Wyróżnia ją też uproszczony 
tryb, wąski zakres, elastyczne podejście 
do zarządzania kontrolą oraz do decyzji 
o sporządzeniu sprawozdania.

Przy odmienności szczegółowych ro-
związań, kontrole szybkiego reagowania 
mają ten sam główny cel: zapewnienie ro-
zliczalności i przejrzystosci działania rządu, 
organów administracji oraz poprawę jakoś-
ci usług publicznych. Odpowiada to ten-
dencji przekształcania się NOK z instytucji 
kontrolujących głównie finanse w organy, 
które w coraz większym stopniu rozpatru-
ją i oceniają rezultaty działania adminis-
tracji. Jak ukazano to w opisie praktyki 
brytyj skiej, kontrole szybkiego reagowania 
są prowadzone głównie w sytuacji, kiedy 
„pojawiają się obawy czy podejrzenia, 
że coś nie działa prawidłowo bądź wynik-
nęły inne trudności, które – bez względu 
na przyczynę – rząd powinien rozwiązać, 
a co najmniej potrzebne jest jego stanowi-
sko. Dla przykładu, chodzi o:

 • sposób realizacji programów rządo-
wych, ich skuteczność i jakość zarządzania, 
np. wobec nieosiągnięcia zapowiadanych 
wyników lub zmiany programu;
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 • działanie rządu (właściwego minister-
stwa) w odpowiedzi na pojawiające się pro-
blemy lub nagłe wydarzenia, które bul-
wersują opinię publiczną (epidemie, ka-
tastrofy, upadłość firmy ważnej dla życia 
gospodarczego itd.);

 • trudności w dostępie do usług publicz-
nych;

 • przestrzeganie prawa, zwłaszcza w kwe-
stiach ważnych dla obywateli lub innych 
podmiotów prywatnych;

 • sposób dystrybucji środków, jakimi dys-
ponuje rząd (np. dotacji), często w kontek-
ście domniemanych przywilejów;

 • inne problemy z przejrzystością i rozli-
czalnością administracji, w tym sprawy 
konfliktu interesów.

Oznacza to, że głównymi adresatami 
tych kontroli są nie tylko organy państwa 
(parlament, rząd itd.), lecz również – a cza-
sem przede wszystkim – obywatele”70. 
Coraz więcej NOK przyjmuje bowiem za-
łożenie, że obywatele należą do ich głów-
nych interesariuszy71. Podkreśla to rangę 
odpowiedniego przedstawiania wyników 
kontroli, tak aby były one łatwo dostępne 
i szeroko rozpowszechniane.

Konieczność reakcji na szybkie tempo 
procesów gospodarczych, politycznych, 

70 J. Mazur: Kontrole�śledcze…, s. 24.
71 J. Mazur: Nowe�tendencje�w�pracy�najwyższych�organów�kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 3/2020.
72 Wypowiedzi można przesyłać na adres: <kpred@nik.gov.pl>.

społecznych i  medialnych prowadzi 
do przeobrażeń w funkcjonowaniu sektora 
publicznego, które będą wpływać na chara-
kter i formy kontroli finansów publicznych. 
W dzisiejszym świecie prowadzenie kon-
troli w sposób, który w pełni odpowiada 
dotychczasowym zaleceniom, może oka-
zać się procesem zbyt czasochłonnym: nie 
da się zapewnić wykorzystania nawet naj-
bardziej trafnych ocen i zaleceń zawartych 
w sprawozdaniach publikowanych czasem 
po dwu latach (lub więcej) od rozpoczę-
cia kontroli. Dlatego prawdopodobne jest, 
że w przyszłości nastąpi zmiana podejścia 
w celu uproszczenia kontroli, ograniczenia 
procedur i nadania im większej elastycznoś-
ci. W tym celu warto będzie rozważyć do-
tychczasowe doświadczenia NOK w stoso-
waniu nowych metod, podejść i narzędzi. 
Międzynarodowa dyskusja w tej sprawie 
wydaje się coraz bardziej potrzebna. 

Redakcja „Kontroli Państwowej” 
zaprasza do dyskusji nad potrzebą i kie-
runkami zmian w kontroli publicznej72. 

dr JACEK MAZUR
em. radca prezesa NIK

Słowa kluczowe: najwyższe organy kontroli, pojęcie kontroli, metodyka kontroli, typy kontroli, 
uproszczenie kontroli
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The operations of contemporary states and societies are more and more 
related to information flow. New technologies allow for producing infor-
mation easily, and for circulating it rapidly. What conclusions should Su-
preme Audit Institutions draw from this? What should they do in order 
to deal with important and topical issues of high interest to the public?

Reactive and Rapid Auditing

New Forms of SAIs’ Work

JACEK MAZUR

The international guidance on public 
audit (ISSAIs)1 shows that, when selec-
ting audit topics, Supreme Audit Institu-
tions should be aware of emerging risks, 
threats and changing environments, and 
react to them in a timely way; they should 
react to citizens’ and other stakeholders’ 
expectations, which are widely discussed 
and attract interest2.

As a result, some SAIs introduce new 
solutions and new methods of work. In 

1 See my theses on the international guidance on public audit: J. Mazur: New�Trends�in�the�Works�of�
Supreme�Audit�Institutions, “Kontrola Państwowa” No 3/2020, pp. 33-34; https://www.nik.gov.pl/en/ 
kontrola-panstwowa-magazine/new-trends-in-the-works-of-supreme-audit-institutions.html (accessed 
18.03.2021).

2 INTOSAI�P-12�The�Value�and�Benefits�of�Supreme�Audit�Institutions�–�making�a�difference�to�the�lives�of�
citizens, 2019, p. 6, 8, 10; https://www.issai.org/pronouncements/intosai-p-12-the-value-and-benefits 
of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-lives-of-citizens/ (accessed 10.10.2020).

3 J. Mazur: Investigations�of�the�UK�NAO,�"Kontrola Państwowa", No 6/2020; https://www.nik.gov.pl/en/
kontrola-panstwowa-magazine/investigations-of-the-uk-nao-a-new-type-of-audit.html (accessed 18.03.2021).

4 Possibly, reactive and rapid audits are conducted by other SAIs as well, still I do not have such information. 
However, it is evident that some SAIs do not perform this kind of audit activity. 

my previous article3, I discussed the in-
vestigations conducted since 2013 by the 
National Audit Office of the United King-
dom, intended to touch upon topical is-
sues, usually narrow in scope, with a short 
auditing horizon, with easily accessible 
facts-only reports – with no evaluations or 
recommendations. In this article, I present 
the experience of the SAIs of Denmark, 
Latvia, the Netherlands, Slovakia and Po-
land. On the basis of their experience, 
I consider the conditions for such audits, 
which I call “reactive and rapid audits”4. 

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.11   kontrola i audyt
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Various Practices
Denmark: Facts-Only Reports

The National Audit Office of Denmark 
conducts financial, compliance and perfor-
mance audits, on the basis of which it pre-
sents the Public Accounts Committee with 
two types of document: reports (beretning) 
(about 25 annually) and memoranda (notat) 
(40-50 annually). “Reports” are comprehen-
sive materials on important issues arising 
from audit results; while “Memoranda” 
contain results of audits of minor impor-
tance; they can also be the continuation 
of previous audits, or a preliminary study 
to precede a planned larger audit5.

Some Memoranda (usually from five 
to six a year) provide information on facts 
(factual memoranda – faktuelt notat)6. 
They are elaborated within a two, three-
month period, much shorter than in the 
case of audits concluded with Reports, and 
are then submitted to the Public Accounts 
Committee. The Act does not directly 
regulate the issue of factual Memoranda; 
however, the practice generally follows 
the regulations on post-audit documents7.

Latvia: Reports During Audits

The State Audit Office of Latvia (the Of-
fice) conducts financial, compliance and 

5 More information available from the SAI of Denmark’s website https://uk.rigsrevisionen.dk/ (accessed 
24.10.2020); J. Mazur: Urząd�Kontroli�Państwowej�Danii�(National�Audit�Office�of�Denmark), “Kontrola Państwowa” 
No 3/1998; Public�Audit�in�the�European�Union, European Court of Auditors, Luxembourg 2019, pp. 74-80.

6 Examples: Notat�til�Statsrevisorerne�omrevisionen�af�Nordisk�Råd,�Nordisk�Ministerråd�og�Nordisk�Kulturfond�
for�2006, 30.11.2007; https://www.rigsrevisionen.dk/media/1881155/d203-07.pdf (accessed 4.10.2020); 
Rigsrevisionens�notat�om�Skattestyrelsens�forlig�med�61�amerikanske�pensions-planer�mfl.�fra�maj�2019, 
15.01.2020; https://www.rigsrevisionen.dk/media/2105377/1404-20.pdf (accessed 24.10.2020).

7 Audit�of�Government�Accounts�etc.�Act�(Consolidated�Act�no.�101�of�19�January�2012); https://uk.rigsrevisionen.
dk/legislation/the-auditor-general-act/ (accessed 24.10.2020).

8 Information at the Office’s website: https://www.lrvk.gov.lv/en (accessed 25.10.2020); Public�Audit…, 
ibid, pp. 134-140.

9 See https://www.lrvk.gov.lv/en/about-us/legal-framework/auditing-standards (accessed 9.02.2021).

performance audits, as well as combined 
audits that cover financial and/or com-
pliance and/or economy, efficiency and 
effectiveness. The Office works in full 
compliance with international guidance 
on public audit for years, and complies 
with it when deciding on its audit me-
thodology and approach8. It itself decides 
on the standards to be applied: on the 
basis of the Act of 29 May 2002 on the 
State Audit Office of Latvia and the Act 
of 22 May 2001 on audit services – the 
Auditor General of Latvia has the right 
to define auditing standards to be ap-
plied by the Office. The decree of 5 July 
2018 confirmed the long practice that 
“the international standards on public 
sector auditing recognised in Latvia are 
the International Standards of Supreme 
Audit Institutions (ISSAIs) of the Inter-
national Organisation of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI)”9. The Office has 
a special unit (audit sector) responsible 
for rapid/narrow/focused audits – audits 
for rapid response to current events in 
the country. 

All rapid audits follow the “regular” audit 
process, and their results are published 
as audit reports, or as “interim reports” 
in compliance with the requirements of 

kontrola i audyt   Jacek Mazur
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ISSAIs, thus continuously safeguarding 
the quality and contents of audit reports. 
Below, I give examples that illustrate the 
variety of recent audits of this type:

 • enforcing patients’ right to compensa-
tion in case of damage to health during 
medical treatment10,

 • proper regulation of the remuneration 
of board members of state companies11;

 • taxi transportation at the international 
airport in Riga: the risk of unfair prices 
for services 12.

In 2020, within an examination of the 
state’s operations during COVID-19, the 
Office has developed an extensive interim 
reporting practice that allow to react qu-
ickly on emerging issues and make recom-
mendations during the audit. A new type 
of audit products was introduced – “analy-
ses of the situation”, as well as “interim 
reports”, aimed at communicating on au-
dits in progress, were much more widely 
used than before. 

An “interim report” (starpziņojums) 
is a document that can be presented at 
each stage of the audit process – if sig-
nificant and topical information appe-
ars that can be useful for decision-ma-
kers and public opinion, allowing them 

10 Does�the�Medical�Treatment�Risk�Fund�operate�for�the�benefit�of�patients?, 08.05.2019; https://www.lrvk.gov.lv 
/en/audit-summaries/audit-summaries/does-the-medical-treatment-risk-fund-operate-for-the-benefit 
-of-patients (accessed 8.02.2021).

11 Vai�valstij�tieši�un�pastarpināti�piederošo�kapitālsabiedrību�valdes�locekļu�atlīdzības�regulējums�ir�pietiekams?, 
16.04.2020; https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-valstij-tiesi-un-pastarpinati 
-piederoso-kapitalsabiedribu-valdes-loceklu-atlidzibas-regulejums-ir-pietiekams (accessed 8.02.2021).

12 Taxi�transportation�at�the�Riga�International�Airport�still�poses�a�risk�of�receiving�service�at�an�unfair�price, 
07.10.2020; https://www.lrvk.gov.lv/en/news/taxi-transportation-at-the-riga-international-airport-still 
-poses-a-risk-of-receiving-service-at-an-unfair-price (accessed 9.02.2021).

13 Interim�Report�“Delivery�process�of�personal�protective�equipment�(protective�face�masks�and�respirators)�in�
the�health�sector”, 20.07.2020, https://lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/delivery-process 
-of-personal-protective-equipment-protective-face-masks-and-respirators-in-the-health-sector (accessed 
26.10.2020).

to understand some specific issues rela-
ted to the audit. It is not a new type of 
audit, but a preliminary presentation of 
findings of an “ordinary” audit, conducted 
in accordance with the relevant procedure 
and methodology. “Interim reports” can 
be issued for all types of audits with the 
aim to promptly inform decision-makers 
and the public, give recommendations 
and prevent irregularities. In COVID-
19 context, the Office widely used the 
“interim reports” as a preliminary pre-
sentation of findings of financial audits 
on the accuracy of the drafting of the 
annual statements for the ministries and 
central governmental agencies. For each 
COVID-19 priority measure examined, 
a separate compliance opinion was also 
provided.

From July 2020 to February 2021, the 
Office published about twenty reports 
of the kind and COVID-19 related “in-
terim reports” are continuously being pu-
blished, e.g.: 

 • delivery process of personal protective 
equipment (face masks and respirators) in 
the healthcare sector13;

 • procurement system of the Ministry 
of Defence and procurement during 

Reactive and Rapid Auditing   kontrola i audyt
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the emergency to limit the spread of  
COVID-1914;

 • use of additional funding allocated to the 
Ministry of the Interior for the purcha-
se of personal protective equipment and 
disinfectants15;

 • providing distance learning during an 
emergency16;

 • use of additional funding for bonuses for 
officials of the Ministry of Home Affairs 
directly involved in curbing the spread of 
COVID-1917;

 • use of funding allocated to the Ministry 
of Social Welfare for payment of extraor-
dinary benefits18;

14 Audit�interim�report�“The�procurement�system�established�by�the�Ministry�of�Defence�and�the�procurements�
made�during�the�emergency�to�limit�the�spread�of�COVID-19”, 17.08.2020; https://www.lrvk.gov.lv/en/
audit-summaries/audit-summaries/the-procurement-system-established-by-the-ministry-of-defence-and-
the-procurements-made-during-the-emergency-to-limit-the-spread-of-covid-19 (accessed 26.10.2020).

15 Audit�interim�report�“The�use�of�additional�funding�allocated�to�the�Ministry�of�the�Interior�for�the�purchase�of�
personal�protective�equipment�and�disinfectants”, 02.09.2020; https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/
audit-summaries/the-use-of-additional-funding-allocated-to-the-ministry-of-the-interior-for-the-purchase 
-of-personal-protective-equipment-and-disinfectants (accessed 26.10.2020).

16 Interim�Report “Providing�a�distance�learning�process�during�an�emergency”, 30.09.2020; https://www.lrvk.
gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/providing-a-distance-learning-process-during-an-emergency 
(accessed 26.10.2020).

17 Interim�Report�“The�use�of�the�additional�funding�for�bonuses�for�home�affairs�officials�directly�involved�in�curbing�
the�spread�of�COVID-19”, 13.10.2020; https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/
the-use-of-the-additional-funding-for-bonuses-for-home-affairs-officials-directly-involved-in-curbing-the 
-spread-of-covid-19 (accessed 26.10.2020).

18 Interim�Report “The use of the funding allocated to the Ministry of Welfare for payment of continued parent 
benefit, extraordinary bonus to national family benefit for disabled child, and increased childcare benefit”, 
26.11.2020; https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/the-use-of-the-funding 
-allocated-to-the-ministry-of-welfare-for-payment-of-continued-parent-benefit-extraordinary-bonus-to 
-national-family-benefit-for-disabled-child-and-increased-childcare-benefit (accessed 8.02.2021).

19 Interim�report�“The�use�of�funding�allocated�to�the�Ministry�of�Justice�for�bonuses�for�the�Prison�Administration�
staff�who�have�been�directly�involved�in�curbing�the�spread�of�COVID-19”, 14.12.2020; https://www.lrvk.
gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/the-use-of-funding-allocated-to-the-ministry-of-justice 
-for-bonuses-for-the-prison-administration-staff-who-have-been-directly-involved-in-curbing-the-spread 
-of-covid-19 (accessed 8.02.2021).

20 Interim�report�“Has�funding�from�the�state�budget�program�“Contingency�Funds”�for�repairs�in�hospitals�been�
requested�for�unforeseen�needs�unplanned�in�the�annual�budget?”, 22.12.2020; https://www.lrvk.gov.lv/
en/audit-summaries/audit-summaries/has-funding-from-the-state-budget-program-contingency-funds 
-for-repairs-in-hospitals-been-requested-for-unforeseen-needs-unplanned-in-the-annual-budget (accessed 
8.02.2021).

21 International Standard on Auditing (ISA) 701, Communicating�Key�Audit�Matters�in�the�Independent�Auditor’s�
Report; https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ISA-701_2.pdf (accessed 26.10.2020).

 • use of funding allocated to bonuses for 
the staff of the Prison Administration di-
rectly involved in curbing the spread of 
COVID-1919;

 • financing unforeseen hospital repairs 
from the state budget20.

The above engagements were financial 
audits. The audit reports were based on 
the International Standard on Auditing 
701 (ISA 701) “Communicating Key Audit 
Matters in the Independent Auditor’s Re-
port”21. In accordance with the standard, 
an auditor is obliged to evaluate the need 
to include ‘key matters’ in the financial 
audit opinion. Key matters are matters 
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that, in the auditor’s professional judge-
ment, are significant for the evaluation of 
a financial statement for a given reporting 
period, and which need to be communi-
cated to the management of the audited 
entity; they can be informative for other 
potential users of the financial statement 
as well. The above “interim reports” com-
prise conclusions and recommendations, 
and they indicate why the matters they 
present have been considered as key for 
the audited issue. 

For most COVID-19 response measure 
examinations the Office prepares a sepa-
rate “interim report”. However, circa 20% 
of all COVID-19 spending will be exa-
mined and the results will be published 
upon completion of the financial audits for 
2020, with no separate “interim reports”.

In addition, a  “situation analyses” 
(situācijas izpētes ziņojums) is an inno-
vative tool: a document comprising infor-
mation that does not require evaluation of 
the audited activity, or audit recommen-
dations. It aims to present and summarise 
the facts, in order to allow readers to get 
acquainted with the status quo, to inter-
pret the data and draw their own conclu-
sions. In July 2020, the Office published 

22 Situācijas�izpētes�ziņojums�„COVID-19�izraisītie�ārkārtas�apstākļi�un�kompetento�institūciju�paziņojumi�attiecībā�
uz�COVID-19�uzliesmojuma�ierobežošanai�nepieciešamajiem�iepirkumiem�un�atkāpēm�preču�atbilstības�
novērtēšanā”, 20.07.2020; https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/covid-19 
-izraisitie-arkartas-apstakli-un-kompetento-instituciju-pazinojumi-attieciba-uz-iepirkumiem-un-atkapem-
precu-atbilstibas-novertesana (accessed 26.10.2020).

23 Situācijas�izpētes�ziņojums�“Covid-19�izplatības�ierobežošanai�nepieciešamo�resursu�nodrošinājums�valsts�
un�pašvaldību�institūcijās”, 30.03.2021. See Crisis�management�requires�a�greater�role�of�the�government�
in�the�practical�implementation�of�the�decisions; https://www.lrvk.gov.lv/en/news/crisis-management 
-requires-a-greater-role-of-the-government-in-the-practical-implementation-of-the-decisions (accessed 
6.04.2021).

24 Information available at: https://english.rekenkamer.nl/ (accessed 26.10.2020); Public�Audit…, ibid, pp. 
161-166.

a situation analysis related to the inte-
rventions and instruments used by the 
government in order to counteract the 
consequences of COVID-19, including 
decisions related to the procurement of 
goods necessary to curb the pandemic, 
and deviations from public procurement 
principles in a situation deemed extraor-
dinary22. The new product in this regard 
was published on 30.03.2021 “Provision 
of resources necessary for curbing the 
spread of Covid-19 in state and munici-
pal institutions”23.

The Netherlands: Focus Audits

The Netherlands Court of Audit conducts 
financial and performance audits24. Since 
2017, some performance audits have been 
carried out in a new manner: rapid and 
focused, with no conclusions or recom-
mendations, in order to present facts 
only – to facilitate public debates and 
respond to current or emerging issues 
(e.g., COVID-19). They have been inspired 
by the experience of the National Audit 
Office of the United Kingdom. They are 
called “focus audits” (Focus-onderzoek).

According to the Netherlands Court of 
Audit, focus audits should be:
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 • topical: look at relevant and topical is-
sues;

 • fast: to be topical, focus audits are 
carried out relatively quickly: at most 
14 weeks from start to publication;

 • focused: have a defined scope and a clear 
objective: to verify facts. The audit quest-
ion is usually: ‘Is it true that…?’;

 • factual: the SAI’s powers are exercised 
in order to throw light on the facts behind 
a topical discussion, therefore only the 
facts are reported (in context) without 
any conclusions and/or recommendations;

 • concise and explanatory: reports should 
be concise, explanatory and clear25.

Audit Topics
In order to explain the practice, I discuss 
two recent focus audits: 
1. Differences of opinion on the Nether-
lands’ net payments to the EU 
How much does the Netherlands contribu-
te to the European Union, and how much 
does it get back in European funds? And 
why do the Dutch government and the 
European Union publish different infor-
mation on the amount? The Netherlands 
Court of Audit has compared the facts 
from the last six years in order to explain 
what key data (e.g., national income) are 
used to calculate the contribution. Records 
of EU funding were presented, as well as 

25 Focus�audits�at�the�Netherlands�Court�of�Audit, https://english.rekenkamer.nl/about-the-netherlands-court 
-of-audit/what-we-do/innovation-in-audit/focus-investigations (accessed 7.02.2021).

26 In general, membership contributions to the EU budget are calculated on the national revenue and the VAT 
resource (0.3% is levied on the harmonized VAT base of each Member State). Some countries pay more than 
they receive. To partially reduce or correct this imbalance, Austria, Denmark, the Netherlands and Sweden 
use the correction of contributions to the EU budget, the so-called rebates. In the past, the UK rebate was 
the most important: the UK was reimbursed 66% of the difference between its contribution to the EU and 
the amount it receives from the EU budget.

the methodology behind different defini-
tions of net contribution. An analysis was 
also made of the impact of the rebate that 
the Netherlands received from the EU26. 
In autumn 2020, these issues were of high 
importance, and constituted part of the 
discussion on the multiannual financial 
framework of the EU. The Court’s inten-
tion was to present precise and reliable 
data – in order to facilitate discussions in 
parliament and public debates, however 
without judging whether the definitions 
used were accurate. 

According to the Netherlands, it contri-
buted EUR 8.1 billion to the EU in 2019, 
and received EUR 2.6 billion, implying 
a net contribution of EUR 5.5 billion. The 
definition forming the basis for such a cal-
culation comprises all revenues from the 
EU and payments to the EU, including du-
ties (import charges) charged at the port 
of Rotterdam and other locations. Using 
such an assumption, in the audit period 
2014–2019, the Netherlands emerged 
as the largest net contributor to the EU. 
The European Commission, however, uses 
another definition and does not take into 
account some national payments, such as 
duties and leaves out of some revenues. 
Thus, in the opinion of the Netherlands, 
its contribution to the EU budget stood 
at 0.67% of national gross income, while 
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according to EU Commission data, the 
figure was 0.35%27.

2. Risks of digital homeworking
On 16 March 2020, the Prime Minister 
of the Netherlands appealed to society at 
large to take steps to combat the spread 
of the pandemic, among them homewor-
king. From one day to the next, some 
175,000 employees of ministries and other 
central bodies started working from home. 
They cooperated and communicated on 
the phone, through traditional networks 
and electronic mail, as well as, more and 
more often, through videoconferences, 
communicators and online collaborative 
platforms. These technologies are not a no-
velty, but suddenly started to be used on 
a mass scale and for new purposes. This 
gave rise to numerous questions, e.g., are 
Zoom video conversations secure? What in-
formation can be made accessible through 
such applications? Can private laptops be 
used without security risks? 

From July to October 2020, the Court 
of Audit examined which information and 
communication technologies (ICT) tools 
were used by the employees of ministries 
and other central bodies, for what purposes 
those tools were used, what threats could 
arise, and how ministries communicated 
their policies in the area. The audit showed 
that the way officials used ICT tools 
some times threatened the security of 

27 Focus�on�the�Netherlands’�net�payment�position, 14.10.2020; https://english.rekenkamer.nl/publications/
reports/2020/10/14/focus-on-the-netherlands%E2%80%99-net-payment-positon (accessed 26.10.2020).

28 Focus�on�digital�home�working, 2.11.2020; https://english.rekenkamer.nl/publications/publications/ 
2020/11/02/focus-on-digital-home-working (accessed 6.02.2021).

29 Focus�on�crimes�reported�to�the�police�that�are�likely�to�be�solved, 19.12.2017; https://english.rekenkamer.nl/
publications/reports/2017/12/19/focus-on-%E2%80%98crimes-that-are-likely-to-be-solved%E2%80%99-
reports-made-to-the-police (accessed 26.10.2020).

information, e.g., some of them – contra-
ry to regulations – were providing confi-
dential information via application What-
sApp. Moreover, not all officials knew which 
rules they were obliged to comply with, and 
others had doubts as whether those rules 
were appropriate. The basis for the audit 
was the survey sent through the Ministry of 
Defence, the portal for civil servants Rijk-
sportaal, and internet community OnsCom-
municatieRijk. Extensive distribution of 
the questionnaire and the high response 
rate added to the importance of findings. 
In addition, interviews were held with di-
rectors and employees of departments of 
information and information security since 
they had knowledge of the rules and prac-
tices of using ICT collaborative tools. In 
order to find out whether those rules were 
implemented in a consistent manner, the 
question was raised as to which ICT tools 
were used by the ministers and secretaries 
of state, what rules were applied with regard 
to their use, and how those rules were com-
municated. The interviews made it possi-
ble, in the first place, to identify strengths 
and weaknesses, including the risks of the 
use of unapproved programmes and appli-
cations in computer hardware connected 
to the company network28.

Other examples of focus audits of the 
SAI of the Netherlands: 

 • effectiveness of the police in addressing 
issues raised in crime reports29,
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 • access to long-term care30,
 • costs of offshore wind energy31,
 • Netherlands contribution to Sint Ma-

arten reconstruction32,
 • corona virus: testing capacity went un-

used in the spring33.

Audit Process
The main stages of focus audits are simi-
lar to those of performance audits. They 
usually include:

 • preliminary work: establishing the avail-
ability of audit material, the development 
of preliminary assumptions and discussion 
of them, Board approval;

 • formal start: concise project proposal, 
Quality Control review with comments 
then incorporated (week 1);

 • announcement meeting at the ministry 
and commencement (week 2);

 • conducting the audit: information ga-
thering, regular sharing of findings with 
civil servants (to coordinate work steps), 
weekly meetings with director and super-
vising Board Member (weeks 3-9);

 • developing the first draft report, incl. 
infographics (week 10);

 • further work on the draft report,  
Quality Control review with comments 

30 Focus� on� access� to� long-term� care, 06.06.2018; https://english.rekenkamer.nl/publications/
reports/2018/06/06/focus-on-access-to-long-term-care (accessed 26.10.2020).

31 Focus�on�the�cost�of�offshore�wind�energy, 27.09.2018; https://english.rekenkamer.nl/publications/
reports/2018/09/27/focus-on-the-cost-of-offshore-wind-energy (accessed 26.10.2020).

32 Focus�on�the�Dutch�contribution�to�the�reconstruction�of�Sint�Maarten, 13.12.2018; https://english.
rekenkamer.nl/publications/reports/2018/12/13/focus-on-the-netherlands%E2%80%99-contribution 
-to-the-reconstruction-of-sint-maarten (accessed 26.10.2020).

33 Focus�on�corona�crisis�measures:�testing�capacity�went�unused�in�the�spring, 23.09.2020; https://english.rekenkamer.
nl/topics/coronavirus/news/2020/09/23/testing-capacity-went-unused-in-the-spring (accessed 6.02.2021).

34 On the basis of the presentation by the SAI of The Netherlands Overview�of�steps�in�NCA�focus�audits during 
the webinar of EUROSAI held on 8 December 2020 (EUROSAI�Investigations�webinar�II).

35 The NCA only sends a letter to parliament so MPs know that information can be found on the website 
(no paper report made).

incorporated, approval by  director  
(week 11);

 • read-through of draft report and Board 
approval, sharing findings with civil ser-
vants at working level and incorporating 
their comments, final verification of con-
tents, draft report then sent to minister 
for possible response (week 12 and 13);

 • incorporating comments of minister, 
if any, discussion with Board Members, 
press and social media releases, publica-
tion (week 14)34.

Contacts with Parliament
The Court of Audit has extensive wor-
king contacts with parliamentary commit-
tees (mainly the House of Representatives 
– Tweede Kamer). It provides parliament 
with around 60-80 reports annually. For 
example, in 2020 it provided an annual 
Accountability Report (for the year 2019) 
together with 23 audit reports (mainly 
on ministries and state funds), 20 reports 
on performance audits; 18 letters to par-
liament about current affairs and proce-
edings and 2 dossiers on the website35. 
Most of them are considered by commit-
tees (30-40 meetings per year). Someti-
mes the committee sends the SAI written 
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questions on the report (as well as writ-
ten questions to the minister concerned).

Reports on focus audits are also submit-
ted to parliament and dealt with under si-
milar rules. As these do not include conclu-
sions or recommendations, the responsible 
minister not always gives a formal response. 
When he does respond formally a summa-
ry of the response is usually included in 
the report. The full text of the responses 
is published on the SAI’s website. In case 
a minister does not respond formally the 
committees of the House of Representa-
tives can ask the relevant minister to give 
a written reaction on focus audit, e.g., the 
parliamentary committee requested the 
Minister of Finance to give an opinion on 
the EU payments situation.

Slovakia: Rapid Audits in Budget 
Execution Audit

The Supreme Audit Office of Slovakia 
conducts financial and compliance audits, 
and recently more often – performance 
audits36. 

In 2020, the Office introduced a new 
practice of rapid audits within the budget 
execution audit that forms the basis for 
its statement on the draft state final acco-
unt at year-end. Such audits were conduc-
ted at four ministries: Education, Science, 
Research and Sport; Interior; Transport 
and Construction; and Health. They were 

36 Information from the Office’s website: https://www.nku.gov.sk/ (access 24.10.2020); P. Banaś, J. Mazur: 
Peer�Review�of�the�Supreme�Audit�Office�of�the�Slovak�Republic:�Reflections�of�Peer�Review�Team�Members, 
“International Journal of Government Auditing”, Washington, October 2011; Public�Audit…, ibid, pp. 189-194.

37 Stanovisko�Najvyššieho�kontrolného�úradu�Slovenskej�republiky�k�návrhu�štátneho�záverečného�účtu�Slovenskej�
republiky�za�rok�2019, 17.06.2020; pp. 19-32; https://www.nku.gov.sk/documents/10157/164819/
Stanovisko+NK%C3%9A_%C5%A0Z%C3%9A2019.pdf (accessed 24.10.2020).

38 Article 6 (2) of the Act of 23 December 1994 on the Supreme Audit Office, Journal of Laws 2020, item 1200.

intended to examine the completeness of 
final settlements, and to evaluate financial 
management, the use of European funds, 
and developments in selected areas, as well 
as to point up potential examples of the 
uneconomical use of public funds. These 
audits started in February 2020 and lasted 
three months. In each of the ministries, 
cases of incomplete objective implemen-
tation were found, as well as of spending 
funds without complying with their in-
tended purpose. The results of the audits 
were presented in the statement by the 
SAI on the draft state final account, and 
were submitted to parliament37 and con-
sidered by committee. In the opinion of 
the Office, the new practice of rapid audits 
allows for gathering useful information, 
and will be continued in the future.

Poland: Ad Hoc Audits

The Supreme Audit Office of Poland 
(NIK) has for many years been conduc-
ting audits that aim to satisfy urgent needs. 
Although NIK operates on the basis of an 
annual audit plan, it can also conduct au-
dits “outside” the plan – so called ad hoc 
audits38. In accordance with the Act, the 
basic principles and the general procedure 
for planned and ad hoc audits are the same; 
the differences lie with the decision-ma-
king body (approval by the President or 
Vice-President of NIK; while the decisions 
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on ad hoc audits lie with the director of 
a department or a regional office of NIK 
who is responsible for making a proposal, 
approving the topic, and introducing po-
tential modifications), as well as several 
aspects of the manner in which audits are 
conducted39. As in the case of other NIK 
audits, the ad hoc ones have to illustrate 
the actual state of affairs in order to pro-
perly evaluate the audited activity, draw 
conclusions and make recommendations. 

In accordance with Article 3 (2) of the 
regulation by the President of NIK “ad 
hoc audits are conducted in particular to:

1) urgently examine topical issues of 
high importance to the state’s operations 
(special audit);

2) urgently examine a specific problem 
(problem audit);

39 In accordance with Article 28a of the Act on NIK: “1. An audit included in an annual work plan of the Supreme 
Audit Office is conducted in accordance with an audit programme approved by the President or Vice-President 
of the Supreme Audit Office. 2. An ad�hoc audit is conducted with consent of the President or Vice-President 
of the Supreme Audit Office in accordance with an audit topic approved by the director of the competent 
audit unit. If an ad hoc audit is conducted by several audit units, the audit topic is approved by the director 
of the unit that coordinates the audit […]”.

40 Zarządzenie Nr 11/2020 Prezesa NIK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przygotowywania 
kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli, zmienione zarządzeniem 
Nr 49/2020 Prezesa NIK z dnia 5 sierpnia 2020 r. (Regulation No 11/2020 by the President of NIK of 25 February 
2020 on detailed rules for preparing audits, auditors’ tasks and rules for developing pronouncements on 
audit results, amended with regulation No 49/2020 by the President of NIK of 5 August 2020); https://
bip.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne/zarzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad 
-przygotowywania-kontroli.html (accessed 21.10.2020).

3) conduct a preliminary examination of 
specific issues in order to develop a plan-
ned audit (reconnaissance audit);

4) examine the manner in which the 
conclusions and recommendations of 
a previous audit have been used (follow-
-up audit);

5) consider complaints and motions 
(complaint audit)”40. 

For number of ad hoc audits in 2017–
2019 divided into types see Table 1.

Ad hoc problem audits seem to resemble 
‘reactive’ and ‘rapid’ audits best. Special 
audits, which are rarely undertaken, due 
to their nature (“examine topical issues of 
high importance to the state’s operations”) 
can be work- and time consuming, so they 
are not suited to rapid reaction scenarios. 
Reconnaissance and follow-up audits are 

Table 1: Ad hoc audits of NIK in 2017–2019 divided into types

Year Special 
audits

Problem  
audits

Reconnaissance 
audits

Follow-up 
audits

Complaint 
audits Total

2017 – 30 35 15 27 107

2018 – 23 30 13 25 91

2019 – 17 17 34 25 93

Source: Activity Reports of NIK for years 2017–2019.
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of a different nature, and have a different 
position in the audit process, since at least 
some of them can be foreseen and inclu-
ded in annual audit plans. 

The method of preparing and conducting 
ad hoc audits has already been discussed in 
“Kontrola Państwowa”41, hence this article 
is limited to some of their aspects only. 
The form of presentation of audit results 
seems particularly important: if NIK’s 
document is to be distributed to a wide 
readership, it needs to be as readable and 
accessible as possible. 

In accordance with Article 53 of the 
Act on NIK, the results of ad hoc audits 

41 E. Jarzęcka-Siwik, M. Proksa: Przygotowanie�i�przeprowadzanie�kontroli�doraźnych�przez�NIK�(Preparing�and�
Conducting�Ad Hoc�Audits�by�NIK),�“Kontrola Państwowa” No 5/2016. See also: Najwyższa�Izba�Kontroli�
i�prawne�aspekty�funkcjonowania�kontroli�państwowej�(Supreme�Audit�Office�and�Legal�Aspects�of�State�
Audit�Operations), ed. E. Jarzęcka-Siwik, Warszawa 2018, pp. 167-171.

42 To explain this concept: NIK performs single-entity audits, but in a coordinated way rather than separately. 
It allows for examination of broader issues in which case recommendations can cover a whole sector of the 
administration or economy. In coordinated audits, many NIK departments and auditors take part. The starting 
point for this kind of audit is preparation of a joined-up audit program on the basis of which single-entity audits 
are carried out. See J. Mazur: The�Polish�Supreme�Chamber�of�Control�in�comparison�with�Supreme�Audit�
Institutions�of�other�countries, “Iyunim. Studies in State Audit”, Jerusalem, Volume 61, 2007, pp. 164-165.

43 In accordance with Article 53 (1) of the Act on NIK, a post-audit statement should comprise: 1) number 
and title of the audit; 2) name, surname, and position of the auditor, name of the competent audit unit, and 
number and date of the authorization to conduct the audit; 3) marking of the auditee, its address, as well 
as name and surname of the manager of the auditee; 4) brief description of the status quo and evaluation 
of the audited activity, including irregularities identified on the basis of audit evidence included in the audit 
file, and their reasons, scope and consequences, and persons responsible; 5) comments and conclusions 
on elimination of the irregularities identified; 6) note on providing information set forth in Article 51 (1), and 
note on preventive measures taken by the end of the audit, and their impact, or a note on the lack of such 
measures; 7) caution on the right to submit objections referred to in Article 54.

are included in single-entity audit reports 
(post-audit statements – Polish: wystą-
pienie pokontrolne)42 addressed to auditee 
managers. A single-entity audit report is 
a formal document with legal weight and 
includes elements laid down by the audit 
procedure43, however, because of this, it is 
difficult to read and often has little appeal 
to uninformed readers. 

So far, the majority of ad hoc audits have 
been concluded with single-entity audit 
reports (see Table 2): 

It is therefore worth considering other 
forms of presentation of ad hoc audits 
results. In this discussion, stakeholder 

Table 2: Ad hoc audits of NIK in 2017-2019 divided into audit results presentation

Year Ad�hoc audits concluded  
with single-entity audit reports

Ad�hoc audits concluded  
with summary audit reports Total

2017 98 9 107

2018 85 6 91

2019 88 5 93

Source: Activity Reports of NIK for years 2017–2019.
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opinions matter a lot, especially that of 
the Sejm (lower house of the Polish Par-
liament) and other state bodies, citizens, 
non-governmental organisations, and the 
media:

 • On the basis of Article 64 (1) of the Act 
on NIK, it is possible to develop a summary 
audit report of an ad hoc audit (pronoun-
cement on the results of an ad hoc audit 
– Polish: informacja o wynikach kontroli 
doraźnej). The official addressees of this 
document are the Sejm, the President and 
the Prime Minister, but it is publicly avail-
able and everybody can have access to it. 
Such summary audit reports are descrip-
tive documents, in the first place based on 
single-entity audit reports, but they can 
also contain data from other sources44. 
Such a document contains, among other 
things, an evaluation of the audited acti-
vity and significant findings, however the 
scope of data can vary, depending on the 
decision by the President of NIK. It allows 
for various presentation options. Summary 
audit reports can present audit results in 
a brief manner, tailored to the needs of the 
most interested addressees, this would, ho-
wever, call for departing – at least in some 
cases, on a trial basis possibly? – from the 
principle of a uniform approach to such 
document for the sake of flexibility and 
consistency between form and content. 

44 In accordance with Article 64 (1) of the Act on NIK: “The basis for developing a pronouncement on audit 
results are, in particular, post-audit statements and evidence gathered in the audit file”.

45 In accordance with Article 51 (1) of the Act on NIK: “An auditor is obliged to immediately inform the manager 
of the auditee, or the manager of the supervising entity, or the competent bodies or organisational units, 
about a direct threat to life of health, or a significant loss of assets, in order to prevent danger or damage”. 

46 It is worth paying attention to the provisions of the Act of 15 July 2011 on audit in the government administration 
(Journal of Laws, 2020, item 224), which refers to “an ordinary procedure audit” (where a post-audit 
statement is the final document – Article 36), and “a simplified procedure audit” (where an audit report is 
the final document – Article 52).

 • Within the constitutional principle of 
cooperation among state bodies, and ma-
intaining its whistleblowing function45, the 
Supreme Audit Office can also present the 
Sejm with documents other than those list-
ed in the Act on NIK. Therefore, it seems 
worth considering forms of communica-
tion that would best meet the intention 
to communicate audit results (e.g., short 
communiques or letters to parliamentary 
committees)46.

 • Opportunities to communicate audit 
results in the Public Information Bulle-
tin (Polish: Biuletyn Informacji Publicz-
nej), on the NIK website (www.nik.gov.
pl), through mass media (e.g., press brie-
fings, interviews, press conferences), and 
in social media. 

The decision on whether audit results 
should be disseminated, and how, must 
be taken on the basis of their contents and 
impact – with due consideration to the 
value of the findings and recommenda-
tions, and the addressees that may find 
them most useful. 

In order to show the context of NIK’s 
work, recent examples of summary audit 
reports of ad hoc audits, as sent to the 
Sejm, can be enumerated: 

 • NIK audited the preparedness of the 
government administration to introdu-
ce an electronic toll collection system 
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after 2018. The audit pointed up the lack 
of effective solutions to enable drivers 
to pay tolls easily, without “queuing”. For 
seven years, the concept of electronic 
toll collection was not developed. De-
layed decisions, lack of knowledge of the 
latest toll collection systems, procedu-
ral mistakes, and the lack of competent 
staff led to the risk that tolls would stop 
being collected47. In July 2019, a sum-
mary audit report was sent to the par-
liamentary Committee on State Audit 
and the Committee on Infrastructure. 
The document attracted wide interest 
in the media48. At the meeting of the 
Committee on Infrastructure held on 
29 October 2019, it was emphasised that 
the auditees had tried to prevent audit re-
sults from being disseminated by labelling 
some of the documents “restricted”. As 
a consequence, there was a dispute: re-
presentatives of the opposition supported 

47 Informacja�o�wynikach�kontroli�„Przygotowanie�administracji�rządowej�do�prowadzenia�elektronicznego�
poboru�opłat�drogowych�po�2018�r., NIK (Pronouncement�on�audit�results�“Preparedness�of�the�government�
administration�to�introduce�electronic�system�for�toll�collection�after�2018”), https://www.nik.gov.pl/
kontrole/I/17/001/KIN (accessed 22.10.2020); Wyboista�droga�przez�e-myto�(Bumpy�Road�Through�
e-Toll), 2019-07-24, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/wyboista-droga-przez-e-myto.html (accessed 
22.10.2020).

48 G. Suteniec: Kompromitacja�państwa�przy�e-mycie�(State’s�Fiasco�with�e-toll), “Puls Biznesu”, 24.07.2019; 
T. Żółciak: Repolonizacja�viaTOLL�czyli�ani�lepiej�ani�taniej�(Repolonising�viaTOLL�–�Which�Means�Either�
no�Better�or�no�Cheaper), “Dziennik Gazeta Prawna”, 24.07.2019; Nadal�nie�ma�systemu�e-myta�–�NIK�
o�koncepcji�poboru�opłat�drogowych�(E-toll�System�Still�Not�There�–�NIK�About�the�Concept�to�Collect�Road�
Charges), www.pracujwlogistyce.pl, 24.07.2019; A. Jadczak:�NIK:�nieudane�przejęcie�obsługi�systemu�viaToll 
(NIK:�Unsuccessful�Takeover�of�the�viaToll�System�Service), www.itwiz.pl, 25.07.2019; NIK�skrytykowała�
przejęcie�systemu�ViaToll�(NIK�Criticises�the�Takeover�of�the�ViaToll�System), www.biznes.interia.pl, 27.07.2019; 
M. Michalak: Najwyższa�Izba�Kontroli�krytykuje�przejęcie�systemu�opłaty�elektronicznej�dla�ciężarówek�
i�autobusów�(Supreme�Audit�office�criticises�the�takeover�of�the�electronic�payment�system�for�trucks�and�
buses), “Dziennik Łódzki” 07.07.2019.

49 Pełny�zapis�przebiegu�posiedzenia�Komisji�Infrastruktury�(nr�312)�z�dnia�29�sierpnia�2019�r.; Kancelaria 
Sejmu Biuro Komisji Sejmowych (Full�record�of�the�meeting�of�the�Committee�on�Infrastructure�(No�312)�of�
29�October�2019; Chancellery of the Sejm, Office of Sejm Committees), http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.
nsf/0/4F31AB0687D0930CC125846C0046FF69/%24File/0465308.pdf (accessed 22.10.2020).

50 Informacja�o�wynikach�kontroli�„Działania�podejmowane�przez�wojewodów�wobec�placówek�udzielających�
całodobowej�opieki�bez�wymaganego�zezwolenia”�(Pronouncement�on�audit�results�“Activities�of�regional�

NIK’s conclusions, while representatives 
of the government and the ruling party 
rejected them49.

 • NIK audited the activities of regional 
authorities with regard to care homes that 
were providing 24-hour care for the disa-
bled, chronically ill and elderly without 
permission. The care system provided 
by the regions was considered insuffi-
cient. The lack of appropriate knowledge 
and control allowed a grey area to develop. 
The legal regulations aimed at preventing 
the establishment and operation of illegal 
care-homes did not meet needs: there 
were no regulations allowing for effec-
tive reaction in cases of gross neglect, or 
to guard against failures to protect the 
rights of concerned persons. Regional go-
vernors also neglected the supervision of 
care homes. NIK formulated recommen-
dations to the Minister of Family, Labour 
and Social Policy and regional governors50. 
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In March 2020, a summary audit report 
was sent to the parliamentary Commit-
tee on State Audit, the Committee on 
Senior Policy, and the Committee on So-
cial Policy and Family. The document 
attracted broad interest in the media51, 
but was not discussed in the Sejm (as at 
March 2021).

In August 2020, changes were introdu-
ced to the procedure of initiating, prepa-
ring, conducting and reporting on NIK 
ad hoc audits. They were intended to: 

 • simplify the mechanisms for preparing 
and initiating ad hoc audits,

 • make ad hoc audits better at addressing 
important public problems (at the local, 
regional and national level alike),

 • better use information from NIK’s sta-
keholders,

 • make the audit process more flexible 
and rapid, 

 • allow for wider dissemination of ad hoc 
audits results and their more extensive 
use for evaluating the state’s operations. 

These changes may facilitate the im-
plementation of suggestions related 

governors�with�regard�to�centres�providing�24-hour�services�without�permission”), NIK; https://www.nik.gov.
pl/plik/id,21939,vp,24606.pdf (accessed 22.10.2020); Pozorny�nadzór�państwa�nad�placówkami�świadczącymi�
opiekę�całodobową�(Sham�supervision�of�the�state�of�centres�providing�24-hour�care), 22.04.2020; https://
www.nik.gov.pl/aktualnosci/nadzor-nad-placowkami-opieki-calodobowej.html (accessed 22.10.2020); 
M. Miłoń: Całodobowa�opieka�w�placówkach�działających�bez�zezwolenia�–�nieskuteczny�nadzór�wojewodów�
(24-hour�Care�in�Centres�Providing�Services�Without�Permission�–�Insufficient�Supervision�of�Regional�
authorities), “Kontrola Państwowa” No 3/2020.

51 E.g. NIK�miażdży�Ministerstwo�Rodziny,�Pracy�i�Polityki�Społecznej�(NIK�Crushes�the�Ministry�of�Family,�
Labour�and�Social�Policy), “Fakt”, 23.04.2020; A. Kołodziej: Przez�lata�nikogo�nie�obchodziło,�co�dzieje�się�
w�domach�opieki�nad�starymi�i�schorowanymi�ludźmi�(For�Years�Nobody�Has�Cared�of�What�Happens�in�Care�
Centres�for�Old�and�Sick�people), www.spidersweb.pl, 24.04.2020; G. Pilecki: 200�nielegalnych�domów�opieki�
w�Polsce�(200�Illegal�Care�Centres�in�Poland), “Życie Kalisza”, 29.04.2020; M. Kocejko: Prawa�człowieka�
mieszkańców�DPS�to�zapomniana�sprawa�(Human�Rights�in�Social�Care�Centres�is�a�Forgotten�Thing); 
www.publicystyka.ngo.pl, 26.05.2020; P. Wójcik: Państwo�nie�opiekuńcze�(Not-caring�State), “Przewodnik 
Katolicki”, 28.06.2020; K. Uliczny: Uwaga!�Seniorzy�pod�nielegalną�opieką�(Caution!�Seniors�Taken�Care�of�
Illegally), “Dziennik Bałtycki”, 3.08.2020.

to organising work at NIK; they may also 
lead to making the audit process shorter. 

Things to Consider
The problem with making audits more 
topical, so that they deal with important 
issues, has been observed for years, ho-
wever in the light of new technologies it 
is growing in importance. The speed of 
information production has been incre-
asing, and its massive dissemination is 
a fact. Systems for accessing information 
(e.g., the internet) have an impact on the 
contact between state bodies and citi-
zens, and on citizens’ behaviour (e.g., so-
cial media). Supreme Audit Institutions 
should take this into account and adjust 
their modes of work. They possess unique 
knowledge and insight into state bodies’ 
activities, which can provide the basis for 
ensuring their transparency and accoun-
tability. Furthermore, fake information 
can rear its head, so that presentation 
of data by a body which people trust is 
in the interests of both the state and its 
citizens.
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Supreme Audit Institutions meet these 
challenges: without giving up their current 
practice, new ways have been introduced 
to examine topical issues of high interest 
to state bodies, members of parliament, 
citizens and other interested parties. These 
changes affect key issues of SAIs’ work, 
such as the objectives of their activity, the 
essence of auditing, relations with stake-
holders, legal regulations, organisation and 
internal operations, etc. It is impossible 
to discuss them in a short article, howe-
ver some elements and conditions can be 
identified.

Audit without Evaluation 
and Recommendations?

Some of the procedures discussed here 
allow for conducting reactive and rapid 
audits as a form of an audit in the traditio-
nal understanding of the notion. However, 
the SAIs of the United Kingdom and the 
Netherlands conduct them without inc-
luding any recommendations. 

In accordance with the traditional de-
finition of an audit (which I have recalled 
in more detail in my previous article), it is 
about comparing “things as they are” with 
“things as they should be”, so as to arrive 
at findings and evaluations. In this defini-
tion, an engagement that does not comprise 
evaluation or recommendations, is not an 
audit. However, I suggested taking a bro-
ader view: 1) presenting audit reports in 
a way that allows the readers to draw their 
own conclusions, 2) linking reactive and 

52 J. Mazur: Investigations…, p. 47.
53 Having published the article on investigations, I received comments, which I really appreciate. They were 

very helpful and have been considered when I worked on this article. 

rapid audits with other (full?) audit enga-
gements, 3) allowing for follow-up by other 
means, e.g., recommendations from parlia-
mentary committees, pressure from the 
media. In this way, I suggested treating 
the UK NAO investigations as a new type 
of audit, similar to a performance audit, 
with the main difference being to rely on 
distinct and disparate forms of follow-up 
and implementation52. I emphasised that 
the issue was still not clear and subject 
to debate. In response I have received va-
rious opinions: some supporting my stan-
ce, many others, against it, questioning 
whether any audits may conclude without 
evaluation and recommendations53. 

Although reactive and rapid audits con-
ducted by the SAIs of the United King-
dom and the Netherlands do not reflect 
the traditional understanding of an audit 
– they are still conducted on the basis 
of the tried-and-tested methodology of 
a given SAI, and reports go through the 
QC procedure. They may not, however, 
comprise several significant stages of the 
audit process, such as analysis of findings, 
identification of the reasons for irregula-
rities, or recommendations for improve-
ment – which are elements that in par-
ticular reflect the analytical capacity of 
SAIs. Therefore, such audits cannot be 
considered as full audits. 

Despite the lack of evaluations and re-
commendations, the facts described in 
reports are important to the users, both 
citizens and state bodies, since they are 
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presented by a reliable and independent 
institution. In this way, such activities com-
plement the audit forms used to date, and 
they enable SAIs to participate in solving 
situations which, due to time limitations, 
do not allow for conducting a full audit, 
or do not require an in-depth analysis, or 
systemic problem identification, etc.

The Concept of Risk of Reactive 
and Rapid Auditing

When considering various reactive and 
rapid audit practices, it is necessary to re-
cognize the risks that may arise. This is 
a vast topic that relates to the entire acti-
vity of an SAI; understandably, only a few 
hypotheses can be presented in the article. 
Primarily, I see a general risk of weakening 
the quality of planning and conducting au-
dits and presenting their results due to the 
short amount of time and the associated 
rush; besides, it is worth taking into ac-
count some specific risks:

 • the risk of misinterpreting audit findings 
if an entity other than a SAI evaluates 
the audit,

 • the risk of depriving auditees of an op-
portunity to address draft evaluations and 
recommendations, 

 • the risk of lowering the quality assuran-
ce mechanisms, 

 • the risk of attributing audit characte-
ristics to a document that has not been 
developed as a result of an audit.

The general approach to risk assessment 
should be adjusted to take account of the 
risks associated with reactive and rapid 
audits. Indeed, risk identification and as-
sessment of its impact should accompany 
any audit process, and audit risk should be 
reduced to an acceptably low level, allowing 

the SAI to obtain reasonable assurance 
as to the preparation of the audit report.

The General Risk that Reactive and Rapid 
Audits May be of Less than Adequate Quality
It is extremely difficult to fully and cor-
rectly apply the existing procedures and 
international guidance on public audit if 
the audit process has to be carried out very 
quickly. The risks that need to be conside-
red relate to the planning and preparation 
of the audit (e.g. risk of not identifying the 
relevant topic or scope of the audit, risk 
of inadequately planning the necessary 
resources; lack of time taken to properly 
understand the audited domain), carrying 
out the audit activities (insufficient time 
to obtain the necessary data and discussion 
with auditees, difficulty in gathering suf-
ficient evidence to support audit findings, 
insufficiently thought-out conclusions and 
recommendations); insufficient coordi-
nation between auditors – when deadli-
nes are tight, sometimes a larger team has 
to be involved, inaccuracies in the report; 
weakening of QC mechanisms – see fur-
ther in a separate point). These are only 
examples – there are more risk elements 
in reactive and rapid audits.

Risk of Misinterpretation of Audit Findings
An evaluation made within an audit re-
flects the opinion of a SAI on the audited 
activity – on the basis of the criteria ap-
plied. Although audit recommendations 
can be implemented with the use of various 
mechanisms, it does not mean that they 
can be formulated by another body. It lies 
with a SAI to make evaluations and recom-
mendations, and if another entity does it, 
that very entity is allowed to interpret the 
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findings and their consequences; and this 
in turn may give rise to mistakes. 

Therefore, evaluations and recommen-
dations should be formulated by SAIs, as 
far as possible, during each audit – in the 
interest of a SAI and, in general, of the 
public. Simultaneously, a variety of situa-
tions should be taken into account, which 
can imply that a structure, form or level 
of detail of evaluations and recommen-
dations may vary.

Risk of Lack of Discussion with the Auditee
The contents of evaluations and recom-
mendations is of high importance to audi-
tees and they should have a right to address 
them. If SAIs publish audit results without 
evaluations and recommendations, this 
opportunity may not be available.

The majority of SAIs recognise the right 
of an auditee to give an opinion on draft 
documents that present audit results, in-
cluding evaluations and recommendations. 
Reactive and rapid audits of the SAIs of 
the United Kingdom and the Netherlands 
comprise mechanisms that are limited 
to examining facts only:

 • the National Audit Office of the Unit-
ed Kingdom contacts civil servants at 
an early stage in order to confirm the 
reliability of the facts. The final draft 
report is sent to the undersecretary of 
state (highest level civil servant in a given 

54 See e.g. J. Mazur: Kontrola�jakości�postępowania�kontrolnego�w�Europejskim�Trybunale�Obrachunkowym�(Quality�
Control�at�the�European�Court�of�Auditors), “Kontrola Państwowa” No 6/2001; J. Mazur: Kontrola�jakości�
postępowania�kontrolnego�w�Narodowym�Urzędzie�Kontroli�Wielkiej�Brytanii�(w�zakresie�kontroli�finansowej)�
(Quality�Control�of�the�Audit�Process�at�the�National�Audit�Office�of�the�United�Kingdom�(with�Regard�to�Financial�
Audit), “Kontrola Państwowa” No 5/2003; J. Mazur: Mechanizmy�zapewnienia�jakości�w�postępowaniu�kontrolnym�
Najwyższej�Izby�Kontroli (Quality�Assurance�Mechanisms�in�the�Audit�Process�of�the�Supreme�Audit�Office) [in:] 
“Gdańskie Studia Prawnicze”, Vol. XII�Miscellanea�konstytucyjnoprawne, 2004.

entity) who confirms the facts or gives 
comments; 

 • Netherlands Court of Audit examines 
facts at the working level with civil se-
rvants, and the final draft report is sent 
to the respective minister for comments. 

Later, if an audit report is considered 
by a parliamentary committee, representa-
tives of auditees can sometimes participate 
in its sessions, although there is no formal 
mechanism for consulting them on draft 
evaluations and recommendations.

Risk of Lowering the Quality Assurance 
Mechanisms
In the audit process, SAIs apply various, 
often very comprehensive, quality assur-
ance measures54. They are especially in-
dispensable in reactive and rapid audits, 
which are often conducted in a necessarily 
short timescale. At the same time, striving 
to finish an audit within the deadline may 
result in pressure to omit them, or apply 
them in a less rigorous manner.

SAIs emphasise that for reactive and 
rapid audits they apply the same strict 
quality requirements as for other au-
dits. For example, the National Audit 
Office of the United Kingdom organ-
ises internal peer reviews: a draft audit 
programme and draft report are evalu-
ated by an experienced staff member 
(Case Manager) from the department 
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that coordinates investigations (Central 
Investigations Team), and by the director 
of an audit department not engaged in 
the given audit (Partner Director). The 
quality procedure here is broader then 
in the case of “ordinary” audits: at the 
stage of audit programme development, 
an assessment is made as to whether 
a facts-only examination will add value, 
whether the scope of the audit is suit-
ably narrow, and whether the schedule 
is feasible. At the stage of drafting the 
audit report, an additional task is an as-
sessment of the summary with regard 
to its readability and internal consistency 
to determine whether it presents facts 
only (without evaluation), whether the 
description of the facts will encourage the 
reader to draw conclusions, and wheth-
er a facts-only report will lead to some 
desired responsive actions55.

Risk of Ambiguous Nature  
of the Document
Supreme Audit Institutions are tending 
more frequently today to produce not 
simply audit reports, but documents of 
a hybrid nature, partially based on audit 
results, and partially on other sources. For 
instance: 

 • the National Audit Office of Estonia 
published “reports which do not necessa-
rily involve classic audit procedures, but 
focus on the analysis of a single question”;

55 On the basis of the presentation of the National Audit Office of the United Kingdom at the EUROSAI 
seminar, held on 14-15 November 2018 in London and at EUROSAI webinars organised on 6 July 2020 and 8 
December 2020 by the Netherlands Court of Audit. See also: L. Summerfield: NAO�Investigates, 7 July 2017; 
<https://www.nao.org.uk/naoblog/nao-investigates/#more-1832> (accessed 18.10.2020).

56 Public�Audit…, pp. 30, 86, 140, 224.

 • the National Audit Office of Latvia pu-
blished “discussion papers based on fin-
dings from the performance and complian-
ce audits conducted”;

 • the National Audit Office of the Unit-
ed Kingdom published “best practice gu-
idance documents summarising insights 
from its work”;

 • the European Court of Auditors distri-
buted review-based publications, such as 
1) landscape reviews – descriptive, analy-
tical documents on complex, large-scale 
policy areas or management issues, set-
ting out accumulated audit experience 
and knowledge on the selected topic, often 
from a cross-cutting perspective; 2) brie-
fing papers – similar in nature to landsca-
pe reviews (descriptive, analytical docu-
ments on policy or management issues), 
but address more focused topics; 3) rapid 
case reviews – presenting facts focusing 
on very specific issues or problems and, 
if necessary, including an analysis to help 
understand those facts56.

The variety of types may lead to a situa-
tion where the status of a document is am-
biguous: is it an audit report, or a document 
based on other sources, e.g., a review or 
a synthesis of information from publically 
available materials, including previous SAI 
documents? Members of parliament or cit-
izens may not see the difference between 
“full“ and ”incomplete“ audits. This can 
be confusing. To avoid doubt, a document 
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needs to be clearly identified as an audit 
report, or something else.

Legal Basis

Legal regulations determine whether a SAI 
can conduct reactive and rapid audits – and 
in what forms. In the regulations that set 
forth the principles and mode of SAIs’ 
audits in various countries, two basic ap-
proaches can be observed: 

 • A general regulation that lists types of 
audit without definition, and without sta-
ting that the list is exhaustive, or refers 
to international or national guidance on 
public audit, or which mandates the SAI 
to define types of audit on its own. For 
instance, in the United Kingdom the le-
gislation stipulates the comptroller func-
tion and ex-post financial audit, as well as 
the right to conduct performance audits, 
however the law does not lay down the 
audit procedure or methodology: in fi-
nancial audits, general auditing standards 
are applied, while in performance audits 
– the NAO’s own principles, which have 
to comply with international guidance57. 
Similarly in the Netherlands, the act ob-
liges the Court of Audit to conduct fi-
nancial and performance audits, with the 
provision on performance audit stating, in 
a rather general manner, that “The Court 
of Audit must examine the effectiveness 

57 J. Mazur: Investigations…, pp. 12-13.
58 Article 7 (16) of the Government�Accounts�Act�2016; https://english.rekenkamer.nl/about-the-netherlands 

-court-of-audit/publications/publications/2018/01/01/government-accounts-act-2016, accessed  
2021-02-27)

59 In accordance with Article 27 of the Act on NIK (see footnote 38) “Audit procedure is conducted in accordance 
with the provisions of this Act”.

60 Zákon�č.�166/1993�Sb.,�o�Nejvyšším�kontrolním�úřadu (https://www.nku.cz/assets/nezarazene/zakon 
-166-1993-web.pdf; accessed 2021-02-27).

and efficiency of policy pursued by central 
government”58, while the mode of an audit 
is set by the Court (the act regulates only 
the Court’s access to information, and the 
obligation to consult with the competent 
minister on the draft audit report). 

 • A detailed regulation that defines the 
audit procedure and/or types of audit – me-
aning that a given SAI can only conduct 
audits in accordance with the provisions 
of the law. For instance, the Polish Act on 
the Supreme Audit Office sets forth the 
audit procedure and audit criteria, and 
consequently audits can only be conduc-
ted in accordance with statutory modes59; 
and it is so in the case of the Act on the 
Supreme Audit Office of the Czech Re-
public60. These acts are interpreted in ac-
cordance with the principle that a state 
body is only allowed to act in the manner 
that its mandate entitles it to.

Reactive and Rapid Audits  
vs. Real-Time Audits

Discussing reactive and rapid audits, one 
can ask a question as to whether these are 
underway (in progress) audits. It is worth 
recalling that the mandate of some SAIs 
(especially of judicial SAIs) confines them 
to ex post auditing – so those SAIs cannot 
conduct reactive and rapid audits. The rea-
soning is as follows:
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 • auditing of events that are in progress, 
or that have just recently been completed, 
raises the risk of interfering with decision 
making processes. SAIs – especially judicial 
SAIs – should not interfere in this way;

 • audit planning in some judicial SAIs is 
a slow process: a decision on a new topic 
and allocating resources is time consuming;

 • in accordance with a long tradition, ju-
dicial SAIs – acting as courts – should not 
be perceived as bodies that follow press 
releases. 

In this context, a question arises as 
to whether there is a connection between 
“reactive and rapid audits” and the concept 
of “real-time audit”. This relates to the 
practices of the Federal Court of Audit 
of Germany, which conducts both types 
of audits, “reactive and rapid audits” and 
“real-time audits”. In real-time audits the 
German SAI monitors the progress of go-
vernment programmes throughout their 
implementation, providing professional 
advice to the government and parliament. 
In order to detect and correct potentially 
wrong decisions, the audit starts immedia-
tely after the taking of any administrati-
ve decision with financial consequences, 
i.e., before expenditure is incurred. The 
objective of this procedure – which does 
not replace an ex post audit – is to pre-
vent potential mistakes. However, to avoid 
a situation where auditors become actual 
co-decision makers, audits can cover only 
decisions that have already been taken61.

61 A. Demir [in:] Heuer/Scheller, Kommentar�zum�Haushaltsrecht�und�der�Vorschriften�zur�Finanzkontrolle, 74. 
Lfg., 2020, § 114 BHO Rn. 8; Germany:�Bundesrechnungshof.�Real-time�audits, „EUROSAI Innovations”, 
Vol. III, April 2015, p. 11; https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/
documents/strategic-plan/goal-team-1/Eurosai-Innovations-III_en.pdf (accessed 17.02.2021).

It seems that the two concepts are re-
lated to different aspects of audit activity, 
since reactive and rapid audits can deal 
with both past events, and events that 
have started recently, or are underway, 
whereas real-time audits deal only with 
events underway.

Internal Organisation

In order to introduce new methods of wor-
king, and to realise a strategic vision of re-
active and rapid delivery of audit results, 
changes in the organisation and operations 
of a Supreme Audit Institution may be 
appropriate: 

 • reactive and rapid audits can be con-
ducted by “ordinary” audit departments 
within their area of responsibility, defined 
on the basis of entities or areas they audit, 
however some SAIs have dedicated units 
to conduct such audits; 

 • in some SAIs, there are units to coordi-
nate and provide methodological support 
for reactive and rapid audits. For instance, 
the National Audit Office of the Unit-
ed Kingdom has a Central Investigations 
Team, responsible for developing standards 
and methodology for such audits, quality 
assurance, and, exceptionally, conducting 
audits (e.g., in urgent cases, or if a topic 
exceeds the scope of one ministry), iden-
tification of potential future audit topics, 
advice and support for the UK NAO ma-
nagement, continuous learning and gathe-
ring of experience.
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Retaining New Practices

Reactive and rapid audits have a relatively 
short history. A Supreme Audit Institu-
tion can consider it a permanent practice 
if respective provisions are included in its 
strategic document. For example: 

 • in accordance with the strategy of the 
National Audit Office of the United King-
dom, investigations constitute one of the 
main forms of NAO activity62, 

 • in accordance with the Strategy of the 
Polish Supreme Audit Office, a significant 
growth of ad hoc audits is foreseen, so 
that “rapid and effective ad hoc audits” 
become an element of NIK’s Vision in 
202463.

SAIs’ management can communicate 
in other ways, too, e.g., the resolution 
of the Netherlands Court of Audit of 
16 April 2019 reads that focus audits 
increase the added value of the Court, 
and therefore the Court has decided 
to include them in its standard product 
portfolio. 

Audit Reports in Parliament

In accordance with the international gu-
idance on public audit, SAIs should submit 
audit reports, in the first place, to parlia-
ments64.

62 The�National�Audit�Office’s�five-year�strategy�2020�to�2025, pp. 11, 19; https://www.nao.org.uk/wp-content/
uploads/2020/05/nao-strategy-2020-25.pdf (accessed 12.02.2021).

63 Strategy�of�NIK�–�first�in�18�years, 16.10.2020; https://www.nik.gov.pl/en/news/the-strategy-of-nik-first 
-in-18-years.html (accessed 7.04.2021).

64 INTOSAI�P-12…, p. 8.
65 J. Mazur: Kontroler�i�Audytor�Generalny�Wielkiej�Brytanii (Comptroller�and�Auditor�General�of�the�United�

Kingdom), “Kontrola Państwowa” No 1/1995, pp. 162-167; J. Mazur:�Opozycja�parlamentarna�a�najwyższy�
organ�kontroli (Parliamentary�Opposition�and�Supreme�Audit�Institution) [in:] Ustrój�polityczny�RP�w�nowej�
konstytucji�z�2�kwietnia�1997�r. (Political�System�of�Poland�in�the�New�Constitution�of�2�April�1997�r.), Lublin 
1998, pp. 259-262.

66 INTOSAI�P-12…, pp. 12-14.

Although parliaments are political bo-
dies and everything they do has a political 
meaning, a way needs to be found to re-
duce the chance of politicization of the 
debate when audit reports are discussed, 
so that they remain, to the largest extent 
possible, based on factual criteria. This is 
of particular importance in case of reac-
tive and rapid audits. The experience of 
the United Kingdom is interesting here 
– in the Public Accounts Committee of 
the House of Commons, political issues 
(evaluation of the government and mini-
sters) have been separated from profes-
sional issues (evaluation of civil servant-
s)65, however things are not like this in 
the majority of other countries. Another 
element of the British practice to be fol-
lowed is examination of the vast majori-
ty of the UK NAO audit reports by the 
Committee.

Exchange of Experience

In accordance with the international guid-
ance on public audit, SAIs should develop, 
build capacity to achieve results, and draw 
from other SAIs’ experience66. The Natio-
nal Audit Office of the United Kingdom 
organised the EUROSAI seminar on re-
active and rapid auditing (London, 14-15 
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November 2018)67; later the topic was inc-
luded in the agenda of the EUROSAI Con-
gress, which was supposed to take place in 
June 2020 in Prague68. On 16 July 2020 and 
on 8 December 2020, webinars were held 
on reactive and rapid auditing, organised 
by the UK NAO69 and the Netherlands 
Court of Audit70. 

Final Remarks
It seems that SAIs have already found some 
new ways to respond to the challenges 
of the contemporary – rapidly changing 
– world. I do not formulate a clear conc-
lusion because the topic still requires ana-
lysis and discussion. 

The international guidance on public 
audit recommends that SAIs, besides their 
basic responsibilities, i.e., compliance, fi-
nancial and performance audits, perform, 
within their mandates, other types of work, 
such as judicial review or investigation 
into the use of public resources or mat-
ters where the public interest is at stake71. 
Results of such studies can contribute, 
e.g., to parliamentary debates, media di-
scussions, or shaping citizens’ opinions. 

Reactive and rapid audits seem to be an 
effective tool, which SAIs can use when ap-
plicable: they allow for a response to topical 

67 Output�of�the�first�EUROSAI�Project�Group�on�the�introduction�of�reactive�and�rapid�audit�reporting.�Using�
facts-only�reports�to�assist�public�accountability, 5.03.2019; https://www.eurosai.org/en/calendar-and-news/
news/News-Strategic-Goal-1-Output-of-Investigations-seminar-published-00001/ (accessed 18.02.2021).

68 Workshop�11�Reactive�and�Rapid�Auditing; https://www.eurosai2021.cz/workshop11.html (accessed 
18.02.2021).

69 For more information on investigations at the UK NAO you can visit https://www.nao.org.uk/about-us/
our-work/investigations/ (accessed 7.04.2021).

70 For more information on focus audits at the Netherlands Court of Audit you can visit https://english.
rekenkamer.nl/about-the-netherlands-court-of-audit/what-we-do/innovation-in-audit/focus-investigations 
(accessed 7.04.2021).

71 INTOSAI�P-12…, p. 8.

issues, and can provide information when 
public opinion and the media are still in-
terested in the given topic. Their brief 
reports add to an understanding of the 
information they contain. However, notwi-
thstanding the above recommendations, it 
must be remembered that the basic task 
of SAIs is to conduct compliance, finan-
cial and performance audits, while other 
types of auditing or non-audit tasks can 
complement their work, but should not 
be their core activity. 

Reactive and rapid audits are not a di-
stinct form (type) of auditing, they are 
rather a new way of organising SAIs’ work, 
and of audit management. The practices 
of six Supreme Audit Institutions discus-
sed here vary: one could say that each SAI 
goes its own way, in search for methods 
that best meet their needs, considering 
their legal basis and opportunities. Such 
a variety of approaches makes a valuable 
contribution to any discussion on audit 
methodology. The practices of the SAIs 
of the United Kingdom, the Netherlands 
and Latvia are particularly inspiring here.

Reactive and rapid audits can be com-
pliance, financial and performance audits 
alike. What makes them special, is the 
way in which a decision is taken to launch 
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one (rapid reaction to a problem of high 
importance to public finances or socie-
ty, etc.) – instead of proceeding with the 
concept within the scope of a given SAI’s 
audit planning horizon for the upcoming 
years. Another characteristic is the sim-
plified procedure, narrower scope, and 
flexible approach to audit management, 
as well as to audit report development. 

In spite of the differences between the 
individual country approaches, reactive 
and rapid audits have the same objective: 
to ensure accountability and transparency 
of government and administration acti-
vity, and to improve the quality of public 
services. This is in compliance with the 
tendency of SAIs to evolve from insti-
tutions that mainly audit public finan-
ces into bodies that to a greater extent 
examine and evaluate the outcomes of 
administrations’ activity. As the British 
practice shows, reactive and rapid audits 
are mostly conducted in the case of “is-
sues or the suspicion that things do not 
work as they should, or when problems 
exist that – regardless of the reason – sho-
uld be solved by government, or at least 
call for government to take a view”. For 
example: 

 • government programme implementa-
tion, effectiveness and quality of mana-
gement, e.g., measured against the failure 
to achieve the expected results or changes 
of the programme;

 • government’s (competent department’s) 
activities in response to emerging or une-
xpected issues that raise public concern 

72 J. Mazur: Investigations…, p. 43.
73 J. Mazur: New�Trends….

(epidemics, catastrophes, bankruptcies 
of companies of high importance to the 
economy, etc.);

 • problems with accessing public services;
 • compliance with the law, especially in 

areas of high importance to citizens or 
other private entities;

 • distribution of government resources 
(e.g., subsidies), often in the context of 
alleged privileges;

 • other problems with transparency and 
accountability of the administration, in-
cluding conflicts of interest72.

This means that the main addressees 
of such audits are not only state bodies 
(parliament, government, etc.), but also 
– and sometimes in the first place – the 
citizens. More and more SAIs recogni-
se that citizens are their main stakehol-
ders73. To this end, proper communicating 
of audit results is of high importance, so 
that they are easily accessible and widely 
disseminated. 

The need to react to rapid economic, 
political, social and media processes incurs 
changes in the operations of the public sec-
tor, which consequently has an impact on 
the nature and forms of public auditing. In 
the contemporary world, audits conduc-
ted in full compliance with the recom-
mendations produced to date may prove 
too time consuming – consequently, even 
the most accurate evaluations and recom-
mendations included in reports published 
two or more years after the start of the 
audit may not be possible to use. Therefo-
re, in future a shift in audit approach may 
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Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa zdefiniowała tworzą-
ce go podmioty, w szczególności operatorów usług kluczowych, nakładając 
na  nich obowiązek przeprowadzania regularnych audytów bezpieczeń-
stwa systemu informacyjnego. Jednocześnie podkreśliła wagę wypraco-
wania metody umożliwiającej ujednolicone podejście do  raportowania 
wyników, minimalizujące tym samym subiektywizm oceny, sama jednak 
jej nie wskazując. Metodyka audytu bezpieczeństwa informacyjnego po-
winna spójnie łączyć wymogi ustawowe z normami i dobrymi praktykami. 
W artykule podjęto próbę usystematyzowania metod i standardów zarzą-
dzania cyberbezpieczeństwem, wykorzystując doświadczenia audytorów.

Metody prowadzenia 
audytu cyberbezpieczeństwa

Ustawa o KSC

ADAM WYGODNY

Uwarunkowania prawne
Ustawę o Krajowym Systemie Cyber-
bezpieczeństwa1 (dalej ustawa KSC), 
pierwszą, która kompleksowo określa jego 
ramy prawno-organizacyjne, Prezydent RP 
podpisał 1 sierpnia 2018 r. Jej przyjęcie 
było odpowiedzią na obowiązek implemen-
tacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

1 Ustawa z 5.7.2018 o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z 6.7.2016 w sprawie środków na rzecz wy-

sokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.
3 K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor: Ustawa�o�krajowym�systemie�cyberbezpieczeństwa.�Komentarz, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019 r.

i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz 
wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeń-
stwa sieci i systemów informatycznych na te-
rytorium Unii2 (Network and Information 
Security Directive – dyrektywa NIS). Celem 
– utworzenie efektywnego systemu bezpie-
czeństwa teleinformatycznego na poziomie 
krajowym3. Ustawa KSC definiuje opera-
torów usług kluczowych (UOK lub opera-
torzy) jako firmy i instytucje świadczące 
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usługi o istotnym znaczeniu dla utrzy-
mania krytycznej działalności społecznej 
lub gospodarczej. Wielu z nich posiadało 
już wcześniej sektorowe regulacje (sektor 
energetyczny, finansowy), które wymagały 
odpowiednego przystosowania systemów in-
formacyjnych. Ustawa objęła również nowe 
podmioty (sektor ochrony zdrowia, zaopa-
trzenia w wodę pitną), nieposiadające re-
gulacji w tym obszarze.

Do 1 sierpnia 2020 r. wydano decy-
zje wyznaczające 163 UOK. Najwięcej 
wskazano w sektorze energii, a najmniej 
w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną4. 
Ministerstwo Cyfryzacji szacuje docelo-
wą liczbę operatorów na ok. 500. Ustawa 
nakłada na nich obowiązek przeprowadza-
nia regularnych audytów bezpieczeństwa 
informacyjnego. Pierwszy audyt powinien 
mieć miejsce po 12 miesiącach od otrzy-
mania decyzji administracyjnej uznającej 
podmiot za operatora usługi kluczowej. 
Kolejne nie rzadziej niż raz na 2 lata. Za nie-
wykonanie tych obowiązków przewidziano 
kary finansowe.

Bezpieczeństwem cyfrowym oraz zwią-
zanymi z nim problemami zajął się Komitet 
Kontaktowy najwyższych organów kon-
troli (NOK) państw Unii Europejskiej, 
zrzeszający również Europejski Trybunał 
Obrachunkowy (ETO). W grudniu 2020 
roku opublikował kompendium kontroli 

4 M. Wrzosek: Cyberbezpieczeństwo�A.D.�2019, Warszawa 2020 r., s. 20-22.
5 Kompendium�kontroli�Cyberbezpieczeństwo�w�UE�i�państwach�członkowskich�UE,�Unia Europejska, 

2020 r.; <https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/Compendium_Cybersecurity/CC_
Compendium_Cybersecurity_PL.pdf>.

6 Informacja o wynikach kontroli: Zapewnienie�bezpieczeństwa�działania�systemów�informatycznych�wykorzystywanych�
do�realizacji�zadań�publicznych, nr. ewid. 42/2016/P/15/042/KPB, Departament Porządku i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego NIK, kwiecień 2016; <https://www.nik.gov.pl/plik/id,10771,vp,13104.pdf>.

7 International Standard ISO/IEC 27001:2019:�Information�Technology�–�Security�Techniques�–�Information�
Security�Management�Systems�–�Requirements, Genewa 2019 r.

„Cyberbezpieczeństwo w UE i państwach 
członkowskich UE”5. Obecną edycję przy-
gotował ETO we współpracy z NOK 12 
państw członkowskich Unii: Danii, Esto-
nii, Finlandii, Francji, Holandii, Irlandii, 
Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Szwe-
cji i Węgier. Najwyższa Izba Kontroli 
zaprezentowała w nim wyniki kontroli 
„Zapewnienie bezpieczeństwa działania 
systemów informatycznych wykorzysty-
wanych do realizacji zadań publicznych”6. 
Kompendium zawiera również wyniki 
wybranych kontroli z tego obszaru prze-
prowadzonych przez pozostałe instytucje 
kontrolne uczestniczące w jego opracowa-
niu oraz przegląd inicjatyw strategicznych 
i uwarunkowań prawnych w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa UE.

Metodyka audytu
Ustawa KSC nie precyzuje metodyki prze-
prowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa 
podmiotów kluczowych. Na rynku istnieje 
jednak wiele standardów i dobrych prak-
tyk ułatwiających stworzenie ram audytu. 
Wypracowanie takiego wzorca, bazujące-
go na standardach ISO 270017, zbiorze 
dobrych praktyk zarządzania procesami 
teleinformatycznymi (Control Objecti-
ves for Information and related Technology 
– COBIT) oraz zbiorze dobrych praktyk 
zarządzania usługami teleinformatycznymi 
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(Information Technology Infrastructu-
re Library – ITIL) może usprawnić cały 
proces. Standardy i dobre praktyki w po-
łączeniu z doświadczeniami charaktery-
stycznymi dla danych sektorów pozwolą 
stworzyć narzędzia umożliwiające porów-
nywanie wyników audytów przeprowa-
dzanych niezależnie przez różne zespo-
ły, działające w różnych sektorach UOK.

Planowanie audytu

Celem fazy planowania jest stworzenie 
programu, który szczegółowo opisuje ob-
szary audytu cyberbezpieczeństwa OUK. 
Powinien zawierać wyniki wcześniejszej 
analizy przedaudytowej wraz z charak-
terystyką obszaru objętego kontrolą, naj-
ważniejszych uwarunkowań dotyczących 
badanej działalności OUK, analizę ryzyka 
wystąpienia nieprawidłowości oraz wy-
niki poprzednich audytów u tego ope-
ratora8. Wcześniej warto przeprowadzić 
„biały wywiad” oparty na źródłach jaw-
nych (Open Source Intelligence OSINT). 
Do pozyskania informacji pochodzących 
z ogólnie dostępnych źródeł można wyko-
rzystać gotowe narzędzia. Raport Polskiej 
Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego9 
może być szczególnie pomocny w wybo-
rze najlepszych rozwiązań. Rozpoznanie 
OSINT pozwala ustalić, czy OUK miał 
jakiekolwiek problemy z bezpieczeństwem 
teleinformatycznym oraz czy padł ofiarą 
cyberataków. Planując audyt warto zwró-
cić się do właściwego Zespołu Reagowania 

8 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, Difin, Warszawa 2017 r., s. 121-124.
9 Oprogramowanie�i�narzędzia�wspomagające�analizę�kryminalną, Raport Polskiej Platformy Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Warszawa 2019 r.
10 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Komentarz�do�ustawy…, op.cit., s. 122.
11 Risk�IT�Practitioner�Guide, USA, 2009 r.

na Incydenty Bezpieczeństwa (Computer 
Security Incident Response Team – CSiRT) 
w celu ustalenia, czy kontrolowany OUK 
zgłaszał jakiekolwiek incydenty. Program 
audytu powinien określać w szczególności 
przedmiotowy i podmiotowy zakres, cel 
oraz mierniki umożliwiające dokonanie 
oceny kontrolowanej działalności10.

Etap planowania audytu można podzie-
lić na następujące fazy:

 • zrozumienie biznesu;
 • określenie regulacji i otoczenia prawnego;
 • przegląd poprzednich audytów, OSINT;
 • identyfikacja polityk, standardów i pro-

cedur;
 • przeprowadzenie analizy ryzyka;
 • ustalenie zakresu i celów audytu;
 • opracowanie strategii i programu;
 • wyznaczenie zasobów;
 • ustalenie planu realizacji zadań.

Program audytu

Program audytu to zestaw dokumentów 
określających jego cele, oczekiwane wy-
niki, identyfikujący procesy zarządzania 
ryzykiem, a także zawierający ocenę ry-
zyka. Przygotowując program audytor po-
winien poznać strategię i cele biznesowe 
podmiotu kluczowego, zidentyfikować 
ryzyko11 i na tej podstawie nadać priory-
tety obszarom i procesom podlegającym 
audytowi. Procesom o wysokim ryzyku 
należy nadać wysoki priorytet.

Program audytu powinien odnosić się 
do modelu CIA (Confidentiality, Integrity, 
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Availability – CIA), który stworzono 
do kierowania polityką bezpieczeństwa 
informacji w firmie. Poufność (Confiden-
tiality) oznacza, że informacja powinna 
być dostępna jedynie dla podmiotów 
do tego upoważnionych; integralność (Inte-
grity), że wszelkie nieuprawnione modyfi-
kacje informacji są niedozwolone. Dostęp-
ność (Availability) to gwarancja uzyskania 
dostępu do informacji w każdych okolicz-
nościach, przewidzianych w polityce bez-
pieczeństwa informacji. Program audytu 
jest więc swojego rodzaju inteligentną nawi-
gacją, która prowadzi audytorów przez cały 
projekt w sposób najbardziej optymalny 
i skuteczny. Pokazuje nie tylko najszybszą 
drogę, ale również definiuje potencjalne 
zagrożenia i niezbędne zasoby. Wynikiem 
końcowym jest dostarczenie zainteresowa-
nym raportu i wniosków pokontrolnych. 
Dobrą praktyką w trakcie układania progra-
mu jest korzystanie ze standardu – System 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 
ISO 270012. Podstawą są oczywiście po-
wszechnie obowiązujące przepisy prawa 
i regulacje resortowe, które dotyczą da-
nego operatora.

Oto jak mogą zostać ukształtowane ko-
lejne fazy przygotowania programu audytu:

 • analiza celów biznesowych i regulacji,
 • identyfikacja ryzyka,
 • określanie obszarów priorytetowych,
 • mapowania obszarów modelu CIA,
 • definiowanie sposobów pozyskiwania 

informacji,
 • określenie szczegółowych pytań,

12 International Standard ISO/IEC 27001:2019: Information�Technology…, op.cit.
13 K. Liderman: Bezpieczeństwo�informacyjne.�Nowe�Wyzwania, PWN, Warszawa 2017 r., s. 383.
14 K. Bradley: Podstawy�metodyki�Prince�2, CRM, Warszawa 2002 r., s. 28-32, 152-155.

 • zdefiniowanie kryteriów oceny,
 • wyznaczenie struktury organizacyjnej 

audytu,
 • identyfikacja interesariuszy.

Struktura organizacyjna audytu

Kluczowym elementem decydującym 
o rzetelności audytu są kwalifikacje i spo-
sób pracy członków zespołu audytowe-
go13. Ustawa KSC wskazuje, że powinno 
być minimum dwóch niezależnych au-
dytorów z określonymi kompetencjami 
i uprawnieniami. Pozwala to na krzyżową 
kontrolę realizacji zadań (tzw. cross chec-
king). Zewnętrzni audytorzy mają o wiele 
szersze spojrzenie na organizację. Do-
świadczenie pozwala im pozycjonować 
OUK względem innych operatorów dzia-
łających w tym samym sektorze. Audy-
torzy powinni posiadać pełną niezależ-
ność, umocowania prawne i uprawnienia 
wewnątrz organizacji OUK do przepro-
wadzenia audytu. Organem struktury 
organizacyjnej, który wspiera realizację 
ich zadań jest komitet sterujący14. W jego 
skład powinien wchodzić przedstawiciel 
zarządu OUK, przedstawiciele biznesu, 
działu bezpieczeństwa oraz działu tele-
informatycznego. W ramach struktury 
organizacyjnej powinni być zdefiniowani 
interesariusze, którzy będą odbiorcami 
końcowymi raportu i rekomendacji po-
audytowych. Złożoność badanych ob-
szarów może powodować, że do zespołu 
audytowego zostaną powoływani nieza-
leżni eksperci.
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Obszary audytu

Określenie obszarów prowadzenia audy-
tu powinno odbywać się indywidualnie 
dla danego OUK. W metodyce COBIT 515 
zdefiniowano siedem kategorii obszarów 
umożliwiających przeprowadzenie sku-
tecznego audytu: zasady, polityka i meto-
dyka; procesy; struktury organizacyjne; 
kultura, etyka i zachowanie; informacja; 
usługi, infrastruktura i aplikacje; ludzie, 
umiejętności i kompetencje.

W dalszej części przedstawiono obszary, 
które najczęściej pojawiają się w progra-
mie audytu cyberbezpieczeństwa, w części 
są one zgodne z metodyką COBIT 5 oraz  
pokrywają się z obszarami określonymi 
w ustawie KSC. W zależności od specyfiki 
OUK i segmentu rynku, w którym działa, 
obszary mogą nieznacznie różnić się istot-
nością lub pojawiać się nowe.

Struktura organizacyjna UOK
Struktura organizacyjna OUK, ukierun-
kowana i wspierająca realizację zadań 
związanych z cyberbezpieczeństwem, 
to kluczowy element skutecznej ochro-
ny i zapobiegania cyberatakom. Prowadząc 
audyt powinno się ją szczegółowo prze-
analizować i zweryfikować czy działy te-
leinformatyczne (IT) i bezpieczeństwa 
są wystarczająco odseparowane. Często 
te zespoły funkcjonują w ramach jednego 
departamentu, co nie jest dobrą praktyką. 
Dział bezpieczeństwa powinien przedsta-
wiać raporty bezpośrednio zarządowi, pod-
czas gdy dział IT dyrektorowi IT. Należy 

15 COBIT�5�–�Metodyka�biznesowa�w�zakresie�nadzoru�nad�technologiami�informatycznymi�w�przedsiębiorstwie�
i�zarządzania�nimi,�ISACA, 2012 r., s. 65-85.

16 Axelos, ITIL�Foundation�–�v4, TSO, 2019 r.

również zwrócić uwagę na role pracow-
ników wykonujących zadania związane 
z cyberbezpieczeństwem. Warto zwery-
fikować, czy w ramach struktur działu 
bezpieczeństwa powołana jest scentrali-
zowana jednostka zajmująca się kwestiami 
bezpieczeństwa na poziomie organizacyj-
nym i technicznym (Security Operations 
Center – SOC). Kluczowe jest ustalenie, 
czy uprawnienia do podejmowania decy-
zji i akceptacji posiada tylko jedna osoba. 
Takie przypisanie uprawnień może powo-
dować ryzyko nadużyć oraz wstrzymanie 
procesu w przypadku nagłej nieobecności 
pracownika. Dodatkowo należy zwrócić 
uwagę, czy ktokolwiek w OUK ma nie-
ograniczony dostęp do wszystkich danych 
oraz jak szybko wykrywane są błędy pra-
cowników.

Analizując organizację OUK dobrze jest 
też sprawdzić, czy są tam tylko osoby za-
trudnione na etacie, czy również zewnętrz-
ni pracownicy kontraktowi. W przypadku 
tych ostatnich należy zwrócić uwagę, jak 
ujęto w ich umowach zapisy o poufności 
i przestrzeganiu polityki bezpieczeństwa 
OUK. Umowy jasno powinny precyzować 
zakres praw i obowiązków takich osób oraz 
sposób, w jaki otrzymują oni dostęp do da-
nych systemu informacyjnego operatora. 
Realizacja usług przez pracowników kon-
traktowych oraz również przez dostawców 
w ramach wdrażanych projektów powinna 
mieć jasno zdefiniowany poziom jakości 
usług informatycznych (Service Level Agre-
ement – SLA)16. OUK powinien posiadać 
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narzędzia i procedury do jego skutecznego 
monitorowania i egzekwowania.

W ramach audytu struktury organiza-
cyjnej dobrze jest też przeanalizować, czy 
operator posiada wewnętrzne struktury 
audytorskie i czy osoby do tego wyzna-
czone regularnie prowadzą wewnętrzny 
audyt. Wyniki takich postępowań mogą 
być przydatne w czasie audytu cyberbez-
pieczeństwa OUK.

Polityka cyberbezpieczeństwa

System ochrony informacji OUK powi-
nien być udokumentowany i sformalizo-
wany przez: politykę cyberbezpieczeń-
stwa, plany, instrukcje i procedury prze-
biegu procesów. Polityka bezpieczeństwa 
określa zorganizowane działania mające 
doprowadzić do osiągnięcia zakładanych 
celów17. Powinna również wskazywać wy-
mogi dotyczące danego OUK. Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów do ustawy KSC18 
określa rodzaje i zawartość dokumentacji 
cyberbezpieczeństwa systemu informacyj-
nego wykorzystywanego do świadczenia 
usługi kluczowej. Wymienia dokumentację 
normatywną (dotyczącą systemu zarządza-
nia bezpieczeństwem informacji, ochrony 
fizycznej, systemu zarządzania ciągłością 
działania), techniczną (systemu informa-
cyjnego wykorzystywanego do świadczenia 
usługi kluczowej) oraz operacyjną (proce-
dury, instrukcje, opisy wykonywania czyn-
ności). OUK powinien stworzyć, wdro-
żyć i aktualizować dokumentację zarówno 
na poziomie normatywnym, jak i operacyj-
nym. Przygotowując się do audytu warto 

17 K. Liderman: Bezpieczeństwo�informacyjne…,�op.cit., s. 224-234.
18 Ustawa z 5.7.2018 o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2080).

sporządzić ankiety do każdego z systemów 
informacyjnych wspierających realizację 
usług kluczowych, których wypełnienie 
pomoże wskazać odpowiednią dokumenta-
cję. W czasie audytu należy przeprowadzić 
wywiady z pracownikami sprawdzające 
ich znajomość dokumentacji cyberbezpie-
czeństwa. Każdy pracownik powinien znać 
i przestrzegać polityki bezpieczeństwa or-
ganizacji, wiedzieć gdzie szukać informacji 
szczegółowych dotyczących konkretnych 
procesów. Przeprowadzając analizę warto 
zwrócić uwagę na metryczki dokumentów 
i zbadać dowody potwierdzające systema-
tyczne aktualizacje.

Nadzór nad cyberbezpieczeństwem

Kontrola ma kluczowe ma znaczenie rów-
nież w systemie organizacji cyberbezpie-
czeństwa OUK. Operator może posiadać 
doskonale wyszkoloną kadrę, strategię i po-
litykę bezpieczeństwa, precyzyjnie opisu-
jące każdy proces w organizacji, posiadać 
najnowocześniejszą technologię i plany 
ciągłości działania (Business Continuity 
Planning –BCP), jeżeli jednak nie sprawu-
je właściwego nadzoru nad realizacją tych 
zadań, wszystkie te narzędzia mogą być 
nieskuteczne. Badając nadzór nad cyber-
bezpieczeństwem OUK dobrze jest się-
gnąć do standardów i dobrych praktyk 
(COBIT, ITIL). W czasie wywiadu z pra-
cownikami dobrą praktyką jest sprawdze-
nie, co myślą o opisanych procedurach, 
jak oceniają ich realizację. Analizując do-
kumenty należy sprawdzić, czy są aktual-
ne, czy wskazano czemu służą oraz w jaki 
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sposób są dystrybuowane, jak skuteczny jest 
proces komunikacji. Metodyka COBIT 5 
definiuje nadzór nad technologiami infor-
macyjnymi i zarządzanie nimi w sposób 
całościowy, w odniesieniu do wszystkich 
aspektów działalności OUK19.

Nawet jeżeli nadzór nad systemem 
cyberbezpieczeństwa OUK nie został 
zbudowany zgodnie z metodyką COBIT, 
dobrze jest wykorzystać ją do przepro-
wadzenia audytu tego  obszaru we-
dług wspomnianych wcześniej pięciu 
podstawowych zasad. Sprawdzając nad-
zór należy zweryfikować, czy organiza-
cja, procesy i polityki wspierają potrzeby 

19 COBIT�5�–�Metodyka�biznesowa�w�zakresie�nadzoru…,�op.cit., s. 13.
20 COBIT�5�–�Metodyka�biznesowa�w�zakresie�nadzoru…,�op.cit., s. 14

biznesowe interesariuszy oraz czy zacho-
wana jest równowaga między osiąganiem 
korzyści, optymalizacją ryzyka i wykorzy-
staniem zasobów. Organizacja IT powinna 
wspierać budowanie przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa. Nie może spo-
walniać tych procesów. Powinien zostać 
wypracowany kompromis wspierający 
cele biznesowe organizacji.

W metodyce COBIT 520 nadzór nad 
technologiami informatycznymi w przed-
siębiorstwie jest częścią ładu korporacyj-
nego. Obejmuje nie tylko procesy IT, ale 
wszystkie funkcje i procesy realizowane 
przez OUK. Traktuje informacje i związane 

Rysunek 1. Zasady metodyki COBIT 5

Źródło: Opracowanie na podstawie ISACA: COBIT�5� –�Metodyka�biznesowa�w� zakresie� nadzoru�nad�
technologiami�informatycznymi�w�przedsiębiorstwie�i�zarządzania�nimi.
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z nimi technologie jako aktywa podlegają-
ce ochronie i wymagające uwzględnienia 
przez wszystkich pracowników przedsię-
biorstwa. Metodyka COBIT 5 jest spójna 
z innymi stosowanymi standardami i me-
todykami. Pomaga stworzyć nadrzędną 
strukturę nadzoru nad technologiami in-
formatycznymi i zarządzania nimi.

Prowadząc audyt procesów nadzoru 
nad cyberbezpieczeństwem u operato-
ra kluczowego należy zwrócić uwagę, 
czy jest skuteczny i został wyraźnie od-
dzielony od zarządzania. Nadzór i zarzą-
dzanie obejmuje działania o odmiennym 
charakterze, wymagające różnych struktur 
organizacyjnych i służące różnym celom.

Dzięki nadzorowi OUK zyskuje pew-
ność, że oceniono potrzeby interesariuszy, 
aby jak najlepiej określić zrównoważone 

cele przedsiębiorstwa. Nadzór polega 
również na ukierunkowaniu działań przez 
nadanie priorytetów i podejmowanie de-
cyzji oraz na monitorowaniu sprawności 
i zgodności działań z obranym kierunkiem 
i celami szczegółowymi. Zgodnie z me-
todyką COBIT, w większości przedsię-
biorstw za właściwy nadzór odpowiada za-
rząd firmy. Poszczególne obowiązki mogą 
zostać przekazane specjalnym strukturom 
organizacyjnym.

Zarządzanie natomiast polega na planowa-
niu, budowaniu, realizacji i monitorowaniu 
działań w sposób spójny z kierunkiem wska-
zanym przez organ nadzorujący, aby osią-
gnąć cele przedsiębiorstwa. Związane z tym 
obowiązki najczęściej powierza się kadrze 
zarządzającej, podlegającej dyrektorowi gene-
ralnemu, który odpowiada przed zarządem.

Rysunek 2. Kluczowe obszary nadzoru i zarządzania w ramach metodyki COBIT 5

Źródło: Opracowanie na podstawie ISACA: COBIT�5� –�Metodyka�biznesowa�w� zakresie� nadzoru�nad�
technologiami�informatycznymi�w�przedsiębiorstwie�i�zarządzania�nimi.
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Prowadząc audyt nadzoru należy zwery-
fikować czy wspomniane zależności zostały 
właściwie określone w danej organizacji. 
Trzeba również odnieść się do trójkąta 
CIA i zbadać w jaki sposób sprawowany 
jest nadzór nad poufnością, integralnością 
i dostępnością systemu informacyjnego 
OUK. Ważne jest, aby istniały dowody, 
że ma on stale miejsce. Pomocne mogą 
tu być wywiady z pracownikami i uzy-
skiwanie ich opinii na temat funkcjono-
wania nadzoru.

Kompetencje i szkolenia

Audyt obszaru kompetencji i szkoleń po-
winien zweryfikować przygotowanie pra-
cowników odpowiedzialnych za zadania 
związane z cyberbezpieczeństwem OUK 
– czy posiadają wymaganą wiedzę, certy-
fikaty i doświadczenie niezbędne do reali-
zacji zadań. Wzorcem, do którego można 
się odnieść badając ten obszar, może być 
opracowanie Agencji Unii Europejskiej 
ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), która 
stworzyła mapę kompetencji dla sektora 
publicznego i współtworzy proces certyfi-
kacji oraz współpracuje z uczelniami wyż-
szymi na terenie UE21. Przydatne mogą 
okazać się również doświadczenia organi-
zacji komercyjnych, takich jak: CompTIA, 
ISACA, ISC2, które prowadzą certyfika-
cję specjalistów związanych z cyberbez-
pieczeństwem.

Badając ten obszar warto przeanalizować 
ścieżki rozwoju pracowników. Na rynku 
wciąż brakuje specjalistów z cyberbez-
pieczeństwa. Ważne, aby OUK potrafił 

21 Cybersecurity�skills�development�in�the�EU, ENISA, Greece 2020 r.
22 Art. 8.1. Ustawy z 5.7.2018 o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560).

zadbać o zatrzymanie wyszkolonej kadry 
i posiadał skuteczne systemy motywują-
ce oraz zapewniające im rozwój osobisty. 
Jest to kluczowe z punktu widzenia celu 
działań operatora i powinno podlegać au-
dytowi. Warto przeanalizować więc rotację 
pracowników, systemy oceny pracowni-
czej i rozwoju. W obszarze kompetencje 
i szkolenie powinna również znajdować się 
analiza realizacji szkoleń z zakresu cyber-
bezpieczeństwa, tj. budowania świadomo-
ści wśród wszystkich pracowników OUK. 
Ważna jest regularność szkoleń, organizo-
wanych nie tylko przy okazji zatrudniania 
nowych osób. Budowanie świadomości 
powinno być połączone z praktycznymi 
ćwiczeniami i symulacjami ataków.

Analiza ryzyka

Analiza i ciągłe zarządzanie ryzykiem 
to kluczowy element realizowany przez 
OUK w ramach świadczenia usługi klu-
czowej. Tak naprawdę zarządzanie cyber-
bezpieczeństwem sprowadza się do za-
rządzania ryzykiem. Dostrzega to rów-
nież Ministerstwo Cyfryzacji, które dąży 
do opracowania wspólnej metodyki i na-
rzędzi zarządzania ryzykiem. Nie chodzi 
o kolejny wymóg regulacyjny, a raczej 
o określenie wspólnego sposobu szacowa-
nia ryzyka. Takie narzędzie pozwoliłoby 
na łatwe porównywanie wyników analiz 
oraz stworzenie obrazu ryzyka wspólnego 
dla operatorów.

Ustawa KSC22 nakłada na OUK obo-
wiązek regularnego szacowania ryzyka 
wystąpienia incydentu oraz zarządzania 
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nim. Polityka bezpieczeństwa operatorów 
powinna jasno definiować struktury odpo-
wiedzialne za realizację tych zadań. Zarzą-
dzanie ryzykiem powinno być procesem 
ciągłym, stale doskonalonym, zmierzają-
cym do zminimalizowania jego wystąpie-
nia. Służą temu techniczne, organizacyjne 
i operacyjne mechanizmy zabezpieczają-
ce. Wybór adekwatnych metod powinien 
opierać się na istotności i roli systemów 
informacyjnych. Prowadząc audyt należy 
zwrócić uwagę na dokumentację bezpie-
czeństwa systemów wykorzystywanych 
do realizacji usług kluczowych. Polityka 
bezpieczeństwa musi określać sposób i cy-
kliczność przeprowadzania analiz ryzyka 
związanych z zapewnieniem poufności, 
integralności i dostępności systemu infor-
macyjnego OUK. Ważne jest, by były prze-
prowadzane nie tylko przed uruchomie-
niem lub aktualizacją danego systemu. 
Operator powinien regularnie szacować 
ryzyko i posiadać dokumentację potwier-
dzającą ciągłość tego procesu.

W trakcie audytu warto również zwró-
cić uwagę na jakość danych wykorzysta-
nych do analizy ryzyka. Czy jest oparta 
na bazie wiedzy i danych tylko od anality-
ka, czy raczej pochodzi z całej organizacji 
UOK. W wielu organizacjach analizę ryzyka 
poprzedza się ankietami kierowanymi do 
szerokiego grona użytkowników, admini-
stratorów i właścicieli (gestorów) systemu.

Analiza ryzyka składa się z kilku faz: 
planowania, zbierania informacji, iden-
tyfikacji zagrożeń i podatności na nie, 
kalkulacji oraz analizy kosztów i okre-
ślenia adresatów ryzyka. W fazie pla-
nowania OUK powinien utworzyć ze-
społy, zidentyfikować zakres, narzędzia 
i metodologię analizy ryzyka oraz ustalić 

akceptowalne jego poziomy. W fazie zbie-
rania informacji operator może skupić 
się na identyfikacji kluczowych zasobów 
(infrastruktura, dane, tajemnice przed-
siębiorstwa, dane klientów, informacje 
wpływające na reputację OUK). Do zde-
finiowanych zasobów należy przypisać 
wartości, na które składa się m.in. koszt 
wymiany lub akwizycji, koszt i czas wy-
tworzenia zasobu, koszt serwisu oraz od-
powiedzialność w przypadku braku 
ochrony zasobu. Następnie OUK musi 
szczegółowo określić podatności i zagro-
żenia mające wpływ na zasoby i na tej 
podstawie skalkulować ryzyko.

Metodologia powinna zawierać podejście 
ilościowe (numeryczne, walutowe) i jako-
ściowe (oparte na opiniach, scenariuszach, 
systemach ratingowych). Kalkulacja musi 
obejmować spodziewaną jednorazową stra-
tę (SLE), czyli wyrażoną w pieniądzach 
stratę z jednego incydentu. Współczynnik 
SLE jest iloczynem wartość zasobu i współ-
czynnika ekspozycji (narażenia). Kolejnym 
współczynnikiem istotnym w kalkulacji ry-
zyka jest roczny wskaźnik zdarzeń (ARO). 
Definiuje oczekiwaną liczbę wystąpień 
danego zagrożenia w ciągu jednego roku. 
Jeżeli spodziewamy się, że dane niebez-
pieczeństwo może zdarzyć się raz na 20 lat 
(np. pandemia), to ARO będzie wynosić 
1/20. Dla zdarzenia zachodzącego czę-
sto, na przykład spodziewane pojawienie 
się wirusa w sieci, ARO może przybierać 
duże wartości. Biorąc pod uwagę moż-
liwość pojawienia się nowych wirusów 
2 razy w miesiącu, ARO jest szacowane 
na poziomie 24 (2 nowe wirusy × 12 mie-
sięcy w roku). Iloczyn współczynników 
SLE i ARO wylicza spodziewaną stratę 
roczną (ALE).
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Mając wyliczoną wartość spodziewanej 
rocznej straty, OUK powinien planować 
budżet na rozwiązania dotyczące bezpie-
czeństwa. Roczny koszt zabezpieczenia 
zawsze powinien być niższy od ALE. Jeżeli 
wartość zabezpieczeń przekracza wartość 
straty, to mamy do czynienia z niegospo-
darnością i niecelowością działań OUK. 
Oczywiście w niektórych sytuacjach 
takie działanie może być uzasadnione, 
np. w przypadku gdy utrata reputacji 
organizacji jest wyższa niż wysoki koszt 
wdrożenia zabezpieczeń. Audyt powinien 
również zbadać ten element analizy ryzyka 
przeprowadzanej przez OUK. Zdefinio-
wanym rodzajom ryzyka zawsze muszą 
odpowiadać konkretne działania zapobie-
gawcze, transformacje (ubezpieczenia), 
świadoma akceptacja lub unikanie. Analiza 
ryzyka często traktowana jest przez OUK 
jako wymóg regulacyjny, dokonywany tylko 
przy projektowaniu systemu. Wprowa-
dzenie cykliczności analizy w połączeniu 
z wykorzystywaniem wyników i mapowa-
niem tych danych z systemem zrównowa-
żonej karty wyników (Balanced Scorecard) 
może skutecznie budować przewagę kon-
kurencyjną. Decyzja o zaakceptowaniu 
zidentyfikowanego ryzyka jest całkowi-
cie do przyjęcia, natomiast zignorowanie 
ustaleń bez jakiejkolwiek oceny jest dużym 
zaniedbaniem23.

Usługi, infrastruktura i aplikacje

Złożoność technologiczna infrastruktury, 
aplikacji i usług z tym związanych może 
stanowić pewnego rodzaju wyzwanie dla 

23 C. Dotson: Bezpieczeństwo�w�chmurze.�Przewodnik�po�projektowaniu�i�wdrażaniu�zabezpieczeń, PWN, 
Warszawa 2020 r., s. 107.

audytora. Przy realizacji zadań nie jest 
wymagana szczegółowa wiedza dotyczą-
ca technologii. Ważne jednak, żeby audy-
tor był świadomy ich istnienia i dobrych 
praktyk wykorzystania. Wszędzie tam, 
gdzie jest wymagane głębsze zbadanie 
rozwiązań i technologii, audytor powi-
nien powoływać niezależnych ekspertów 
i wykorzystywać ich raporty oraz opinie. 
Do niedawna technologia była przewagą 
konkurencyjną. Organizacje nieustannie 
zwiększały budżety i inwestowały w na-
dziei, że uchroni je to przed cyberatakami. 
Oczywiście technologia nadal jest ważna, 
ale nie stanowi już przewagi konkurencyj-
nej. Powszechność narzędzi do cyberata-
ków, dostępność usług hackerskich w mo-
delu Hack as a Service powoduje, że mamy 
do czynienia z coraz większą liczbą ataków. 
Nie jest już kwestią, czy zostaniemy za-
atakowani, lecz raczej kiedy. Ma miejsce 
swego rodzaju transformacja, polegająca 
na odejściu od inwestycji technologicz-
nych na rzecz przygotowania operacyj-
nego na wypadek cyberataku. Działania 
audytowe powinny więc koncentrować 
się na sposobie zapewnienia poufności, 
integralności i dostępności infrastruktu-
ry i aplikacji.

Ważne, aby OUK określał w dokumenta-
cji cyberbezpieczeństwa sposób wprowa-
dzania systemów, prowadził ich rejestr, po-
siadał politykę dostępu do danych, przy za-
chowaniu zasady nadawania minimalnych 
uprawnień tylko do niezbędnych zasobów. 
Przy przeglądzie tego obszaru warto zwró-
cić uwagę, czy istnieje dokumentacja i pliki 
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konfiguracyjne dla urządzeń, czy są bez-
piecznie przechowywane i  opisane 
w bazie danych zarządzania konfiguracją 
(Configuration Management Data Base 
– CMDB). Ważne jest zweryfikowanie, 
czy OUK używa tylko systemów i aplikacji, 
które wcześniej zostały zdefiniowane i do-
puszczone do użytkowania. Celem audytu 
cyberbezpieczeństwa OUK nie jest prze-
prowadzanie testów penetracyjnych, ale ra-
czej sprawdzenie, czy operator regularnie 
podejmuje takie działania i wdraża reko-
mendacje potestowe.

Zarządzanie incydentem

Ustawa KSC24 nakłada na operatora obo-
wiązek monitorowania systemu informa-
cyjnego w trybie ciągłym. Często do mo-
nitoringu i zbierania logów ze wszystkich 
systemów operatorzy wykorzystują sys-
temy klasy SIEM (Security Information 
and Event Management), które dodatkowo 
mogą być wspierane systemami SOAR (Se-
curity Orchestration, Automation And Re-
sponse). Ustawa KSC nakłada obowiązek 
zbierania informacji o zagrożeniach cyber-
bezpieczeństwa i podatności na incyden-
ty25. Incydenty powinny być obsługiwane, 
co oznacza ich wykrywanie, rejestrowanie, 
analizę, prowadzenie działań prewencyj-
nych oraz minimalizujących negatywne 
skutki26. Do działań prewencyjnych czę-
sto wykorzystywany jest system infor-
macji o zagrożeniach w cyberprzestrzeni 
(Cyber Threat Intelligence – CTI). Analizy 

24 Art. 8.2. Ustawy z 5.7.2018 o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560).
25 Art. 8.3. Ustawy z 5.7.2018 o Krajowym Systemie..., op.cit.
26 K. Liderman: Bezpieczeństwo�informacyjne…,�op.cit., s. 51-64.
27 Art. 8.4. ustawy KSC, Dz.U. z 2018 r. poz. 1560.

przeprowadzane dzięki narzędziom CTI 
pozwalają poznać „wroga”, uzyskać wiedzę 
o taktyce i technikach wykorzystywanych 
przez atakującego. Uzyskane informacje 
ułatwiają ocenę czy OUK posiada poten-
cjał do wykrycia ataku i skutecznej obrony. 
CTI nie może ograniczać się tylko do ana-
lizy alertów. Musi analizować wszystkie 
procesy biznesowe operatora usługi klu-
czowej. W czasie audytu warto zweryfi-
kować, czy OUK aktywnie używa CTI 
oraz w jaki sposób operacyjnie wykorzy-
stuje pozyskaną wiedzę.

KSC27 podkreśla obowiązek zarządzania 
incydentem przez OUK. Często do re-
alizacji tych zadań operatorzy powołują 
zespoły SOC (Security Operations Cen-
ter), które pracują w trybie 7/24. Dobrą 
praktyką w budowaniu SOC i organizacji 
zarządzania incydentami jest wykorzysta-
nie standardu ITIL. Skuteczna realizacja 
zadań wynikająca z zarządzania incydenta-
mi powinna obejmować cały cykl istnienia 
incydentu, począwszy od identyfikacji, 
przez kwalifikację i reagowanie, a kończąc 
na zamknięciu i raportowaniu wniosków.

W ramach okresowej, corocznej wery-
fikacji poprawności i skuteczności działań 
SOC operator usługi kluczowej powinien 
wprowadzić regularne testy procedur (sy-
mulacje wystąpienia incydentu). Incyden-
ty muszą być klasyfikowane według zasad 
opisanych w dokumentacji bezpieczeństwa 
OUK. Kanał komunikacji i procedura zgła-
szania naruszeń bezpieczeństwa powinny 
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być sformalizowane i obejmować również 
obowiązki regulacyjne. Przykładowo, in-
cydenty poważne, którymi według Mini-
sterstwa Cyfryzacji są te, które powodują 
poważne obniżenie jakości lub przerwanie 
realizacji świadczenia usługi kluczowej, na-
leży zgłaszać do właściwego CSIRT w ciągu 
24 godzin28.

Warto też zwrócić uwagę, czy obsługa 
incydentów dokumentowana jest w jed-
nym miejscu, czy jest ustalony czas reakcji 
i mierzony czas jego obsługi. W ramach 
zarządzania incydentami OUK powinien 
posiadać zdefiniowane procesy zbierania 
dokumentacji dowodowej w ramach kry-
minalistyki cyfrowej. Wewnętrzne struk-
tury SOC muszą współpracować ze sobą 
na poziomie wielu OUK z tego samego 
sektora. Obecnie CSIRT dla sektora 
usług finansowych funkcjonuje przy Ko-
misji Nadzoru Finansowego. Przy Mini-
sterstwie Klimatu powołano sektorowy 
Zespół Udostępniania Informacji i Analiz 
Information Sharing and Analysis Centre 
(ISAC) dla operatorów z sektora ener-
getycznego. Dobrą praktyką jest powo-
ływanie podobnych zespołów w innych 
sektorach. Współpraca i wymiana infor-
macji, wspólna baza zagrożeń skutecznie 

28 Art. 11.1. Ustawy z 5.7.2018 o Krajowym Systemie..., op.cit.
29 Art. 8.2. Ustawy z 5.7.2018 o Krajowym Systemie..., op.cit.

zwiększa odporność na cyberataki i łagodzi 
skutki ich wystąpienia.

Zarządzanie tożsamością i dostępem

System zarządzania cyberbezpieczeń-
stwem OUK, zgodnie z ustawą KSC29, 
powinien obejmować bezpieczeństwo fi-
zyczne i środowiskowe, uwzględniające 
kontrolę dostępu. Bezpieczeństwo fizyczne 
obejmuje: ochronę fizyczną obiektu OUK, 
monitoring wizyjny i system kontroli do-
stępu. Kontrola dostępu środowiskowego 
powinna zawierać mechanizmy identyfi-
kacji, oceny autentyczności i autoryzacji 
użytkownika. Identyfikacja może opierać 
się na unikalnej nazwie użytkownika, czę-
sto kombinacji imienia i nazwiska. Dobrą 
praktyką jest stosowanie wieloelemento-
wej oceny autentyczności, która stanowi 
kombinację kilku technik. Autoryzacja 
jest nadaniem uprawnień do podejmowa-
nia określonych działań we wskazanych 
obiektach lub podmiotach. Jej celem 
jest kontrola dostępu, która potwierdza, 
czy dany podmiot jest uprawniony do ko-
rzystania z żądanego zasobu. Kontrola do-
stępu jest kluczowa z perspektywy ochro-
ny przed utratą poufności, integralności 
i dostępności.

Rysunek 3. Postępowanie po wystąpieniu incydentu

Źródło: Opracowanie własne.
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Dostęp do zasobów powinien być przy-
dzielany na zasadzie minimalnych upraw-
nień, niezbędnych do realizacji zadań. Pro-
wadząc audyt tego obszaru warto zwrócić 
uwagę, czy zachowana jest poufność da-
nych przez wykorzystanie mechanizmów 
szyfrowania.

Plany zapewnienia ciągłości działania

Ustawa KSC30 określa wymogi wdrożenia 
przez OUK odpowiednich i proporcjo-
nalnych do szacowanego ryzyka środków 
technicznych i organizacyjnych zapewnia-
jących bezpieczeństwo i ciągłość dostaw 
usług, od których zależy świadczenie usługi 
kluczowej. W ramach realizacji tych zadań 
OUK powinien regularnie przeprowadzać 
analizę wpływu zdarzenia na biznes (Busi-
ness Impact Analysis – BIA). Analiza BIA 
określa krytyczne procesy i zasoby nie-
zbędne do realizacji usług kluczowych. 
Celem BIA jest nadanie priorytetów ry-
zyku, zarówno ilościowo, jak i jakościowo 
oraz wypracowanie planów radzenia sobie 
z zagrożeniami. W ramach analizy BIA 
określane są kluczowe wskaźniki doty-
czące docelowego czasu odtworzenia pro-
cesu i zasobów (Recovery Time Objective 
– RTO i Recovery Point Objective – RPO), 
budowana jest też minimalna akceptowal-
na konfiguracja (MAK) dla procesów31.

Przeprowadzając audyt tego obszaru 
warto zwrócić uwagę, czy w strukturach 
OUK znajduje się zespół, który zarządza 

30 Art. 8.2. Ustawy z 5.7.2018 o Krajowym Systemie..., op.cit.
31 K. Liderman: Bezpieczeństwo�informacyjne…,�op.cit., s. 239-240.
32 K. Liderman: Bezpieczeństwo�informacyjne…,�op.cit., s. 241-262.
33 ISO�22301:2019�Security�and�resilience�–�Business�continuity�management�systems�–�Requirements,  

Genewa 2019 r.

i nadzoruje procesy ciągłości działania 
operatora. System zarządzania ciągło-
ścią jest ściśle powiązany z zarządzaniem 
kryzysowym. Kluczowa jest weryfikacja, 
czy dla dokumentacji bezpieczeństwa 
OUK przewidziano politykę zarządza-
nia ciągłością oraz strategię BCM (Bu-
siness Continuity Management). BCM 
powinna obejmować środki prewencyjne 
i ochronne, wskazywać potencjalną nie-
dostępność systemów oraz kontrahentów 
i kluczowych dostawców. Warto przeana-
lizować szczegółowe procesy biznesowe, 
zasoby i podlegające im scenariusze nie-
dostępności, które powinny być realizo-
wane przez OUK w ramach analizy BIA. 
Ważne jest, aby analizę przeprowadzali 
właściciele procesów i zasobów. Meto-
dyka BIA uwzględnia policzalne (np. fi-
nansowe) i jakościowe kategorie wpływu 
(np. skutki prawne, reputacja) niedostęp-
ności na procesy biznesowe. Ważne jest, 
aby krytyczne procesy operatora i ich rola 
były określone kompleksowo i aby pro-
wadziło to do tworzenia planów ciągłości 
działania (Business Continuity Planning 
– BCP) i planu awaryjnego (Distribu-
tion Requirements Planning – DRP)32. 
Dobrą praktyką w zarządzaniu ciągłością 
działania jest wykorzystanie standardu 
ISO 2230133.

Plany BCP i DRP powinny być doku-
mentami chronionymi. Plan zapewnienia 
ciągłości działania często jest dokumentem 
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niedocenianym przez kierownictwo OUK. 
Dopiero zewnętrzne okoliczności (wymogi 
regulacyjne, współpraca z zaawansowa-
nym w tym obszarze partnerem, kata-
strofa lub sytuacja kryzysowa) prowadzą 
do opracowania dokumentów zapewnienia 
ciągłości procesów biznesowych.

Plan BCP składa się z fazy aktywacji, 
odtworzenia i przywrócenia34. Faza akty-
wacji obejmuje proces powiadomienia per-
sonelu odpowiedzialnego za odtworzenie 
procesu biznesowego i przeprowadzenie 
oceny szkody do chwili podjęcia decyzji 
do uruchomieniu planu. Faza odtworze-
nia koncentruje się na planach DRP. Faza 
przywrócenia skupia się na odtworzeniu 
operacyjnej funkcji operatora, zarówno 
w obiekcie istniejącym, jak i nowym. Plan 
BCP powinien zawierać listę kontaktów 
na potrzeby zarządzania kryzysowego, 
określać ich role i odpowiedzialność, 
sposoby i kanały komunikacji, procedu-
ry odtworzenia procesów biznesowych 
oraz scenariusze łagodzenia ryzyka.

Badając ten obszar warto zwrócić uwagę 
nie tylko czy analiza BIA jest regularnie 
przeprowadzana i daje wystarczające in-
formacje do tworzenia planów BCP i DRP, 
ale również, czy plany są cyklicznie ak-
tualizowane oraz testowane. Plany BCP 
szybko stają się nieaktualne (zmiana tech-
nologii, łączenie przedsiębiorstw, zmiany 
personalne). Warto więc zwrócić uwagę, 
czy zdefiniowano odpowiedzialność ope-
ratora za jego realizację, czy postanowie-
nia zawarte w planach były zatwierdzane 
przez kierownictwo wyższego szczebla, czy 

34 K. Liderman: Bezpieczeństwo informacyjne…, op.cit., s. 242.

kadra odpowiedzialna za przygotowywanie 
i aktualizację planów wykonuje te same 
zadania w ramach powierzonych jej obo-
wiązków pracowniczych.

Podsumowanie
Audyt cyberbezpieczeństwa operatorów 
usług kluczowych w ramach ustawy KSC 
to swego rodzaju zdjęcie organizacji. Wska-
zuje miejsce, w którym podmiot się znaj-
duje oraz kierunki rozwoju. Jest też waż-
nym elementem budowania bezpieczne-
go środowiska służącego zapewnieniu 
usług kluczowych. Jego wyniki nie tylko 
informują na ile organizacja jest gotowa 
do realizacji celów związanych z cyber-
bezpieczeństwem, ale również wskazu-
ją kierunki przyszłych działań. To ważne 
narzędzie dające wiedzę i pozycjonujące 
operatora w danym sektorze. Stosowanie 
metodycznego podejścia, uwzględniającego 
specyfikę branży, w której działa podmiot, 
zwiększa efektywność działań, skraca czas 
przeprowadzenia badania i ułatwia komu-
nikację z jednostką kontrolowaną.

Zauważalna jest tendencja, że przepisy 
prawa nie definiują konkretnego sposo-
bu tworzenia systemu cyberbezpieczeń-
stwa, a raczej wskazują kluczowe obszary. 
Sztywne wymogi regulacyjne zastępowane 
są otwartością na własne, dobre metody 
wprowadzane przez OUK. Rolą audytora 
jest wspieranie tych działań, korygowa-
nie tam gdzie jest to niezbędne oraz pod-
kreślanie znaczenia, jeśli brakuje takiej 
świadomości wśród interesariuszy. Jego 
zadaniem nie jest utrudnianie realizacji 
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usługi kluczowej, ale pomoc w znalezie-
niu optymalnych i najbezpieczniejszych 
rozwiązań.

Być może w niedalekiej przyszłości audyt 
zastąpi technologia Blockchain, czyli sys-
tem rejestru rozproszonego, który może 
być użyteczny wszędzie tam, gdzie wy-
stępuje kontrola autentyczności, zgodno-
ści i nadzór regulacyjny. Do tego czasu 
audyt pozostanie najważniejszym narzę-
dziem podejmowanym w ramach działań 

nadzorczych związanych z cyberbezpie-
czeństwem operatora usług kluczowych, 
służącym budowie systemu bezpieczeń-
stwa narodowego.

ADAM WYGODNY
ekspert nadzoru  
nad cyberbezpieczeństwem 
w sektorze bankowym

Słowa kluczowe: krajowy system cyberbezpieczeństwa, ustawa KSC, audyt bezpieczeństwa 
systemu informacyjnego, audyt cyberbezpieczeństwa operatorów usług kluczowych, operator 
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ABSTRACT
Methods for Cybersecurity Auditing – Act on the National Cybersecurity System
The Act on the National Cybersecurity System (Polish: Krajowy System 
Cyberbezpieczeństwa, KSC), which is the first regulation that provides legal and or-
ganisational basis for a cybersecurity system, was signed by the President of Poland 
on 1 August 2018. The adoption of the Act is a response to the obligatory implemen-
tation of the Directive of the European Parliament and of the Council on security of 
network and information systems (the NIS Directive). The objective of the Act on 
KSC is to establish an effective information technology system at the national level. It 
defines the entities that constitute the system, especially key services operators, and 
obliges them to conduct regular audits of IT systems security. At the same time, the 
Act emphasises the importance of providing a method for unified reporting on audit 
results, in this way minimising subjectivity of evaluations – yet the Act itself does 
not define the method. The methodology for IT security auditing should combine, in 
a comprehensive manner, legal requirements and standards with good practices in the 
area. In his article, the author has attempted to summarise the methodologies and stan-
dards for cybersecurity management, taking into account the experience of auditors.

Adam Wygodny, expert in cybersecurity supervision in the banking sector

Key words: national cybersecurity system, Act on KSC, IT security audit, audit of key 
services operators cybersecurity, key services operators, IT audit methodology



Nr 2/marzec-kwiecień/2021 91 

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.13   kontrola i audyt

MARCIN KALIŃSKI, RAFAŁ KOBRYŃSKI

Centralizacja podatku VAT w samorządach

Problemy organizacyjne, finansowe i kadrowe

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) przeprowadziły centralizację rozliczeń po-
datku VAT1, popełniły przy tym jednak wiele błędów. Przyczyną były skomplikowa-
ne i niejednoznaczne przepisy oraz niejednolite orzecznictwo. O złożoności zagadnień 
świadczy liczba 369 wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów 
prawa podatkowego złożonych przez skontrolowane samorządy. Część spornych kwe-
stii nadal czeka na ostateczne rozstrzygnięcie przed wojewódzkimi sądami admini-
stracyjnymi lub Trybunałem Sprawiedliwości UE. Dotychczas średni czas trwania 
postępowania w tych sprawach przed sądami wojewódzkimi wynosił ponad 2,5 roku, 
a  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) przeszło 5  lat. Ze  względu 
na wagę zagadnienia NIK podjęła kontrolę, aby sprawdzić czy JST prawidłowo re-
alizują zadania związane z centralizacją VAT.

Uwagi ogólne
Jednostki samorządu terytorialnego 
są aktywne głównie w sferze prawa 
publicznego, pozostają jednak również 
podmiotem stosunków cywilnopraw-
nych. Nabywają i same wykonują różne-
go rodzaju dostawy i usługi, prowadząc 
działalność gospodarczą w rozumieniu 
art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług2.

1 Skonsolidowanie rozliczeń VAT całej jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że zarówno jednost-
ki budżetowe, jak i samorządowe zakłady budżetowe z uwagi na ustrojową niesamodzielność powinny być 
uwzględniane w składanych przez samorządy deklaracjach podatku VAT.

2 Dz.U. z 2020 r. poz. 106, ze zm., dalej: „ustawa o VAT”.
3 Sygn. akt I FPS 1/13 (opubl. ONSAiWSA z 2013 r., nr 6, poz. 96).

Przez wiele lat gminy oraz samorzą-
dowe jednostki budżetowe rejestrowa-
ły się i rozliczały jako odrębni podatnicy 
VAT. Znajdowało to wyraz w praktyce 
organów podatkowych i orzecznictwie 
sądów administracyjnych. Co istotne, 
24 czerwca 2003 r., Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny podjął uchwałę w skła-
dzie siedmiu sędziów3, w wyniku której 
rozpoczęła się zmiana dotychczasowego 
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podejścia. W uchwale tej stwierdzono bo-
wiem, że w świetle art. 15 ust. 1 i 2 usta-
wy o VAT, gminne jednostki budżetowe 
nie są podatnikami VAT. 

O zmianie dotychczasowej praktyki 
traktowania jednostek organizacyjnych 
samorządów w obszarze VAT przesądził 
wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) z 29 września 2015 
roku4. Zgodnie z nim podmioty prawa pu-
blicznego, takie jak gminne jednostki bu-
dżetowe, nie mogą być uznane za podat-
ników VAT, ponieważ nie spełniają kry-
terium samodzielności, o którym mowa 
w art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/
WE Rady Europejskiej z 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu po-
datku od wartości dodanej5. Argumento-
wano, że jednostki te nie ponoszą ryzyka 
związanego z działalnością gospodarczą 
powierzoną im w imieniu i na rachunek 
gminy oraz nie odpowiadają za szkody spo-
wodowane tą działalnością, gdyż nie dys-
ponują własnym majątkiem, nie osiągają 
własnych dochodów i nie ponoszą kosztów 
takiej działalności.

Uwarunkowania centralizacji
Ustawodawca zdecydował się więc 
na wprowadzenie epizodycznego aktu 
prawnego, który dotyczy rozliczania VAT 
w samorządzie terytorialnym. Ustawa 
z 5 września 2006 r. o szczególnych zasa-
dach rozliczeń podatku od towarów i usług 

4 W sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów.
5 Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1, ze zm.
6 Dz.U. z 2018 r. poz. 280, dalej: „ustawa o centralizacji VAT”.
7 Jedna ze struktur jednolitego pliku kontrolnego, obejmująca dane ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.
8 Numer Identyfikacji Podatkowej.

oraz dokonywania zwrotu środków publicz-
nych przeznaczonych na realizację projek-
tów finansowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej lub od państw członkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
przez jednostki samorządu terytorialnego6, 
weszła w życie 1 października 2016 r. Sfor-
mułowano w niej bezwzględny obowiązek 
scentralizowania rozliczeń VAT w samo-
rządach najpóźniej do 1 stycznia 2017 r. 
Dotyczy on utworzonych przez samorząd 
terytorialny jednostek budżetowych, zakła-
dów budżetowych oraz urzędów gmin, sta-
rostw powiatowych i urzędów marszałkow-
skich. Jednocześnie ustawa nie zawierała 
przepisów, które określałyby sposób prze-
prowadzenia centralizacji. Jej celem miało 
być uczynienie z samorządów oraz ich jed-
nostek organizacyjnych jednego podat-
nika, składającego jedną deklarację VAT 
i jeden plik JPK_VAT7 oraz posiadającego 
jeden NIP8.

Zadania związane z centralizacją rozli-
czeń stanowiły więc duże wyzwanie or-
ganizacyjne, finansowe i kadrowe.

Pomimo centralizacji samorządy nadal 
pozostały specyficznym podmiotem wy-
stępującym w dwóch reżimach prawnych, 
tj. jako podatnik VAT lub jako organ wła-
dzy publicznej. Taki dualizm sprowadza 
się zatem do oceny, czy przy danej dosta-
wie towarów, czy też świadczeniu usług, 
samorząd – działając za pośrednictwem 
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jednostek organizacyjnych – występuje 
w obrocie w charakterze podatnika VAT. 
Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 6 ustawy 
o VAT, nie uznaje się za podatnika organów 
władzy publicznej oraz urzędów obsługu-
jących te organy w zakresie realizowanych 
zadań nałożonych odrębnymi przepisami 
prawa, dla realizacji których zostały one 
powołane, z wyłączeniem czynności wyko-
nywanych na podstawie zawartych umów 

cywilnoprawnych. Gdy JST – przez swoje 
organy – podejmuje działania o charakte-
rze władczym, korzystając z przyznanych 
jej przepisami prawa kompetencji (impe-
rium), nie funkcjonuje w warunkach kon-
kurencji. Wtedy działa jako organ władzy, 
a nie jako podatnik VAT, czyli nie wyko-
nuje działalności gospodarczej. Jeśli jed-
nak samorząd jest uczestnikiem obrotu 
na konkurencyjnym rynku, to okoliczność, 

Tabela 1: Wyzwania i korzyści związane z centralizacją rozliczeń VAT

Wyzwania Korzyści 

Wejście przez JST w prawa i obowiązki 
jednostek organizacyjnych, które dotychczas 

były samodzielnymi podatnikami VAT 
albo korzystały ze zwolnienia podmiotowego.
Występowanie w dwóch reżimach prawnych, 
tj. jako podatnik VAT lub jako organ władzy 
publicznej – wątpliwości co do klasyfikacji 

dostaw i usług w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych.

Połączenie informacji z różnych dziedzin jakimi 
zajmują się JST i jednostki organizacyjne.

Dostosowanie struktur organizacyjnych 
do nowych zadań.

Konieczność sporządzenia scentralizowanej 
deklaracji VAT-7 oraz plików JPK_VAT  

w formie elektronicznej.
Potrzeba nabycia narzędzi informatycznych 

wspierających cały proces.

Ustanowienie nowych zasad  
wspólnego rozliczania VAT.

Ustalanie odrębnie dla jednostek 
organizacyjnych prewspółczynników 
i współczynników do odliczeń VAT.

Ograniczone środki i zasoby  
do wykonania tego zadania.

Przeszkolenie pracowników jednostek 
organizacyjnych w zakresie nowych 

obowiązków związanych z podatkiem VAT.

Jedna, wspólna polityka JST w sprawach 
związanych z wykonywaniem czynności 

opodatkowanych VAT.

Czynności między jednostkami organizacyjnymi 
danej JST stały się czynnościami 

wewnętrznymi, które nie wywołują 
konsekwencji w podatku VAT  

(w ich trakcie nie dochodzi do obrotu 
i nie są dokumentowane fakturami).

Możliwość przejściowego  
(do końca 2018 r.) stosowania 

dotychczasowych kas rejestrujących  
(jeżeli istniał wcześniej taki obowiązek).

Potwierdzenie wcześniejszego prawa 
do zwolnień poszczególnych jednostek 
ze względu na wartości ich sprzedaży 

i ustalenie, że było ono skuteczne 
aż do dokonania centralizacji rozliczeń VAT.

Obsługa za pomocą jednego systemu 
informatycznego wspierającego procesy 

finansowo-księgowe.

Centralizacja rozliczeń VAT może być 
pierwszym etapem budowy kompleksowego 

rozwiązania obejmującego inne obszary 
funkcjonowania JST i jej jednostek 

organizacyjnych (kadry i płace, zarządzanie 
majątkiem, obieg dokumentów) w formie 

centrum usług wspólnych.

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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że mamy do czynienia z zadaniami wła-
snymi, jest bez znaczenia dla określenia 
jej statusu jako podatnika VAT9.

Duża liczba wydawanych interpretacji 
przepisów prawa podatkowego, toczących 
się postępowań i kontroli podatkowych, 
sporów przed sądami administracyjnymi 
oraz postępowań przed TSUE dowodzi, 
że samorządy mają z tym liczne problemy. 
Złożoność zagadnień związanych z rozli-
czeniami VAT organów władzy publicznej 
została dostrzeżona również przez Komisję 
Europejską, która w 2014 r. przeprowa-
dziła konsultacje publiczne: Przepisy VAT 
dotyczące organów publicznych i zwolnień 
podatkowych w interesie publicznym10. Spe-
cyficzny charakter czynności wykonywa-
nych przez dany samorząd powoduje liczne 
problemy w rozliczaniu tego podatku11, 
tym więcej, że część spornych kwestii 
nadal czeka na ostateczne rozstrzygnię-
cie przed NSA lub TSUE.

Zakres kontroli
Ze względu na wagę zagadnienia, NIK pod-
jęła kontrolę12 w siedmiu urzędach miast13 
(UM) oraz w siedmiu starostwach powia-
towych14 (SP). Objęto nią lata 2016–2019. 
Celem było dokonanie oceny, czy samorządy 

9 Np. świadczenie usług cmentarnych, usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
10 VAT�legislation�on�public�bodies�and�tax�exemptions�in�the�public�interest.
11 W szczególności wynika to z faktu prowadzenia wielu rodzajów działalności powodujących odmienne skutki 

na gruncie podatku VAT – działalności opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu, a to łą-
czy się z koniecznością stosowania proporcji zarówno na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, jak i art. 86 
ust. 2a-2h tej ustawy.

12 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Centralizacja�podatku�VAT�w�jednostkach�
samorządu�terytorialnego, nr ewid. 17/2020/P/19/109/LWR, Delegatura NIK we Wrocławiu, lipiec 2020 r.

13 W: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.
14 W: Nowym Dworze Gdańskim, Częstochowie, Nowym Sączu, Sieradzu, Czarnkowie, Gryfinie i Kłodzku.
15 Od 7 522,7 tys. zł (UM Szczecin) do 73 519,6 tys. zł (UM Wrocław).
16 Od 187,1 tys. zł (SP Gryfino) do 887,8 tys. zł (SP Częstochowa).

prawidłowo realizują zadania związane 
z centralizacją rozliczeń w VAT.

Badanie przeprowadzono w trzech płasz-
czyznach:

 • przygotowanie i wdrożenie zadań zwią-
zanych z centralizacją rozliczeń w VAT,

 • wypełnianie obowiązków podatników 
VAT przez samorządy,

 • podejmowanie działań przez JST służą-
cych realizacji uprawnień podatnika VAT.

Ustalenia kontroli
Nieuzyskiwanie dochodów z VAT 
przez budżet państwa

W latach 2015–2019 (I półr.), w skali całego 
kraju, budżet państwa nominalnie nie uzy-
skiwał dochodów z VAT od JST, gdyż zwro-
ty tego podatku były większe od dokony-
wanych wpłat. Wpływy z VAT generowały 
jedynie powiaty oraz gminy (wyłącznie 
w 2017 r.) i miasta na prawach powiatu 
(wyłącznie w 2016 r.). Podobna tendencja 
miała miejsce w 14 skontrolowanych JST. 
Jednostki te od rozpoczęcia centralizacji 
rozliczeń do III kwartału 2019 r. dokona-
ły wpłat do urzędów skarbowych w łącz-
nej wysokości 221 958,1 tys. zł, w tym: 
UM – 217 848,8 tys. zł15 (98,1%), a SP 
– 4109,3 tys. zł16 (1,9%). W tym samym
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okresie uzyskały one kwotę VAT do zwro-
tu w wysokości 222 802,8 tys. zł, w tym: 
UM – 221 387,1 tys. zł17 (99,4%), a SP 
– 1415,7 tys. zł18 (0,6%)19. W przybliżeniu 
zwroty były więc równe wpływom (róż-
nica wyniosła mniej niż 4‰), co nie zmie-
nia faktu, że budżet państwa nie uzyskał 
wpływów z VAT od kontrolowanych JST. 
Jest to o tyle interesujące, iż generalnie jed-
nym z głównych wpływów budżetowych 
są te z VAT. W swoim stanowisku do Infor-
macji o wynikach kontroli Minister Finan-
sów zadeklarował, że będą w tym przed-
miocie przeprowadzane analizy.

17 Od 1 294,2 tys. zł (UM Katowice) do 88 794,4 tys. zł (UM Poznań). UM Wrocław nie uzyskał podatku VAT do zwrotu.
18 Tylko SP Gryfino.
19 Różnica między wielkością zwrotów i wpływów z VAT między skontrolowanymi UM z jednej strony a SP 

z drugiej, wynikała ze znacznej różnicy skali dokonywanych operacji gospodarczych (skontrolowane UM 
są dużymi miastami na prawach powiatu).

20 Urzędy Miast w: Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie oraz Starostwa Powiatowe w: Kłodzku, 
Częstochowie, Nowym Sączu, Czarnkowie.

Zlecenie przygotowania procedur VAT

Aż dziewięć skontrolowanych JST20 zleciło 
przygotowanie procedur dotyczących cen-
tralizacji rozliczeń VAT firmom zewnętrz-
nym (kancelarie doradztwa prawnego i po-
datkowego), mimo że posiadały własne 
zasoby. W rezultacie podmiotom zewnętrz-
nym wypłacono 666,9 tys. zł za wykonanie 
usług, które należały do ustawowych zadań 
UM i SP. W związku z rozpoczęciem proce-
su centralizacji wydatkowano 1465,7 tys. zł 
na zakup odpowiedniego oprogramowa-
nia informatycznego oraz 141,4 tys. zł na 
szkolenia, konsultacje i publikacje fachowe. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Rysunek 1. Wpłaty i zwroty VAT w kontrolowanych JST w latach 2017–2019 (III kwartał), w tys. zł
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 JST ponosiły również21, po rozpoczęciu 
procesu centralizacji rozliczeń VAT, wy-
datki na utrzymanie wspierającego opro-
gramowania informatycznego (aktualizacje, 
licencje, usługi wsparcia i asysty technicz-
nej) w łącznej wysokości 1 008,3 tys. zł. 

Siedem samorządów22 w latach 2017–2019, 
tj. po zakończeniu centralizacji, ponosi-
ło koszty usług doradztwa podatkowego 
w łącznej wysokości 874,2 tys. zł.

Wnioski o interpretacje prawa

Kontrolowane JST w latach 2016–2019 
złożyły łącznie 369 wniosków o wydanie 
interpretacji przepisów prawa podatkowe-
go w sprawie scentralizowanych rozliczeń 
VAT. Dowodzi to m.in. złożoności owych 
zagadnień23. Z kolei w latach 2017–2019 
wydano siedem interpretacji ogólnych 
dotyczących podatku VAT, jednak żadna 
nie była związana z problematyką centra-
lizacji rozliczeń. Zdaniem NIK stosowanie 
interpretacji ogólnych w większym niż do-
tychczas zakresie mogłoby przyczynić się 
do zwiększenia jednolitości i przejrzystości 
działań związanych ze stosowaniem przepi-
sów prawa podatkowego, jak również bar-
dziej efektywnego wykorzystania zasobów 
Krajowej Administracji Skarbowej. Nale-
ży w tym kontekście wskazać, że ustawa 
z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa24, w części dotyczącej interpretacji 

21 Oprócz wydatków na wynagrodzenia.
22 Urzędy Miast w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie oraz Starostwa Powiatowe w: 

Kłodzku, Czarnkowie.
23 Z danych Ministerstwa Finansów wynikało, że w latach 2017–2019 (do 30 września) dla wszystkich JST 

wydano 502 interpretacje przepisów prawa podatkowego, odnoszące się do zagadnień związanych z cen-
tralizacją rozliczeń VAT. Z tego aż 303 interpretacje (60,4%) zostały zaskarżone do wojewódzkich sądów 
administracyjnych i 130 interpretacji (42,9%) zostało uchylonych. Średni czas trwania postępowania sądo-
wo-administracyjnego wynosił 86 dni.

24 Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm. Dalej: „Ordynacja podatkowa”.

ogólnych, nie zawiera przepisu wskazujące-
go na zasadność ich wydania, gdy w analo-
gicznych stanach prawnych i faktycznych 
o wydanie interpretacji indywidualnych 
zwraca się wielu podatników (lub wiele 
JST). W związku z powyższym, w oce-
nie NIK zasadna jest zmiana przepisów 
prawa w tym zakresie. Przyczyniłaby się 
ona do zapewnienia większej jednolitości 
stosowania przepisów prawa podatkowe-
go, co stanowi jeden z ustawowych celów 
działalności Ministra Finansów.

JST jako podatnik VAT 
i organ władzy publicznej

Samorządy działają w charakterze po-
datników VAT, gdy wykonują czynności 
inne niż te, które mieszczą się w ramach 
ich zadań oraz wykonują zadania własne, 
ale czynią to na podstawie umów cywil-
noprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). 
Jednakże stosowanie w praktyce art. 15 
ust. 6 ww. ustawy nasuwało skontrolowa-
nym JST szereg trudności interpretacyj-
nych i prowadziło do licznych sporów są-
dowo-administracyjnych. Brakuje bowiem 
określenia wyraźnych granic kiedy JST 
występuje jako podatnik, a kiedy takiego 
statusu nie posiada. W takich sytuacjach, 
w ocenie NIK, może być stosowana zasa-
da in dubio pro tributario, wprowadzona 
1 stycznia 2016 r., zgodnie z którą niedające 
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się usunąć wątpliwości co do treści prze-
pisów prawa podatkowego rozstrzyga się 
na korzyść podatnika.

Korekty deklaracji VAT-7  
powodujące zapłatę odsetek

Kontrola wykazała, że wszystkie JST skła-
dały korekty deklaracji VAT-7 w okresie ob-
jętym kontrolą. Łącznie złożono ich 121625. 
W wyniku zwiększenia kwoty zobowiąza-
nia podatkowego 10 JST26 uiściło odset-
ki za zwłokę od zaległości podatkowych, 
w łącznej wysokości 397,5 tys. zł27. Więk-
szość tych korekt była spowodowana błę-
dami po stronie jednostek organizacyj-
nych. Oznaczało to również większe ob-
ciążenie pracowników w urzędach miast 
i starostwach powiatowych, ponieważ 
to przez nich deklaracje podatkowe VAT-7 
były konsolidowane i centralnie korygowane. 
W ocenie NIK świadczy to o braku nale-
żytego nadzoru samorządów nad prawidło-
wością wykonywania zadań z zakresu VAT 
przez ich jednostki organizacyjne. Prawidło-
we rozliczanie podatku w tych jednostkach 
ma bezpośredni wpływ na prawidłowość 
odliczania i odprowadzania VAT przez JST, 
a przez to wpływa na wysokość wpłacanych 
odsetek od zaległości podatkowych.

Schematy podatkowe

Tylko UM Szczecin przekazywał Sze-
fowi KAS informacje o  schematach 

25 Z tego: urzędy miast – 1149 (94,5%), a starostwa powiatowe – 67 (5,5%).
26 Z wyjątkiem Starostw Powiatowych w: Częstochowie, Nowym Sączu, Czarnkowie i Gryfinie, gdyż złożo-

ne korekty deklaracji podatkowych VAT-7 nie wpłynęły na zmianę wysokości zobowiązania podatkowego, 
albo nie skutkowały obowiązkiem uiszczenia odsetek podatkowych (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej).

27 Z tego: urzędy miast – 396,0 tys. zł (99,6%), a starostwa powiatowe – 1,5 tys. zł (0,4%).
28 Schematem podatkowym jest uzgodnienie, które spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę 

rozpoznawczą lub posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

podatkowych28 w VAT, o których mowa 
w art. 86a-86o Ordynacji podatkowej. Po-
zostałe skontrolowane JST wskazywały 
m.in., że nie miały u nich miejsca sytu-
acje powodujące konieczność opracowania 
i przekazania takich schematów. Niejed-
noznaczność nowych regulacji (obowią-
zujących od 1 stycznia 2019 r.), budząca 
wiele wątpliwości interpretacyjnych mogła 
sprawiać, że informacje te nie były prze-
syłane do Szefa Krajowej Administra-
cji Skarbowej. Objaśnienia podatkowe 
wydane przez Ministerstwo Finansów 
w tej sprawie nie zawierały żadnych wy-
tycznych uwzględniających specyfikę roz-
liczeń VAT przez JST, więc nie rozwiały 
tych wątpliwości.

Dopiero po upływie 10 miesięcy od po-
czątku obowiązywania przepisów w spra-
wie schematów podatkowych Minister 
Finansów powołał zespół opiniodawczo-
-doradczy, do zadań którego należy opra-
cowywanie i przedstawianie opinii, analiz, 
wniosków oraz propozycji dotyczących 
usprawnienia i uszczelnienia funkcjono-
wania systemu podatkowego jeśli chodzi 
o przepisy odnoszące się do informowania 
o schematach podatkowych.

Ministerstwo Finansów nie prowadziło 
statystyk na temat przekazywania przez 
JST informacji o schematach podatko-
wych w VAT, gdyż system informatycz-
ny (MDR), w którym gromadzone są dane 
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nie posiadał umożliwiających to narzędzi 
analitycznych. Moduł analityczny systemu 
MDR był na etapie tworzenia, co pozwo-
li w przyszłości na sporządzanie takich 
raportów.

Prezentacja w budżecie JST 
dochodów opodatkowanych VAT

Wszystkie samorządy ustaliły, co do za-
sady, że dochody wynikające z dokony-
wanej sprzedaży opodatkowanej VAT 
należy ujmować w sprawozdaniach z wy-
konania planu dochodów budżetowych 
samorządowej jednostki budżetowej 
(Rb-27S) w kwotach netto, czyli bez po-
datku. Przejmując obowiązki podatnika 
VAT za swoje jednostki organizacyjne, 
każda JST opracowała odpowiednie pro-
cedury rozliczeń. Przyjęto w nich różny 
(niejednolity) sposób ewidencjonowania 
i pomniejszania tych dochodów, co spo-
wodowało, że pomiędzy poszczególnymi 
samorządami istniały różnice w sposobie 
ujmowania podatku VAT. Poziom do-
chodów budżetowych wykazywanych 
w sprawozdaniu Rb-27S zależny jest bo-
wiem od przyjętych przez JST w ramach 
procedury centralizacji VAT zasad wyce-
ny dochodów i wydatków budżetowych. 
Zatem skutkiem stosowanych w samorzą-
dach praktyk dotyczących centralizacji 
rozliczeń podatku VAT mogą być znie-
kształcenia i niedostateczne wypełnianie 
w sprawozdawczości budżetowej kryte-
rium porównywalności i wiarygodności 
oraz kryterium przejrzystości finansów 
publicznych.

Obecnie brakuje przepisów określa-
jących szczególne zasady wykonywania 
budżetu JST, wynikających z centrali-
zacji rozliczeń VAT. Choć Ministerstwo 

Finansów w wydanych na tę okoliczność 
wyjaśnieniach wskazało, że w sprawozda-
niu Rb-27S dochody powinny być ujmowa-
ne w kwotach netto (bez VAT), to istnieją 
wątpliwości, czy nie stoi to w sprzeczności 
m.in. z kasową zasadą wykonania budżetu, 
o której mowa w ustawie o finansach pu-
blicznych. Co istotne, JST odprowadzając 
VAT działa w charakterze podatnika, nie 
jest płatnikiem oraz nie wykonuje zadania 
zleconego z zakresu administracji rządowej, 
tzn. nie jest zobowiązana do odprowadze-
nia części dochodów, a jest zobowiązana 
do zapłaty podatku VAT. Podatek VAT 
nie jest dochodem ani wydatkiem JST, 
lecz rozrachunkiem z urzędem skarbo-
wym w sytuacji, gdy z deklaracji VAT-7 
wynika zapłata zobowiązania.

Prawo do odliczania podatku VAT

Łącznie 13 JST korzystało z uprawnienia 
podatnika VAT polegającego na obniże-
niu kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego. Nie korzystało 
SP Nowy Dwór Gdański z uwagi m.in. 
na dodatkowe koszty, jakie musiałyby 
być poniesione na zatrudnienie w tym 
celu pracownika oraz ryzyko związane 
z nieprawidłowym odliczaniem podatku. 
W tym kontekście NIK zwróciła uwagę 
na niejednolite orzecznictwo organów 
podatkowych oraz sądów administra-
cyjnych w sprawie odliczenia podatku 
VAT. Ustawodawca nie sprecyzował 
w jaki sposób i w jakim zakresie towa-
ry i usługi muszą być wykorzystywane 
do wykonywania czynności opodatko-
wanych, aby umożliwiało to dokonanie 
odliczenia podatku naliczonego.

Jednostki samorządu terytorialnego 
dokonały odliczenia podatku w łącznej 
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wysokości 867 839,1 tys. zł29. Zdecy-
dowana większość odliczeń związana 
była z pozostałą działalnością (72,5%), 
inne zaś ze środkami trwałymi (27,5%).

Odliczanie VAT od wydatków 
na samochody

JST niejednolicie dokonywały odliczeń 
w przypadku wydatków ponoszonych 
na pojazdy samochodowe wykorzysty-
wane do tzw. działalności mieszanej30, 
tj. zarówno: 1) przy zastosowaniu proporcji 
wyliczonej dla tych jednostek31; 2) 50% 
kwoty podatku naliczonego32; 3) iloczynu 
50% kwoty podatku naliczonego i propor-
cji33. Wskazywały przy tym na problemy 
związane z interpretacją i zastosowaniem 
niejednoznacznych przepisów. W objętych 
badaniami wydatkach na pojazdy samo-
chodowe dokonano odliczeń VAT w wy-
sokości 142,9 tys. zł.

Mając w szczególności na uwadze to, 
że regulacja obu przepisów nie została 
oceniona przez sądy administracyjne, jak 
również rozbieżne stanowiska przedstawi-
cieli doktryny prawa podatkowego, NIK 
zrezygnowała z oceny działalności JST 
z punktu widzenia kryterium legalności 
jeśli chodzi o omawiane rozwiązania le-
gislacyjne.

29 Z tego: urzędy miast – 864 982,3 tys. zł (99,7%), a starostwa powiatowe – 2 856,6 tys. zł (0,3%).
30 Tj. zarówno w ramach działalności gospodarczej JST, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza 

(z wyjątkiem celów osobistych).
31 Artykuł 86 ust. 2a ustawy o VAT.
32 Artykuł. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
33 Zarówno art. 86a ust. 1 pkt 1 i art. 86a ust. 2a ustawy o VAT.
34 Urzędy Miast w: Poznaniu i Szczecinie oraz Starostwo Powiatowe w Kłodzku.
35 W Urzędzie Miejskim w Krakowie w maju 2019 r. rozpoczęto zadanie audytowe, którego celem było zapew-

nienie, że proces comiesięcznego przygotowania w jednostkach organizacyjnych i przekazania do tego urzę-
du informacji cząstkowej VAT był skuteczny. Audytem objęto 13 jednostek. W związku z kontrolą NIK audyt 
został wstrzymany i miał być kontynuowany w 2020 r.

Niewielka liczba kontroli i audytów

Kontrole wewnętrzne dotyczące realizacji 
zadań wynikających ze wspólnego rozli-
czania podatku VAT zostały przeprowa-
dzone przez trzy JST34. Tylko w jednym 
(Starostwo Powiatowe w Gryfinie) odbył 
się audyt35. W Urzędzie Miasta w Katowi-
cach w latach 2018–2019 zlecono doradcy 
podatkowemu przeprowadzenie audytu 
zewnętrznego w zakresie prawidłowości 
rozliczania podatku VAT, za który zapła-
cono 95,2 tys. zł. Ponadto w trzech JST 
przeprowadzano na podstawie uregulowań 
wewnętrznych: weryfikację prawidłowo-
ści rozliczeń (Urząd Miasta w Gdańsku), 
wewnętrzne przeglądy rozliczeń (Urząd 
Miejski Wrocławia) oraz czynności spraw-
dzające (Urząd Miasta w Szczecinie). 
Stwierdzone liczne nieprawidłowości zo-
stały skorygowane. Wskazuje to na dal-
szą potrzebę wzmacniania przez UM i SP 
działań nadzorczych nad prawidłową re-
alizacją przez ich jednostki organizacyjne 
obowiązków wynikających z ustawy o VAT 
i regulacji wewnętrznych.

Urzędy skarbowe i urzędy celno-skar-
bowe w latach 2017–2019 (do maja) prze-
prowadziły łącznie 87 kontroli w gminach 
(3,5% gmin) dotyczących podatku VAT, 
po wejściu w życie ustawy o centralizacji. 
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W 66 z nich (75,8%) stwierdzono niepra-
widłowości. Jednostki na poziomie powia-
towym i wojewódzkim nie były kontrolo-
wane. Mała liczba kontroli wynikała z tego, 
że JST, jako jednostki sektora finansów pu-
blicznych, nie są zaliczane do grup ryzyka 
w VAT. W ocenie NIK nie oznacza to jed-
nak, że działalność JST w ogóle jest wolna 
od ryzyka występowania nieprawidłowości.

Najważniejsze nieprawidłowości
Niewdrożenie metody odliczania VAT

Kontrola ujawniła nieprawidłowość pole-
gającą na zaniechaniu stosowania metody 
proporcjonalnego odliczenia podatku VAT 
za pomocą prewspółczynnika i współczyn-
nika w 2017 r. przez Łódź (jej 196 jednostek 
organizacyjnych). Stanowiło to naruszenie 
art. 86 ust. 1 i 2a oraz art. 90 ust. 1 i 2 usta-
wy o VAT. Do końca 2019 r. żadna z wy-
mienionych jednostek nie dokonała stosow-
nych korekt deklaracji cząstkowych VAT-7, 
ani też nie wskazała podatnikowi kwoty 
objętej korektą. W konsekwencji także de-
klaracje VAT-7 za wszystkie okresy 2017 r. 
nie zostały skorygowane i nie uwzględniały 
części kwot związanych z rozliczeniem po-
datku naliczonego, a tym samym nie wska-
zywały ostatecznej wartości zobowiązania 
podatkowego lub kwoty do zwrotu.

Nieprawidłowe udzielanie 
zamówień publicznych

Ujawniono nieprawidłowości w czterech 
postępowaniach o udzielenie zamówienia 

36 Urzędy Miast w: Łodzi i Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe w Sieradzu.
37 Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.
38 Urzędy Miast w: Łodzi, Poznaniu i Szczecinie.
39 Urzędy Miast w: Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie oraz Starostwa Powiatowe w: Kłodzku, Nowym 

Dworze Gdańskim, Nowym Sączu, Sieradzu, Czarnkowie, Gryfinie.

publicznego (12,9% skontrolowanych), prze-
prowadzanych przez trzy JST36, o łącznej 
wartości 338,8 tys. zł (13,2% wartości zba-
danych postępowań). W przypadku dwóch 
postępowań były one związane z nieprze-
strzeganiem przepisów ustawy z 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych37 
przy ustalaniu wartości szacunkowej zamó-
wienia. Natomiast w kolejnych dwóch po-
stępowaniach dotyczyły nieprzestrzegania 
ustanowionych regulacji wewnętrznych. NIK 
zwraca uwagę, że trzy JST38 udzieliły odręb-
nych zamówień na modyfikację i rozbudowę 
zakupionych systemów informatycznych, 
odstępując od określenia przedmiotu zamó-
wienia w sposób umożliwiający wyłonienie 
wykonawców całości ww. prac w jednym 
z trybów konkurencyjnych. Natomiast zgod-
nie z rekomendacjami i zaleceniami Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych, powinny 
one być w całości objęte zamówieniem pod-
stawowym, chyba że planuje się zlecenie 
tych usług w trybie konkurencyjnym.

Nieprzestrzeganie 
regulacji wewnętrznych

Wszystkie JST wprowadziły regulacje 
określające wewnętrzne zasady centraliza-
cji rozliczeń VAT. Regulacje te były zgodne 
z przepisami prawa. Ujawniono, że ustano-
wione regulacje wewnętrzne nie były jed-
nak przestrzegane w 10 JST39. Dotyczyło 
to w szczególności: nieterminowego prze-
syłania przez jednostki organizacyjne de-
klaracji cząstkowych VAT-7 i cząstkowych 
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ewidencji VAT, braku podpisów upraw-
nionych osób na tych dokumentach, nie-
właściwego oznaczenia podatnika na fak-
turach i umowach, niepodpisania aneksów 
do umów zawartych przed centralizacją 
rozliczeń VAT oraz nieprzekazywania środ-
ków dla jednostek organizacyjnych na za-
płatę podatku w wymaganych terminach.

Nieterminowe aktualizowanie 
zgłoszeń NIP-2

Osiem JST40 nie wywiązywało się z obowiąz-
ku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy 
o ewidencji podatników, czyli aktualizowania 
danych objętych zgłoszeniem identyfikacyj-
nym, nie później niż w terminie siedmiu dni 
od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. 
Opóźnienia w przesyłaniu zgłoszeń (NIP-2) 
sięgały od dwóch do 962 dni.

Nieprawidłowe sporządzanie 
informacji podsumowujących

W latach 2017–2019 (III kwartał) wszyst-
kie JST składały informacje podsumowu-
jące w obrocie krajowym, o których mowa 
w art. 101a ustawy o VAT41. Łącznie zło-
żono 353 takich informacji oraz 59 ich ko-
rekt. 10 samorządów składało informacje 
terminowo, zgodnie ze wzorem i zawiera-
ły one dane, które były zgodne z wykaza-
nymi w deklaracji VAT-7. W czterech JST42 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 

40 Urzędy Miast w: Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Szczecinie oraz Starostwa Powiatowe w: Kłodzku, 
Nowym Sączu, Czarnkowie.

41 Przepis tego artykułu utracił moc obowiązującą 1.11.2019.
42 Urzędy Miast w: Katowicach, Krakowie oraz Starostwa Powiatowe w: Kłodzku i Nowym Dworze Gdańskim.
43 Przesunięcie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę.
44 Starostwa Powiatowe w:Kłodzku, Sieradzu i Czarnkowie.
45 Urzędy Miast we Wrocławiu i Krakowie.
46 Starostwa Powiatowe w Kłodzku i Czarnkowie.

nieterminowym złożeniu tych informacji, nie-
wykazaniu sprzedaży objętej mechanizmem 
odwrotnego obciążenia w deklaracji VAT-7 
i informacji VAT-27 oraz w samej informacji 
VAT-27, a także niewłaściwego zastosowania 
mechanizmu odwrotnego obciążenia43 w razie 
konieczności opodatkowania transakcji stawką 
podatku w wysokości 23%. W wyniku kon-
troli NIK złożono korekty deklaracji VAT-7 
skutkujące zapłatą zobowiązania podatkowego 
w wysokości 22,8 tys. zł, wraz z należnymi 
odsetkami w wysokości 1,3 tys. zł.

Wadliwe prowadzenie ewidencji VAT

Wszystkie JST prowadziły ewidencje, 
o których mowa w art. 109 ust. 3 usta-
wy o VAT, umożliwiające sporządzenie 
deklaracji podatkowych oraz informacji 
podsumowujących. W trzech samorzą-
dach44 w ewidencjach nie wskazano przed-
miotu opodatkowania, co było niezgod-
ne z art. 109 ust. 3 tej ustawy. Ponadto 
w dwóch JST45 ewidencje prowadzone 
przez jednostki organizacyjne nie zosta-
ły ujednolicone i posiadały różny stopień 
szczegółowości danych, choć zawierały 
elementy wskazane przepisami prawa. 
W  12 samorządach dane z  ewiden-
cji VAT były zgodne z danymi ujętymi 
w deklaracjach VAT-7. Nieprawidłowości 
w tym zakresie stwierdzono w dwóch SP46 
i wiązały się one z wadami programów 
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informatycznych, które nie gwarantowały 
poprawności danych, na podstawie których 
sporządzano deklaracje podatkowe VAT-7.

Nieprawidłowe rozliczanie 
podatku należnego

W siedmiu JST47 ujawniono nieprawidło-
wości w rozliczaniu podatku należnego, 
skutkujące zarówno jego zawyżeniem, 
jak i zaniżeniem. Część nieprawidłowo-
ści, choć nie wpływała na kwotę podat-
ku należnego, miała wpływ na podstawę 
opodatkowania, a przez to na zmianę war-
tości prewspółczynnika i współczynnika, 
o których mowa w art. 86 ust. 2a i art. 90 
ustawy o VAT. Sześć JST nie dochowało 
należytej staranności przy kwalifikowa-
niu lub zmianie stawek opodatkowania, 
bowiem w sytuacji powzięcia wątpliwości 

47 Urzędy Miast we Wrocławiu i Gdańsku oraz Starostwa Powiatowe w: Kłodzku, Nowym Dworze Gdańskim, 
Częstochowie, Nowym Sączu, Czarnkowie.

co do prawidłowości stosowania stawek po-
datkowych (głównie w wyniku wyroków 
WSA w sprawach innych JST) nie wystąpiło 
do Szefa Krajowej Informacji Skarbowej 
z wnioskiem o wydanie interpretacji prze-
pisów. Zdecydowana większość nieprawi-
dłowości wynikała z oceny, czy przy danym 
świadczeniu JST (działając za pośrednic-
twem jednostek organizacyjnych) wystę-
puje w obrocie w charakterze podatnika 
VAT, a zatem z interpretacji art. 15 ust. 6 
ustawy o VAT. Zauważyć można istotne 
rozbieżności w orzecznictwie organów po-
datkowych i sądowo-administracyjnym.

Użytkowanie kas rejestrujących 
po terminie

Ewidencjonowanie obrotu przy zasto-
sowaniu kas rejestrujących, stosownie 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Rysunek 2. Kwoty podatku należnego w kontrolowanych JST w latach 2017–2019 (III kwartał), w tys. zł
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do art. 111 ustawy o VAT, miało miejsce 
w 13 kontrolowanych JST48. Posiadały one 
łącznie 628 takich kas w 203 jednostkach 
organizacyjnych49. W trzech samorządach50 
jednostki organizacyjne użytkowały (we-
dług stanu na 30 września 2019 r.) łącz-
nie pięć kas rejestrujących po 31 grud-
nia 2018 r., pomimo że zgodnie z art. 8 
ust. 1 ustawy o centralizacji VAT te, któ-
rych używano w czasie poprzedzającym 
dzień centralizacji VAT, mogły być wyko-
rzystywane nie dłużej niż do 31 grudnia 
2018 r. Ponadto w trzech JST51 stwierdzono 
nieprawidłowości związane z: opieszałym 
składaniem wniosków o wyrejestrowanie 

48 Starostwo Powiatowe w Częstochowie nie posiadało kas rejestrujących, korzystając ze zwolnienia na pod-
stawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT.

49 Z tego: urzędy miast – posiadały 610 kas w 189 jednostkach organizacyjnych, a starostwa powiatowe  
– posiadały 18 kas w 14 jednostkach organizacyjnych.

50 Urzędy Miast we Wrocławiu i Gdańsku oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim.
51 Urzędy Miast we Wrocławiu i Gdańsku oraz Starostwo Powiatowe w Czarnkowie.
52 Urzędy Miast w: Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie oraz Starostwo 

Powiatowe w Gryfinie.

nieużytkowanych kas; uwidacznianiem 
na paragonach fiskalnych danych jed-
nostki organizacyjnej, zamiast danych 
podatnika; nieprzestrzeganiem uregu-
lowań wewnętrznych i przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego w sprawie 
kas rejestrujących.

Nieprawidłowe odliczanie podatku

JST nierzetelnie sprawdzały swoich kon-
trahentów, gdyż osiem kontrolowanych 
jednostek52 w latach 2017–2019 (maj) 
otrzymało wezwania z organów podat-
kowych w sprawie ujawnienia ujęcia fak-
tur VAT wystawionych przez podmioty 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Rysunek 3. Kwoty podatku wskazanego do odliczenia w kontrolowanych JST w latach 
2017–2019 (III kwartał), w tys. zł
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niebędące czynnymi podatnikami tego po-
datku w dniu ich wystawienia. W związ-
ku z tym samorządom nie przysługiwało 
odliczenie VAT z tych faktur. Wezwania 
dotyczyły łącznie 67 faktur z kwotą odli-
czonego podatku w wysokości 104,6 tys. zł.

Podsumowanie i wnioski
Ustalenia kontroli wskazują, że skontrolo-
wane jednostki samorządu terytorialnego 
zapewniły realizację zadań związanych 
ze scentralizowanym rozliczaniem podat-
ku VAT, przy czym w większości z nich 
nie przebiegała ona prawidłowo. Wynika-
ło to m.in. ze skomplikowanego i niejed-
noznacznego prawa oraz niejednolitego 
orzecznictwa w sprawach podatkowych.

Wszystkie samorządy zaplanowały 
i wdrożyły niezbędne procedury ukie-
runkowane na przygotowanie i centrali-
zację rozliczeń podatku VAT. Nie odbyło 
się to jednak w sposób należyty. Stan za-
trudnienia pracowników oraz ich przygo-
towanie merytoryczne umożliwiały reali-
zację nowych zadań. Jednocześnie jednak, 
w dziewięciu z 14 skontrolowanych JST 
(64,3%), pomimo posiadania własnych 
zasobów, opracowanie wewnętrznych 
procedur w tej sprawie zlecono podmio-
tom zewnętrznym. Wiązało się to z wy-
datkowaniem ponadplanowych środków 
w wysokości 666,9 tys. zł. W jednej JST, 
w 2017 r., 196 jednostek organizacyjnych 
nie stosowało kluczowej i obligatoryjnej 
dla scentralizowanego rozliczania VAT me-
tody proporcjonalnego odliczania podatku, 
gdyż zaplanowane rozwiązania nie zosta-
ły przyjęte do stosowania w założonym 
terminie. W 10 z 14 skontrolowanych 
jednostek (71,4%) dochodziło do naru-
szania wewnętrznych zasad organizacji 

procesu centralizacji rozliczeń. Dotyczyło 
to głównie jednostek organizacyjnych JST, 
co wskazuje, że nadzór nad nimi był nie-
dostateczny. Ponadto 12,9% skontrolowa-
nych postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych związanych z centralizacją 
przeprowadzono z naruszeniem przepi-
sów prawa lub regulacji wewnętrznych.

W połowie skontrolowanych jednostek 
nie wypełniano obowiązków podatnika 
VAT w sposób zgodny z prawem i rzetelny. 
Rzutowało to na występowanie nieprawi-
dłowości w rozliczaniu podatku należnego. 
Wprawdzie deklaracje podatkowe co do za-
sady były składane i rozliczane termino-
wo, to ich liczne korekty, których złożono 
aż 1216, wiązały się z koniecznością zapłaty 
odsetek za zwłokę od zaległości podatko-
wych w łącznej wysokości 397,5 tys. zł. 
NIK zauważyła przy tym, że w okresie 
objętym kontrolą łączna kwota zwrotów 
podatku VAT otrzymana przez skontrolo-
wane samorządy z budżetu państwa prze-
wyższała dokonywane z tego tytułu wpłaty. 
Ponadto, w działalności samorządów wy-
stępowały nieprawidłowości natury for-
malnej, takie jak np. nieterminowe składa-
nie informacji związanych z rozliczaniem 
podatku VAT, a także opieszałe składanie 
wniosków o wyrejestrowanie nieużytko-
wanych kas rejestrujących. Opóźnienia 
dotyczące obowiązków informacyjnych 
sięgały do 962 dni.

Skontrolowane samorządy podejmowały 
działania służące realizacji ich uprawnień 
jako podatników VAT, nie unikając jednak 
błędów w postępowaniu. Z możliwości ob-
niżania kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego skorzystało 13 z 14 
skontrolowanych jednostek. Nieprawidło-
wości wystąpiły w sześciu z nich (46,2%). 
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Samorządy w sposób niejednolity dokony-
wały odliczeń od wydatków ponoszonych 
na pojazdy samochodowe wykorzystywane 
do działalności gospodarczej oraz statutowej, 
co było spowodowane niejednoznacznymi re-
gulacjami prawnymi. Oprócz rozliczeń Łodzi 
w 2017 r., w przypadku towarów i usług czę-
ściowo wykorzystywanych do działalności 
gospodarczej, a częściowo do działalności 
statutowej JST, odliczeń dokonywano z za-
chowaniem stosownych proporcji.

NIK zauważyła również, że skontrolo-
wane jednostki złożyły aż 369 wniosków 
o wydanie indywidualnych interpretacji 
przepisów prawa podatkowego w sprawie 
scentralizowanych rozliczeń VAT, co nie-
wątpliwie świadczy o złożoności tych za-
gadnień dla organów władzy publicznej. 
Jednocześnie samorządy w niewielkim za-
kresie przeprowadzały kontrole i audyty 
wewnętrzne z tego obszaru. Ujawnione 
w ich toku liczne nieprawidłowości wska-
zują na potrzebę wzmocnienia – ze strony 
gmin i powiatów – działań monitorujących 
i nadzorczych nad prawidłową realizacją 
obowiązków wynikających z ustawy o VAT 
i regulacji wewnętrznych.

Należy podkreślić, że średni czas trwania 
postępowania przed wojewódzkim sądem 
administracyjnym wynosił ponad 1000 dni 
(2,5 roku), a przed Naczelnym Sądem Ad-
ministracyjnym – ponad 2000 dni (5 lat).

Ustalenia kontroli stanowiły podstawę 
do sformułowania w 14 wystąpieniach po-
kontrolnych w sumie 44 wniosków, adre-
sowanych do prezydentów miast i staro-
stów, m.in. o:

 • złożenie korekty deklaracji VAT-7 
uwzględniającej brak możliwości odlicze-
nia podatku naliczonego od kontrahenta 
niebędącego czynnym podatnikiem VAT;

 • podjęcie działań w celu uzyskania in-
dywidualnej interpretacji podatkowej 
na temat kwalifikowalności odpłatno-
ści za pobyt w domu pomocy społecznej 
jako niepodlegających podatkowi VAT;

 • rzetelne weryfikowanie informacji prze-
kazywanych przez jednostki organizacyjne, 
dotyczących ustalenia wysokości prew-
spółczynników;

 • dostosowanie zbiorczej ewidencji VAT 
do wymogów określonych w art. 109 ust. 3 
ustawy o VAT, w zakresie przedmiotu opo-
datkowania;

 • stosowanie jednolitych zasad opodat-
kowania VAT przez wszystkie jednostki 
objęte scentralizowanym VAT;

 • zapewnienie terminowego przekazy-
wania naczelnikowi urzędu skarbowego 
deklaracji VAT-7.

Ponadto, mając na uwadze wyniki kon-
troli oraz zagwarantowanie właściwego 
wypełniania przez jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązków podatników 
VAT i podejmowanie przez nie odpowied-
nich działań w celu pełnej realizacji swoich 
uprawnień jako podatników VAT, sformu-
łowano pod adresem Ministra Finansów 
cztery wnioski de lege ferenda, dwa wnio-
ski o podjęcie działań interpretacyjnych 
oraz osiem wniosków systemowych.

Najwyższa Izba Kontroli z aprobatą 
przyjęła informację, że Ministerstwo 
Finansów przeprowadzi analizy, w szcze-
gólności w zakresie poziomu uzyski-
wania dochodów z VAT od jednostek 
samorządu terytorialnego, prawidło-
wości wykładni przepisów dotyczą-
cych odliczania VAT z tytułu nabycia 
i eksploatacji pojazdów samochodowych 
wykorzystywanych zarówno do dzia-
łalności gospodarczej, jak i w ramach 
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funkcjonowania w charakterze organu 
władzy publicznej, a także potrzeby do-
konania zmian w formularzu NIP-2. Po-
nadto Minister poinformował, że przyjął 
do realizacji wniosek o wyraźne okre-
ślenie w przepisach prawa organu jed-
nostki samorządu terytorialnego wła-
ściwego do regulowania w akcie rangi 

wewnętrznej mechanizmu wznowienia 
wydatków budżetowych.
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Unia Europejska od wielu lat usiłuje zmniejszyć ilość zanieczyszczeń pochodzących 
z  transportu miejskiego. Ma  na  to  wpływ między innymi wykorzystywanie paliw 
alternatywnych w  transporcie, np. energii elektrycznej. Najwyższa Izba Kontroli 
sprawdziła jak w Polsce realizowane są założenia ustawy o elektromobilności. W ar-
tykule1 przedstawiono cele jej  uchwalenia i  wskazano rolę w  rozwoju gospodarki. 
Wyjaśniono powody dotychczasowych niepowodzeń w  tworzeniu infrastruktury 
do ładowania samochodów elektrycznych oraz projektów budowy takich pojazdów. 
Pokazano jak gminy radzą sobie z ich wprowadzaniem do swoich flot.

EDYTA KOSIARZ

Wsparcie rozwoju elektromobilności

Szanse dla branży

Walka o czyste powietrze 
W Paryżu 12 grudnia 2015 r. przyjęto 
porozumienie dotyczące wzmocnienia 
światowej reakcji na zagrożenie związa-
ne ze zmianą klimatu, tzw. Porozumienie 
paryskie2. Jego sygnatariusze zobowiąza-
li się do podejmowania działań na rzecz 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. 
Jednym ze sposobów jest przejście na ni-
skoemisyjny, a najlepiej zeroemisyjny trans-
port, ponieważ odpowiada on za prawie 
jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych 

1 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli koordynowanej: Wsparcie�rozwoju�elektro-
mobilności, nr ewid. P/19/020, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK wraz z sze-
ścioma delegaturami NIK, Warszawa, listopad 2020 r.

2 Zostało ono podpisane 22.4.2016, a Unia Europejska ratyfikowała je 5.10. 2016. W Polsce ratyfikowano 
Porozumienie paryskie ustawą z 6.10.2016 o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku 19.5.1992, przyjętego 
w Paryżu 12.12. 2015 (Dz.U. poz. 1631).

3 Badania wykonano w grupie 3997 mieszkańców Warszawy i 988 osób zamieszkujących czyste obszary  
pozamiejskie. 

w Europie i jest główną przyczyną zanie-
czyszczenia powietrza w miastach.

Emisje gazów cieplarnianych z trans-
portu bezpośrednio wpływają na stan 
zdrowia ludzi. Jak wynika z badań prze-
prowadzonych w latach 2008–2012 
przez Politechnikę Warszawską wraz 
z Wojskowym Instytutem Medycznym 
ryzyko wystąpienia obturacji oskrzeli 
u niepalących mieszkańców Warszawy 
jest średnio 6,6-krotnie wyższe niż w gru-
pie kontrolnej3. Z analizy wyników 
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badań dotyczących epizodu smogowe-
go ze stycznia 2017 r. wynikało, że liczba 
przypadków zaostrzeń astmy oskrzelowej 
w Warszawie, porównując styczeń 2016 r. 
ze styczniem 2017 r., wzrosła o 17%, licz-
ba zaburzeń oddychania o 35,6%, a epi-
zodów kaszlu o 61,2%4.

W 2013 r. Komisja Europejska wydała 
komunikat „Czysta energia dla transpor-
tu: europejska strategia w zakresie paliw 
alternatywnych”5, w którym zarekomen-
dowała wykorzystywanie energii elektrycz-
nej w transporcie drogowym pasażerskim 
i towarowym bliskiego zasięgu oraz trans-
porcie kolejowym. 

W grudniu 2013 r. Komisja Europejska 
przyjęła pakiet działań na rzecz mobil-
ności w miastach, przez który wspierała 
rozwój zrównoważonego transportu miej-
skiego. W 2016 r. opublikowano „Euro-
pejską strategię na rzecz mobilności ni-
skoemisyjnej”6. W strategii położono na-
cisk na kwestie zwiększenia efektywności 
systemu transportowego, niskoemisyjne, 
alternatywne źródła energii na potrzeby 
transportu oraz pojazdy niskoemisyjne 
i bezemisyjne. W związku z tym ważne 
jest też stworzenie infrastruktury na po-
trzeby paliw alternatywnych. W strategii 
stwierdzono, że: „…aby osiągnąć szero-
ką akceptację pojazdów elektrycznych 
i je upowszechnić, infrastruktura łado-
wania i obsługi technicznej musi stać 
się szeroko dostępna w całej Europie. 

4 <https://www.nik.gov.pl/plik/id,19076,vp,21679.pdf>, 28.5.2019.
5 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów, COM(2013) 17 final.
6 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów, COM(2016) 501 final.
7 Dz.Urz. UE L 307 z 28.10.2014, s.1. Dalej: dyrektywa 2014/94/UE.

Ostatecznym celem jest umożliwie-
nie podróżowania takim samochodem 
po całej Europie i uczynienie ładowania 
pojazdów elektrycznych równie prostym 
jak napełnianie zbiornika”.

Podstawą prawną rozwoju elektromo-
bilności dla krajów członkowskich UE 
jest dyrektywa Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2014/94/UE z 22 października 
2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych7. Ustanawia wspól-
ne ramy dla środków dotyczących rozwo-
ju infrastruktury paliw alternatywnych 
w UE w celu zminimalizowania zależności 
od ropy naftowej oraz zmniejszenia oddzia-
ływania transportu na środowisko. W art. 3 
dyrektywy 2014/94/UE na kraje człon-
kowskie nałożono obowiązek przyjęcia 
krajowych ram polityki dotyczącej roz-
woju rynku w odniesieniu do paliw alterna-
tywnych w sektorze transportu i rozwoju 
właściwej infrastruktury. Jednocześnie 
zgodnie z art. 4 dyrektywy 2014/94/UE 
ustalono, że kraje członkowskie zapewnią 
za pomocą swoich krajowych ram polityki, 
aby do 31 grudnia 2020 r. utworzono od-
powiednią liczbę publicznie dostępnych 
punktów ładowania, zapewniających moż-
liwość poruszania się pojazdów elektrycz-
nych przynajmniej w aglomeracjach miej-
skich/podmiejskich i innych obszarach 
gęsto zaludnionych oraz – ewentualnie 
– w sieciach określonych przez państwa 
członkowskie.
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Szansa dla gospodarki
Politykę unijną zawartą w dyrektywie 
2014/94/UE na polskim gruncie wyraża 
„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju (dalej SOR) do roku 2020” (z perspek-
tywą do 2030 r.)8 oraz rządowe dokumenty 
operacyjne i ustawy. Zgodnie z założeniami 
SOR działania z obszaru elektromobilności 
miały w przeważającej mierze realizować 
cel strategiczny, czyli prowadzić do stałego 
zwiększania stopy inwestycji i ich jakości 
w dłuższej perspektywie, przy większym 
wykorzystaniu środków krajowych. Miał on 
być osiągnięty przez wzrost zdolności prze-
mysłu do sprostania globalnej konkurencji. 
Pośrednio, rozwój elektromobilności miał 
również przyczynić się do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych oraz do zwiększe-
nia udziału paliw alternatywnych w go-
spodarce.

Rządowymi dokumentami szczegóło-
wo omawiającymi realizację celu strate-
gicznego zawartego w SOR były: Krajo-
we ramy polityki rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych przyjęte przez Radę 
Ministrów 29 marca 2017 r.9, Plan Roz-
woju Elektromobilności w Polsce „Energia 
do przyszłości”10 przyjęty przez Radę Mini-
strów 16 marca 2017 r., ustawa z 11 stycz-
nia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych11 oraz ustawa powołują-
ca Fundusz Niskoemisyjnego Transpor-
tu (FNT), tj. ustawa z 6 czerwca 2018 r. 
o zmianie ustawy o biokomponentach 

8 Przyjęta uchwałą Nr 8 Rady Ministrów z 14.2.2017, M.P. poz.260.
9 Dalej: Krajowe ramy polityki.
10 Dalej: Plan rozwoju elektromobilności.
11 Dz.U z 2020 r. poz. 908. Dalej: ustawa o elektromobilności.
12 Dz.U. poz. 1356, ze zm. Dalej: ustawa o FNT.

i biopaliwach ciekłych oraz niektórych 
innych ustaw12. W Krajowych ramach 
polityki zawarto cele odnośnie do liczby 
punktów ładowania samochodów elek-
trycznych oraz liczby pojazdów elektrycz-
nych poruszających się po polskich dro-
gach. Na koniec 2020 r. w Polsce miało 
zostać wybudowanych 6 tys. publicznie 
dostępnych punktów o normalnej mocy 
ładowania oraz 400 punktów o dużej mocy, 
a po polskich drogach jeździć 50 tys. po-
jazdów elektrycznych. Na koniec 2025 r. 
przyjęto cel – 1 mln zarejestrowanych po-
jazdów elektrycznych.

W Planie rozwoju elektromobilności 
określono sposoby osiągnięcia celów za-
wartych w SOR i Krajowych ramach po-
lityki. Istotą działań miało być tworzenie 
warunków do rozwoju elektromobilności 
zarówno po stronie podażowej (rozwój 
przemysłu motoryzacyjnego, infrastruk-
tury ładowania pojazdów elektrycznych), 
jak i popytowej (obowiązek zakupu samo-
chodów elektrycznych przez administrację 
państwową i propagowanie ich użytko-
wania przez obywateli). Wzrost popytu 
na samochody elektryczne miał zagwa-
rantować system zachęt, który byłby wy-
cofany w momencie osiągnięcia celu, czyli 
1 mln pojazdów elektrycznych w 2025 r.

Plan działań podzielono na trzy etapy re-
alizowane w latach 2016–2025. W pierw-
szym okresie 2016–2018 zamierzano 
m.in. przyjąć ustawę o elektromobilności 
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oraz Krajowe ramy polityki, przez progra-
my pilotażowe wpłynąć na wzrost zainte-
resowania obywateli samochodami elek-
trycznymi, wybudować prototyp polskiego 
pojazdu dostawczego. Na lata 2019–2020 
przewidziano wzmożone wsparcie rozwoju 
elektromobilności, w efekcie którego ocze-
kiwano: katalogu dobrych praktyk komuni-
kacji społecznej związanych z tą dziedziną, 
powstania rynku beta i produkcji krótkich 
serii pojazdów elektrycznych. W ostatnim 
okresie realizacji Planu rozwoju elektromo-
bilności założono rozbudowę sieci punktów 
ładowania, administracja publiczna miała 
użytkować samochody elektryczne, zaś sieć 
elektroenergetyczna być przygotowana 
na dostarczenie energii dla 1 mln takich 
pojazdów i dostosowana do wykorzystania 
samochodów jako stabilizatorów systemu 
elektroenergetycznego, wykorzystując tech-
nologię Vehicle-to-grid (V2G)13.

Rozwój punktów ładowania
Zgodnie z art. 4 dyrektywy 2014/94/UE 
cel dotyczący liczby punktów ładowa-
nia, wynikający z Krajowych ram polityki 
był zobowiązaniem kraju członkowskie-
go i miał być zrealizowany do 31 grudnia 
2020 r. Instrumentem służącym realizacji 
zobowiązania zawartego w Krajowych ra-
mach polityki miał być art. 60 ust. 1 usta-
wy o elektromobilności, w którym okre-
ślono minimalną liczbę punktów ładowa-
nia zainstalowanych do 31 grudnia 2020 r. 
w ogólnodostępnych stacjach ładowania 
zlokalizowanych na terenie gmin. W przy-
padku, gdyby wyniki monitorowania, 

13 Technologia umożliwiająca dwukierunkowy przepływ energii między pojazdem elektrycznym a siecią elek-
troenergetyczną.

które należało przeprowadzić do 15 stycz-
nia 2020 r., wskazywały na niezadawa-
lającą dynamikę rozwoju infrastruktury, 
władze gminy były zobowiązane przygoto-
wać do 15 marca 2020 r., w porozumieniu 
z operatorem systemu dystrybucyjnego 
(dalej OSD), plan rozwoju infrastruktury. 
Był to tzw. mechanizm awaryjny zawarty 
w art. 61-64 ustawy o elektromobilności, 
który po zakończeniu rozwoju infrastruk-
tury na wolnym rynku przewidział moż-
liwość zwiększenia inwestycji w budowę 
punktów ładowania przez operatorów sys-
temów dystrybucyjnych.

Według danych uzyskanych z Ewiden-
cji Infrastruktury Paliw Alternatywnych 
prowadzonych przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego, na koniec 2019 r. liczba ogólno-
dostępnych punktów ładowania wynosiła 
1307, co stanowiło tylko 20,4% celu Krajo-
wych ram polityki przyjętego do osiągnię-
cia w 2020 r., w tym punktów ładowania 
o dużej mocy było 459. Zatem osiągnięty 
został tylko cel wyznaczony na 2020 r. do-
tyczący liczby punktów ładowania o dużej 
mocy, który zrealizowano w 115%.

Jak wskazują wyniki ostatniej kontroli, 
przyczyny opóźnień w rozwoju infrastruk-
tury ładowania miały swoje źródło zarówno 
w trakcie planowania systemu, jak i jego re-
alizacji. Z przedstawionej do kontroli anali-
zy wykonanej w 2015 r. na potrzeby stwo-
rzenia Krajowych ram polityki wynikało, 
że według wykonanych oszacowań w 2020 r. 
powinny zostać wybudowane łącznie co naj-
mniej 2964 punkty ładowania samocho-
dów elektrycznych, natomiast ostatecznie 
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przewidziano ich 6400. Ambitne cele w za-
kresie rozwoju infrastruktury określono 
wiedząc, że punktem wyjścia będzie niska 
liczba stacji ładowania, a zatem trzeba będzie 
nadrobić opóźnienia w stosunku do innych 
państw, w tym UE. Innym czynnikiem wa-
runkującym rozwój ogólnodostępnych stacji 
sieci ładowania był niski udział pojazdów 
elektrycznych na rynku. Wysokie koszty 
budowy infrastruktury przy niskim popy-
cie ze strony kierowców nie były zachętą 
dla inwestorów. W konsekwencji operato-
rom nie opłacało się nadmiernie rozbudo-
wywać sieci tych punktów.

Na koniec 2019 r. najbardziej rozbu-
dowaną sieć punktów ładowania samo-
chodów elektrycznych posiadały miasta, 
które podjęły działania jeszcze w 2017 r., 
czyli przed uchwaleniem ustawy o elek-
tromobilności. Na 21 skontrolowanych 
miast, dla których określono wymagania 
zawarte w art. 60 ustawy, tylko w Kato-
wicach zostały one zrealizowane na pozio-
mie 149% wymogów ustawowych. Najbli-
żej osiągnięcia progów ustawowych były: 
Kraków 51%, Gdańsk 29%,Wrocław 21%. 
Odwrotną sytuację odnotowano w Białym-
stoku, Radomiu czy Sosnowcu, w których 
nie zainstalowano ani jednego ogólnodo-
stępnego punktu ładowania.

W związku z niedostatecznym rozwojem 
sieci punktów ładowania w miastach o licz-
bie mieszkańców powyżej 100 tys., OSD 
miały wybudować brakującą infrastruktu-
rę. Określony w ustawie o elektromobilno-
ści czas, jaki zaplanowano dla działań OSD 
był zbyt krótki w stosunku do przebiegu 
procesu inwestycyjnego oraz możliwych 
przeszkód formalnych w procesie inwesty-
cyjnym. Istotną kwestią wpływającą na ter-
min realizacji budowy stacji ładowania 

był czas wydania warunków przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej, a następnie 
realizacji całego projektu. Zgodnie z obo-
wiązującymi regulacjami ustawy – Prawo 
energetyczne może on trwać do 18 mie-
sięcy, a w przypadku dodatkowych trud-
ności znacznie dłużej. Z danych uzyska-
nych od poszczególnych OSD wynikało, 
że okres wybudowania instalacji ładowania 
samochodów elektrycznych mógł wynosić 
od 6 do 18 miesięcy, licząc od podpisa-
nia umowy przyłączeniowej. Na podsta-
wie stanu rozbudowy tej infrastruktury 
w skontrolowanych miastach na 31 grudnia 
2019 r. oraz biorąc pod uwagę standar-
dowy czas niezbędny na realizację takiej 
inwestycji, NIK stwierdziła, że istnieje 
wysokie ryzyko niezrealizowania celów 
założonych w Krajowych ramach polityki 
do końca 2020 r. Na koniec I kw. 2021 r. 
zainstalowano 2780 ogólnodostępnych 
punktów ładowania.

Rozwój przemysłu 
pojazdów elektrycznych
W ramach Programu e-Samochód zapla-
nowano pięć projektów, w tym dwa do-
tyczyły budowy pojazdów elektrycznych: 
„Uruchomienie produkcji polskiego samo-
chodu elektrycznego” oraz „Bezemisyj-
ny samochód dostawczy do 3,5 t” (dalej 
e-Van). Dodatkowo realizowano program 
„Bezemisyjny Transport Publiczny”(dalej 
BTP). Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju (dalej NCBR) było odpowiedzialne 
za przebieg obu programów. Początkowe 
prace nad nimi podjęto w 2017 r.

Celem programu BTP było opracowa-
nie i dostawa do 2023 r. około 1000 in-
nowacyjnych, bezemisyjnych autobusów 
transportu publicznego do jednostek 
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samorządów terytorialnych (dalej JST). 
Miał mieć charakter pilotażowy i służyć 
testowaniu nowej metodyki zarządzania 
programami –problem-driven research. 
Zakłada ona, że programy dotyczą prze-
łomowych badań, które powinny skupiać 
się na spełnieniu potrzeb rzeczywistego 
użytkownika końcowego, być odpowiedzią 
na zapotrzebowanie rynku oraz posiadać 
wartość rynkową. Według założeń meto-
dycznych niedopuszczalne było aby ba-
dania dotyczyły zagadnień, w których 
nie było wyzwań badawczych. Wraz z pro-
gramem BTP, we wrześniu 2017 r. wpro-
wadzono kolejny program poświęcony 
infrastrukturze ładowania, z którego re-
alizacji zrezygnowano dopiero po dwóch 
latach (I kw. 2019 r.) ze względu na brak 
wyzwań badawczych.

W kwietniu 2020  r. zrezygnowano 
jednak z realizacji programu BTP, cho-
ciaż do końca listopada 2019 r. wydano 
na niego co najmniej 7,1 mln zł. Przyczy-
na niepowodzenia tkwiła w początkowej 
fazie programu, jakim było zaprojekto-
wanie założeń. Program BTP przepro-
wadzano w nowej formule – partnerstwa 
innowacyjnego, z wykorzystaniem środ-
ków unijnych, których rozliczanie podle-
gało dodatkowym reżimom, w tym cza-
sowym. Program BTP był zaplanowany 
na 60 miesięcy, miał być przeprowadzony 
w czterech etapach: przygotowanie postę-
powania o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie partnerstwa innowacyjnego 

14 Innowacje miały dotyczyć zastosowania jako źródła zasilania pojazdu wymiennych komponentów (modu-
łów) zapewniających wzajemną zastępowalność różnych rodzajów magazynów energii (baterii trakcyjnych 
i wodorowych ogniw paliwowych z zasobnikiem wodoru) oraz zdolności pojazdu, co najmniej na obszarze 
zajezdni, do jazdy autonomicznej.

(10 miesięcy); przeprowadzenie postępo-
wania (6 miesięcy); faza B+R (30 miesięcy) 
oraz wdrożeniowa (14 miesięcy). Zostało 
to zweryfikowane już podczas pierwszych 
etapów przygotowania i realizacji pierwsze-
go postępowania. Pierwszy etap programu 
trwał 11 miesięcy, zamiast zakładanych 
dziesięciu; postępowania w trybie partner-
stwa innowacyjnego 17 miesięcy zamiast 
planowanych sześciu. Ostatecznie zostało 
unieważnione, a uruchamiając kolejne po-
stępowanie w harmonogramie programu 
BTP nie było już żadnej rezerwy na kolejne 
opóźnienia. Dyskusyjne jest również zapla-
nowanie tylko sześciu miesięcy na prze-
prowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie partner-
stwa innowacyjnego, którego dotychczas 
nie realizowano w takiej skali.

NCBR wybrało, jako produkt pilota-
żowego programu BTP, skomplikowany 
produkt końcowy, jakim była produkcja 
do 2023 roku 1000 innowacyjnych auto-
busów elektrycznych. 

Przyjęte założenia wskazywały na nie-
realność jego realizacji. W praktyce tylko 
czołowi producenci autobusów byli w sta-
nie wyprodukować w ciągu jednego roku 
około 1000 pojazdów przy założeniu, 
że zrezygnowaliby z produkcji już zakon-
traktowanej na rzecz dotychczasowych 
kontrahentów.

Produkt końcowy miał posiadać dwie 
innowacje14, które nie wynikały z po-
trzeb miast i podrażały wartość produktu 
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końcowego oraz wydłużały realizację etapu 
B+R programu BTP. Zaplanowane inno-
wacje nie były odpowiedzią na zapotrze-
bowanie miast, które oczekiwały przede 
wszystkim taniego, niezawodnego i nisko-
emisyjnego pojazdu wraz z infrastrukturą 
ładowania. Ostatecznie miasta zadeklaro-
wały zakup łącznie sześciu sztuk autobu-
sów oraz 201 sztuk w przypadku uzyskania 
bezzwrotnego dofinansowania w wyso-
kości co najmniej 60%, a także otrzyma-
ły możliwość skorzystania z prawa opcji 
na zakup 871 pojazdów.

Liczba zaangażowanych w program BTP 
interesariuszy była również czynnikiem 
wydłużającym jego realizację. NCBR 
projektując założenia do harmonogramu 
programu nie wzięło pod uwagę długiego 
procesu uzgodnień, które były oczywisto-
ścią przy takiej liczbie stron. Zastosowanie 
trybu partnerstwa innowacyjnego wiązało 
się z zaangażowaniem w ten proces miast, 
z którymi uzgadniano założenia dotyczące 
innowacyjnego bezemisyjnego autobusu 
– ostatecznie 27 podmiotów. NCBR musia-
ło współpracować z wieloma potencjalnymi 
wykonawcami, ponieważ według założeń 
programu BTP miano zastosować tzw. me-
todę lejka skutkującą eliminowaniem wy-
konawców w miarę realizacji poszczegól-
nych etapów zamówienia publicznego. 
W końcowej fazie, czyli wdrożeniowej, 
z początkowej liczby wyłonionych wyko-
nawców (nie więcej niż 30) chciano dopu-
ścić już tylko jednego. Dodatkowo NCBR 
musiało ściśle współpracować z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, który był współfi-
nansującym cały program BTP.

Wystąpiły opóźnienia w  projekcie 
budowy bezemisyjnego samochodu 

dostawczego. Zgodnie z założeniami Planu 
rozwoju elektromobilności powstanie pro-
totypu przewidziano na 2018 r. Natomiast 
według pierwotnego harmonogramu pro-
jektu „Bezemisyjny samochód dostaw-
czy do 3,5 t” zakładano dostawę partii 
próbnej takich samochodów dostawczych 
w 2020 r., a zakończenie fazy wdrożenio-
wej i rozpoczęcie dostaw produkowanych 
seryjnie pojazdów już w 2021 r. Projekt 
prowadzony przez NCBR w praktyce 
nie był realizowany przez dwa lata. Na ko-
niec 2019 r. nadal przygotowywano jego 
istotne założenia. Według harmonogramu 
ze stycznia 2020 r. opracowanie uniwersal-
nego elektrycznego pojazdu dostawczego 
miało nastąpić dopiero w 2023 r., natomiast 
decyzję dotyczącą wyboru wariantu chcia-
no podjąć do końca 2019 r., zaś postępo-
wania zakupowe przeprowadzić do końca 
I kwartału 2020 r. Ostatecznie postępowa-
nie przetargowe zostało ogłoszone w maju 
2020 r. w ramach przedsięwzięcia e-Van 
– uniwersalny pojazd dostawczy o napę-
dzie elektrycznym kategorii N1.

W projekcie „Uruchomienie produk-
cji polskiego samochodu elektrycznego” 
również występowały opóźnienia. We-
dług pierwotnych zapisów harmonogra-
mów pięć prototypów miało powstać już 
w czerwcu 2018 r. W 2018 r. odpowie-
dzialność za całość działań projektu za-
równo technicznych, jak i biznesowych 
przejęła spółka ElectroMobility Poland 
SA, która odstąpiła od koncepcji stwo-
rzenia pięciu pojazdów prototypowych. 
28 lipca 2020 r. zaprezentowano dwa 
pierwsze samochody elektryczne Izera, 
które miały być produkowane od 2023 r. 
Nie ujawniono jednak ich szczegółowych 
danych technicznych.
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Realizacja przez JST wymagań ustawy

Zapisanie w ustawie o elektromobilności 
obowiązku użytkowania samochodów elek-
trycznych przez podmioty administracji 
rządowej i samorządowej oraz przy wy-
konywaniu zadań publicznych miało być 
instrumentem pobudzającym popyt na nie. 
W Planie rozwoju elektromobilności zało-
żono, że takie zakupy, wsparte w okresie 
przejściowym odpowiednimi mechanizma-
mi dofinansowania, będą stymulować roz-
wój polskich technologii. Dofinansowanie 
z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 
przewidywano w okresie, w którym cena 
samochodów elektrycznych byłaby istotnie 
wyższa od pojazdów z napędem konwencjo-
nalnym. W Ministerstwie Energii zakłada-
no, że wraz ze spadkiem cen baterii samo-
chodów elektrycznych będzie spadała cena 
samochodów elektrycznych. Natomiast we-
dług danych z 2020 r., pomimo znacznego 
ich obniżenia z 1100 dol. za 1kWh w 2010 r. 
do 156 dol. za 1 kWh w 2019 r.15 (spadek 
o 87%), ceny samochodów elektrycznych 
nie spadały w tym samym tempie. We-
dług danych brytyjskiej firmy analitycz-
nej JATO16 cena samochodów elektrycz-
nych wzrosła w latach 2011–2019 o 42% 
na rynku europejskim i o 55% na amery-
kańskim, biorąc pod uwagę ten sam model 
samochodu. Jedynie na rynku chińskim 
zanotowano obniżkę cen o 48%, ale wyni-
kało to m.in. z nieistnienia tam przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa tego rodzaju 
pojazdów, nałożonych w Europie i Stanach 
Zjednoczonych

15 <https://about.bnef.com/blog/battery-pack-prices-fall-as-market-ramps-up-with-market-average-at-156 
-kwh-in-2019/?sf113554299=1>, 18.2.2020.

16 <https://www.jato.com/ev-prices-have-been-growing-during-the-last-8-years/>, 4.5.2020.

Jednostki samorządu terytorialnego 
z liczbą ludności przekraczającą 50 tys. 
miały do  1  stycznia 2022  r. zapew-
nić, aby udział pojazdów elektrycznych 
w ich flotach użytkowanych wynosił 
co najmniej 10%. Natomiast od 1 stycznia 
2025 r. procentowy udział samochodów 
elektrycznych nabywanych na potrzeby 
urzędów miał wzrosnąć do 30%. Realizacja 
przez miasta wymagań ustawowych na ko-
niec 2019 r. była na początkowym etapie. 
Tylko 18% skontrolowanych JST osiągnęło 
ten ustawowy wymóg. Natomiast aż 79% 
nie posiadało żadnego samochodu elek-
trycznego. Wynikało to z braku dofinanso-
wania samorządów z FNT, którego środki 
miały być przeznaczone także na ten cel.

Ustawa o elektromobilności w art. 68 
ust. 3 nałożyła od 1 stycznia 2022 r. wymóg 
wykonywania przez samorządy lub zlecania 
zadań publicznych podmiotom, których 
flota użytkowa w co najmniej 10% skła-
da się z pojazdów elektrycznych lub na-
pędzanych gazem ziemnym. Docelowo, 
od 1 stycznia 2025 r. próg udziału pojaz-
dów z napędem na paliwo alternatywne 
we flotach będzie wynosił 30%. Realiza-
cja tego wymogu ustawy była najmniej za-
awansowana. Przyczyną był przede wszyst-
kim brak dofinansowania do zakupów 
oraz odpowiednich pojazdów na rynku, 
które by spełniały wymagania ustawowe 
i użytkowe. Jak wskazywali przedstawicie-
le spółek komunalnych, głównymi barie-
rami zakupu samochodów elektrycznych 
do wykonywania zadań publicznych, oprócz 
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finansowych, były: ich krótki zasięg, wypo-
sażenie oraz nierozwinięty rynek pojazdów 
specjalistycznych. Dodatkową przeszko-
dą był niski rozwój infrastruktury do tan-
kowania pojazdów gazem CNG. Na ko-
niec 2019 r. tylko dwa miasta (Kraków 
i Wrocław) podjęły działania, aby sprostać 
temu wymogowi ustawowemu, ale udało 
się to i tak tylko w ograniczonym zakre-
sie. Żadne z miast nie było przygotowane 
do wykonania tego zdania przez podmioty 
zewnętrzne realizujące zadania publicz-
ne na podstawie umów. Rodzi to ryzyko 
wygaszania 31 grudnia 2021 r. umów za-
wartych przez samorządy na wykonanie 
zadań publicznych, z wyłączeniem trans-
portu zbiorowego, jeżeli podmioty nie za-
pewnią wykorzystania na poziomie 10% 
pojazdów elektrycznych lub napędzanych 
gazem ziemnym. Projektodawcy ustawy 
o elektromobilności oczywiście przewidy-
wali, że wygaszanie umów może spowo-
dować roszczenia odszkodowawcze w sto-
sunku do JST, lecz zakładano, że podmio-
ty realizujące usługi publiczne dokonają 
odpowiednich inwestycji wykorzystując 
dofinansowanie z FNT. Niemniej istotne 
opóźnienia we wdrażaniu aktów wykonaw-
czych do ustawy przez Ministra Aktywów 
Państwowych skutecznie uniemożliwiały 
podmiotom skorzystanie z tego mechani-
zmu wsparcia.

Miasta były najbardziej zaawansowa-
ne w spełnieniu wymogów wynikających 
z art. 68 ust. 4 ustawy o elektromobilno-
ści. Do 31 grudnia 2019 r. w 29% (8 na 28) 
skontrolowanych jednostek zrealizowano 
próg 5% udziału zeroemisyjnych pojazdów 
we flocie transportu publicznego (wyzna-
czony na 1 stycznia 2021 r.). Natomiast trzy 
miasta (Jaworzno, Lublin i Zielona Góra) 

osiągnęły końcowy próg udziału autobusów 
zeroemisyjnych, czyli 30%, wyznaczony 
na 1 stycznia 2028 r. W przypadku ta-
kich samorządów, jak Jaworzno czy Zielona 
Góra wiązało się z kosztownymi zakupa-
mi autobusów elektrycznych. Natomiast 
miasta posiadające rozbudowaną sieć tro-
lejbusów (autobusów przystosowanych 
do zasilania energią elektryczną z sieci 
trakcyjnej) miały ułatwione zadanie, po-
nieważ zgodnie z definicją zawartą w art. 2 
pkt 1 ustawy o elektromobilności pojazdy 
te są zaliczane do zeroemisyjnych. Podob-
nie jak te trolejbusy, które są wyposażone 
w dodatkowy napęd spalinowy używa-
ny w sytuacjach awaryjnych. Taka kon-
strukcja przepisu umożliwiła niektórym 
miastom, np.: Gdyni, Lublinowi czy Ty-
chom realizację wymogów ustawowych 
przy niższych nakładach inwestycyjnych. 
Niemniej Lublin i Gdynia podejmowały 
działania służące nabyciu autobusów ze-
roemisyjnych do floty komunikacji miej-
skiej. Realizacja tego wymogu ustawowego 
była najbardziej zaawansowana z uwagi 
na możliwość dofinansowania z fundu-
szy unijnych. Wszystkie dotychczasowe 
zakupy nowego taboru były wspomagane 
ze środków UE, a wysokość wsparcia waha-
ła się od 30,28% do 85% wartości zakupu.

Dalsze inwestycje w bezemisyjny tabor 
komunikacji miejskiej będą uzależnio-
ne również od wyników kolejnych analiz 
kosztów i korzyści (dalej AKK). Zgodnie 
z art. 37 ust. 1 ustawy o elektromobilności 
jednostki samorządu terytorialnego są zobo-
wiązane co 36 miesięcy do przeprowadze-
nia analizy kosztów i korzyści związanych 
z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług 
komunikacji miejskiej, autobusów zeroemi-
syjnych oraz innych środków transportu, 
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w których do napędu wykorzystywane 
są wyłącznie silniki niepowodujące emisji 
gazów cieplarnianych. Zgodnie z art. 72 
tejże ustawy, pierwszą AKK należało spo-
rządzić do 31 grudnia 2018 r. Z dotychcza-
sowych wyników analiz wynika, że tylko 
w trzech skontrolowanych miastach po-
twierdzono zasadność wprowadzania ze-
roemisyjnego transportu miejskiego.

Powodami niskiej opłacalności ekono-
micznej i środowiskowej takiego transpor-
tu były nie tylko wysokie koszty zakupu 
taboru i infrastruktury do jego ładowania, 
ale również niekorzystne wskaźniki emisji 
zanieczyszczeń emitowanych przy produk-
cji energii elektrycznej w Polsce, z uwagi 
na jej produkcję w elektrowniach węglowych.

Niemniej 12 z 28 skontrolowanych miast 
podjęło wysiłek inwestycyjny i zakupiło 
autobusy elektryczne wraz z infrastrukturą 

do ładowania. Dzięki temu chciano pod-
nieść jakość życia mieszkańców oraz ogra-
niczyć negatywne skutki emisji powodo-
wanych przez transport w mieście.

Pandemia COVID-19 
a założenia ustawy
Wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka 
w okresie kwiecień-maj 2020 r. wskazy-
wały, że pandemia COVID-19 ma istotny 
wpływ na terminową realizację przez sa-
morządy obowiązków wynikających 
z art. 68 ust. 2-4 ustawy o elektromo-
bilności. 27 poddanych kontroli miast, 
które wzięły udział w szacowaniu ryzyka 
wskazało, że najwyższe dotyczyło realizacji 
wymagań art. 68 ust. 3 ustawy o elektro-
mobilności.

Pandemia COVID-19 postawiła mia-
sta przed nowymi wyzwaniami, które 

Źródło: <https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/energy-statistical-pocketbook_en>.

Rysunek 1. Źródła pochodzenia energii elektrycznej w wybranych krajach UE w 2018 r. (w %)
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nie były do przewidzenia w trakcie projek-
towania budżetów na 2020 r. Możliwości 
inwestycyjne samorządów zmniejszyły się 
znacząco w związku z obniżeniem wpły-
wów budżetowych, przy jednoczesnym 
wydatkowaniu środków na działania nie-
planowe a istotne dla ochrony zdrowia 
obywateli oraz wsparcia lokalnych przed-
siębiorców.

Niepewność co do sytuacji gospodar-
czej skłoniła biznes do rewidowania sytu-
acji finansowej firm i skali zatrudnienia, 
co skutkowało zwalnianiem pracowni-
ków i likwidacją działalności. Sytuacja 
ta będzie miała wpływ na obniżenie 
przychodów z podatków PIT i CIT. Rów-
nież wpływy z podatku od nieruchomości 
będą niższe. Miasta miały niższe wpływy 
z poboru części opłat z tytułu dzierżawy 
i czynszów lokali użytkowych czy opłat 
za parkowanie.

Wydatki na działania zapobiegające roz-
przestrzenianiu się epidemii COVID-19 
miały służyć zarówno mieszkańcom 
(np. organizacja miejsc kwarantanny, izo-
latoriów, pomoc szpitalom, dezynfekcja 
przestrzeni publicznych, wsparcie nocle-
gowni, zakup laptopów do nauki zdalnej), 
jak i zapewnieniu bezpiecznego funkcjo-
nowania jednostek miejskich (np. środ-
ki dezynfekcyjne, środki ochrony osobi-
stej pracowników). Tym samym, z jednej 
strony w związku ze spadkiem dochodów, 
a z drugiej z pilnymi wydatkami na walkę 
ze skutkami epidemii, wiele samorządów 
będzie ograniczać wydatki inwestycyjne 

17 Strefa niskoemisyjnego transportu z ang. Low�Emission�Zone (LEZ) w przeciwieństwie do strefy bezemi-
syjnego transportu, z ang. Zero�Emission�Zone (ZEZ) jest obszarem, na którym wprowadzono ograniczenie 
poruszania się pojazdów z określonymi normami emisji spalin.

wyłącznie do najważniejszych. Zostaną 
podjęte w pierwszej kolejności tam gdzie 
już zostały zaangażowane środki lub prze-
znaczono je na wkład własny w inwestycje 
współfinansowane ze środków UE.

Pogorszenie kondycji finansowej przed-
siębiorstw będzie również skutkowało 
redukcją kosztów. Najprawdopodobniej 
firmy w pierwszej kolejności obniżą wy-
datki inwestycyjne na zakup środków 
trwałych, w tym taboru samochodowe-
go. Może to spowodować brak na rynku 
potencjalnych usługodawców spełniających 
wymagania ustawy o elektromobilności, 
którym miasta będą mogły zlecać reali-
zację zadań publicznych.

Obostrzenia wprowadzone w środkach 
komunikacji miejskiej spowodowały obni-
żenie wpływów przy jednoczesnym pod-
wyższeniu kosztów działalności przewoź-
ników komunikacji miejskiej. W wyniku 
istotnego zmniejszenia liczby pasażerów 
spadły zyski z tytułu sprzedaży biletów. 
Jednocześnie przewoźnicy, aby spełnić 
wymagania dotyczące ograniczenia licz-
by podróżujących w pojeździe, wykorzy-
stywali większą liczbę pojazdów.

Istotne wnioski i uwagi
W  ramach kontroli NIK skierowała 
w sumie 17 wniosków, w tym 13 wnio-
sków de lege ferenda. Izba postulowała 
m.in. wprowadzenie zmian do art. 39 
ustawy o elektromobilności, umożliwia-
jących tworzenie stref niskoemisyjnego 
transportu17 przez gminy mające powyżej 



118 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Edyta Kosiarz

100 tys. oraz (ewentualnie) gminy zamiesz-
kałe przez 50 tys. mieszkańców, w szcze-
gólności uzdrowiskowe oraz posiadające 
status obszaru ochrony uzdrowiskowej. 
Służy to wprowadzeniu ograniczeń po-
ruszania się po ulicach pojazdów o naj-
niższych klasach emisji spalin np. Euro 1, 
Euro 2 lub Euro 3.

Jeśli chodzi o sporządzanie analizy 
kosztów i korzyści wnioskowano o wpro-
wadzenie do art. 37 ust. 1 ustawy o elek-
tromobilności przepisu umożliwiającego 
jednostkom samorządu terytorialne-
go, które zrealizowały już kolejny próg 
obowiązku związany z udziałem po-
jazdów zeroemisyjnych w komunika-
cji miejskiej, odstąpienie od wykonania 
AKK. Zdaniem NIK, przeprowadzanie 

kolejnych analiz w sytuacji zrealizowania 
już inwestycji byłoby niezasadne i niego-
spodarne. Wnioskowano o ustanowienie 
standardów i wytycznych sporządza-
nia AKK powszechnie obowiązujących 
i obligatoryjnych dla samorządów, jak 
również o przygotowanie dla nich stan-
dardów i wytycznych oceny prawidło-
wości i rzetelności takich analiz, jeśli 
opracowane są przez podmiot trzeci. 
Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli 
zwróciła się o usunięcie z art. 37 ust. 4 
ustawy o elektromobilności obowiązku 
przekazywania AKK ministrowi właści-
wemu do spraw gospodarki, do spraw 
energii oraz ministrowi do spraw środo-
wiska, ponieważ wszystkie są dostępne 
on-line.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli.

Rysunek 2. Ryzyko nieterminowej realizacji obowiązków JST wynikających z ustawy 
o elektromobilności w następstwie COVID-19 (liczba odpowiedzi na ankietę 
w 27 miastach)
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NIK wniosła o podjęcie zintensyfikowa-
nych działań służących ustanowieniu nie-
zbędnych uregulowań prawnych z obszaru 
inteligentnych sieci elektroenergetycznych 
zapewniających operatorowi systemu prze-
syłowego możliwość oddziaływania na pro-
fil zapotrzebowania na energię elektryczną 
i moc, generowane przez usługi ładowania 
samochodów elektrycznych.

W związku z tym, że w czasie pan-
demii COVID-19 istotnie zmieniło się 
otoczenie gospodarcze, a część zapla-
nowanych działań i terminów była już 
nieaktualna, Najwyższa Izba Kontroli 
zwróciła się o zaktualizowanie Planu 
rozwoju elektromobilności w Polsce 
po przeprowadzeniu oceny dotychcza-
sowej dynamiki rozwoju tego sektora, 
stopnia realizacji poszczególnych dzia-
łań, w tym problemów i barier oraz sku-
teczności zastosowanych instrumen-
tów wsparcia. W związku z potrzebą 
zmniejszenia negatywnego oddziaływa-
nia transportu na środowisko naturalne 
w skali makro, Najwyższa Izba Kontro-
li zaapelowała o skorelowanie działań 
określonych w rządowych dokumentach 
strategicznych dotyczących elektromo-
bilności z mającymi na celu odchodzenie 
od produkcji energii elektrycznej z paliw 
kopalnych oraz działaniami podejmo-
wanymi na rzecz gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Z uwagi na pogarszający się stan budże-
tów jednostek samorządu terytorialne-
go wskazano na potrzebę uruchomienia 
dla nich programów wsparcia finansowego 
przy zakupach samochodów elektrycz-
nych kategorii M1 oraz samochodów do-
stawczych, z programów realizowanych 
przez NFOŚiGW.

Podsumowanie
Wdrożenie elektromobilności wymaga 
podjęcia wysiłku zarówno ze strony ad-
ministracji rządowej, jak również przed-
siębiorstw, jednostek samorządu teryto-
rialnego i obywateli. O ile podmioty ad-
ministracji będą zainteresowane realizacją 
zadań z tego obszaru z uwagi na obowiązki 
powierzone przez ustawodawcę, przedsię-
biorstwa zobaczą w niej szansę na zdoby-
cie przewagi konkurencyjnej, to obywa-
tele okażą zainteresowanie tylko wtedy, 
gdy użytkowanie samochodów elek-
trycznych stanie się zarówno ekologicz-
ne, jak i ekonomicznie opłacalne.

O efektach ekologicznych nie przekona 
się obywateli dopóki prąd wykorzystywa-
ny do ładowania pojazdów elektrycznych 
będzie w około 80% pozyskiwany ze spa-
lania węgla, w tym najbardziej emisyj-
nego węgla brunatnego. Przy obecnym 
polskim miksie energetycznym opartym 
na energetyce konwencjonalnej trudno 
jest uzyskać zeroemisyjność pojazdów 
elektrycznych. W praktyce działania 
te ograniczają się do zmiany miejsca 
emisji, czyli z miast na źródło wytwa-
rzania energii elektrycznej. Aby osiągnąć 
nadrzędne cele elektromobilności wią-
żące się z poprawą jakości powietrza na-
leży równolegle podejmować działania 
na rzecz rozwoju mocy wytwórczych 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii.

Istotne dla rozwoju elektromobilności 
są systemy zachęt finansowych dla ku-
pujących auta elektryczne i przedsię-
biorstw zajmujących się instalowaniem 
oraz obsługą infrastruktury ładowania. 
Oczekiwany system wsparcia w postaci 
transferów z Funduszu Niskoemisyjnego 
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Transportu do 2020 r. w praktyce nie za-
działał. Natomiast, jak wskazują do-
świadczenia takich krajów, jak Norwe-
gia czy Wielka Brytania, bez systemu 
finansowego wsparcia nie stworzy się 
efektywnego popytu na samochody 
elektryczne. Homo oeconomicus nie za-
kupi samochodu elektrycznego, jeżeli 

nie będzie to opłacalne pod każdym 
względem.

EDYTA KOSIARZ, p.o. wicedyrektor,
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji NIK
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ABSTRACT
Support for Electromobility Development – Opportunities for the Sector
The legal basis for electromobility development for the European Union Member 
States is Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council of 
22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure. It provides 
common framework for measures related to the development of alternative fuels 
infrastructure in the EU, in order to minimise the dependence on oil, and to reduce 
the impact of transportation on the environment. Article 3 of Directive 2017/94/
EU imposes on the Member States an obligation to establish a national framework of 
market development policy in relation to alternative fuels in the transportation sector, 
and to provide appropriate infrastructure. To this end, the Strategy for Responsible 
Development by 2020 (Polish: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) 
do roku 2020) – with the perspective to 2030 – has been elaborated in Poland, as well 
as governmental operational documents and legal acts, including the Act of 11 January 
2018 on electromobility and alternative fuels. The Supreme Audit Office has exa-
mined how the provisions of this Act are implemented in Poland. In her article, the 
author presents the objectives of the Act and its role in the economy’s development. 
The reasons for failures in the infrastructure development to date are also discussed, 
as well as projects for constructing such vehicles in Poland. The article shows how local 
authorities have been introducing electric cars into their fleets.
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WOJCIECH GOLEŃSKI, MARCIN BLAJDA

Przeciwdziałanie depopulacji Opolszczyzny

Wdrażanie programów samorządowych

Wprowadzenie 
Obserwowane od ponad ćwierćwiecza 
trendy wskazują na trudną sytuację lud-
nościową Polski. W najbliższej perspek-
tywie nie można się spodziewać znaczą-
cych zmian gwarantujących stabilny rozwój 
demograficzny. Niski poziom dzietności 
będzie miał negatywny wpływ na przy-
szłą liczbę urodzeń ze względu na zde-
cydowanie mniejszą w przyszłości liczbę 

1 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Przeciwdziałanie�depopulacji�Opolsz-
czyzny�oraz wyników panelu ekspertów przeprowadzonego 28.2.2020 w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego 
z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego, przedstawicieli parlamentu, samorządu terytorialnego 
oraz NIK, nr ewid. P/19/093, Delegatura NIK w Opolu, 21.4 2020.

2 J. Stańczak, D. Szałtys, M. Waligórska: Sytuacja�demograficzna�Polski�do�2017�roku [w:] Sytuacja�demo-
graficzna�Polski�jako�wyzwanie�dla�polityki�społecznej�i�gospodarczej, red. J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, 
A. Potrykowska, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2018, s. 39-59. 

3 M. Cierniak-Piotrowska i in.: Sytuacja�demograficzna�Polski�do�2018�r.�Tworzenie�i�rozpad�rodzin, GUS, War-
szawa 2019, s. 15.

kobiet w wieku rozrodczym2. Zjawisko 
to dodatkowo jest potęgowane wysoką 
skalą emigracji Polaków za granicę3. 

Proces depopulacji jest szczególnie 
widoczny w województwie opolskim, 
z uwagi na skalę występujących tam nega-
tywnych trendów oraz specyfikę regionu. 
Problemy związane z demografią, obser-
wowane tam od lat, stają się coraz bardziej 
istotne także w innych częściach kraju. 

W  województwie opolskim od  dawna obserwuje się niekorzystną sytuację demo-
graficzną. Niskie wskaźniki dzietności oraz  ujemne saldo migracji sprawiają, 
że  Opolszczyzna charakteryzuje się jednym z  najwyższych w  kraju wskaźników 
depopulacji. Dostrzegając związane z tym zagrożenia samorządy województwa po-
stanowiły wpłynąć na ich ograniczenie. Najwyższa Izba Kontroli zbadała1 działa-
nia podejmowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Urzędzie 
Miasta Opola oraz Urzędzie Miejskim w Nysie. Z ustaleń wynika, że umożliwi-
ły one poprawę warunków życia mieszkańców, jednak jak dotąd nie doprowadziły 
do odwrócenia negatywnych trendów demograficznych.
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Zagadnienia dotyczące ludności Opolsz-
czyzny, związane z jej wejściem w fazę 
pogłę biającej się depresji demograficz-
nej, wymusiły podjęcie działań zapobie-
gających i przeciwdziałających procesom 
depopulacji. Istotne w tym kontekście 
stają się możliwości efektywnego wy-
korzystania instrumentów polityki spo-
łecznej i gospodarczej4. Dostrzegając za-
grożenia demograficzne jednostki samo-
rządu terytorialnego (JST) województwa 
opolskiego podejmowały więc działania 
mające na celu ograniczenie ich zakresu 
i skali. Utworzono Program Specjalnej 
Strefy Demograficznej (SSD) w woje-
wództwie opolskim „Opolskie dla Ro-
dziny”, który realizował samorząd wo-
jewódzki do 2020 roku. Wprowadzono 
Nyską Kartę Dużej Rodziny oraz nyski 
bon wychowawczy, czyli wypłatę świad-
czeń na drugie i każde kolejne dziecko 
do ukończenia 6. roku życia. Wzmocnienie 
idei prorodzinnej przez wspieranie rodzin 
oraz kreowanie optymalnych warunków 
rozwoju dzieci było również celem Pro-
gramu „Opolska Rodzina” adresowanego 
do mieszkańców Opola. 

Najwyższa Izba Kontroli mając na uwa-
dze skalę i negatywne skutki wyludniania 

4 K. Heffner: Zmiany�cywilizacyjne�w�województwie�opolskim�w�latach�2015–2050. „Rocznik Ziem Zachodnich” 
1/2017, s. 423-438. 

5 GUS: Rocznik�demograficzny�2019, Warszawa 2019, s. 82. Według stanu na 30.6.2020 liczba ludności wo-
jewództwa opolskiego wynosiła 980 771 mieszkańców; GUS: Ludność.�Stan�i�struktura�oraz�ruch�naturalny�
w�przekroju�terytorialnym�w�2020�r.�Stan�w�dniu�30�czerwca, Warszawa 2020.

6 Ubytek ludności w latach 2018–2020 (I połowa) wyniósł niemal 6000 mieszkańców.
7 Zarząd Województwa Opolskiego: Program�Specjalnej�Strefy�Demograficznej�w�województwie�opolskim�

do�2020�roku.�Opolskie�dla�Rodziny, Opole 2014, s. 19.
8 Najbardziej�wyludniające�się�obszary�UE.�Wśród�nich�region�z�Polski, „Forsal”, (dostęp 3.1.2020), na stronie: 

<https://forsal.pl/artykuly/1450959,prognozy-eurostatu-najbardziej-wyludniajace-sie-obszary-ue-wsrod
-nich-region-z-polski.html>.

9 GUS: Ludność.�Stan�i�struktura�oraz�ruch�naturalny�w�przekroju�terytorialnym�w�2018�r.�Stan�w�dniu�31�XII, 
Warszawa 2019, s. 14.

się regionu postanowiła objąć kontrolą 
te działania. W artykule przedstawiono 
najważniejsze ustalenia kontroli. 

Sytuacja ludnościowa 
Opolszczyzny
Opolszczyzna ma najmniejszą w kraju 
powierzchnię oraz najmniej mieszkań-
ców (986 500 wg stanu na 31 grudnia 
2018 r.)5, wobec tego jest regionem szcze-
gólnie podatnym na zmiany bezwzględnej 
liczby ludności w wyniku ruchu natural-
nego (urodzenia, zgony) oraz wędrów-
kowego (migracje). Jest także jednym 
z najszybciej wyludniających się obsza-
rów w Europie6.

Województwo opolskie cechuje jeden 
z najwyższych wskaźników depopulacji 
spośród wszystkich województw – w la-
tach 2002–2012 liczba mieszkańców woje-
wództwa zmniejszyła się o 4,8% względem 
wzrostu o 0,8% przeciętnie w kraju7. Na-
tomiast w latach 2008–2018 spadek wy-
niósł 8,5%8. Liczba ludności Opolszczyzny 
w 2000 r. wynosiła 1 070 600, w 2018 r. 
– 986 500 mieszkańców, a w 2020 r. 
– 980 771 mieszkańców. W skali kraju licz-
ba ludności w latach 2000–2018 zwiększy-
ła się o około 170 0009, ale w porównaniu 
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z  rokiem poprzednim, w pierwszym 
półroczu 2020 r. zmniejszyła się prawie 
o 28 000 osób10.

Województwo opolskie wyróżnia się 
na tle innych obszarów Polski największą 
intensywnością emigracji. Ogólne straty 
migracyjne najpierw spowalniały tempo 
wzrostu ludności województwa opolskiego 
w stosunku do całego kraju, a następnie 
doprowadziły do depopulacji, która roz-
poczęła się znacznie wcześniej (połowa lat 
80. XX w.) aniżeli pojawił się ujemny przy-
rost naturalny (2000 r.)11. Ujemne saldo 
migracji w 2018 r. wyniosło 1 275 osób. 
Jedną z przyczyn znaczącego ubytku lud-
ności Opolszczyzny jest nierejestrowana 
emigracja stała (emigracja zawieszona), 
obejmująca osoby, które definitywnie opu-
ściły kraj nie dokonując wymeldowania 
z regionu. Obliczono, że wyemigrowało 
ok. 10% ludności województwa, głów-
nie w latach ’80. i ’90. ubiegłego wieku. 
Od 2004 r. migrację zasilają emigran-
ci stali, którzy w ostatnich latach wy-
jechali za granicę (najczęściej na Wyspy 
Brytyjskie)12. We wcześniejszych okre-
sach w wyjazdach uczestniczyła przede 
wszystkim autochtoniczna ludność Śląska 

10 GUS: Ludność.�Stan�i�struktura�oraz�ruch�naturalny�w�przekroju�terytorialnym�w�2020�r.�Stan�w�dniu�30�czerw-
ca, Warszawa 2020, s. 8.

11 J. Dybowska: Przemiany�demograficzne�w�regionie�o�nasilonej�migracji�zagranicznej�na�przykładzie�woje-
wództwa�opolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 195-205.

12 R. Jończy: Zagraniczne�migracje�zarobkowe�z�województwa�opolskiego�w�latach�2008–2010�oraz�ich�wpływ�
na�opolski�rynek�pracy�i�sferę�fiskalną�samorządów�terytorialnych.�Diagnoza�i�rekomendacje�w�kontekście�
rozwoju�regionu, UMWO, Opole 2011, s. 119-120.

13 K. Heffner: Region�migracyjny�–�migracje�zagraniczne�jako�czynnik�rozwoju�społeczno-gospodarczego [w:] 
Perspektywy�demograficzne�Śląska�do�2030�r.,�red. A. Zagórowska, Politechnika Opolska, Opole 2008.

14 R. Jończy, D. Rokita-Poskart: Wpływ�zagranicznych�migracji�zarobkowych�na�sytuację�społeczno-�demogra-
ficzną�województwa�opolskiego. Ekspertyza wykonana na zlecenie Obserwatorium Integracji Społecznej 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, listopad 2012, s. 5-6, (dostęp 6.6.2018), na stronie: 
<http://ois.rops-opole.pl/>.

15 D. Berlińska: Mniejszość�niemiecka�na�Śląsku�Opolskim�w�poszukiwaniu�tożsamości. PIN, IS, Opole 1999.

zamieszkująca w większości tereny wiej-
skie środkowo-wschodniej części regionu. 
W latach 1950–1990 z tej grupy mieszkań-
ców regionu na stałe za granicę wyjechało 
ponad 200 tys. osób13. Także w ostatnich 
kilku latach w regionie dochodzi do bez-
precedensowej w swojej skali emigracji 
zarobkowej. Ogólną liczbę osób podejmu-
jących zatrudnienie za granicą oceniać na-
leży na około 100-120 tysięcy osób w skali 
roku14. W świadomości wielu mieszkańców 
zagraniczne wyjazdy zarobkowe mogą być 
postrzegane jako swoista tradycja, związa-
na m.in. z zamieszkiwaniem (zameldowa-
niem) na jego terenie znaczącego odsetka 
mieszkańców narodowości niemieckiej 
oraz ludności śląskiej, charakteryzującej się 
specyficzną formą tożsamości. W tym sen-
sie tożsamość emigrantów zarobkowych 
odnosi się zarówno do miejsca ich pocho-
dzenia (Śląsk), jak i do miejsca wykony-
wania przez nich pracy (głównie Niemcy 
i Holandia)15. 

Pod względem wskaźnika obciążenia 
demograficznego (liczba osób w wieku po-
produkcyjnym przypadająca na 100 osób 
w wieku produkcyjnym) sytuacja woje-
wództwa opolskiego kształtuje się także 
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niekorzystnie16. W przypadku wskaź-
nika obrazującego przyrost naturalny 
na 1000 mieszkańców sytuację demo-
graficzną regionu można określić jako 
wyjątkowo niedobrą na tle kraju. War-
tość tego wskaźnika w 2018 r. wyniosła 
dla Opolszczyzny: -2,1, podczas gdy dla 
Polski ogółem -0,717.

Cel i zakres kontroli
Celem NIK było sprawdzenie, czy jed-
nostki samorządu terytorialnego z wo-
jewództwa opolskiego skutecznie prze-
ciwdziałają depopulacji regionu. Zbadano, 
czy działania samorządu są podejmowane 
zgodnie z założeniami Strategii Rozwo-
ju Województwa Opolskiego do 2020 r. 
Przeprowadzone zostały kontrole działań 
mających na celu wzmacnianie potencjału 
demograficznego regionu. Miały one miej-
sce w: Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Opolskiego (UMWO), Urzędzie 
Miasta Opola (UM Opola) oraz Urzędzie 
Miejskim w Nysie (UM w Nysie). 

Izba zbadała także czy projekty mające 
w założeniu przeciwdziałać depopulacji re-
alizowane były prawidłowo i czy były sku-
tecznie nadzorowane. Przyjrzano się więc 
16 projektom współfinansowanym z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego (RPO WO) na lata 
2014–2020 w ramach sześciu osi prioryte-
towych objętych Obszarem Strategicznej 

16 Analiza�sytuacji�społeczno-ekonomicznej�województwa�opolskiego�w�obszarach�oddziaływania�Europejskiego�Fun-
duszu�Społecznego, Załącznik do informacji ZWO nr DPO-I.410.7.6.2016 z 28.11.2016, s.1-40, (dostęp 1.9.2020) 
na s.: <https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/analiza-sytuacji-spo%C5%82-kon._opolskie.pdf>.

17 Malejący przyrost naturalny jest tendencją dotyczącą naszego kraju, która pogłębia się w kolejnych latach. 
Tym niemniej sytuacja w województwie opolskim przyjmuje szczególnie niekorzystny zakres. Wartość ww. 
wskaźnika w dla Opolszczyzny w 2000 r. wyniosła 0,0, względem 0,3 dla Polski. W 2010 r., odpowiednio: 
-0,7 i 0,9; w 2014, odpowiednio: -1,2 i 0,0 – dane uzyskane od Urzędu Statystycznego w Opolu.

Interwencji Depopulacja. W Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Opolskie-
go (instytucja zarządzająca, IZ) oraz Wo-
jewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu (in-
stytucja pośrednicząca, IP), sprawdzono 
natomiast, czy rzetelnie weryfikowano 
realizację tych projektów oraz czy prze-
strzegano procedur wewnętrznych zwią-
zanych z ich realizacją. 

Program SSD do 2020 r.
W województwie opolskim opracowano 
plan mający na celu przeciwdziałanie pro-
cesowi depopulacji oraz jego skutkom. Sa-
morząd województwa określił przyczyny 
zmniejszania się liczby mieszkańców re-
gionu, a następnie podjął działania w celu 
wzmocnienia i wykorzystania potencjału 
demograficznego województwa opolskie-
go. Sztandarową inicjatywą był Program 
Specjalnej Strefy Demograficznej w woje-
wództwie opolskim do 2020 roku „Opol-
skie dla Rodziny”. Na realizację SSD prze-
znaczono ponad 360 mln euro (głównie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014–2020). 
Prace nad przygotowaniem Programu 
SSD rozpoczęły się 28 grudnia 2012 r. 
i trwały do 28 lipca 2014 r. Podstawą był 
– przyjęty uchwałą przez Zarząd Woje-
wództwa Opolskiego i realizowany w ra-
mach umowy o partnerstwie przez samo-
rząd województwa (lider) oraz Centrum 
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im. Adama Smitha, Pierwszy Niezależny 
Instytut w Polsce (partner) – projekt ba-
dawczy „Depopulacja – czas na zmiany 
na opolskim rynku pracy”18. Na potrzeby 
SSD wykorzystano również wyniki kon-
sultacji społecznych, panele ekspertów 
oraz konsultacje grup pakietowych, a także 
inne opracowania eksperckie i analizy19.

Realizacja obejmowała okres od 1 paź-
dziernika 2012 r. do 30 czerwca 2014 r., 
a całkowity koszt określono na łączną 
kwotę 2930 tys. zł. W ramach projektu 
opracowano m.in. 25 rozwiązań systemo-
wych i operacyjnych (nazwanych narzę-
dziami)20, których wdrożenie miało za-
pewnić osiągnięcie założonego celu. Wy-
niki kontroli NIK wskazują jednoznacznie, 
że wykorzystanie większości rekomendo-
wanych narzędzi (17) wymagałoby wpro-
wadzenia zmian legislacyjnych na pozio-
mie krajowym (np. jednoprocentowy CIT, 
deregulacja niektórych zawodów, znie-
sienie barier w tworzeniu i prowadze-
niu placówek przedszkolnych). Jedynie 
osiem narzędzi było możliwych do samo-
dzielnego wykorzystania przez samorząd 

18 W ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie�osób�pozostających�bez�zatrudnienia�na�regionalnym�rynku�pracy 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013. Dalej: projekt Depopulacja.

19 M.in.: J. Czapiński: Warunki�i�jakość�życia�w�województwie�opolskim�w�kontekście�sytuacji�społeczno-gospo-
darczej�regionu�na�tle�innych�województw�i�danych�ogólnopolskich, grudzień 2013; R. Rauziński, K. Szczy-
gielski: Prognoza�ludności�dla�województwa�opolskiego�do�2050�roku.�Wnioski�w�kontekście�prowadzenia�
polityki�regionalnej�oraz�wsparcia�odnowy�demograficznej�województwa�opolskiego, maj 2015.

20 1) Jednoprocentowy CIT; 2) Opolska Umowa o pracę; 3) Mikropakiet dla mikrofirm; 4) Deregulacja zawodów 
opiekuńczych; 5) Uproszczenie prawa budowlanego; 6) Bankowy standard obsługi przedsiębiorców; 7) Opol-
ska SSE; 8) Regionalne Centrum Biznesu (RCB); 9) System wsparcia przedsiębiorstw; 10) Centrum Pracy; 
11) Nowy model świadczeń socjalnych; 12) Model zintegrowanego kształcenia zawodowego; 13) Regionalna 
Wyższa Szkoła Zawodowa (RWSzZ); 14) Szkoła lokalnym centrum cywilizacyjnym; 15) Bon wychowawczy; 
16) Pakiet podstawowych świadczeń dla matek i dzieci; 17) Bon przedszkolny; 18) Klaster usług przed-
szkolnych; 19) Zniesienie barier w tworzeniu i prowadzeniu placówek przedszkolnych; 20) Bon opiekuńczy; 
21) Klaster usług senioralnych; 22) Sieć placówek senioralnych; 23) Osiedle seniora; 24) Ograniczenie barier 
w tworzeniu i prowadzeniu placówek senioralnych; 25) Program promujący gospodarkę senioralną.

21 Pakiet�I�–�Praca�to�bezpieczna�rodzina; Pakiet�II�–�Edukacja�a�rynek�pracy; Pakiet�III�–�Opieka�żłobkowo-przed-
szkolna; Pakiet�IV�–�Złota�jesień; Inicjatywy�wspierające.

województwa. Ogółem w Programie SSD 
wyszczególniono 14 działań mających za-
hamować proces depopulacji Opolszczy-
zny, ujętych w ramach czterech pakietów 
tematycznych i trzech inicjatyw wspiera-
jących21. Monitoring realizacji tych działań 
był prowadzony z wykorzystaniem systemu 
wskaźników ilościowych i ograniczony zo-
stał jedynie do takich, które pokrywały się 
ze wskaźnikami wynikającymi z RPO WO 
2014–2020 oraz dwóch przewidzianych 
w tym programie, w stosunku do któ-
rych dane były w posiadaniu UMWO. 
W toku kontroli ustalono także, że wy-
korzystane wskaźniki oceny realizacji 
Programu SSD w ograniczonym stopniu 
odnosiły się do zmian demograficznych. 
Tylko jeden spośród 26 (dotyczący licz-
by kobiet w okresie ciąży, porodu i poło-
gu objętych wsparciem) odnosił się bez-
pośrednio do współczynnika dzietności. 
Wartość tego wskaźnika została osiągnięta 
na poziome 55%, gdyż spośród zaplano-
wanych 26 tys. kobiet pomoc uzyskało 
niecałe 14,5 tys. Pozostałych 25 wskaź-
ników odnosiło się do warunków życia 
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mieszkańców regionu. W większości 
przypadków osiągnięto wartości doce-
lowe wskaźników, chociaż w przypadku 
części z nich nie analizowano informacji 
umożliwiających określenie stopnia reali-
zacji przyjętych założeń.

Coroczne sprawozdania z realizacji SSD 
nie zawierały wartości osiąganych wskaź-
ników produktów i rezultatów określonych 
dla poszczególnych pakietów i inicjatyw 
wspierających program. Ograniczano się 
do opisu działań podejmowanych przez jed-
nostki samorządu województwa, wpisu-
jących się w realizację założeń programu.

Projekt Programu SSD został objęty 
ekspertyzą ewaluacyjną ex-ante22, mają-
cą na celu m.in. sprawdzenie, czy jego re-
alizacja pozwoli ograniczyć skalę nieko-
rzystnych zmian demograficznych w wo-
jewództwie. W ekspertyzie przekazanej 
UMWO 5 września 2014 r. wskazano m.in.: 
na potrzebę uszczegółowienia wskaźników 
przyjętych w projekcie Programu SSD; 
zwrócono uwagę na braki wskaźników 
rezultatów odnoszących się do celów po-
szczególnych pakietów, a także zapropono-
wano nowe wskaźniki w ramach pakietów 
i inicjatyw wspierających. W ostatecznej 
wersji SSD nie uwzględniono wspomnia-
nych wniosków z ewaluacji. W ewaluacji 
ex-ante odniesiono się do oceny nakładów 
finansowych przeznaczonych na realiza-
cję programu wskazując, że nie określono 
wielkości środków przeznaczonych na re-
alizację zaplanowanych w nim działań. 

22 Ekspertyza ewaluacyjna ex-ante projektu Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w Województwie 
Opolskim do 2020 r., 5.9.2014 – dalej: ewaluacja ex-ante.

23 Stanowiący załącznik nr 1 do Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego: Nr 4647/2014 z 11.2.2014; 
Nr 193/2015 z 26.1.2015; Nr 6090/2018 z 24.9.2018.

W  SSD podano jedynie szacunkową 
wielkość środków przewidzianych w ra-
mach RPO WO 2014–2020, wskazując 
jednocześnie, że nie jest możliwe ocenie-
nie, czy jest to wielkość do założonych po-
trzeb, celów i planowanych działań. Nie-
możliwe jest też określenie, czy (i w jakiej 
wysokości) zostaną pozyskane środki z in-
nych źródeł (publiczne środki regionalne 
i krajowe, prywatne). W ramach inicjatyw 
wspierających SSD, w latach 2014–2019 
(do końca III kw.) UMWO wydał 81 815 
Opolskich Kart Rodziny i Seniora (OKRiS), 
które uprawniały do zniżek w instytucjach 
podległych samorządom oraz tych udziela-
nych przez firmy prywatne, które dołączy-
ły do inicjatywy. Było to w sumie 68 JST 
i ich 11 jednostek organizacyjnych, dwie 
spółki z o.o. z udziałem samorządu teryto-
rialnego oraz 216 podmiotów prywatnych. 
Na podstawie zbadanej w trakcie kontro-
li próby stwierdzono, że przy wydawaniu 
OKRiS przestrzegano Regulaminu wyda-
wania i użytkowania karty23. Nie zanotowa-
no przypadków nieuzasadnionej odmowy 
ich wydania lub uczestnictwa w programie.

Program „Opolska Rodzina”

Urząd Miasta Opola realizował Program 
„Opolska Rodzina” na lata 2014–2018, 
którego głównym celem było stworzenie 
warunków do życia i rozwoju rodzin za-
mieszkujących na terenie miasta. Chodziło 
również o o pomoc w dążeniu do samodziel-
nego, godnego i aktywnego życia dzieci, 
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seniorów oraz osób niepełnosprawnych24. 
W trakcie realizacji Programu rozszerzo-
no25 grupę docelową, wpisując do złożeń 
działania wspierające seniorów. Dostrze-
gając dalszą potrzebę pomocy mieszkań-
com, 6 grudnia 2018 r.26 Program „Opolska 
Rodzina”, który obejmuje również pomoc 
osobom niepełnosprawnych oraz ich opie-
kunom przedłużono na lata 2019–2029. 
Ponad 20% mieszkańców Opola uzyskało 
karty uprawniające do ulg i zniżek. Do ini-
cjatywy przystąpiło łącznie 482 partnerów 
(przedsiębiorców, instytucji oraz organiza-
cji). Dodatkowo zwiększono liczbę miejsc 
w żłobkach i przedszkolach, uruchomiono 
też usługę teleopieki.

Nyska Karta Dużej Rodziny 
i bon wychowawczy

W Nysie realizowano m.in. lokalne pro-
gramy wsparcia rodzin. Wprowadzono 
Nyską Kartę Dużej Rodziny27 (29 listo-
pada 2016 r.) i bon wychowawczy. Program 
był skierowany do rodzin wielodzietnych 
i miał na celu: promowanie modelu ta-
kiej rodziny i jej pozytywnego wizerunku, 
umacnianie i wspieranie rodziny wielo-
dzietnej oraz zwiększenie szans rozwo-
jowych i życiowych pochodzących z nich 
dzieci i młodzieży. 

24 Radio Opole (dostęp 1.9.2020) na stronie: <https://radio.opole.pl/100,299561,sukces-nowego-programu 
-opolska-rodzina-miasto-po>.

25 Uchwała Nr XXVII/489/16 Rady Miasta Opola z 19.5.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia  
Programu „Opolska Rodzina” na lata 2014–2018.

26 Uchwała Nr II/25/18 Rady Miasta Opola z 6.12.2018 w�sprawie�przyjęcia�Programu�„Opolska�Rodzina”�
na�lata�2019–2029.

27 Uchwała w�sprawie�wprowadzenia�na�terenie�Gminy�Nysa�gminnego�programu�dla�rodzin�wielodzietnych�
–�Nyska�Karta�Dużej�Rodziny, zmieniona uchwałą Nr XXXII/494/17 Rady Miejskiej w Nysie z 30.1.2017 
w�sprawie�zmiany�uchwały�Nr�XXVII/418/16�Rady�Miejskiej�w�Nysie�z�dnia�26�listopada�2016�r.�w�sprawie�
wprowadzenia�na�terenie�Gminy�Nysa�gminnego�programu�dla�rodzin�wielodzietnych�pn.�„Nyska�Karta�Dużej�
Rodziny”.�Uprawnienia przewidziane w programie obowiązywały od 1.2.2017.

W latach 2017–2019 (do końca III kw.) 
wydano 1568 kart. W ramach złożonych 
wniosków nie było decyzji odmownych. 
Do programu przystąpiło czterech part-
nerów. Osobami uprawnionymi do korzy-
stania z niego były osoby zamieszkujące 
na terenie gminy, którym przysługiwało 
prawo do posiadania Karty Dużej Ro-
dziny przyznawanej na podstawie usta-
wy o tej Karcie. Uprawnienia dotyczyły 
możliwości korzystania z usług podmiotów 
zlokalizowanych na terenie Nysy i obej-
mowały m. in.: dopłaty do miesięcznych 
biletów elektronicznych dla uczniów do-
jeżdżających do szkół podstawowych i gim-
nazjów, 50% dopłaty do opłat za pobyt 
dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym 
oraz zniżki w tym samym wymiarze 
dla dziecka na korzystanie z zajęć waka-
cyjnych i zimowych podczas ferii, orga-
nizowanych przez Nyski Dom Kultury. 
W latach 2017–2019 r. (do końca III kw.) 
w ramach Nyskiej Karty Dużej Rodziny 
wypłacono świadczenia w łącznej wyso-
kości 55,7 tys. zł. Największe kwotowo 
środki przekazano na dopłaty za pobyt 
dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

W Nysie wprowadzono rozwiązanie po-
dobne do rządowego programu Rodzina 
500+. Świadczenie pieniężne w postaci 
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bonu wychowawczego to program pole-
gający na wypłacie rodzinie 500 zł mie-
sięcznie przez okres nie dłuższy niż 6 mie-
sięcy, na drugie i każde kolejne dziecko 
od rozpoczęcia 13. miesiąca do ukończe-
nia 6. roku życia. Warunkiem uzyskania 
wsparcia było pozostawanie rodziców 
dziecka w związku małżeńskim. Za okres 
od 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. na podstawie 
2429 wniosków wypłacono na drugie i ko-
lejne dziecko świadczenia w łącznej kwocie 
8,6 mln zł. W 11 przypadkach miały miejsce 
odmowy przyznania takiego świadczenia. 
W uzasadnieniu decyzji powołano się na brak 
środków finansowych i brak przynależno-
ści wnioskodawców do tzw. grupy z pierw-
szeństwem. Stwierdzono jednak, że w dniu 
wydania tych decyzji plan finansowy gminy 
przewidywał 20 tys. zł wolnych środków, 
umożliwiających sfinansowanie świadczeń. 
Tym samym naruszono regulamin przyzna-
wania bonu wychowawczego.

Realizacja projektów RPO WO 
i inicjatyw samorządowych
Kontrolą objęto także 16 projektów w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na lata 
2014–2020 w ramach sześciu osi prio-
rytetowych objętych OSI Depopulacja 
o łącznej wartości 26 mln zł. Skontro-
lowane przez NIK podmioty skutecznie 
je prowadziły. Cele projektów wpisywały 
się w działania Programu SSD. W dwóch 
projektach naruszono wytyczne w spra-
wie kwalifikowalności wydatków (łączne 
nieprawidłowości na kwotę 312,5 tys. zł), 
a w jednym wykryto nieterminową re-
alizację obowiązków sprawozdawczych, 
co spowodowało konieczność zapłaty od-
setek w wysokości 17,8 tys. zł. Nadzór 

nad realizacją projektów RPO WO spra-
wowały: instytucja zarządzająca oraz in-
stytucja pośrednicząca. Wszystkie wnioski 
o płatność objęte próbą NIK zostały pra-
widłowo zweryfikowane pod względem 
formalnym, merytorycznym i finansowym. 
W trzech projektach stwierdzono wydatki 
niekwalifikowalne, co skutkowało zwrotem 
przyznanych środków w łącznej kwocie 
113,7 tys. zł oraz wszczęciem postępowania 
administracyjnego w przedmiocie zwro-
tu środków dofinansowania (39,5 tys. zł). 

W  ramach kontroli przeprowadzo-
no także badanie ankietowe skierowane 
do uczestników projektów wdrażanych w ra-
mach pakietów tematycznych programu 
SSD, tj.: osób bezrobotnych; kobiet, które 
oddawały pod opiekę dzieci do lat 3 w celu 
kontynuowania aktywności zawodowej; na-
uczycieli; uczniów; personelu medycznego 
i opiekunów osób starszych; seniorów. 

Badanie w formie ankiety audytoryjnej 
(PAPI) przekazanej przez kontrolerów od-
było się wśród beneficjentów projektów 
za pośrednictwem pracowników jednostek 
kontrolowanych. Wykorzystano celowy 
dobór próby polegający na wyborze najistot-
niejszej grupy uczestników projektów re-
alizowanych w ramach każdego z czterech 
pakietów. Odpowiedzi uzyskano od każde-
go uczestnika, który zadeklarował zamiar 
wypełnienia ankiety, tym samym zwrot 
ankiet uzyskano na poziomie 100%. Celem 
badania było zidentyfikowanie korzyści 
wynikających z udziału w danym projek-
cie, ustalenie stopnia świadomości i wiedzy 
na temat funkcjonowania w regionie SSD, 
działań i założeń tego programu adresowa-
nych do mieszkańców oraz źródeł pozy-
skiwania informacji na ten temat. Wyniki 
badań wskazują, że uczestnicy projektów:
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 • deklarują wiedzę na temat źródeł ich fi-
nansowania ze środków Unii Europejskiej 
(96%);

 • informacje na temat uczestnictwa w pro-
jekcie pozyskali w głównej mierze w miej-
scu pracy/w szkole (71%);

 • projekty, w których brali udział w więk-
szości spełniły ich oczekiwania (75%), jed-
nak deklarują potrzebę wprowadzenia nie-
wielkich zmian w podobnych projektach 
w przyszłości (84%);

 • w zdecydowanej większości nie znają 
programów/projektów mających na celu 
przeciwdziałanie depopulacji wojewódz-
twa opolskiego (81%);

 • w większości deklarują chęć pozostania 
w regionie w przyszłości (76%), a o takiej 
motywacji decydują więzi rodzinne i towa-
rzyskie, a niezwiązane z udziałem w żadnych 
projektach (80% wskazań respondentów). 

Powyższe wyniki dowodzą, że udział 
w projektach realizowanych w ramach Pro-
gramu SSD tylko w niewielkim stopniu 
miał wpływ na motywację uczestników 
do dalszego zamieszkiwania w regionie. 

Za nadzór nad wdrażaniem projek-
tów współfinansowanych z RPO WO 
były odpowiedzialne w tym przypadku 
dwie jednostki objęte kontrolą – Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego 
(instytucja zarządzająca) oraz Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Opolu (instytucja po-
średnicząca). W ramach badania NIK 
sprawdzono w szczególności, czy rzetel-
nie weryfikowano realizację projektów 
oraz przestrzegano ustalonych w tym celu 

28 P. Szukalski i in.: Programowanie�działań�zaradczych�w�zakresie�depopulacji�dla�województwa�opolskiego.�
Wnioski�i�rekomendacje�z�badania�pn.�Wpływ�depopulacji�na�perspektywy�rozwojowe�województw:�opol-
skiego,�świętokrzyskiego�i�warmińsko-mazurskiego, UMWO, Opole 2019.

procedur wewnętrznych, ale nieprawidło-
wości nie stwierdzono. 

Kontrolowane samorządy podejmowały 
także dodatkowe inicjatywy polegające 
na udzielaniu rodzinom wychowującym 
dzieci bezpośredniego wparcia finansowe-
go w formie świadczenia wychowawcze-
go (w Nysie), jak też ułatwianiu dostępu 
do usług lub infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej dzięki stworzeniu systemu ulg 
i zniżek dla posiadaczy Opolskiej Karty Ro-
dziny i Seniora (na poziomie województwa) 
oraz kart Opolska Rodzina i Opolski Se-
nior (w Opolu). Podejmowano także inne 
przedsięwzięcia polegające na integracji 
i aktywizacji społeczności lokalnych, 
w tym w ramach budżetu obywatelskie-
go. Wszystkie te inicjatywy umożliwiły 
poprawę warunków życia mieszkańców, 
jednak jak dotąd nie doprowadziły do od-
wrócenia negatywnych trendów demogra-
ficznych, w tym w szczególności do wzro-
stu poziomu dzietności. 

Podsumowanie
Czynnikiem, który bezpośrednio wpływa 
na ubytek liczby ludności w województwie 
opolskim są niewielkie wartości przyro-
stu naturalnego. Ponadto uwarunkowa-
nia depopulacyjne mają także przyczyny 
ekonomiczne, takie jak nieatrakcyjność 
lokalnego rynku pracy (braku dobrze płat-
nych miejsc pracy oraz takich, które od-
powiadają kwalifikacjom poszukujących). 
Jest to przyczyną migracji do innych regio-
nów oraz za granicę28. W województwie 
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opolskim, jako najmniejszym powierzch-
niowo i pod względem liczby ludności 
w kraju, ze względu na tempo procesów 
depopulacji oraz starzenia się ludności, 
szczególnie uwidaczniają się głębokie prze-
miany demograficzne, które z coraz więk-
szym nasileniem dotyczą całej Polski29.

Dostrzegając wagę problemów, kontro-
lowane samorządy realizowały programy, 
zgodne z założeniami Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego do 2020 r., 
ale ich skuteczność była ograniczona. Po-
dejmowane działania prowadziły do po-
prawy warunków życia mieszkańców 
w różnym wieku, ale sytuacja demogra-
ficzna regionu nie poprawiła się. Świad-
czy to o ograniczonej możliwości wpływu 
samorządu województwa na funkcjonują-
ce w społeczeństwie współczesne wzor-
ce dzietności,, których przezwyciężenie 
wykracza poza możliwości samorządu te-
rytorialnego. 

Dlatego zdaniem NIK, działania wzmac-
niające potencjał demograficzny powinny 
być podejmowane w ramach komplek-
sowej i długofalowej polityki społecznej, 
konsekwentnie prowadzonej zarówno 
na poziomie kraju, jak i poszczególnych 
regionów. Bez tego nie uda się odwrócić 
negatywnych trendów demograficznych. 
Pamiętając jednocześnie, że już w 2016 r. 

29 A. Zagórowska: Proces�starzenia�się�ludności�województwa�opolskiego [w:] Sytuacja�demograficzna�Śląska�
Opolskiego�jako�wyzwanie�dla�polityki�społecznej�i�gospodarczej, red. J. Hrynkiewicz, A, Potrykowska, RRL, 
Warszawa 2017, s. 69.

30 E. Matuszewska, P. Adamowicz: Koordynacja�polityki�rodzinnej�w�Polsce, „Kontrola Państwowa” 1/2016, s. 105
31 Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej, do zadań którego należy m.in. przy-

gotowanie projektu Strategii Demograficznej (rozporządzenie Rady Ministrów z 27.11.2019 w sprawie 
ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej, Dz.U. poz. 2329).

NIK wskazywała, iż sam wzrost nakładów 
finansowych nie spowoduje trwałej zmia-
ny niekorzystnych tendencji demograficz-
nych, a jedną z zasadniczych barier jest brak 
w systemie prawnym organu wyznacza-
jącego cele strategiczne i koordynującego 
wdrażanie poszczególnych elementów po-
lityki rodzinnej30. 

W wyniku kontroli skierowano do Pre-
zesa Rady Ministrów wniosek wskazują-
cy, że dostrzegając ograniczoną skutecz-
ność dotychczasowych działań opartych 
na transferach socjalnych, jak również pod-
jętą inicjatywę zmierzającą do opracowa-
nia systemowych rozwiązań w polityce 
ludnościowej31, Najwyższa Izba Kontroli 
wnosi o wzięcie pod uwagę w założeniach 
Strategii demograficznej roli samorządu 
terytorialnego w ograniczaniu konfliktów 
związanych z koniecznością godzenia obo-
wiązków rodzinnych i zawodowych. Istot-
ne jest również uwzględnienie w niej mo-
nitoringu efektów, który umożliwi dokona-
nie oceny skuteczności działań służących 
przeciwdziałaniu wyludniania się kraju.

dr WOJCIECH GOLEŃSKI, specjalista k.p.
MARCIN BLAJDA, doradca ekonomiczny,
Delegatura NIK w Opolu
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ABSTRACT
Prevention of Depopulation in the Region of Opole – Implementation of Self-
Governmental Programmes
The trends observed for over twenty-five years have been indicating a difficult population 
situation in Poland. In the short-term perspective, we should not expect significant chan-
ges that would guarantee a stable demographic development. The low birth-rate will have 
a negative impact on the future number of births, due to a significantly lower number of 
women of child-bearing age that is estimated for the future. In addition, the high emigration 
level has an adverse effect on the situation. Depopulation is especially visible in the Opole 
Region (Polish: województwo opolskie), due to the scale of negative trends in the region and 
its specificity. The problems related to depopulation, which have been observed there for 
years, are becoming more and more important in the other parts of Poland, too. The issues 
related to the population of the Opole Region, with its deepening demographical depression, 
have forced the authorities to introduce measures to prevent and counteract depopulation 
processes. At this point, effective use of social and economic policy measures become espe-
cially significant. Cognizant of demographic threats, local self-government units of the Opole 
Region took measures aimed to reduce their extent and scale. The Supreme Audit Office, 
considering the scale and negative effects of the region’s depopulation, has conducted an 
audit in the area. It covered the Marshal’s Office of the Opole Region, the City Office of 
Opole, and the City Office of Nysa. The results of the audit have revealed that the effecti-
veness of the initiatives undertaken so far had been rather limited.

Wojciech Goleński, PhD, Public Audit Specialist, NIK Regional Branch in Opole
Marcin Blajda, Economic Advisor, NIK Regional Branch in Opole

Key words: depopulation, depopulation prevention, population problems, local self-government 
units, demographic policy
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Instalacje służące mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu odpadów komunal-
nych (dalej instalacje MBP) stanowią w Polsce dominującą technologię. Szacuje się, 
że funkcjonuje ich ok. 200. Do września 2019 r. miały status instalacji regionalnych, 
tj. takich, do których podmioty odbierające odpady w gminach przekazywały odpady 
zmieszane. Często dostarczano tam również  te  pochodzące ze  zbiórki selektywnej. 
Z  ustaleń Najwyższej Izby Kontroli wynika, że  działania organów administracji 
publicznej oraz zarządzających instalacjami MBP nie służą skutecznemu zagospoda-
rowaniu i unieszkodliwianiu odpadów. Wbrew wymogom prawnym większość z nich 
nie jest przygotowywana do ponownego użycia.

MAŁGORZATA SZYMBORSKA

Postępowanie z odpadami komunalnymi

Przetwarzanie w instalacjach MBP

Wstęp
Mechaniczno-biologiczne przetwarza-
nie zmieszanych odpadów komunalnych 
składa się z mechanicznego (sortowania) 
oraz biologicznego przetwarzania odpa-
dów połączonych w jeden zintegrowany 
proces technologiczny, w celu ich przy-
gotowania do odzysku1, w tym recyklin-
gu2, termicznego przekształcania (z od-
zyskiem energii) lub w ostateczności 
do przechowywania na składowiskach. 

1 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.), dalej: 
„ustawa o odpadach”, odzysk oznacza jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady 
służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym razie zostałyby 
użyte do spełnienia danej funkcji lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej 
funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

2 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy o odpadach recycling to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie 
przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub w innych celach; 
obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego 
przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do wypełniania wyrobisk.

Mechaniczne przetwarzanie pozwala 
na wydzielenie frakcji: materiałowych 
(„odpadów surowcowych”), odpadów 
do termicznego przekształcenia (paliwa 
alternatywnego) oraz wymagającej dalsze-
go biologicznego przetwarzania. W pro-
cesie biologicznym odpady przetwarza-
ne są w warunkach tlenowych lub bez-
tlenowych, w wyniku których następują 
zmiany ich właściwości fizycznych, che-
micznych lub biologicznych. Odpady mogą 
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być również spalone z odzyskiem ener-
gii lub zdeponowane na składowiskach, 
jako „stabilizat”3, pod rygorem spełnienia 
wymagań określonych przepisami4. Sku-
teczność funkcjonowania instalacji MBP 
zależy jednak od możliwości zagospoda-
rowania lub unieszkodliwiania produktów 
końcowych.

Co istotne, ze względu na brak standardów 

w polskim prawodawstwie od 2016 r.5, insta-
lacje MBP, a tym samym ich efektywność, 
mogą znacząco różnić się od siebie. W ostat-
nich latach występują problemy z otrzymy-
waniem w instalacjach MBP dobrej jakości 
odpadów do przetworzenia w procesach re-
cyklingu, a prawie jedna trzecia wytwarza-
nych tam odpadów to paliwa alternatywne, 
co potwierdziła kontrola6 NIK. 

Problemy z zagospodarowaniem odpa-
dów powstających w wyniku przetworze-
nia odpadów komunalnych spowodował 
również, wprowadzony od 2016 r., zakaz 
deponowania na składowiskach odpa-
dów o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg, 
co w praktyce oznacza, że te zawierające 
np. tworzywa sztuczne nie powinny tra-
fiać do składowania.

3 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 2.1.2020 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 poz. 10), 
dalej: „katalog odpadów”, „stabilizat” to odpady klasyfikowane jako 19 05 99 inne niewymienione odpady. 

4 Wymagania dla składowanych odpadów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 16.7.2015 
w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277).

5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.9.2012 w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1052). 

6 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Postępowanie�z�odpadami�powstałymi�w�wyniku�
przetworzenia�odpadów�komunalnych�w�instalacjach�MBP,�nr ewid. 194/2019/P/048/KS, Departament 
Środowiska NIK, lipiec, 2020.

7 Odpady te powinny być odzyskiwane podczas ich sortowania w części mechanicznej w instalacji MBP, w celu 
dalszego poddania ich procesom odzysku, w tym recyklingu.

8 Kontrola P/17/006/KAP: Realizacja�zadań�gmin�w�zakresie�zagospodarowania�odpadów�komunalnych. 
9 M.in. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z 30.5.2018 zmieniająca dyrektywę 

2008/98/WE w sprawie odpadów (Dz.Urz. UE z 2018 r. L 150/109), dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/850 z 30.5.2018 zmieniające dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów 
(Dz.Urz. UE z 2018 r. L 150/100).

Uzasadnieniem dla podjęcia kontroli do-
tyczącej sposobu postępowania z odpadami 
powstałymi w wyniku przetworzenia od-
padów komunalnych w instalacjach MBP 
były m.in. dane statystyczne Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS). Publiko-
wane za 2017 r., wskazywały na realne za-
grożenie osiągnięcia do 2020 r. przez Pol-
skę celów, tj. 50% recyklingu i przygo-
towania do ponownego użycia czterech 
frakcji odpadów komunalnych (papieru, 
szkła, plastiku i metalu7) oraz redukcji 
masy składowanych odpadów. Obawy 
te potwierdziła również kontrola NIK 
w 2017 r.8 Według GUS w 2017 r. wy-
tworzono 12,0 mln Mg (312 kg/mieszkań-
ca), z czego 3,2 mln Mg, tj. 26,7% zosta-
ło poddanych recyklingowi, 0,9 mln Mg, 
tj. 7,5% kompostowaniu lub fermentacji, 
2,9 mln Mg, tj. 24,2% przekazano do ter-
micznego przekształcenia i aż 5,0 mln Mg, 
tj. 41,6% trafiło do składowania. 

Ważne było to, że 14 czerwca 2018 r. 
opublikowane zostały w Dzienniku 
Urzędowym UE dyrektywy noweli-
zujące przepisy dotyczące gospodar-
ki odpadami, tzw. pakiet odpadowy9, 
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w ramach którego określono nowe cele 
do osiągnięcia dla państw członkowskich, 
tj. do 2025 r. minimum 55%, do 2030 r. 
minimum 60%, do 2035 r. minimum 
65% przygotowania do ponownego użycia 
oraz recyklingu w stosunku do wszystkich 
wytworzonych odpadów komunalnych. 
Natomiast w dyrektywie w sprawie skła-
dowania odpadów zobowiązano państwa 
członkowskie do ich redukcji do nie więcej 
niż 10% w stosunku do masy wytworzo-
nych odpadów komunalnych i nie póź-
niej niż w 2035 r. Aby dokonać rzetelnej 
oceny sposobu postępowania z odpadami, 
a szczególnie z odpadami powstającymi 
po procesie ich przetworzenia, kontro-
lę przeprowadzono w sześciu urzędach 
marszałkowskich, sześciu wojewódzkich 
inspektoratach ochrony środowiska, 
w 12 podmiotach prowadzących insta-
lacje MBP, a także w sześciu zarządzają-
cych składowiskami odpadów, ponieważ 
nadal większość odpadów komunalnych 
po przetworzeniu jest kierowana do skła-
dowania. W artykule, ze względu na sze-
roki zakres kontroli, wskazano najistot-
niejsze jej ustalenia.

Wybrane ustalenia kontroli
Spełnianie wymagań formalnych

Prowadzący instalacje MBP byli do 1 lipca 
2015 r. zobowiązani do uzyskania, zgodnie 
z art. 201 ustawy – Prawo ochrony śro-
dowiska10 (dalej Poś), pozwolenia zinte-
growanego. Obowiązek powstał zgodnie 

10 Ustawa z 27.4.2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.).
11 Ustawa z 11.7.2014 o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw  

(Dz.U. z 2014 r. poz.1101).
12 Z terenu Łodzi.

z art. 28 ust.3 ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska oraz niektó-
rych innych ustaw11. 

W wyniku kontroli NIK ustalono, 
że spośród dwunastu kontrolowanych 
prowadzących instalacje MBP, dwóch 
prowadziło działalność bez prawomoc-
nych pozwoleń zintegrowanych. Powo-
dem były niezakończone, długotrwałe 
postępowania administracyjnie w sprawie 
ich wydania oraz zaniechania prowadzą-
cych instalacje MBP na etapie procedur 
składania wniosków. Bez pozwolenia 
nie było podstawy prawnej, aby zobo-
wiązać prowadzących instalacje MBP 
do spełnienia wielu szczegółowych wy-
magań, takich jak warunki i sposób ma-
gazynowania odpadów czy dotrzymanie 
rocznych limitów mocy przerobowych. 
W przypadku czterech spośród dziesię-
ciu kontrolowanych instalacji MBP w po-
zwoleniach zintegrowanych dopuszczono 
do przetwarzania innych odpadów niż ko-
munalne. W jednej z nich w pozwoleniu 
zintegrowanym za priorytet uznano przyj-
mowanie zmieszanych odpadów komu-
nalnych. Ten warunek nie został jednak 
dotrzymany, ponieważ zaprzestano od-
bierania odpadów komunalnych z terenu 
miasta12 ze względu na wyczerpane moce 
przerobowe. Przyjmowanie do przetwo-
rzenia odpadów innych niż komunalne 
mogło się przyczyniać do określania 
niezgodnych ze stanem rzeczywistym 
osiągniętych poziomów przygotowania 
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do ich ponownego użycia13 i recyklingu. 
Prowadzący instalacje MBP, począwszy 
od stycznia 2018 r., oprócz prowadzenia 
działalności na podstawie pozwolenia zin-
tegrowanego, mieli obowiązek dokonania 
wpisu do rejestru14. Wszyscy kontrolo-
wani zostali w nim umieszczeni, jednak 
nie wszystkie wpisy zawierały dane wy-
magane przepisami ustawy o odpadach, 
a dwa podmioty otrzymały numer reje-
strowy, pomimo funkcjonowania bez pra-
womocnych pozwoleń zintegrowanych.

Prowadzący skontrolowane instalacje 
MBP, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach15, zawierali 
umowy na zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z podmiotami odbierający-
mi je od właścicieli nieruchomości. Jeden 
prowadzący instalację MBP w umowach 
uwzględniał inne odpady, oprócz odpadów 
komunalnych. Tylko w dwóch przypadkach 
określono limity przyjmowanych odpadów, 
natomiast jeden z prowadzących instalację 
zawarł z 37 gminami umowę wykonawczą, 
obowiązującą do 31 grudnia 2034 r., zobo-
wiązującą je do dostarczania do instalacji 
całości zebranych odpadów komunalnych 
zmieszanych i pochodzących z selektywnej 
zbiórki. U trzech prowadzących instalacje 
stwierdzono w umowach zapisy o moż-
liwości odmówienia przyjęcia odpadów. 
Jeden wbrew zapisom umów zawartych 
w latach 2018–2019, na podstawie których 

13 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy o odpadach przygotowanie do ponownego użycia to odzysk polegający 
na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej 
stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystane bez jakichkolwiek 
innych czynności wstępnego przetwarzania.

14 Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami 
(dalej: rejestr), prowadzony przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ust.1 ustawy o odpadach.

15 Ustawa z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), dalej: „ucpg”.
16 W Łodzi.

wysokość wynagrodzenia była uzależnio-
na od rzeczywistej masy dostarczanych 
odpadów, dokonywał pomiaru przywożo-
nych, z uwzględnieniem wagi kierowców 
dokonujących przewozów. Mogło to spo-
wodować dodatkowe koszty dla miasta16 
w pierwszym półr. 2019 r. w wysokości 
116.052,48 zł, a w 2018 r. 65.950,75 zł. 

Pomimo obowiązku wynikającego 
z art. 9m ucpg, trzech spośród 12 prowa-
dzących instalacje MBP nie przedstawiło 
uprawnionym podmiotom (tj. odbierają-
cym odpady komunalne lub gminom) kal-
kulacji zagospodarowania odpadów w in-
stalacji, a jedynie cenę zagospodarowania 
1 Mg odpadu; u kolejnych trzech stwier-
dzono przypadki przekazania kalkulacji 
kosztów po terminie. Pomimo sporządze-
nia kalkulacji kosztów przez trzech innych 
prowadzących instalacje, żaden uprawnio-
ny podmiot nie wnioskował o jej przedsta-
wienie. W ocenie NIK brak znajomości 
faktycznych kosztów zagospodarowania 
odpadów może mieć wpływ na nierzetel-
ne ustalanie stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów. 

Zgodnie z art. 66 ust.1 ustawy o odpa-
dach, każdy ich posiadacz, w tym prowa-
dzący przetwarzanie w instalacjach MBP, 
jest obowiązany do prowadzenia na bieżą-
co ich ilościowej i jakościowej ewidencji. 
Ewidencjonowanie ma zapewnić skuteczną 
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kontrolę nad wytwarzaniem, transporto-
waniem, przetwarzaniem odpadów. Za-
pewnia ono także kompleksową kontrolę 
obrotu odpadami, stanowi też podstawę 
do sporządzania sprawozdań przez pod-
mioty gospodarujące nimi. U sześciu spo-
śród 12 prowadzących instalację MBP 
stwierdzono nieprawidłowości w prowa-
dzeniu ewidencji. Z naruszeniem ustawy 
o odpadach sporządzano karty ich przeka-
zania, bo był to obowiązek przekazującego 
odpady. Należy podkreślić, że wystawia-
jąc kartę przekazania odpadu kolejnemu 
posiadaczowi przenosi się na niego dalszą 
odpowiedzialność za nie (art. 27 ust.3). 
U jednego prowadzącego instalację MBP, 
obok której funkcjonowało składowisko 
odpadów, w dokumentach ewidencji 
nie uwzględniano tych przetwarzanych 
w instalacji MBP przywożonych na skła-
dowisko. Jeden podmiot nie prowadził 
karty ewidencji dla odpadu wytwarzanego 
w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów, a u czterech pro-
wadzono ją niezgodnie ze stanem rzeczy-
wistym. W efekcie tych nieprawidłowości 
w sprawozdaniach przedstawiano nierze-
czywisty obraz gospodarki odpadami. 

U sześciu spośród dziewięciu prowa-
dzących instalacje MBP stwierdzono nie-
prawidłowości w przekazywaniu, zgodnie 
z art. 9oa ucpg, uprawnionym podmiotom 
informacji o odpadach zagospodarowanych 
w instalacji MBP. Trzech prowadzących in-
stalacje nie przekazywało gminom informa-
cji o odpadach pochodzących z ich terenu, 
trzech przesłało przedsiębiorcom i gmi-
nom informacje, które nie zawierały danych 
o masie odpadów, natomiast jeden uczynił 
to po terminie. Zdaniem NIK informacje 
o sposobie zagospodarowania odpadów 

komunalnych są istotne, ponieważ stanowią 
podstawę do określenia przez gminę osiąga-
nych poziomów przygotowania do ich po-
nownego użycia i recyklingu.

Ze względu na liczne nieprawidłowości 
w sposobie postępowania z odpadami po-
wstałymi po przetworzeniu odpadów ko-
munalnych, a przede wszystkim ze wzglę-
du na coraz częstsze pożary w miejscach 
ich magazynowania oraz na składowiskach, 
art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach wpro-
wadza obowiązek montażu i prowadze-
nia wizyjnego systemu miejsc magazy-
nowania i składowania odpadów. Zgodnie 
z art. 25 ust. 6b nakazano przechowywanie 
tego obrazu przynajmniej przez miesiąc. 
Ustalono, że w ośmiu spośród 12 instala-
cji MBP zapisy obrazu wizyjnego systemu 
kontroli miejsc magazynowania odpadów 
nie były przechowywane zgodnie z ustawą 
przez miesiąc od daty jego zarejestrowania 
oraz zabezpieczone przed utratą, czym na-
ruszono art. 25 ust. 6e. W konsekwencji 
nie było możliwości zweryfikowania spo-
sobu przechowywania odpadów. Jeden 
podmiot zainstalował system kontroli 
miejsca ich składowania z opóźnieniem 
wynoszącym 149 dni w stosunku do ter-
minu wynikającego z ustawy. Ponadto 
w trakcie oględzin jednej z instalacji MBP 
stwierdzono, że system wizyjny nie dzia-
łał. Także na terenie jednego składowiska 
zapisy monitoringu składowania odpadów 
nie były przechowywane przez okres wska-
zany w ustawie. 

Pozytywnie należy ocenić to, że na 
wszystkich objętych kontrolą składowi-
skach działalność podejmowano na pod-
stawie prawomocnych pozwoleń zintegro-
wanych, instrukcji prowadzenia składowi-
ska oraz wpisu do rejestru. Na stanowisku 
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kierownika składowiska odpadów wszyscy 
zarządzający nim zatrudniali osoby mają-
ce świadectwo stwierdzające kwalifikacje 
w zakresie gospodarowania odpadami. Za-
rządzający składowiskiem mieli ustano-
wione zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
wystąpienia negatywnych skutków oraz 
szkód w środowisku. 

Podobnie jak w przypadku prowadzą-
cych instalacje MBP, nie wszyscy zarządza-
jący składowiskiem prawidłowo prowadzili 
ewidencję odpadów. U dwóch spośród sze-
ściu kontrolowanych stwierdzono niepra-
widłowości, z czego u jednego dodatkowo 
wykryto błędy w rocznym sprawozdaniu 
o wytwarzanych odpadach i gospodarowa-
niu nimi. Konsekwencją tego było wyka-
zanie w dokumentach za lata 2016‒2018 
danych niezgodnych ze stanem rzeczy-
wistym odnośnie do ilości składowanych 
odpadów.. W konsekwencji zarządzający 
składowiskiem nie dokonał opłaty za ko-
rzystanie ze środowiska w łącznej wyso-
kości 2 499 941,39 zł, wymaganej posta-
nowieniami Poś (art. 284).

Przetwarzanie odpadów komunalnych

Podmioty gospodarujące odpadami zo-
bowiązane są dotrzymywać postanowień 
decyzji administracyjnych, na podstawie 
których prowadzą działalność. Jak wska-
zano powyżej, dwóch z 12 kontrolowa-
nych prowadzących instalacje MBP dzia-
łało bez prawomocnych decyzji, natomiast 
aż u pięciu spośród 10 stwierdzono prze-
kroczenie dopuszczalnych do przetwo-
rzenia limitów mas odpadów określonych 
w pozwoleniu zintegrowanym. Przyczy-
nę tych nieprawidłowości upatrywano 
w niedostosowaniu zakładanych w wo-
jewódzkich planach gospodarki odpadami 

(dalej: wpgo) prognoz, dotyczących ilości 
wytwarzanych i przetwarzanych odpa-
dów, do faktycznych potrzeb oraz błędne 
założenia w sprawie ilości odpadów bio-
degradowalnych, powstających w części 
mechanicznej instalacji MBP. Prognozy 
w wpgo były podstawą dla organów ochro-
ny środowiska udzielających pozwoleń zin-
tegrowanych do ustalania w nich limitów 
przyjmowanych i przetwarzanych w insta-
lacjach odpadów. 

Do instalacji MBP w zdecydowanej 
większości przekazywane były zmieszane 
odpady komunalne. Na przykładzie trzech 
kontrola wykazała, że udział odpadów po-
chodzących z selektywnej zbiórki wynosił 
od 7% do 20%, natomiast pozostałe stano-
wiły odpady zmieszane. W trakcie oględzin 
instalacji MBP zaobserwowano dużą ilość 
zanieczyszczeń w odpadach selektywnie 
zbieranych, co według powołanego w toku 
kontroli specjalisty z zakresu gospodarki 
odpadami, jest typowe dla warunków kra-
jowych. Stwierdzono również przypadki, 
że przyjmowane do instalacji MBP zmie-
szane odpady komunalne, selektywnie 
zbierane oraz inne ich rodzaje były mie-
szane i wspólnie przetwarzane. Zdaniem 
NIK mieszanie różnych rodzajów odpadów 
uniemożliwiało weryfikację rzeczywistej 
ich ilości uzyskanej w wyniku przetwa-
rzania odpadów komunalnych z limitami 
określonymi w pozwoleniu zintegrowa-
nym, a także wytworzenie spełniających 
wymagania dla dalszych procesów od-
zysku, w tym recyklingu. Przyczyniało 
się to również do określania niezgodnego 
ze stanem rzeczywistym poziomu przy-
gotowania do ponownego użycia i recy-
klingu odpadów powstających w wyniku 
przetworzenia.
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W części mechanicznej instalacji MBP 
w procesie sortowania wytwarzano głównie 
odpady opakowaniowe oraz kwalifikowa-
ne jako inne, w tym zmieszane substancje 
i przedmioty z mechanicznej obróbki od-
padów, paliwo alternatywne, nieprzekom-
postowane frakcje odpadów komunalnych 
i podobnych. Ponadto wytwarzano odpa-
dy zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, zużyte baterie i akumulatory, 
opony i inne. W jednej instalacji nie kwa-
lifikowano odpadów, zgodnie z ich katalo-
giem, po procesie przetworzenia w grupie 
19 (odpady z instalacji i urządzeń służących 
zagospodarowaniu odpadów), tylko w grupie 
15 jako odpady opakowaniowe. Jak wyjaśnił 
prowadzący instalację, powodem były wy-
mogi prowadzących recykling, a także brak 
nabywców zainteresowanych odbiorem od-
padów produktowych z grupy 1917. W jednej 
instalacji odpady powstałe w wyniku pro-
cesu mechanicznego przetwarzania kwali-
fikowano jako pochodzące z selektywnej 
zbiórki. Kwalifikowanie odpadów niezgodnie 
ze źródłem ich powstawania nie pozwalało 
na rzeczywistą ocenę ich rodzajów i ilości 
powstających po procesie przetwarzania 
mechaniczno-biologicznego. 

W części biologicznej instalacji MBP była 
przetwarzana frakcja podsitowa18 i inne od-
pady ulegające biodegradacji oraz kuchen-
ne. Najczęściej powstającymi odpadami 

17 Zgodnie z katalogiem odpadów, odpady powstające w wyniku np. sortowania w instalacji MBP powinny 
być kwalifikowane w grupie 19 (papier, tworzywa, szkło, tekstylia, itp.), a nie w grupie 15 jako odpady 
opakowaniowe (przypis autora). 

18 Frakcja podsitowa to odpady powstające w wyniku przetworzenia mechanicznego w instalacji MBP, kierowane 
do procesu biologicznego lub innych procesów przetworzenia (przypis autora).

19 Zgodnie z art. 17 ustawy o odpadach, hierarchia sposobów postępowania z odpadami to: 1. Zapobieganie 
powstawaniu odpadów, 2. Przygotowanie do ponownego użycia, 3. Recykling, 4. Inne procesy odzysku,  
5. Unieszkodliwianie. Składowanie jest formą unieszkodliwiania odpadów, a więc najmniej pożądanym 
sposobem ich zagospodarowania (przypis autora).

były: kompost nieodpowiadający wyma-
ganiom (wytwarzano go w 11 instalacjach) 
oraz „stabilizat” (w ośmiu). 

W jednej instalacji, ze względu na sto-
sowany proces biosuszenia, wytwarzano 
odpad ‒ nieprzekompostowane frakcje 
odpadów komunalnych i podobnych, 
który był kierowany ponownie na linię 
przetwarzania mechaniczno-biologicznego, 
w efekcie czego ostatecznie produkowano 
głównie paliwo alternatywne i „balast”.

Inny prowadzący instalację MBP niezgod-
nie z pozwoleniem zintegrowanym prze-
kazywał w latach 2017‒2018 „stabilizat” 
do składowania, podczas gdy powinien on 
być po przetworzeniu skierowany do pro-
dukcji paliwa alternatywnego. Ponadto część 
„stabilizatu”, wbrew wymogom pozwolenia, 
bezpośrednio składowano bez wcześniejsze-
go przetworzenia, a część odpadów frak-
cji biodegradowalnej wydzielonej na linii 
sortowniczej bezpośrednio lub po procesie 
dojrzewania na placu przesiewano na sicie; 
powstałe frakcje deponowano na składowi-
sku. Składowanie odpadów, które powinny 
być przetwarzane innymi metodami jest nie-
zgodne z hierarchią sposobów postępowania 
z odpadami19 i zagraża osiągnięciu celów 
związanych z ich przygotowaniem do po-
nownego użycia i recyklingu. 

W trakcie oględzin u innego prowa-
dzącego instalację MBP stwierdzono, 
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że przed kompostowaniem nie usunięto 
worków z bioodpadów20 pochodzących 
z selektywnej zbiórki Odpad po procesie 
fermentacji, w trakcie stabilizacji, był zanie-
czyszczony innymi frakcjami materiałowy-
mi, w tym kawałkami tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z  kierunkami przyjętymi 
w gospodarce odpadami, określanymi 
m.in. w jej planach, w przepisach o odpa-
dach i ich przetwarzaniu w instalacjach 
MBP miano doprowadzić do wytworzenia 
jak największej masy odpadów przezna-
czonych do odzysku, w tym recyklingu. 
Natomiast w kontrolowanych instalacjach 
MBP największy udział miały te kwalifi-
kowane jako inne odpady (w tym zmie-
szane substancje i przedmioty) z mecha-
nicznej obróbki oraz paliwo alternatywne. 
W jednej z instalacji paliwo alternatywne 
stanowiło 88,6% odpadów wytworzonych 
w okresie objętym kontrolą, a 9,2% „ba-
last”. W odpadach wytwarzanych w latach 
2016–2018 w innej instalacji od 1% do 3,8% 
stanowiło paliwo alternatywne, od 55,5% 
do 54,4% odpady kwalifikowane jako inne 
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki. W jednej z kon-
trolowanych instalacji nie wytwarzano pa-
liwa alternatywnego, natomiast w latach 
2016–2018 odpady kwalifikowane jako inne 
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki stanowiły od 56,5% 
do 63,2% produkowanych. W części biolo-
gicznej najczęściej wytwarzano kompost 
nieodpowiadający wymaganiom (nienada-
jący się do wykorzystania) i „balast”.

20 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, 
odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu 
detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

21 Wykaz procesów odzysku zawiera załącznik nr 1 ustawy o odpadach.

W toku kontroli ustalono również, 
że prowadzący instalacje MBP szacowali 
masę odpadów w sposób, który nie od-
zwierciedlał rzeczywistego sposobu go-
spodarowania nimi. Pięciu spośród 12 pro-
wadzących instalację MBP określało masę 
odpadów wytworzonych i przekazywa-
nych do dalszego przetworzenia w instalacji 
na podstawie szacunków i różnic między 
wagą „wejściową” odpadów i wagą pozo-
stałych frakcji. U jednego stwierdzono, 
że na osiem kursów na terenie instalacji 
z odpadami do następnego przetworzenia 
dokonano tylko czterokrotnego ważenia. 

Jednym z zasadniczych problemów do-
strzeżonych podczas kontroli był ten związa-
ny z przekazaniem odpadów wytworzonych 
w instalacji MBP do dalszego przetworzenia 
i coraz wyższe koszty ich zagospodarowania. 
Chodziło głównie o tzw. frakcję kalorycz-
ną, wskazano również na brak rozwiązań 
systemowych w tym zakresie. Odpadami 
przekazywanymi bezpośrednio do dalszego 
przetworzenia, bez udziału pośredników, 
były jedynie opakowaniowe i przeznaczone 
do składowania. Stwierdzono również przy-
padek przekazywania odpadów do prze-
tworzenia ze wskazaniem procesu R1421 , 
który nie obowiązywał od wejścia w życie 
ustawy o odpadach, tj. od 23 stycznia 2013 r. 

Jeden z prowadzących instalację MBP wy-
jaśnił, że przekazuje odpady kontrahentom, 
którzy posiadają wymagane pozwolenia 
na gospodarowanie nimi. Ponadto, jak wska-
zał powołując się na przepisy ustawy, odpo-
wiedzialność za gospodarowanie odpadami 
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przenosi się na następnego posiadacza od-
padu, zatem to on decyduje o tym, komu 
i jakie ilości odpadów przekaże. U ośmiu 
prowadzących instalacje MBP kontro-
la wykazała, że dokumentowali odzysk, 
w tym recykling odpadów opakowanio-
wych (potwierdzali w ten sposób realiza-
cję obowiązków wynikających z przepisów 
o opakowaniach i odpadach opakowanio-
wych)22. NIK oceniła to negatywnie. Do-
kumenty te potwierdzają bowiem przyję-
cie do przerobienia w procesach odzysku 
lub recyklingu jedynie odpadów opakowa-
niowych. Prowadzący instalacje MBP, prze-
syłając odpady do dalszego przetworzenia 
przez pośredników, nie dysponowali karta-
mi przekazania lub innymi, które potwier-
dzałyby wydawanie poszczególnych ilości 
i rodzajów odpadów prowadzącym odzysk 
czy recykling, co uniemożliwiało ustalenie 
faktycznych sposobów zagospodarowania 
poszczególnych ich rodzajów i ilości. Ponad-
to przekazywanie odpadów za pośrednic-
twem innych podmiotów, które w zdecydo-
wanej większości mają decyzje wyłącznie 
na ich zbieranie powoduje, że prowadzący 
instalacje w momencie przekazania odpa-
dów nie mieli wiedzy do kogo i kiedy osta-
tecznie trafiały. Skutkiem nieprawidłowo-
ści w zagospodarowaniu odpadów po prze-
tworzeniu w instalacjach MBP był znaczny 
wzrost opłat za przyjmowane do instalacji 
odpady komunalne. W 2019 r. w stosunku 
do 2016 r. najniższe opłaty wzrosły o 87,2%, 
a najwyższe o 58,3%. Jako przyczynę pro-
wadzący instalacje podawali podwyżki spo-
wodowane wzrostem kosztów związanych 

22 Ustawa z 13.6.2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114).
23 Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30.4.2013 w sprawie składowisk odpadów 

(Dz.U z 2013 r. poz. 523).

z przekazaniem odpadów do dalszego prze-
tworzenia (szczególnie odpadów kalorycz-
nych), a także wzrost: jednostkowych opłat 
za składowanie odpadów, płacy minimalnej, 
podatków i opłat. Jeden z prowadzących 
instalację MBP kalkulował wysokość opła-
ty co miesiąc ze względu na to, że wielu 
odbiorców przyjmowało jedynie zlecenia 
(bez umowy), bez gwarancji ceny oraz od-
bioru. Koszty związane z zagospodarowa-
niem odpadów surowcowych różniły się 
w każdej z badanych instalacji MBP i zależa-
ły od koniunktury rynku, a także od ich ja-
kości oraz możliwości przetworzenia. 

Jak wskazano powyżej, większość wy-
twarzanych w  instalacjach odpadów, 
poza paliwem alternatywnym, mogła 
być przeznaczona, ze względu na brak 
możliwości ich dalszego zagospodaro-
wania, jedynie do składowania. Na czte-
rech z sześciu kontrolowanych składowisk 
stwierdzono nieprawidłowości w ich eks-
ploatacji, które dotyczyły m.in.: utwar-
dzenia drogi technologicznej na kwaterę 
odpadami, zawierającymi znaczne ilości 
tworzyw sztucznych; odprowadzania gazu 
składowiskowego bezpośrednio do atmos-
fery23; przekroczenia limitu odpadów prze-
znaczonych do odzysku; magazynowania 
odpadów na kwaterze składowiska nie-
zgodnie z art. 104 ustawy o odpadach. 
Dwóch z sześciu zarządzających składo-
wiskami nie miało charakterystyki odpa-
dów oraz testów zgodności dla wszyst-
kich nieczystości, co było bezwzględ-
nym wymogiem przy ich przejmowaniu 
(art. 109 ustawy o odpadach). Wszyscy 
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zarządzający przeprowadzali badania odpa-
dów pod kątem dopuszczenia ich do skła-
dowania. Wyniki badań odpadów depo-
nowanych na składowiskach wskazywały, 
że spełniają one określone dla nich kryte-
ria24. Jednak w trakcie oględzin, u trzech 
z sześciu zarządzających składowiskami 
stwierdzono, że w niektórych odpadach, 
deponowanych na kwaterach składowisk, 
występuje znaczna zawartość tworzyw 
sztucznych. Podwyższa ona kalorycz-
ność odpadów, co oznacza, że nie speł-
niały one kryteriów dla ich składowania. 
Również na składowiskach odpadów wzra-
stały opłaty za przyjęcie do składowania, 
co stwierdzono u czterech spośród sze-
ściu kontrolowanych podmiotów zarzą-
dzających. Zmiany wysokości stawek wy-
nikały ze wzrostu kosztów prowadzenia 
tego rodzaju działalności. W 2018 r. miał 
na nie wpływ przede wszystkim wzrost 
kosztów składowania, podatków i opłat lub 
sytuacja ekonomiczna podmiotu.

Monitorowanie rynku odpadów 
przez organy administracji publicznej

Ze względu na przypisane organom ad-
ministracji publicznej zadania z zakresu 
gospodarki odpadami kontrolą objęto 
wybrane urzędy marszałkowskie i woje-
wódzkie inspektoraty ochrony środowiska. 
Do zadań urzędów marszałkowskich nale-
ży m.in. wydawanie decyzji administracyj-
nych, kontrola przestrzegania warunków 
określnych w poszczególnych decyzjach, 

24 Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy o odpadach kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi 
przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a Poś.

25 Sejmiki Województw: małopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, mazowieckiego.
26 Uchwała nr 88 Rady Ministrów z 1.7.2016 w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M. P. z 2016 r. poz.784).

weryfikacja sprawozdań dotyczących go-
spodarki odpadami, a następnie sporzą-
dzenie sprawozdań dla ministra właściwe-
go do spraw środowiska z realizacji zadań 
na terenie województwa. W urzędzie pro-
wadzony jest również rejestr podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących od-
padami; odbywa się aktualizowanie da-
nych w bazie utworzonej dla produktów 
i opakowań oraz dotyczącej gospodarki 
odpadami (dalej BDO), a także sporządza 
się projekty planów gospodarki odpadami 
uchwalanych przez sejmiki województw. 
Z kolei Inspekcja Ochrony Środowiska 
(IOŚ) jest powołana do kontroli przestrze-
gania przepisów o ochronie środowiska, 
w tym w zakresie gospodarki odpadami. 

Odnośnie do wojewódzkich planów go-
spodarki odpadami ustalono, że we wszyst-
kich sześciu objętych kontrolą urzędach 
marszałkowskich opracowano ich projek-
ty, przyjęte uchwałami sejmików woje-
wództw. Cztery z uchwał zostały zaskarżo-
ne do sądu administracyjnego25 przez pod-
mioty gospodarujące odpadami, z czego 
w jednym urzędzie do dnia zakończenia 
kontroli postępowanie administracyjne 
wciąż trwało. W żadnym urzędzie mar-
szałkowskim na etapie sporządzania pro-
jektów wpgo nie zlecono badań morfologii 
odpadów wytwarzanych na terenie woje-
wództwa, korzystano z wyników badań 
z 2008 r. ujętych w KPGO 202226. Kon-
trola wykazała, że w połowie badanych 
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instalacji MBP przekroczono dopuszczalne 
limity przetwarzanych odpadów, w czte-
rech moce przerobowe nie były wykorzy-
stane, co świadczy o nierzetelnej analizie 
potrzeb na etapie planowania gospodarki 
odpadami. W wpgo nie określono rów-
nież rodzajów odpadów wytwarzanych 
w wyniku procesów mechaniczno-bio-
logicznego ich przetwarzania i nie wska-
zano sposobu dalszego przetwarzania, 
natomiast w trakcie kontroli zwrócono 
uwagę na trudności z zagospodarowaniem 
niektórych rodzajów odpadów. W okre-
sie od 24 stycznia 2018 r. do 30 września 
2019 r. w ramach BDO funkcjonował je-
dynie rejestr. Zdaniem NIK, ograniczało 
to możliwość monitorowania przez orga-
ny administracji publicznej sposobu go-
spodarowania odpadami komunalnymi, 
w tym po ich przetworzeniu. W żadnym 
urzędzie marszałkowskim nie było infor-
macji o wytwarzanych i zagospodarowywa-
nych paliwach alternatywnych, a w czte-
rech brakowało informacji o masie i rodzaju 
odpadów pochodzących z instalacji MBP, 
przetwarzanych w poszczególnych insta-
lacjach odzysku i recyklingu. Brak wiedzy 
na ten temat uniemożliwiał planowanie 
gospodarki odpadami zapewniające osią-
gnięcie celów odzysku, w tym recyklingu 
oraz ograniczenie składowania.

Jako nieskuteczny i niewystarczający 
NIK oceniła nadzór wojewódzkich inspek-
toratów ochrony środowiska nad podmio-
tami gospodarującymi odpadami komunal-
nymi oraz odpadami po ich przetworzeniu. 
We wszystkich kontrolowanych inspek-
toratach sporządzano roczne plany kon-
troli i przeprowadzano kontrole pozapla-
nowe. Stwierdzono jednak, że nie wszyst-
kie planowe kontrole były realizowane, 

nie dotrzymywano ich terminów i zakła-
danej częstotliwości. Prowadzone przez in-
spektorów czynności nie gwarantowały 
ustalenia stanu faktycznego, a tym samym 
przyczyniały się do niezgodnego z przepi-
sami postępowania z odpadami, skutkują-
cego rozwojem tzw. szarej strefy.

Kontrolerzy inspekcji ochrony środowi-
ska nie w każdym przypadku przeprowa-
dzali oględziny instalacji MBP. Nie pobie-
rano również próbek odpadów do badań, 
m.in. pod kątem spełnienia kryteriów 
do składowania po procesie przetwarzania 
mechaniczno-biologicznego. Jak wskazano 
powyżej, podczas kontroli NIK w składo-
wanych odpadach stwierdzono znaczące 
ilości tworzyw sztucznych. Oznacza to, 
że nie spełniały one wymagań dla skła-
dowania. Stwierdzono również przypad-
ki: nieprzeprowadzenia kontroli instalacji 
przed wydaniem pozwolenia zintegrowa-
nego; przeprowadzania kontroli interwen-
cyjnych po upływie kilku miesięcy od daty 
zgłoszenia; niepodejmowania interwencji, 
pomimo zgłaszanych naruszeń prawa z za-
kresu gospodarki odpadami; niewymie-
rzania administracyjnych kar pieniężnych, 
pomimo stwierdzonych w trakcie kontroli 
nieprawidłowości.

Pożary na terenie instalacji MBP 
i składowisk odpadów

W latach 2016‒2019 (I półrocze) u 11 spo-
śród 18 kontrolowanych prowadzących 
instalacje MBP i zarządzających skła-
dowiskami wystąpiły łącznie 33 pożary 
miejsc deponowania odpadów. U dzie-
więciu prowadzących instalacje wystą-
piło łącznie 18 pożarów, na pięciu składo-
wiskach (na terenie zakładów składowiska 
odpadów znajdowały się obok instalacji 
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MBP), w 12 w miejscach magazynowa-
nia odpadów oraz jeden pożar w części 
biologicznej instalacji. Do pożarów do-
szło również na terenie dwóch z sześciu 
kontrolowanych składowisk. W okresie 
objętym kontrolą na terenie jednego skła-
dowiska miało miejsce łącznie 13 poża-
rów, na terenie drugiego dwa. Jako przy-
czynę wskazywano samozapłon, podpa-
lenie lub nie ustalono przyczyny. Ponadto 
w sześciu kontrolowanych wojewódzkich 
inspektoratach ochrony środowiska odno-
towano łącznie 54 pożary miejsc depono-
wania odpadów, co oznacza, że w tych wo-
jewództwach, oprócz pożarów na terenie 
18 badanych instalacji, zidentyfikowano 
jeszcze 21 w innych miejscach. 

Zdaniem NIK dochodziło do nich wskutek 
nieprawidłowości w zagospodarowaniu od-
padów wytwarzanych w procesie mechanicz-
no-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych. Brakowało wystarczających 
mocy do przetworzenia poszczególnych frak-
cji materiałowych, szczególnie kalorycznych 
odpadów oraz pozostałości z ich sortowania. 
Poza odpadami opakowaniowymi frakcje 
materiałowe przekazywano przez pośred-
ników zajmujących się jedynie zbieraniem 
odpadów, bez możliwości jednoznacznego 
potwierdzenia sposobu rzeczywistego ich za-
gospodarowania. Pożary mogły również wy-
stąpić na skutek nieprawidłowej eksploatacji 
składowisk lub chęci jej przedłużenia. Przy-
czyniło się też nieskuteczne monitorowanie 
stanu gospodarki odpadami przez organy 
administracji publicznej. 

Brak wiedzy o przyczynach i skali po-
żarów oraz niepodejmowanie działań za-
pobiegawczych stwarza warunki do nie-
legalnego pozbywania się odpadów, a tym 
samym do rozwoju tzw. szarej strefy. 

Podsumowanie
W wyniku ustaleń kontroli NIK oceniła 
działania organów administracji publicznej 
oraz prowadzących instalacje MBP i zarzą-
dzających składowiskami odpadów jako nie-
wystarczające i nieskuteczne. W efekcie 
odpady powstające w instalacjach MBP 
w większości były poddawane procesom 
przetwarzania innym niż recykling i przygo-
towanie do ponownego użycia, co było nie-
zgodne z hierarchią postępowania z nimi, 
a przede wszystkim zagrażało osiągnięciu 
celów, czyli przygotowaniu do ponownego 
użycia i recyklingu. Trudności w zagospoda-
rowaniu odpadów powstałych po przetwo-
rzeniu w instalacjach MBP, m.in. ze względu 
na brak wystarczających mocy przerobo-
wych, konieczność składowania znacznej 
ich części z uwzględnieniem nowych kryte-
riów i przy wzroście opłat za ich przyjęcie, 
przyczyniły się w latach 2016‒2019 (I pół-
rocze), do zwiększenia opłat za przyjmo-
wane do przetworzenia odpady komunalne 
w granicach od 58,3% do 87,2%. Skutkiem 
stwierdzonych nieprawidłowości w prowa-
dzeniu ewidencji odpadów były nieodzwier-
ciedlające stanu faktycznego sprawozdania 
na temat gospodarowania nimi, w tym do-
tyczące osiąganych celów. 

Negatywnie oceniono również sposób 
dokumentowania zagospodarowania odpa-
dów powstałych w wyniku przetwarzania 
w procesie mechaniczno-biologicznym, 
który uniemożliwiał ustalenie poszcze-
gólnych ich rodzajów i ilości. 

Jednym z najistotniejszych wyzwań jest 
redukcja ilości składowanych odpadów, 
jednak i tu nie wykazano się skuteczno-
ścią. We wszystkich wojewódzkich planach 
gospodarki odpadami przyjęto kierunki 
działań w celu ograniczania ilości odpadów 
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komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowiska oraz ogra-
niczenia powstawania odpadów. Przyjęto 
także harmonogramy realizacji tych dzia-
łań. Jednak wyniki kontroli wykazały, 
że znaczna część odpadów powstających 
w procesie przetworzenia w instalacjach 
MBP nadal była przechowywana na skła-
dowiskach. W toku opracowywania pla-
nów gospodarki odpadami marszałkowie 
województw nie dokonali rzetelnej ana-
lizy rynku odpadów, nie mieli też pełnej 

informacji o tych powstających po procesie 
przetworzenia w instalacjach. Również 
jako nieskuteczne oceniono monitorowanie 
przez wojewódzkich inspektorów ochro-
ny środowiska sposobu gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz odpadami 
po ich przetworzeniu.

MAŁGORZATA SZYMBORSKA
Departament Środowiska NIK

Słowa kluczowe: odpady komunalne, instalacje MBP, przetwarzanie odpadów, gospodarowanie 
odpadami, recykling

ABSTRACT
Municipal Waste Management – Processing in Mechanical Biological Treatment Plants
Mechanical biological treatment (MBT) of municipal waste comprises mechanic pro-
cessing (sorting) and biological processing of mixed waste, combined in one integrated 
technological process, in order to prepare waste for recycling, thermal transforma-
tion (energy recovery) and, eventually, for storing at landfills. NIK has conducted an 
audit of treating waste produced as a result of municipal waste processing in MBT 
plants after the Statistics Poland (Polish: Główny Urząd Statystyczny, GUS) publi-
shed the data for 2017, which show that there is a risk to meeting the objectives set 
for Poland by 2020, i.e. 50 percent of recycling, preparing for reusing of four waste 
fractions (paper, glass, plastic and metal), and reduction of stored waste volume. In 
order to evaluate waste processing in a reliable manner, the audit was conducted at 
six regional authorities offices (Polish: urzędy marszałkowskie), six regional environ-
mental protection inspectorates, twelve entities operating MBT plants, as well as at 
six entities that manage landfills, since still the majority of municipal waste, having 
been processed, is sent to landfills. The article presents the most important findings 
of this comprehensive audit.

Małgorzata Szymborska, Department of Environment of NIK

Key words: municipal waste, MBT, waste processing, waste management, recycling
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Inwestycje drogowe 
na Podkarpaciu

Kontrola miała pomóc odpo-
wiedzieć na pytania, czy jed-
nostki samorządu terytorialne-
go województwa podkarpac-
kiego prawidłowo przygotowują 
i wykonują inwestycje drogo-
we oraz jaki wpływ na stan re-
alizacji zadań zarządców dróg 
ma sytuacja epidemiologicz-
na. Sprawdzono Starostwo Po-
wiatowe w Brzozowie, Urzędy 
Miejskie w: Brzozowie, Przecła-
wiu, Urzędy Gmin w: Przemy-
ślu, Solinie; Zarządy Dróg Po-
wiatowych w: Brzozowie, Dę-
bicy. Badanie dotyczyło okresu 
2019–2020 (I półrocze).

Szlak rowerowy 
Green Velo

W związku ze znaczeniem  
Green Velo dla rozwoju tury-
styki oraz zapewnieniem bez-
pieczeństwa jego użytkowni-
kom, NIK zdecydowała się 
przeprowadzić kontrole doty-
czące utrzymania i wykorzy-
stania tego szlaku. W woje-
wództwie podkarpackim była 
to kontrola planowa, zaś w po-
zostałych, przez które przebie-
ga szlak – warmińsko-mazur-
skim, podlaskim, lubelskim, 
świętokrzyskim – przepro-
wadzono kontrole doraźne. 

Koncentrowały się one na spra-
wach dotyczących okresu po za-
kończeniu realizacji projektu 
oraz finansowania i rozliczania 
zadań związanych z jego wy-
korzystaniem. Nie obejmowa-
ły natomiast przyjętych zało-
żeń i rozwiązań technicznych 
oraz ich rzeczowej realizacji. 
Skontrolowano 39 jednostek, 
w tym urzędy marszałkowskie 
i zarządy dróg we wspomnia-
nych województwach, jak też 
znajdujące się na ich terytorium 
wybrane jednostki samorządu 
terytorialnego. Badanie objęło 
lata 2016–2020.

Ratownictwo medyczne

Przedmiotem analizy było 
funkcjonowanie systemu ratow-
nictwa medycznego. Głównym 
celem natomiast ustalenie, czy 
zapewnia on sprawne podej-
mowanie działań medycznych 
umożliwiających niesienie po-
mocy osobom w stanie nagłe-
go zagrożenia zdrowia. Ocenie 
poddano także nadzór nad tym 
systemem sprawowany przez 
Ministra Zdrowia. Skontrolo-
wano Ministerstwo Zdrowia, 
pięć urzędów wojewódzkich, 
pięć oddziałów wojewódzkich 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia, pięciu dysponentów zespo-
łów ratownictwa medycznego, 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

w Warszawie oraz pięć szpita-
li mających w swojej struktu-
rze szpitalne oddziały ratun-
kowe. Badanie dotyczyło lat 
2018–2020.

Optymalizacja 
kosztów energii

Sprawdzono, czy podmio-
ty sektora finansów publicz-
nych dokonują zakupu energii 
elektrycznej zgodnie z zasadą 
oszczędności. Skontrolowa-
no 21 jednostek z tego sektora: 
Urząd Regulacji Energetyki, 
dwie izby administracji skar-
bowej, jeden oddział General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, jeden wojewódz-
ki inspektorat weterynaryjny, 
dwa sądy okręgowe, jedną pro-
kuraturę okręgową, trzy ko-
mendy wojewódzkie policji, 
10 uczelni. Badaniem objęto 
lata 2017–2019, z wykorzysta-
niem dowodów sporządzonych 
przed tym okresem lub po nim.

Poronienia  
i martwe ciąże

Dzięki postępowi medycyny 
w Polsce wskaźnik martwych 
urodzeń nie przekracza sze-
ściu zgonów na 1000 poro-
dów. Niemniej nadal, każdego 
roku, około 1700 Polek rodzi 
martwe dzieci. Dlatego NIK 



Nr 2/marzec-kwiecień/2021 147 

  kontrola i audyt  

postanowiła zbadać, czy szpi-
tale zapewniają pacjentkom 
prawidłową i wystarczającą 
opiekę. Kontrolą zostało obję-
tych 35 placówek. Wykorzy-
stano także wyniki kontroli 
rozpoznawczej przeprowadzo-
nej w Powiatowym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Staracho-
wicach i Wojewódzkim Szpita-
lu Zespolonym w Kielcach. Ba-
danie dotyczyło lat 2017–2020 
(do 14 września).

Programy 
badań naukowych

Strategiczne kierunki badań na-
ukowych i prac rozwojowych 
stanowią podstawę do sformu-
łowania i realizacji programów 
przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju – agencję wy-
konawczą działającą pod nad-
zorem ministra właściwego 
w sprawach nauki i szkolnic-
twa wyższego. Założeniem 
Krajowego Programu Badań, 
uchwalonego przez Radę Mi-
nistrów w 2011 r., jest finanso-
wanie badań naukowych i prac 
rozwojowych w tych dziedzi-
nach i dyscyplinach naukowych, 
które mają największy wpływ 
na rozwój społeczny i gospo-
darczy kraju. Izba postano-
wiła ocenić, czy ich realizacja 
przyniosła oczekiwane efekty. 
Skontrolowano Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju, 10 liderów projek-
tów realizowanych w ramach 
programów strategicznych. Ba-
daniem objęto lata 2011–2020 
(do czasu zakończenia kontroli).

Finanse  
instytutów badawczych

Państwowe instytuty badaw-
cze stanowią istotną część sys-
temu nauki (obok instytutów 
naukowych Polskiej Akademii 
Nauk oraz uczelni). Dysponu-
ją potencjałem, który powinien 
być wykorzystywany do pod-
noszenia konkurencyjności 
polskiej gospodarki. Pomimo 
stałego postępu Polska zajmo-
wała w 2019 r. czwarte miejsce 
od końca w unijnym rankingu 
innowacyjności. Izba sprawdziła 
zatem, czy placówki badawcze 
prawidłowo prowadziły gospo-
darkę finansową i realizowały 
zadania statutowe, w tym te fi-
nansowane ze środków pu-
blicznych. Kontrolę, która ob-
jęła okres od 2018 r. do końca 
I kwartału 2020 r., przeprowa-
dzono w Ministerstwie Akty-
wów Państwowych, Minister-
stwie Klimatu oraz w ośmiu in-
stytutach badawczych. 

Cudzoziemcy 
na polskich uczelniach

Sprawdzono, czy polskie uczel-
nie zapewniły właściwe wa-
runki prawne i organizacyjne 

do rekrutacji oraz kształcenia 
cudzoziemców i czy właściwie 
finansowano to zadanie. Kon-
trolę przeprowadzono w Mi-
nisterstwie Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, Naro-
dowej Agencji Wymiany Aka-
demickiej oraz w 18 uczelniach 
publicznych. Badanie dotyczyło 
lat 2017–2020 (do 31 lipca).

Tabor kolejowy

W latach 2016–2018 zagro-
żenie poważnymi wypadka-
mi kolejowymi w Polsce by-
ło prawie cztery razy wyższe 
niż średnio w Unii Europej-
skiej. Również pod względem 
liczby poważnych wypadków 
na przejazdach kolejowo-dro-
gowych Polska znajdowała się 
wśród 10 państw o najgorszych 
wskaźnikach, przekraczających 
ponaddwukrotnie średnią eu-
ropejską. Mając to na uwadze, 
NIK postanowiła ocenić, czy 
przedsiębiorcy kolejowi oraz 
Prezes Urzędu Transportu Ko-
lejowego zapewniali bezpiecz-
ną eksploatację pasażerskiego 
taboru kolejowego. Kontrolę 
przeprowadzono u 11 najwięk-
szych pasażerskich przewoź-
ników kolejowych; u zarządcy 
infrastruktury kolejowej (PKP 
PLK S.A.) oraz w Urzędzie 
Transportu Kolejowego. Ba-
daniem objęto lata 2018–2020 
(I półrocze).



148 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt  

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w lutym i marcu 2021 r., <www.nik.gov.pl>.

Niedobór wody

Polska zaliczana jest do kra-
jów ubogich w zasoby wod-
ne. Przeciętne zasoby w na-
szym kraju wynoszą oko-
ło 60 mld m3, a w porach 
suchych ten poziom obniża się 
do 40 mld m3. Największe za-
soby wód w Europie (w warto-
ściach bezwzględnych) posia-
dają Norwegia (371 mld m3), 
Szwecja (196,5 mld m3), Fran-
cja (191 mld m3) i Niemcy 
(188 mld m3). NIK sprawdziła 
zatem, czy administracja pu-
bliczna efektywnie i skutecznie 
przeciwdziałała ostatnim jej nie-
doborom w rolnictwie. Skontro-
lowano: Ministerstwo Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej, Regional-
ny Zarząd Gospodarki Wodnej 
oraz Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Bada-
nie dotyczyło okresu od 1 stycz-
nia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Gospodarowanie 
nieruchomościami

Celem kontroli było sprawdze-
nie, czy jednostki samorządu 
terytorialnego prawidłowo 
gospodarowały nieruchomo-
ściami położonymi w miej-
scowościach turystycznych 

województwa zachodniopo-
morskiego. Sprawdzono dzie-
więć urzędów gmin i miast, dwa 
starostwa powiatowe oraz je-
den urząd miasta na prawach 
powiatu. Badaniem objęto lata 
2017–2020 (do 30 czerwca).

Wody opadowe

W dobie zmian klimatycznych 
i towarzyszących im gwałtow-
nych zjawisk pogodowych, po-
wodujących podtopienia i po-
wodzie lub susze, istotne jest 
dążenie do ograniczenia spływu 
wód powierzchniowych przez 
zwiększanie retencji terenowej, 
a także ich podczyszczanie w ce-
lu wykorzystania w gospodarce 
komunalnej, przemyśle oraz go-
spodarstwach indywidualnych. 
Zmiany w infrastrukturze miej-
skiej i na terenach zielonych, po-
legające na zagospodarowaniu 
wód opadowych i roztopowych, 
powodują również obniżenie ry-
zyka przegrzania, na jakie są na-
rażeni mieszkańcy miast w cza-
sie upałów. NIK postanowiła 
sprawdzić, czy działania orga-
nów administracji publicznej za-
pewniły prawidłową gospodar-
kę wodami opadowymi i roz-
topowymi. Badaniami objęto 
39 jednostek, w tym: Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej 
oraz jego sześć zarządów regio-
nalnych, 12 zarządów zlewni, 

18 urzędów miast oraz dwa wy-
specjalizowane podmioty, któ-
rym gminy powierzyły zada-
nia dotyczące gospodarowania 
wodami opadowymi i roztopo-
wymi. Kontrola dotyczyła lat 
2018–2020 (do dnia zakończe-
nia badań). 

Szybka kolej w Krakowie

Szybka kolej aglomeracji kra-
kowskiej (SKA 1) to system 
połączeń w północnej części 
województwa małopolskiego, 
powstający w wyniku budowy 
lub modernizacji istniejących 
elementów infrastruktury. Ma 
służyć skomunikowaniu cen-
trum Krakowa z jego przedmie-
ściami i ważniejszymi miasta-
mi tej części Małopolski. NIK 
zbadała, czy budowa i rozwój 
SKA 1 przebiegają prawidło-
wo, a jej funkcjonowanie przy-
nosi założone efekty. Zbadano 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego, Kole-
je Małopolskie sp. z o.o., Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie, Urząd Miasta Krakowa, 
Zarząd Transportu Publiczne-
go w Krakowie, Zarząd Dróg 
Miasta Krakowa, Urząd Mia-
sta i Gminy Wieliczka oraz PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Badany okres dotyczył lat 
2017–2020 (I półrocze). 
 (red.)
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Zasady prawa intertemporalnego 
w obszarze prawa karnego
Implementacja przepisów Unii Europejskiej rodzi wiele trudności i wąt-
pliwości, między innymi w obszarze prawa karnego. Problemy dotyczą 
na przykład  stosowania prawa intertemporalnego w  obliczu opóźnień 
polskiego ustawodawcy we wdrażaniu regulacji europejskich. Niniejsze 
opracowanie jest próbą przedstawienia różnorodnych poglądów i  upo-
rządkowania kwestii odpowiedzialności karnej wynikającej z  ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 
rynku, a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w spra-
wie sankcji karnych za nadużycia na rynku.

Implementacja przepisów dotyczących rynku finansowego

TOMASZ SOBECKI 

Zgodnie z art. 42. ust. 1 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej1 odpowiedzialności 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, ze zm., dalej „Konstytucja RP”, „Konstytucja”.

karnej podlega tylko ten, kto dopuścił 
się czynu zabronionego pod groźbą kary 
przez ustawę obowiązującą w czasie jego 
popełnienia. Oznacza to, że wiąże się ona 

Państwo 
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z popełnieniem czynu zabronionego, po-
łączonym z zagrożeniem karą. Zastoso-
wanie znajdują tu dwie zasady, tj. nullum 
crimen sine lege oraz nulla poena sine lege. 
W doktrynie zwraca się uwagę, że: „Obie 
zasady w świetle art. 42 posiadają wymiar 
absolutny i nie mogą doznawać żadnych 
wyjątków (...). Obie zasady jednak zostały 
ujęte w komentowanym artykule z nie-
zwykle ważnym, powszechnie przyjmo-
wanym uzupełnieniem. Idzie mianowicie 
o warunek umożliwiający uruchomienie 
odpowiedzialności karnej, a także wymie-
rzenie kary dopiero wówczas, gdy określone 
czyny ludzkie zostają zakazane w ustawie 
już obowiązującej w momencie popełnienia 
czynu, a również określone kary są wcze-
śniej obowiązującym, także na podstawie 
ustawy, zagrożeniem (sankcją). Nie mogą 
być kwalifikowane jako czyny zabronione 
te, które stały się takimi dopiero po do-
konaniu danego czynu, ani też  nie mogą 
być wymierzane takie kary, które zostały 
określone (powołane do życia) w ustawie 
wchodzącej w życie później, po dokona-
niu czynu. Ta pierwsza sytuacja skutko-
wać musi w odpowiedniej procedurze 
uznaniem, że nie został popełniony żaden 
czyn pociągający za sobą odpowiedzial-
ność karną. Właściwy kształt przywołanych 
wyżej zasad powinien brzmieć: nullum cri-
men, nulla poena sine lege anteriori. W ko-
mentowanym artykule expressis verbis więc 
został sformułowany zakaz retroaktywnego 
działania prawa, który zresztą, implicite, 

2 L. Garlicki (red.), M. Zubik (red.): Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz,�Tom II. Wyd. II. 
Opublikowano: Wydawnictwo Sejmowe 2016. Komentarz do art. 42. Teza 5.

3 Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny, tj. Dz.U z 2020, poz. 1444.
4 Sygn. P 9/04. Opublikowano: OTK-A 2005/1/9.

również – choć w istotnie złagodzonej po-
staci, mianowicie jako zakaz retroaktywno-
ści przepisów niekorzystnych dla podmio-
tów zewnętrznych – został zadeklarowany 
już w jednym z najogólniejszych przepisów 
konstytucyjnych, mianowicie w zasadzie 
demokratycznego państwa prawnego”2. 
Warunek ten doznaje jednak pewnego 
ograniczenia w postaci retroaktywności 
tych ustaw, które są dla sprawców korzyst-
niejsze. Przyjmuje się w takim wypadku 
zasadę, że sprawca czynu ponosi odpowie-
dzialność zgodnie z ustawą traktującą ła-
godniej jego zachowania, nawet jeśli weszła 
ona w życie po dokonaniu czynu. Ma ona 
tym bardziej zastosowanie, gdy ustawa 
późniejsza w ogóle depenalizuje określo-
ne zachowanie. W polskim prawie karnym 
zasada ta znalazła swój wyraz w treści art. 4 
§ 1 k.k. – „jeżeli w czasie orzekania obowią-
zuje ustawa inna niż w czasie popełnienia 
przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jed-
nakże należy stosować ustawę obowiązu-
jącą poprzednio, jeżeli jest względniejsza 
dla sprawcy”3. 

Zasady międzyczasowe  
w doktrynie i orzecznictwie
Mówiąc o kwestii właściwości zasad 
prawa intertemporalnego w odniesieniu 
do prawa karnego nie sposób nie wspo-
mnieć o uzasadnieniu wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 31 stycznia 2005 r.4 
Zdaniem Trybunału zasada natychmia-
stowego (bezpośredniego) zastosowania 

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.18   Tomasz Sobecki
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nowych przepisów do sytuacji istniejących 
w momencie ich wejścia w życie (imme-
diate application, application immédiate, 
sofortige Anwendung lub immediate effect, 
effet immédiat, Sofortwirkung) jest uzna-
wana za podstawową regułę międzycza-
sową zarówno we współczesnej doktry-
nie, w prawie państw członkowskich, 
jak i w orzecznictwie Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości (ETS). Powołał 
się przy tym na pogląd wyrażony w mono-
grafii S. L. Kaledy5. W ocenie Trybunału 
Konstytucyjnego ETS nadał zasadzie dzia-
łania natychmiastowego (bezpośredniego) 
charakter ogólnej zasady intertemporalnej 
– nowe przepisy mają wtedy natychmiasto-
we zastosowanie do przyszłych skutków 
sytuacji, które powstały na podstawie daw-
nych przepisów. Wskazał przy tym na orze-
czenie ETS w sprawie Licata v. Economic 
and Social Committe6. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Międzynarodo-
wego Paktu Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych7 (dalej MPPOiP) nikt nie może 
być skazany za czyn lub zaniechanie, które 
w myśl prawa wewnętrznego lub między-
narodowego nie stanowiły przestępstwa 
w chwili ich popełnienia. Nie może być 
również zastosowana kara surowsza od tej, 
którą można było wymierzyć w chwili po-
pełnienia przestępstwa. Jeżeli po popeł-
nieniu przestępstwa zostanie ustanowiona 
przez ustawę kara łagodniejsza, przestępca 
będzie miał prawo z tego korzystać. Z treści 

5 S. L. Kaleda: Przejęcie�prawa�wspólnotowego�przez�nowe�państwo�członkowskie.�Zagadnienia�przejściowe�
oraz�międzyczasowe, Wydawnictwo „Prawo i Praktyka Gospodarcza”, Warszawa 2003, s. s. 116–117.

6 Sygn. 270/84, (1986) ECR 2305, § 31.
7 Opublikowano: Dz.U. z 1977 r., nr 38 poz. 167.
8 A. Grześkowiak: Prawa�człowieka.�Model�prawny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 514.

art. 15 ust. 1 MPPOiP wynikają trzy zasa-
dy. Po pierwsze – zakaz karania za czyny, 
które nie stanowiły przestępstwa w chwili 
ich popełnienia (art. 15 ust. 1 zd. pierwsze), 
po drugie – zakaz stosowania surowszej 
kary niż obowiązująca w momencie po-
pełnienia przestępstwa (art. 15 ust. 1 zd. 
drugie) i po trzecie – nakaz stosowania kary 
bardziej korzystnej dla sprawcy przestęp-
stwa (art. 15 ust. 1 zd. trzecie). Dokonu-
jąc analizy art. 15 ust. 1 MPPOiP, można 
stwierdzić, że do rangi standardu została 
w nim podniesiona zasada lex retro agit in 
mitius, która przyjmuje charakter konkret-
nego uprawnienia przysługującego spraw-
cy. Jak podkreśla A. Grześkowiak: „Jeżeli 
zatem po popełnieniu czynu przestępczego 
nastąpiła zmiana ustawy na korzyść spraw-
cy, powinien on z tego mieć możliwość 
skorzystania. Oznacza to dopuszczenie 
do retroaktywnego stosowania ustawy 
karnej bardziej korzystnej dla sprawcy”8. 

Należy dodatkowo zasygnalizować, 
iż także według art. 49 ust. 1 Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej „nikt 
nie może zostać skazany za popełnienie 
czynu polegającego na działaniu lub za-
niechaniu, który według prawa krajowego 
lub prawa międzynarodowego nie stano-
wił czynu zabronionego pod groźbą kary 
w czasie jego popełnienia. Nie wymierza się 
również kary surowszej od tej, którą można 
było wymierzyć w czasie, gdy czyn zabro-
niony pod groźbą kary został popełniony. 

Zasady prawa intertemporalnego w obszarze prawa karnego   państwo i społeczeństwo
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Jeśli ustawa, która weszła w życie po popeł-
nieniu czynu zabronionego pod groźbą kary, 
przewiduje karę łagodniejszą, ta właśnie 
kara ma zastosowanie”9. Nakaz stosowania 
przepisów korzystniejszych dla oskarżo-
nego jest zasadą, z której oskarżony może 
i powinien mieć prawo skorzystać.

Prawo UE  
w krajowym porządku prawnym 
Artykuł 91 ust. 3 Konstytucji RP jest prze-
pisem określającym miejsce prawa sta-
nowionego przez organizację między-
narodową, której Polska jest członkiem, 
w krajowym porządku prawnym. Z punk-
tu widzenia niniejszych rozważań istot-
ne znaczenie mają przepisy prawa stano-
wionego przez organy Unii Europejskiej. 
Jak pisze M. Haczkowska: „Jeśli (…) chodzi 
o prawo pochodne (stanowione przez in-
stytucje UE), jego pozycja względem aktów 
normatywnych obowiązujących w Polsce 
jest określona właśnie w art. 91 ust. 3 Kon-
stytucji RP. Z przepisu tego wynika kilka 
wniosków. Po pierwsze, prawo wtórne 
stosowane jest bezpośrednio i – w świe-
tle art. 87 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 1 
Konstytucji RP – stanowi część krajowego 
porządku prawnego. Po drugie, podob-
nie jak w przypadku prawa pierwotne-
go – co jest uzasadnione hierarchicznym 
usytuowaniem – normy prawa wtórnego 
nie mają pierwszeństwa wobec Konsty-
tucji RP, a wynika to a contrario z art. 91 
ust. 3 Konstytucji RP. Po trzecie, w razie 
kolizji ustaw czy aktów podustawowych 

9 Opublikowano: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 7.6.2016, C.202/389-405, s. 404.
10 M. Haczkowska (red.): Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz, Opublikowano: LexisNexis 2014.
11 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.10.2010, I FSK 1741/09, LEX nr 744397.

z aktami wydawanymi przez instytucje 
UE sądy (organy) mają obowiązek zastoso-
wać regułę kolizyjną w myśl art. 91 ust. 3 
Konstytucji RP i pominąć ustawę (…)”10. 

Poza przedmiotem rozważań zawartych 
w niniejszym artykule pozostaje usytu-
owanie przepisów prawa Unii Europejskiej 
względem Konstytucji RP, jak również ko-
gnicja Trybunału Konstytucyjnego do ba-
dania ich wzajemnej zgodności.

Naczelny Sąd Administracyjny w orze-
czeniu z 14 października 2010 r.11 wyraził 
następujący pogląd: „Zasada pierwszeń-
stwa prawa wspólnotowego została sfor-
mułowana przez ETS w wyroku 26/62 
z 5 lutego 1963 r. w sprawie van Gend 
en Loos oraz w wyroku 6/64 z 15 lipca 
1964 r. Flaminio Costa przeciwko ENEL. 
Treść zasady pierwszeństwa prawa wspól-
notowego została sprecyzowana w wyroku 
106/77 z 9 marca 1978 r. Amministra-
zione delle Finanse dello Stato przeciw-
ko Simmenthal SpA, gdzie stwierdzono, 
że zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa 
wspólnotowego relacja pomiędzy posta-
nowieniami Traktatu oraz bezpośrednio 
skutecznymi przepisami stanowionymi 
przez instytucje z jednej strony, a prawem 
państw członkowskich z drugiej strony 
jest taka, że z dniem wejścia w życie 
tych postanowień i przepisów nie tylko 
automatycznie nie stosuje się sprzecz-
nych z nimi przepisów prawa krajowe-
go, ale także – w stopniu, w jakim tworzą 
one integralną część porządku prawnego 
obowiązującego na terytorium każdego 
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państwa członkowskiego – wyklucza się 
możliwość przyjęcia przez ustawodawcę 
krajowego nowych przepisów, które były-
by sprzeczne z prawem wspólnotowym”. 

Problemy względności ustawy 
Wracając do pojęcia względności ustawy, 
mamy do czynienia z dwoma podstawo-
wymi problemami. Po pierwsze należy 
zwrócić uwagę, że kwestia względności 
dotyczy nie tylko konkretnego przepisu 
karnego, który musi być oczywiście okre-
ślony w ustawie. Chodzi także o inne prze-
pisy tej samej ustawy lub innych ustaw 
albo aktów równorzędnych (chociażby 
umów międzynarodowych). Zdaniem 
A. Zolla „zmiana ustawy” w rozumieniu 
wspomnianego przepisu może dotyczyć 
zarówno ustawy sensu stricto, jak i in-
nych przepisów wartościujących bada-
ny czyn. Zmiana przepisów niekarnych 
może prowadzić do innego niż poprzed-
nio ustalenia zakresu bezprawności za-
chowania realizującego znamiona czynu 
zabronionego (zmiana normy sankcjono-
wanej). Jeżeli przepis ustawy karnej od-
wołuje się do przepisów wyznaczających 
zakres bezprawności (np. przepis okre-
ślający typ czynu zabronionego zawiera 
klauzulę „bezprawnie”, „wbrew przepisom 
ustawy”, „naruszając przepisy”, „wbrew 
nakazowi o którym mowa w…”), to ich 
zmiana musi być oceniana jako zmiana 
ustawy w znaczeniu art. 4 k.k. Dopiero 
ustalenie treści tych przepisów pozwoli 

12 Patrz: W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.): Kodeks�karny.�Część�ogólna.�Tom�I.�Część�I.�Komentarz�do�art.�1-52, 
Wyd. V. opublikowano: Wolters Kluwer 2016. Teza 7 do art.4.

13 Patrz: wyrok Sądu Najwyższego z 11.10.2000, III KKN 356/99, LEX nr 51458. 
14 Patrz: wyrok Sądu Najwyższego z 4.7.2013, III KK 16/13, LEX nr 1356230.

na stwierdzenie, jakie zachowanie jest ka-
ralne. Zmiana przepisów oznacza zatem 
zmianę ustawy w rozumieniu art. 412. Je-
żeli w czasie orzekania obowiązują inne 
niż w czasie popełnienia czynu przepisy 
niekarne, od których jednak zależy ocena 
bezprawności zachowania sprawcy, należy 
przy ocenie uwzględnić nowe przepisy, 
chyba że przepisy poprzednio obowiązu-
jące są względniejsze dla tego sprawcy13. 
Dyrektywa wynikająca z treści art. 4 § 1 
k.k. obejmuje nie tylko przepisy normu-
jące odpowiedzialność karną. Jeżeli prze-
pisy ustawy karnej odwołują się do innych 
norm wyznaczających zakres bezprawno-
ści zachowania człowieka, to także mody-
fikacje dokonywane przez ustawodawcę 
w tym ostatnim zakresie muszą być oce-
niane jako zmiana ustawy w rozumieniu 
art. 4 k.k.14 

Drugi problem dotyczy możliwości wy-
stąpienia tzw. ustawy pośredniej (czasami 
niewłaściwie określanej jako „epizodyczna” 
czy też „czasowa”). Chodzi tu o ustawę 
(rozumianą w sposób opisany wcześniej), 
która nie obowiązywała już w momencie 
popełnienia czynu, ale też nie obowiązy-
wała jeszcze w czasie orzekania. Obowią-
zywała natomiast w okresie od zakończenia 
funkcjonowania aktu prawnego istniejące-
go w chwili popełnienia czynu a przed mo-
mentem wejścia w życie aktu prawne-
go obowiązującego w czasie orzekania. 
Co istotne, ustaw „pośrednich” może być 
więcej, np. jeśli pomiędzy popełnieniem 
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czynu zabronionego a jego osądzeniem 
upłynął dłuższy czas. Powszechnie przyj-
muje się, że kodeksowe określenie „usta-
wa obowiązująca poprzednio” odnosi się 
do wszystkich ustaw obowiązujących po-
przednio, a zatem i „pośrednich”, jeże-
li tylko któraś z nich była względniejsza 
dla sprawcy; w przypadku kilku ustaw 
– najwzględniejsza. 

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo 
Sądu Najwyższego i sądów powszechnych 
są tu jednolite. A. Grześkowiak zauważyła, 
że: „Przy porównaniu z punktu widzenia 
względności należy też brać pod uwagę 
ustawę pośrednią, jeśli obowiązywała 
ona między czasem popełnienia prze-
stępstwa a czasem orzekania. Artykuł 4 
§ 1 nakazuje bowiem stosować „ustawę 
obowiązującą poprzednio, gdy jest względ-
niejsza dla sprawcy”. Nie jest wykluczo-
ne wystąpienie dwóch lub więcej ustaw 
pośrednich”15. J. Giezek podkreślił zaś, 
że „zaistnienie kolizji ustaw w czasie po-
woduje konieczność dokonania wyboru 
pomiędzy ustawą z czasu popełnienia 
przestępstwa, ustawą z czasu orzekania 
i ewentualnie także ustawą pośrednią, 
czyli taką, która jeszcze nie obowiązy-
wała w czasie popełnienia przestępstwa, 

15 Patrz: A. Grześkowiak [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.): Kodeks�Karny.�Komentarz,�Warszawa 2015, 
s. 57, M. Filar (red.): Kodeks�karny.�Komentarz, Wyd. V. Teza 4 do art. 4 k.k., opublikowano: Wolters  
Kluwer 2016.

16 J. Giezek (red.): Kodeks�karny.�Część�ogólna.�Komentarz, Wyd. II. Teza 4 do art. 4. opublikowano: Wolters 
Kluwer Polska 2012, 

17 A. Wąsek [w:] O. Górniok (red.): Kodeks�karny.�Komentarz, Wyd. II. Teza 4 do art. 4, opublikowano: LexisNexis 2006. 
18 V. Konarska-Wrzosek (red.): Kodeks�karny.�Komentarz, wyd. II. Teza 10 do art. 4 opublikowano: Wolters 

Kluwer Polska 2018. 
19 M. Mozgawa (red.): Kodeks�karny.�Komentarz�aktualizowany. Teza 14 do art. 4, opublikowano: LEX/el. 2018.
20 Patrz np.: wyrok Sądu Najwyższego z 1.7.2004, II KO 1/04, LEX nr 121666; wyrok Sądu Apelacyjnego 

w Krakowie z 1.12.2004, II AKa 244/04KZS 2005, z. 1, poz. 12; wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
z 14.6.2006, II AKa 85/06, KZS 2006, z. 7-8, poz. 99;.

choć już nie obowiązuje w czasie orzekania. 
Zmiana obowiązującego stanu prawnego 
w określonym wyżej przedziale czasowym 
może być bowiem wielokrotna. Rozwią-
zanie kolizji wymaga zastosowania reguł 
operacyjnych, które wskazywałyby, jaki 
przepis powinien znaleźć zastosowanie 
do konkretnego przypadku, jeśli przepi-
sy uległy zmianie po popełnieniu czynu 
zabronionego”16. Podobne stanowisko za-
jęli A. Wąsek17, V. Konarska – Wrzosek18 
czy też M. Mozgawa19. 

Jeśli chodzi o orzecznictwo sądów, 
zasadniczy sformułowany w nich po-
gląd sprowadza się do stwierdzenia, 
że przez wyrażenie „ustawa obowiązu-
jąca poprzednio” należy rozumieć nie tylko 
ustawę obowiązującą w czasie popełnienia 
przestępstwa, lecz także wszystkie inne 
zmieniające się stany prawne obowiązujące 
po tym czasie, a przed momentem wy-
dawania orzeczenia20. „Przy rozważaniu 
problemu względności ustaw (np. w razie 
ustania karalności czynu) nie należy zatem 
poprzestawać na porównaniu ustawy 
nowej z ustawą obowiązującą w momen-
cie popełnienia przestępstwa, lecz na-
leży brać pod uwagę wszystkie zmiany 
stanu prawnego zaistniałe między chwilą 
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popełnienia przestępstwa, a datą orze-
kania, tak by zgodnie z regułą opisaną 
w art. 4 § 1 k.k. doszło do oceny zacho-
wania sprawcy przez pryzmat przepisów 
dlań najkorzystniejszych”21.

Zmiana prawa wynikająca 
z regulacji europejskich
Powyższe rozważania wydają się niezbędne 
do omówienia kwestii stosowania prawa in-
tertemporalnego w obszarze prawa karnego 
w związku z wejściem w życie regulacji 
Unii Europejskiej dotyczących przepisów 
prawa obowiązującego. Analizując normę 
art. 4 § 1 k.k. „przez pojęcie ustawy należy 
rozumieć także unijne akty normatywne 
o charakterze wtórnym. Zmiana rozpo-
rządzenia unijnego, która może wpływać 
na zakres odpowiedzialności karnej spraw-
cy, musi być oceniana przez pryzmat prze-
pisu art. 4 § 1 k.k., chyba że rozporządzenie 
takie w sposób odmienny tę kwestię re-
guluje. W orzecznictwie Trybunału Spra-
wiedliwości podkreśla się, że w przypadku 
gdy dyrektywa nie została przez państwo 
członkowskie implementowana po okresie, 
w którym czynność ta powinna nastąpić, 
wywiera ona skutek bezpośredni. Oznacza 
to brak możliwości stosowania przepisów 
krajowych popadających w kolizję z taką 
dyrektywą (zob. wyrok TS z 5.4.1979 r., 
C-148/78, Ratti, EU:C:1979:110; wyrok 
TS z 26.9.1996 r., C-341/94, Allain,  
EU:C:1996:356)”22.

21 Wyrok Sądu Najwyższego z 9.10.2008 w sprawie WA 40/08, OSNwSK 2008, poz. 1994
22 V. Konarska-Wrzosek (red.): Kodeks�Karny.�Komentarz, wyd. III, opublikowano Wolters Kluwer Polska, 2020. 

Teza 3 do art. 4.
23 Opublikowano: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 12.6.2014. L.173/1.
24 Opublikowano: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 12.6.2014. L.173/109.

Implementacja rozporządzenia 
MAR i dyrektywy MAD II
3 lipca 2016 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w spra-
wie nadużyć na rynku oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/
WE i 2004/72/WE (dalej rozporządze-
nie MAR)23. Tego samego dnia uchwa-
lono dyrektywę Parlamentu Europej-
skiego i Rady nr 2014/57/UE w sprawie 
sankcji karnych za nadużycia na rynku 
(dalej dyrektywa MAD II)24, dotyczącą 
ujednolicenia polityki karnej w stosun-
ku do osób dopuszczających się ujawnia-
nia i wykorzystywania informacji nie-
jawnych oraz dokonujących manipulacji 
na rynku na obszarze Unii Europejskiej. 
Zgodnie z art. 13 dyrektywy MAD II 
państwa członkowskie zostały zobowią-
zane do przyjęcia i opublikowania prze-
pisów ustawowych, wykonawczych i ad-
ministracyjnych niezbędnych do imple-
mentacji dyrektywy. Podobne działania 
nie były konieczne w odniesieniu do roz-
porządzenia MAR, bowiem zgodnie z jego 
art. 39 ust. 2 i 4 stosuje się je od 3 lipca 
2016 r., wiąże ono w całości i jest bez-
pośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. Dotychczas 
kwestie dotyczące informacji poufnych, 
zakazu ich ujawniania i wykorzystywania 



156 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Tomasz Sobecki

oraz związane z manipulacją, jak rów-
nież sankcje karne za naruszanie zaka-
zów w tym obszarze regulowały przepisy 
ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi25 (dalej u.o.i.f),  
przy czym w odniesieniu do zakresu dzia-
łania prawa karnego, przede wszystkim 
przepisy art. 180 – 183 u.o.i.f. 

Jeśli chodzi o implementację przepisów 
dyrektywy MAD II, stosowne rozwią-
zania zaczęły obowiązywać w polskim 
prawie dopiero od 6 maja 2017 r., kiedy 
uchylono art. 39, art. 154 i art. 156 u.o.i.f. 
Weszły wówczas w życie, zmienione usta-
wą z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz niektórych innych ustaw26 (dalej usta-
wa o zmianie u.o.i.f.), przepisy art. 180 
– 183 u.o.i.f. w nowym ich brzmieniu. 
W tym miejscu należy wskazać i wyraź-
nie podkreślić, że w wyniku zaistnienia 
wcześniejszej kolizji pomiędzy przepi-
sami ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi a rozporządzeniem MAR, 
te pierwsze winny były być pomijane i był 
to obowiązek każdego organu stosujące-
go prawo. 

Przykładowo, w poprzednim stanie 
prawnym, tj. obowiązującym do 5 maja 
2017 r., art. 183 ust. 1 stanowił: „kto doko-
nuje manipulacji, o której mowa w art. 39 
ust. 2 pkt 1-3, pkt 4 lit. a lub pkt 5-7, 
podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo 
karze pozbawienia wolności od 3 miesię-
cy do lat 5, albo obu tym karom łącznie”. 
Konkretne zachowania dotyczące instru-
mentów finansowych dopuszczonych 

25 Dz.U. z 2005 r., nr 183 poz. 1538, ze zm.
26 Dz.U. z 2017 r., poz. 724.

lub będących przedmiotem wniosku o do-
puszczenie do obrotu na rynku regulowa-
nym na terytorium RP i innych państw 
UE, a także instrumentów wprowadzo-
nych do ASO (alternatywny system ob-
rotu) na terenie RP, określano wówczas 
(tj. przed 6 maja 2017 r.) w art. 39 ust. 2 
u.o.i.f., który brzmiał: 

„Zgodnie z dyspozycją art. 39 zakazana 
jest manipulacja instrumentem finanso-
wym, zwana dalej „manipulacją”. Nato-
miast przez manipulację należy rozumieć:
1) składanie zleceń lub zawieranie trans-
akcji wprowadzających lub mogących 
wprowadzić w błąd co do rzeczywistego 
popytu, podaży lub ceny instrumentu fi-
nansowego, chyba że powody tych działań 
były uprawnione, a złożone zlecenia lub za-
warte transakcje nie naruszyły przyjętych 
praktyk rynkowych na danym rynku re-
gulowanym;
2) składanie zleceń lub zawieranie transak-
cji powodujących nienaturalne lub sztucz-
ne ustalenie się ceny jednego lub kilku 
instrumentów finansowych, chyba że po-
wody tych działań były uprawnione, a zło-
żone zlecenia lub zawarte transakcje nie na-
ruszyły przyjętych praktyk rynkowych 
na danym rynku regulowanym;
3) składanie zleceń lub zawieranie transak-
cji, z zamiarem wywołania innych skutków 
prawnych niż te, dla osiągnięcia których 
faktycznie jest dokonywana dana czynność 
prawna;
4) rozpowszechnianie za pomocą środ-
ków masowego przekazu, w  tym  In-
ternetu, lub w inny sposób fałszywych 



Nr 2/marzec-kwiecień/2021 157 

Zasady prawa intertemporalnego w obszarze prawa karnego   państwo i społeczeństwo

lub nierzetelnych informacji albo pogło-
sek, które wprowadzają lub mogą wpro-
wadzać w błąd w zakresie instrumentów  
finansowych:
a) przez dziennikarza – jeżeli nie dzia-
łał z zachowaniem należytej staranności 
zawodowej albo jeżeli uzyskał z rozpo-
wszechniania takich informacji bezpo-
średnią lub pośrednią korzyść majątko-
wą lub osobistą dla siebie lub innej osoby, 
nawet działając z zachowaniem tej staran-
ności;
b) przez inną osobę – jeżeli wiedziała 
lub przy dołożeniu należytej staranności 
mogła się dowiedzieć, że są to informacje 
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
5) składanie zleceń lub zawieranie trans-
akcji przy jednoczesnym wprowadzeniu 
uczestników rynku w błąd albo wykorzy-
stanie ich błędu, co do ceny instrumentów 
finansowych;
6) zapewnianie kontroli nad popytem 
lub podażą instrumentu finansowego 
z naruszeniem zasad uczciwego obrotu 
lub w sposób powodujący bezpośred-
nie lub pośrednie ustalanie cen nabycia 
lub zbycia instrumentów finansowych;
7) nabywanie lub zbywanie instrumentów 
finansowych na zakończenie notowań po-
wodujące wprowadzenie w błąd inwesto-
rów dokonujących czynności na podstawie 
ceny ustalonej na tym etapie notowań;
8) uzyskiwanie korzyści majątkowej 
z wpływu opinii dotyczących instru-
mentów finansowych lub ich emitentów 
wyrażanych w środkach masowego prze-
kazu w sposób okazjonalny lub regular-
ny, na cenę posiadanych instrumentów 
finansowych, jeśli nie został publicznie 
ujawniony w sposób pełny i rzetelny wy-
stępujący konflikt interesu”.

Przepis ten uchyliła ustawa o zmianie 
u.o.i.f. Zgodnie z jej art. 1 pkt 33, art. 183 
u.o.i.f otrzymał brzmienie: „1. Kto wbrew 
zakazowi, o którym mowa w art. 15 rozpo-
rządzenia 596/2014, dokonuje manipulacji, 
o której mowa w art. 12 tego rozporzą-
dzenia, podlega grzywnie do 5000000 zł 
albo karze pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. 
2. Kto wchodzi w porozumienie z inną 
osobą mające na celu manipulację, o której 
mowa w art. 12 rozporządzenia 596/2014, 
podlega grzywnie do 2 000 000 zł”.

Art. 15 rozporządzenia MAR wyeli-
minował m.in. jako czynność manipula-
cyjną tę, która była określona w art. 39 
ust. 2 pkt 3 u.o.i.f., czyli „składanie zle-
ceń lub zawieranie transakcji z zamiarem 
wywołania innych skutków prawnych 
niż te, dla osiągnięcia których faktycznie 
jest dokonywana dana czynność praw-
na”. Już choćby tylko dlatego można 
twierdzić, że jest to ustawa „względ-
niejsza”. Nie do tego jednak sprowadza 
się istota problemu. Podstawowe py-
tanie brzmi: czy i jakie sankcje karne 
obowiązywały i ewentualnie obowiązują 
w odniesieniu do osób, które naruszyły 
przepisy o zakazie wykorzystania i ujaw-
niania informacji poufnych oraz o zaka-
zie manipulacji. 

Stanowisko w tej sprawie zająła Ko-
misja Nadzoru Finansowego (dalej KNF 
lub Komisja). Zostało wyrażone w piśmie 
z 3 sierpnia 2016 r. Komisja stwierdzi-
ła, że przepisy karne zawarte w ustawie 
o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz ustawie o ofercie publicznej „pozo-
stają w mocy i mogą stanowić podstawę 
do nałożenia kary na podmiot narusza-
jący te normy”. Dalej Komisja podniosła 
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argument, że wejście w życie rozporzą-
dzenia MAR oraz dyrektywy MAD II 
nie stanowi przeszkody do przyjęcia do-
datkowych rozwiązań karnych, ponieważ 
dyrektywa MAD II wyznacza w tym za-
kresie standard minimalny. Wobec tego, 
zdaniem Komisji, nie doszło do depe-
nalizacji niektórych czynów stypizowa-
nych w ustawie o obrocie instrumentami 
finansowymi, ponieważ depenalizacja 
polega na zniesieniu karalności danego 
czynu. Wręcz przeciwnie, KNF uznała, 
że doszło do rozszerzenia zakresu czynów 
zagrożonych pod groźbą kary. W podsu-
mowaniu stwierdziła, że przepisy karne 
i administracyjne ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi oraz ustawy 
o ofercie publicznej, do dnia ich uchyle-
nia, nadal obowiązują i mogą stanowić 
podstawę ukarania sprawcy przestępstwa 
lub deliktu administracyjnego.

Krytycznie do tego stanowiska odniósł 
się J. Dybiński, którego zdaniem z chwi-
lą wejścia w życie rozporządzenie MAR 
stało się podstawowym aktem regulują-
cym reżim nadużyć na rynkach kapitało-
wych i akt ten stosowany jest bezpośred-
nio w systemach państw członkowskich, 
zaś „skuteczne bezpośrednio przepisy 
rozporządzenia MAR zastąpiły przepisy 
prawa krajowego normujące te same insty-
tucje”. Poza tym normy karne (tj. art. 180, 
181, 183 u.o.i.f.) odwołują się do przepi-
sów, które nie obowiązują, co uzasadnia 
przyjęcie braku odpowiedzialności karnej 

27 J. Dybiński: System�Prawa�Handlowego.�Prawo�instrumentów�finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, 
s. 1353-57.

28 M. Pająk, A. Rycerski: (De)penalizacja�nadużyć�na�rynku�w�kontekście�stosowania�rozporządzenia�MAR�
i�dyrektywy�MAD�II,�opublikowano: Przegląd Prawa Handlowego 2017/4/34-39.

ze względu na to, że czyn nie był zabroniony 
pod groźbą kary w czasie jego popełnia-
nia (nulla poena sine lege). Jego zdaniem 
w tym przypadku znajduje zastosowanie 
reguła kolizyjna lex superior posteriori de-
rogat legi priori inferiori27.

Bardziej wyważone stanowisko zajęli 
M. Pająk i A. Rycerski28. Ich zdaniem 
przepisy art. 180–184 u.o.i.f. po wej-
ściu w życie przepisów rozporządzenia 
MAR, nie zostały derogowane z sys-
temu prawnego, lecz stały się jedynie 
leges imperfectae, gdyż niemożliwe stało 
się odtworzenie normy sankcjonowa-
nej (określającej zachowanie karalne) 
na podstawie tych przepisów, do któ-
rych odsyłają. Przepisy, do których odsyła 
norma, wraz z rozpoczęciem obowiązy-
wania rozporządzenia MAR (1.7.2016 r.) 
nie mogą bowiem być dłużej stosowane 
wskutek zaistnienia reguły kolizyjnej 
lex superior derogat legi inferiori. Od-
tworzenie znamion czynów zabronio-
nych na podstawie art. 180–184 u.o.i.f. 
stało się więc niemożliwe, gdyż odesłanie 
do znamion przedmiotowych (np. czyn-
ności sprawczej) było w istocie odesła-
niem pustym. Z dniem rozpoczęcia sto-
sowania rozporządzenia MAR nastąpi-
ła faktyczna depenalizacja wskazanych 
czynów z ustawy o obrocie instrumen-
tami finansowymi. Mimo że przepisy 
prawnokarne tej ustawy pod wzglę-
dem formalnoprawnym obowiązywa-
ły, nie mogły być jednak stosowane. 
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Biorąc to pod uwagę, zdaniem autorów, 
należy jednoznacznie odrzucić w obec-
nym stanie prawnym (artykuł ukazał się 
przed 6 maja 2017 r.) możliwość kara-
nia za delikty określone w art. 180-184 
u.o.i.f. Zaniechanie ustawodawcy w po-
staci braku implementacji unijnej dy-
rektywy MAD II w połączeniu z roz-
poczęciem stosowania bezpośrednio 
skutecznego rozporządzenia MAR do-
prowadziło do mimowolnej depenaliza-
cji wskazanych czynów zabronionych, 
takich jak ujawnianie i wykorzystanie 
informacji poufnej czy manipulacje 
na rynku instrumentów finansowych. 

Podobne stanowisko wydaje się zajmo-
wać A. Barczak-Oplustil. Odróżnia ona 
przy tym wyraźnie zachowania bezprawne 
od zachowań przestępczych. Jej zdaniem 
nie powinno budzić najmniejszych wątpli-
wości, że – niezależnie od tego, czy w przy-
padku przestępstw z art. 181 u.o.i.f. (zasada 
ta odnosi się też do czynów z art. 180,182 
i 183 – przyp. autora) znajdzie zastosowa-
nie art. 4 k.k., czy też art. 11 ust. 2 ustawy 
wdrażającej dyrektywę MAD II – za czyny, 
które stają się przestępstwami dopiero 
po wejściu w życie ustawy wdrażającej 
(mimo że w czasie czynu były zachowania-
mi bezprawnymi ze względu na obowią-
zywanie regulacji rozporządzenia MAR), 
nie można być pociągniętym do odpowie-
dzialności karnej ze względu na zasadę 
wynikającą z art. 42 ust. 1 Konstytucji 

29 A. Barczak-Oplustil: Wejście�w�życie�regulacji�prawa�Unii�Europejskiej�a�zakres�odpowiedzialności�karnej�
za�czyn�zabroniony�opisany�w�formie�blankietu�(studium�przypadku), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk 
Penalnych, rok XXI: 2017, z. 1. ISSN 1506-1817.

30 M. Derlatka: Blankietowy�charakter�przepisu�karnego�a�zasada nullum�crimen�sine�lege,�„Palestra” nr 3/2010, 
s. 74.

(zachowanie musi być w czasie czynu 
czynem zabronionym pod groźbą kary, 
a nie tylko czynem bezprawnym)29. 

Konkludując, z powodu zaniechania 
ustawodawcy w sprawie terminowej imple-
mentacji postanowień dyrektywy MAD II 
doszło do faktycznej depenalizacji zacho-
wań, które wcześniej były penalizowane 
przepisami art. 180 – 183 u.o.i.f. Przepisy 
te miały charakter blankietowy i odsyła-
ły do takich, które mimo że nieuchylo-
ne, nie mogły już funkcjonować w obro-
cie prawnym z uwagi na wejście w życie 
rozporządzenia MAR. Zdaniem M. Der-
latki „dyspozycja blankietowa powołuje 
się na inny akt normatywny. Dyspozycja 
taka nie określa bliżej przestępstwa, lecz 
pozostawia to innym aktom normatyw-
nym bądź już wydanym, bądź mającym się 
ukazać w przyszłości. To określenie dys-
pozycji blankietowej należałoby uzupeł-
nić zastrzeżeniem, że akty normatywne 
mające się ukazać w przyszłości nie mogą 
dotyczyć czynów popełnionych przed wej-
ściem ich w życie”30. 

Nie ma zatem możliwości zastosowania 
przepisów MAR do czynów bezprawnych 
popełnionych od 3 lipca 2016 r. do 5 maja 
2017 r. Tym bardziej nie można stosować 
w tym zakresie przepisów art. 39, 154 i 156 
u.o.i.f. Co więcej, zakładając, że stan praw-
ny we wskazanym wyżej okresie można 
określić jako obowiązywanie ustawy 
pośredniej, która była najwzględniejsza 
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dla sprawców czynów, należy przyjąć 
też jej działanie w odniesieniu do osób, 
które dopuściły się popełnienia czy-
nów przed 3 lipca 2016 r. i nie zosta-
ły do tego czasu prawomocnie osądzo-
ne, a zatem rozciągnąć działanie ustawy 
na wcześniejsze zachowania potencjalnych 
sprawców. 

Przedstawiony wyżej problem wskazu-
je na możliwe, negatywne skutki braku 

właściwej implementacji przepisów 
prawa Unii Europejskiej, bądź też opóź-
nienia w ich wdrażaniu do przepisów 
krajowych.

dr TOMASZ SOBECKI
radca prezesa NIK,
p.o. dyrektor Delegatury NIK w Bydgoszczy

Słowa kluczowe: implementacja prawa, prawo intertemporalne, odpowiedzialność karna, 
prawo Unii Europejskiej, rozporządzenie MAR, dyrektywa MAD II

Artykuł wyraża poglądy autora i nie należy ich przypisywać instytucjom, z którymi jest związany.
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ABSTRACT
Interim Law Principles in Criminal Law – Consequences of Untimely Implementation 
of EU Provisions
Implementation of the European Union law raises many difficulties and doubts, among 
other in the area of criminal law. The application of interim law is not fully clear, 
either, especially when considering the delays of the Polish legislator in implementing 
directives of the European Parliament and of the Council. The article is an attempt 
to present various views and structuring the issue of criminal responsibility stemming 
from the Act on financial instruments distribution, Regulation (EU) No 596/2014 of 
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (mar-
ket abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament 
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 
2004/72/EC, and Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse, at 
the time of their implementation to the Polish law.

Tomasz Sobecki, Advisor to the President of NIK, Acting Director of the NIK Regional 
Branch in Bydgoszcz

Key words: law implementation, interim law, criminal responsibility, European Union law, 
market abuse regulation (MAR), market abuse directive (MAD II)
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PREZES NIK WICEPRZEWODNICZĄCYM EUROSAI

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian 
Banaś został po raz kolejny wiceprze-
wodniczącym Zarządu Europejskiej 
Organizacji Najwyższych Organów 
Kontroli (EUROSAI). Funkcję po-
wierzono mu na wniosek przewodni-
czącego Zarządu EUROSAI – Najwyż-
szego Urzędu Kontroli Czech – w cza-
sie XI Kongresu organizacji. To wyraz 
uznania dla dotychczasowej działalności 
NIK w jej ramach. Kongres (najwyż-
szy organ decyzyjny, w skład którego 
wchodzą wszyscy członkowie) oraz po-
siedzenie Zarządu EUROSAI zorgani-

zował NOK Czech w formule online 14-15 kwietnia. Omówiono postępy w realizacji 
celów i inicjatyw organizacji.

W czasie Kongresu prezes NIK przedstawił w imieniu Zarządu sprawozdanie za lata 
2017–2021 z wdrażania drugiego celu Planu Strategicznego EUROSAI: „Pomoc NOK 
w wykorzystywaniu nowych możliwości i rozwiązywaniu nowych wyzwań przez wsparcie 
i zapewnianie rozwoju ich potencjału instytucjonalnego” (Plan obejmuje lata 2017–2023). 
Wraz z Narodowym Urzędem Kontroli Szwecji Izba koordynuje i monitoruje realizację 
inicjatyw podejmowanych w ramach tego celu. W okresie sprawozdawczym zorgani-
zowano m.in. spotkanie metodyków w Warszawie (w 2018 r.) oraz kurs e-learningowy 
dotyczący kontroli wykonania zadań. Przygotowano także program staży dla kontro-
lerów europejskich NOK.

Podczas Kongresu przyjęto raporty z działalności zespołów, grup roboczych i zada-
niowych EUROSAI, w tym Grupy Roboczej ds. Kontroli Środowiskowych, kierowanej 
przez Najwyższą Izbę Kontroli. Prezes NIK omówił sprawozdanie grupy, przedstawił 
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program jej pracy na najbliższe lata oraz podejmowane obecnie kontrole równoległe, 
w tym międzynarodową kontrolę gospodarowania odpadami plastikowymi. Izba prze-
prowadziła kontrolę krajową w tym obszarze poświęconą „Działaniom na rzecz ogra-
niczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich skutecznego zagospodaro-
wania w Polsce”.

Członkowie EUROSAI wybrali gospodarza kolejnego Kongresu – Izrael – oraz dwóch 
nowych członków Zarządu. NOK Holandii i Finlandii, których kadencja dobiegła końca, 
zastąpiły najwyższe organy kontroli Wielkiej Brytanii i Litwy. Wybrano również audyto-
rów EUROSAI na kolejne lata – NOK Bułgarii i Chorwacji. Prezydencję objął Najwyższy 
Urząd Kontroli Czech, zastępując Trybunał Obrachunkowy Turcji.

W czasie Kongresu zaktualizowano Plan Strategiczny, zatwierdzono sprawozdanie fi-
nansowe i raport audytorów za lata 2017–2020 oraz przyjęto budżet EUROSAI na lata 
2022–2024. Kongres potwierdził także status NOK Kosowa jako pełnoprawnego członka 
organizacji. NIK od wielu lat blisko z nim współpracuje, m.in. przy realizacji projektów 
współpracy bliźniaczej (twinning).

Kongresowi towarzyszyły spotkania Zarządu organizacji – w poprzednim i nowo wy-
branym składzie. Zarząd, który tworzą obecnie NOK Czech (jako przewodniczący), 
Polski i Izraela (jako wiceprzewodniczący), Litwy, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Łotwy 
i Turcji, powołał Zespół do spraw przygotowania nowego planu strategicznego EURO-
SAI – na lata 2024–2029. NIK będzie zaangażowana w jego prace.

Prezes Marian Banaś przedstawił Zarządowi koncepcję szkolenia językowego dla eu-
ropejskich instytucji zrzeszonych w EUROSAI pt. Audit English. Kurs umożliwi zapo-
znanie się z leksykonem i składnią technolektu języka angielskiego dotyczącą kontroli 
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Posiedzenie Zarządu EUROSAI, zorganizowane przez Najwyższy Urząd Kontroli Czech, odbyło się 
w formule online.
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i audytu w sektorze publicznym. Projekt będzie realizowany przez nowo utworzoną 
w tym celu grupę projektową, którą ma kierować Najwyższa Izba Kontroli przy wspar-
ciu NOK Wielkiej Brytanii i Szwecji, w ramach drugiego celu strategicznego EUROSAI.

EUROSAI jest jedną z organizacji regionalnych Międzynarodowej Organizacji Naj-
wyższych Organów Kontroli (INTOSAI), zrzeszającą 51 europejskich instytucji kontrol-
nych. Pośredniczy w wymianie informacji, uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych 
standardów kontroli i organizuje szkolenia dla kontrolerów. 

NIK WSPÓŁAUTOREM RAPORTU O NOK SŁOWACJI

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wziął udział w oficjalnej prezentacji 
wyników międzynarodowego przeglądu partnerskiego Najwyższego Urzędu Kontroli 
Republiki Słowacji (NKU). Izba – wspólnie z najwyższymi organami kontroli Stanów 
Zjednoczonych, Finlandii oraz Węgier – realizowała projekt na prośbę prezesa NOK 
Słowacji Karola Mitríka. Jego celem była ocena wewnętrznych procedur i regulacji sto-
sowanych przez słowacki Urząd Kontroli. 

Przegląd trwał od lutego 2020 r. do marca 2021 r. Sfinansowano go ze środków Unii 
Europejskiej. Ze względu na pandemię COVID-19 większość spotkań i konsultacji 
odbywała się z wykorzystaniem platform pozwalających na współpracę zdalną. Także 
prezentacja raportu odbyła się w tej formie.

Ocenie poddano trzy komponenty ważne dla NKU: planowanie, zapewnienie jako-
ści oraz komunikację. NIK była odpowiedzialna za komponent dotyczący planowania. 
W jego ramach przeprowadziła szczegółową analizę oraz ocenę ram instytucjonalnych 
planowania strategicznego i rocznego, jak również wdrożenia rocznych procesów plano-
wania. NOK Słowacji określił procesy dotyczące planowania strategicznego i rocznego, 
obejmujące przygotowanie tematów kontroli i ustalenie priorytetów na poszczególnych 
etapach. NIK oceniła je pozytywnie.

W trakcie roboczej wymiany informacji z przedstawicielami lidera przeglądu (NOK USA) 
Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła także wskaźniki efektywności, przekazywane 
parlamentowi w rocznych sprawozdaniach z własnej działalności. Jako przykłady wska-
zała: odsetek skontrolowanych wydatków publicznych w danym roku (w ramach kon-
troli wykonania budżetu państwa), odsetek zrealizowanych wniosków pokontrolnych, 
liczbę opracowanych informacji o wynikach kontroli oraz liczbę kontroli przeprowa-
dzonych wspólnie pod kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli (na podstawie art. 12 
pkt 2 ustawy o NIK).

NIK od lat blisko współdziała z NOK Słowacji. W grudniu 2020 r. prezes NIK złożył 
wizytę w Bratysławie, głównie w celu odnowienia umowy o współpracy między NIK 
a NKU. Pierwsze takie porozumienie podpisano w 1998 r. w Jaworzynie Tatrzańskiej. 
Instytucje wspólnie przeprowadzają kontrole międzynarodowe. Zrealizowano ponad 
40 tego typu projektów. (red.)
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„KONTROLA PAŃSTWOWA" – CZASOPISMO PUNKTOWANE

„Kontrola Państwowa” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materia-
łów 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 Referen-
ce 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 hu-
manistycznych 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 narodo-
wych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym. Streszczenia pu-
blikacji 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 zmia-
nie, nawet jeśli prawa własności do niego zostaną przeniesione na inną instytucję. Ich posiada-
nie poprawia widoczność publikacji w Internecie, ułatwia również jej wyszukanie.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”

1. Przyjmujemy do publikacji teksty naukowe, przeglądowe i poglądowe, poświęcone problema-
tyce związanej z profilem czasopisma – szeroko rozumianej kontroli i audytowi oraz artykuły 
o pokrewnej tematyce.

2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
3. Publikowane są jedynie te artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje dwóch niezależnych 

recenzentów, zgodnie z przyjętymi w piśmie kryteriami: znaczenia podjętego tematu oraz zgod-
ności tematyki z profilem pisma; nowatorskiego ujęcia problematyki; wartości merytorycznej. 
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez recenzentów uwag i poprawek.
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4. Recenzentami są członkowie Komitetu Redakcyjnego (lista recenzentów znajduje się w za-
kładce „Komitet Redakcyjny” oraz w każdym wydaniu papierowym, na s. 2). Zgodnie z mode-
lem�„double-blind�review�process” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recen-
zja 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 artyku-
łu) lub „guest�authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publikacji 
lub jest on znikomy), będące przejawem nierzetelności naukowej, będą przez redakcję demaskowa-
ne, 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, mar-
ginesy 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 cu-
dzysłowie), 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 umożli-
wiające 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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