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Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli  
– wykonanie budżetu państwa w 2020 r.   8

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś 22 lipca 2021 r. przedstawił Sejmowi 
„Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r.” 
wraz z opinią Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie absolutorium dla Rady 
Ministrów za ubiegły rok. NIK po raz pierwszy dokonała oceny opisowej, formułując 
ją na podstawie danych ujętych w sprawozdaniach poszczególnych dysponentów 
budżetu państwa oraz obowiązujących regulacji prawnych. W wystąpieniu prezes 
zaznaczył, że przez zastosowanie na dużą skalę mechanizmów obniżających przejrzystość 
realizacji budżetu, sprawozdanie nie odzwierciedla wszystkich operacji wpływających 
na stan finansów sektora rządowego i to nie tylko tych związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dlatego Kolegium NIK, choć wyraziło 
pozytywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za 2020 r., jednak 
wskazało na konieczność podjęcia działań służących zwiększeniu przejrzystości finansów 
publicznych.

MICHAŁ JĘDRZEJCZYK, STANISŁAW DZIWISZ: Istota tajemnicy  
kontrolerskiej – postępowanie Najwyższej Izby Kontroli   13
Informacje uzyskane przez pracowników NIK w związku z wykonywaniem obowiązków 
służbowych są tajemnicą kontrolerską. W znaczeniu normatywnym jest ona, podobnie 
jak każda inna tajemnica, prawnie chroniona i opiera się na współistnieniu przesłanki 
formalnej i materialnej. Pierwsza z nich odnosi się do sposobu wyrażenia woli utajnienia 
pewnych informacji. W przypadku tajemnicy kontrolerskiej tę wolę wyrażono w ustawie 
o NIK. Z kolei przesłanka materialna obejmuje trzy zakresy: podmiotowy, przedmiotowy 
i czasowy. Dotyczą one podmiotów zobowiązanych do przestrzegania tajemnicy, informacji 
i dokumentów objętych ochroną oraz terminu związania tajemnicą.. W artykule dokonano 
analizy zakresu przedmiotowego i podmiotowego tajemnicy kontrolerskiej oraz zasad 
udostępniania informacji nią chronionych.
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MARCIN SZYMAŃSKI: Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach UE  
– narzędzia stosowane do ochrony budżetu Unii, cz. II   27
W drugiej części artykułu Autor przybliża działania, których wdrożenie w ramach 
systemu kontroli zarządczej może wspomagać przeciwdziałanie szeroko rozumianej 
korupcji w czasie wykorzystywania funduszy unijnych. Wskazuje przykłady praktyk 
wybranych urzędów, które odnoszą się do obszarów największego ryzyka i dotyczą 
zarówno zapobiegania, jak i wykrywania nadużyć finansowych. Opisuje narzędzia 
stosowane głównie przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie środków unijnych, 
w tym mechanizm służący anonimowemu sygnalizowaniu nieprawidłowości. Omawia 
instrumenty będące odpowiedzią na najczęściej występujące nieprawidłowości, przede 
wszystkim w obszarze zamówień publicznych, a także konflikt interesów czy zmowy 
przetargowe. Przedstawia stosowane narzędzia informatyczne zwiększające przejrzystość 
wydatków publicznych, a także ułatwiające identyfikację podejrzanych transakcji.

MARCIN SZYMAŃSKI: Fight Against Fraud in the EU Funds  
– Tools Used in European Funds Spending – Part II   62

ANDRZEJ TROJANOWSKI: Powiadomienie o ocenach, uwagach  
i wnioskach NIK – sygnalizacyjna rola Izby   95
Artykuł zawiera analizę wprowadzonego na podstawie art. 62a ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli rozwiązania, jakim jest powiadomienie o ocenach, uwagach i wnioskach 
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Tak jak pozostałe przepisy znowelizowanego 
(a w istocie nowego) postępowania kontrolnego NIK, wszedł w życie z mocą obowiązującą 
od 2 czerwca 2012 r. Umożliwił wyraźne odróżnienie wystąpienia pokontrolnego 
adresowanego do kierownika jednostki kontrolowanej od sporządzanego – na innej 
podstawie prawnej i w odrębnym trybie oraz dla innego adresata – powiadomienia 
o zawartych w tym wystąpieniu ocenach, uwagach i wnioskach. W tekście opisano 
m.in. genezę wprowadzenia powiadomienia, podmioty uprawnione do jego skierowania, 
adresatów i ich obowiązki związane z otrzymaniem takiego dokumentu, czy też kwestię 
jego upubliczniania. Autor wskazuje na wątpliwości prawne, jakie powstają na podstawie 
art. 62a ustawy o NIK, przedstawiając i uzasadniając propozycje ich rozwiązania. 
W niektórych przypadkach postuluje także dokonanie korekty tego przepisu.

USTALENIA KONTROLI NIK   113

ADAM RĄCZKIEWICZ, PIOTR WANIC: Wody opadowe i roztopowe na terenach  
zurbanizowanych – racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi   113
Przeprowadzona przez NIK kontrola „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 
na terenach zurbanizowanych” wykazała, że pomimo zachodzących zmian klimatu 



  spis treści

Nr 4/lipiec-sierpień/2021 5 

i systematycznego obniżania się poziomu wód gruntowych nie opracowano strategii dotyczącej 
zagospodarowania tych pochodzących z opadów atmosferycznych. Działalność Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGWWP), dotycząca ich zagospodarowania 
nie miała charakteru systemowego i polegała głównie na realizacji zadań ustawowych 
obejmujących m.in. orzecznictwo związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, 
przy czym w większości skontrolowanych jednostek była obarczona nieprawidłowościami. 
Inwestycje dotyczące zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach 
zurbanizowanych były prowadzone przeważnie przez samorządy i służyły głównie 
przeciwdziałaniu lokalnym powodziom i podtopieniom będących wynikiem gwałtownych 
opadów. Tylko niektóre miasta wprowadziły rozwiązania programowe zachęcające właścicieli 
nieruchomości do ich gromadzenia i wykorzystywania. Niedostateczna współpraca gmin 
z jednostkami PGWWP oraz pomiędzy jego jednostkami organizacyjnymi ograniczała 
skuteczność przyjętego w ustawie – Prawo wodne systemu opłat.

RAFAŁ GORGOŃ: Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami  
– działania organów odpowiedzialnych    123
Najwyższa Izba Kontroli zbadała zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi. Zapewnienie bezpieczeństwa w tych placówkach jest  jednym 
z ważniejszych obowiązków dyrektorów i pedagogów, ale stawia też wyzwania 
przed organami nadzorującymi oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. 
Działania tego resortu oceniono pozytywnie, ale diagnoza sytuacji w szkołach i ich organach 
prowadzących nie dała podstaw do takiej oceny. Placówki nie były odpowiednio 
przygotowane na wypadek wystąpienia zagrożeń, a w wielu przypadkach podejmowane 
przez dyrektorów działania okazały się nierzetelne. Szkoły nie mogły również liczyć 
na wsparcie organów prowadzących.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   131 
Wyniki przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2021 r. – red.   131
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: współpracy administracji publicznej z instytucjami pożytku publicznego; 
cen energii elektrycznej; zadań związanych z podtrzymywaniem tożsamości kulturowej 
i językowej mniejszości narodowych; Pakietu dla średnich miast; Programu inwestycji 
o szczególnym znaczeniu dla sportu; procedur zakupowych spółek; finansowania szkolnictwa 
wyższego; rehabilitacji leczniczej; działalności koordynatorów pieczy zastępczej; wykonywania 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów; dróg samorządowych w Świętokrzyskiem; działań 
dotyczących resocjalizacji przez aktywizację zawodową; systemu uznawania klasyfikacji 
zawodowej cudzoziemców; infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.
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Państwo i społeczeństwo   134

RAFAŁ PADRAK: Kształtowanie wynagrodzeń w spółkach  
z udziałem JST – członkowie organów zarządzających i nadzorczych   134
W artykule przedstawiono sposób wykonywania uprawnień z udziałów (akcji) spółek 
handlowych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących 
kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i  nadzorczych 
tych podmiotów. Autor przybliża także obowiązki samorządów wynikające z przepisów 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, 
z uwzględnieniem odmienności wynikających z wielkości ich zaangażowania kapitałowego. 
Omawia wskazówki metodyczne i kluczowe obszary ryzyka mogącego wystąpić w czasie 
kontroli tych zagadnień.

Trochę historii   152

MARZENA REPETOWSKA-NYC: 65 lat „Kontroli Państwowej”  
– refleksje na jubileusz   152
„Kontrola Państwowa” przez minione dekady odbyła długą drogę od pisma adresowanego 
do pracowników Najwyższej Izby Kontroli, a także różnych organów kontroli, rewizji, 
inspekcji, po czasopismo naukowe, obecne w kilku międzynarodowych bazach danych 
oraz na liście Ministra Edukacji i Nauki z 40 punktami za publikowane artykuły, posiadające 
międzynarodową radę naukową. Właśnie obchodzimy jubileusz powstania naszego tytułu.

Z życia NIK   164
  
Sala Tradycji NIK im. Jana Żarnowskiego – red.   164
8 lipca 2021 r. prezes NIK Marian Banaś uroczyście otworzył Salę Tradycji NIK 
im. Jana Żarnowskiego, która mieści się w siedzibie Izby, przy ul. Filtrowej w Warszawie. 
W Sali zaprezentowano wyjątkowe eksponaty: dokumenty związane z uchwaleniem 
konstytucji marcowej oraz pierwszą ustawą o kontroli państwowej; pisma i zdjęcia 
upamiętniające ważne dla NIK postacie – Jana Ignacego Paderewskiego, współtwórcę 
naszej instytucji w 1919 r., jej pierwszego prezesa Józefa Higersbergera oraz jego następcy 
– Jana Żarnowskiego.
  
Tablica upamiętniająca Stanisława Peszyńskiego – red.   166
Stanisław Peszyński był harcmistrzem i znanym warszawskim prawnikiem. W czasie II 
wojny światowej pełnił obowiązki szefa Najwyższej Izby Kontroli. W Polskim Państwie 
Podziemnym kierował komórką „Izba” – „NIK”. 6 sierpnia 1944 r. został złapany 
przez Niemców w budynku przy ul. Marszałkowskiej 15a i natychmiast rozstrzelany. 
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Dokładnie 77 lat później w tym miejscu odsłonięto tablicę upamiętniającą tę postać. 
W uroczystości uczestniczył prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
  
Finał międzynarodowej kontroli odpadów niebezpiecznych – red.   167
W rzeszowskiej delegaturze NIK miało miejsce podpisanie raportu kończącego trwającą 
ponad dwa lata kontrolę dotyczącą transgranicznego przemieszczania odpadów 
niebezpiecznych na podstawie przepisów Konwencji bazylejskiej. W wydarzeniu, 
które odbyło się 30 lipca 2021 r., uczestniczyli prezesi najwyższych organów kontroli 
Słowacji, Ukrainy i Polski – Karol Mitrik, Valeriy Patskan oraz Marian Banaś.

Europejski projekt współpracy bliźniaczej NIK z NOK Jordanii – red.   168
Przygotowanie podręczników audytu oraz wdrożenie standardów INTOSAI i procedur 
służących podniesieniu wydajności, a także jakości funkcjonowania Biura Audytu Jordanii 
– takie mają cele kontrolerzy NIK zaangażowani w projekt „Wzmocnienia potencjału 
instytucjonalnego Jordańskiego Biura Audytu”. Oferta NIK została uznana za najlepszą 
w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską. Projekt potrwa dwa lata.
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Na  35. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, 
22 lipca 2021 r., prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przed-
stawił „Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pienięż-
nej w 2020 roku” oraz opinię Kolegium NIK w sprawie absolutorium 
dla Rady Ministrów. Ze względu na ograniczenia czasowe wynikające 
z art. 198 f Regulaminu Sejmu1 zaprezentował jedynie główne tezy spra-
wozdania2. Przedstawiamy je poniżej.

Wykonanie budżetu 
państwa w roku 2020

Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Panie Marszałku!  
Wysoki Sejmie!    
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie 
„Analizę wykonania budżetu państwa 

1 M.P.2021.483 tj. z 24.5.2021.
2 Stenogram wystąpienia znajduje się na stronie internetowej Sejmu pod adresem: <http://orka2.sejm.gov.

pl/StenoInter9.nsf/0/7CC0857C3CDFF185C125871B00026B72/%24File/35_b_ksiazka.pdf>, s. 137, 
a nagranie wideo na stronie NIK pod adresem: <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/prezes-nik-o-wyko-
naniu-budzetu-panstwa-w-2020.html>. Wyróżnione fragmenty tekstu pochodzą od redakcji.

i założeń polityki pieniężnej w 2020 r.” 
wraz  z  opinią Kolegium Najwyższej 
Izby Kontroli w przedmiocie absoluto-
rium dla Rady Ministrów za rok 2020. 
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W związku z bardzo krótkim czasem prze-
znaczonym na moje wystąpienie, zapre-
zentuję tylko najistotniejsze tezy przed-
stawione w tym dokumencie. 

W 2020 r., w znacznie większym zakresie 
niż dotychczas, zastosowano różnorodne 
rozwiązania, które choć zgodne z prawem, 
zakłócały jednak przejrzystość i realiza-
cję budżetu państwa w okresie rocznym. 
Dlatego temu zagadnieniu poświecę naj-
więcej uwagi.

Wysoki Sejmie!
Po raz pierwszy dokonaliśmy oceny opi-
sowej wykonania ustawy budżetowej 
za rok 2020. Wprawdzie w zdecydowanej 
większości jednostkowych kontroli wy-
daliśmy ocenę pozytywną, lecz ich liczba 
w strukturze ocen, w porównaniu z rokiem 
poprzednim, zmniejszyła się o prawie 
4 punkty procentowe. Jednocześnie na po-
dobną skalę wzrosła liczba ocen w formie 
opisowej, których w tym roku sformuło-
waliśmy 47. Wydaliśmy również jedną 

ocenę negatywną, a w jednym przypadku 
odstąpiliśmy od wydania oceny.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, 
że budżet państwa i budżet środków euro-
pejskich zostały wykonane zgodnie z usta-
wą budżetową na rok 2020. Przestrzegane 
były wszystkie limity określone bezpo-
średnio w tej ustawie dotyczące wydat-
ków i rozchodów budżetowych, deficytu 
budżetowego, zadłużenia oraz poręczeń 
i gwarancji Skarbu Państwa. Z limitów 
tych była jednak wyłączona znaczna część 
operacji związanych z finansowaniem za-
pobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 
epidemii COVID-19.

Sprawozdanie Rady Ministrów z wy-
konania budżetu państwa za okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zostało 

NIK po raz pierwszy dokonała oceny  
opisowej wykonania ustawy budżetowej.
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opracowane na podstawie danych ujętych 
w sprawozdaniach poszczególnych dyspo-
nentów budżetu państwa oraz obowiązują-
cych regulacji prawnych. Dane ujęte w ba-
danych księgach rachunkowych odzwier-
ciedlały charakter dokonanych operacji. 

W tym miejscu muszę jednak podkre-
ślić, że przez zastosowanie w 2020 roku 
na tak dużą skalę mechanizmów obniżają-
cych przejrzystość realizacji budżetu, spra-
wozdanie to nie odzwierciedla wszystkich 
operacji wpływających na stan finansów 
sektora rządowego i to nie tylko tych zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19.

Wysoki Sejmie!
Początkowo w ustawie budżetowej na rok 
2020 zaplanowano zrównoważenie do-
chodów i wydatków budżetu państwa. 
Było to możliwe dzięki wprowadzeniu sze-
regu rozwiązań prawnych, które umożliwi-
ły sfinansowanie wydatków publicznych 
w wysokości 20,7 mld zł ze środków po-
zabudżetowych. 

Pogorszenie się w trakcie roku budże-
towego warunków wykonania budżetu 
państwa z powodu rozwoju epidemii 
COVID-19 było przyczyną zmiany usta-
wy budżetowej, co miało miejsce 28 paź-
dziernika 2020 roku. W wyniku nowe-
lizacji dokonano aktualizacji podstawo-
wych parametrów makroekonomicznych 

i wielkości budżetowych. W szczególności 
w miejsce wcześniej przewidywanej rów-
nowagi ustalono deficyt budżetu państwa 
w wysokości 109,3 mld zł.

Wysoki Sejmie!
Jak już podkreślałem, duże operacje fi-
nansowe dotyczące ważnych zadań pu-
blicznych były w 2020 roku planowane 
i dokonywane z pominięciem rachunku 
wydatków i deficytu budżetu państwa. 
Korzystano również z operacji, które po-
zwoliły na wykazanie wydatków budżetu 
państwa w innych okresach, niż są fak-
tycznie ponoszone.

Przykładem operacji dokonanych z po-
minięciem budżetu państwa było nieod-
płatne przekazanie skarbowych papierów 
wartościowych w kwocie 18,3 mld zł pod-
miotom uprawnionym na podstawie ustaw 
innych niż ustawa budżetowa. Dotyczyło 
to między innymi: uczelni wyższych, spó-
łek infrastrukturalnych, Telewizji Pol-
skiej S.A. i Polskiego Radia, Polskiego Fun-
duszu Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Kolejnym przykładem było 
udzielenie nieoprocentowanych pożyczek 
Funduszowi Solidarnościowemu w wy-
sokości 15,5 mld zł, który posiadał już 
wcześniejsze zobowiązania z tytułu po-
życzek o wartości blisko 13 mld zł. 

Duże operacje finansowe dotyczące waż-
nych zadań publicznych były w 2020 roku 
planowane i dokonywane z pominięciem 
rachunku wydatków i deficytu budżetu 
państwa. Dotyczy to także zadań związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem epidemii COVID-19.

W wyniku zmiany ustawy budżetowej, 
w miejsce wcześniej przewidywanej rów-
nowagi, ustalono deficyt budżetu państwa 
w wysokości 109,3 mld zł.
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W przeważającej części z pominię-
ciem budżetu państwa finansowano 
również wydatki przeznaczone na zapo-
bieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie 
epidemii COVID-19. Z budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich przezna-
czono na te cele tylko 23,3 mld zł, a zatem 
niespełna 4% ogółu wydatków tych bu-
dżetów. W ustawie budżetowej nie zo-
stały natomiast ujęte środki w wysokości 
166,1 mld zł pozyskane w wyniku zacią-
gania długu przez Bank Gospodarstwa  
Krajowego na rzecz Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 oraz przez Polski 
Fundusz Rozwoju S.A. 

Emisje obligacji na cele związane z epi-
demią COVID-19 skutkujące przyrostem 
zobowiązań państwa, nie zwiększały war-
tości państwowego długu publicznego 
obliczanego zgodnie z metodologią kra-
jową. Zastosowane rozwiązanie, którego 
celem było uniknięcie przekroczenia progu 
ostrożnościowego na poziomie 55% pro-
duktu krajowego brutto, powoduje zwięk-
szenie kosztów, jakie ponosi szeroko ro-
zumiany sektor publiczny, gdyż obsługa 
zobowiązań zaciągniętych przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego i Polski Fundusz 
Rozwoju S.A. wymaga wyższych kosztów, 
niż obsługa długu zaciągniętego bezpo-
średnio przez Skarb Państwa. Spłata zobo-
wiązań podjętych przez te podmioty i tak 
ostatecznie najprawdopodobniej obciąży 
Skarb Państwa. 

Finansowanie tarcz finansowych i anty-
kryzysowych w formie, która nie jest wy-
kazywana w długu obliczanym według me-
todologii krajowej, a jedynie według me-
todologii unijnej, skutkowało powstaniem 
na koniec 2020 r. najwyższej dotych-
czas różnicy między długiem sektora 

instytucji rządowych i samorządowych, 
a państwowym długiem publicznym. 
Różnica ta wzrosła ponadczterokrotnie 
w stosunku do ubiegłych lat i sięgnęła 
224 mld zł, czyli blisko 10% produktu 
krajowego brutto i 20,2% państwowego 
długu publicznego.

Do operacji, które pozwoliły na wyka-
zanie wydatków budżetu państwa w innym 
okresie, niż będą faktycznie poniesione, 
zaliczyć należy wydatki w wysokości 
ponad 41 mld zł, które zostały przekaza-
ne w 2020 r. na rachunki Funduszu Soli-
darnościowego, Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID-19 oraz Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg i do końca roku 
pozostały niewykorzystane. 

Do operacji formalnie zwiększających 
deficyt budżetu państwa w 2020 roku 
należały także wydatki niewygasające. 
W 2019 roku wydatki tego typu określo-
no na poziomie niespełna 140 mln zł, pod-
czas gdy w roku 2020 było to już blisko 
12 mld zł. Biorąc pod uwagę określony 
na 30 listopada 2021 roku termin zakoń-
czenia ich realizacji, oznacza to de facto, 
że w bieżącym roku realizowane są dwa 
budżety. 

Finansowanie tarcz antykryzysowych  
i finansowych w formie, która nie jest wyka-
zywana w długu obliczanym według meto-
dologii krajowej, skutkowało powstaniem 
najwyższej dotychczas różnicy między 
długiem sektora instytucji rządowych i sa-
morządowych, a państwowym długiem pu-
blicznym. Wzrosła ona ponadczterokrotnie 
w stosunku do lat ubiegłych.
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Tak istotna skala wydatków niewygasa-
jących ogranicza również kontrolę parla-
mentarną, gdyż w okresie gdy omawiane 
jest wykonanie budżetu państwa w roku 
2020, wydatki przypisane do tego roku 
mogą być jeszcze przez wiele miesięcy 
realizowane.

Wysoki Sejmie!
Zastosowanie omawianych operacji, mimo 
że opartych na przepisach prawa, zmniej-
sza transparentność finansów publicznych, 
a ponadto ogranicza skuteczność innych 
przepisów, w szczególności odnoszących 
się do limitu wydatków publicznych czy za-
dłużenia publicznego. 

W ślad za powyższymi ustaleniami, Naj-
wyższa Izba Kontroli wskazuje na potrze-
bę planowania wydatków na istotne za-
dania publiczne w ustawie budżetowej, 
a w szczególności w budżecie państwa. 
Zasadne jest również podjęcie dyskusji 
w celu wyeliminowania różnic w pre-
zentacji dochodów, wydatków, deficy-
tu i długu publicznego w dwóch różnych 
ujęciach, czyli według metodologii kra-
jowej i unijnej.

Wysoki Sejmie!
Pozostałe stwierdzone przez Najwyż-
szą Izbę Kontroli nieprawidłowości 

odnoszące się do wykonania budżetu 
w 2020 r. dotyczyły przede wszystkim 
niecelowego i niegospodarnego wydat-
kowania środków, uchybień w udziela-
niu i wykorzystaniu dotacji oraz błędów 
w ewidencji księgowej i sprawozdaniach 
budżetowych, a zatem zagadnień powta-
rzających się co roku.

Szczegółowe wyniki kontroli przedsta-
wiliśmy w odrębnych informacjach o wy-
nikach kontroli przekazanych Pani Marsza-
łek oraz komisjom sejmowym w połowie 
czerwca tego roku. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozy-
tywnie wykonanie „Założeń polityki pie-
niężnej w 2020 r.”

Panie Marszałku!  
Wysoki Sejmie!
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, po 
zapoznaniu się z „Analizą wykonania bu-
dżetu państwa i założeń polityki pienięż-
nej w 2020 r.”, 9 czerwca 2021 r. podjęło 
uchwałę, w której wyraziło pozytywną 
opinię w przedmiocie absolutorium dla 
Rady Ministrów za 2020 r., ale wskazało 
też na konieczność podjęcia działań w celu 
zwiększenia przejrzystości finansów pu-
blicznych.

Dziękuję za uwagę.
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W artykule dokonano analizy zakresu przedmiotowego i podmioto-
wego tajemnicy kontrolerskiej oraz  zasad udostępniania informacji 
nią chronionych. Jej  zakres jest  bardzo szeroki, ponieważ obejmuje 
wszystkie informacje uzyskane w  związku z  wykonywaniem obo-
wiązków służbowych. Dostęp do  dokumentów objętych tajemnicą 
kontrolerską nie jest tożsamy z dostępem do informacji niejawnych, 
który przysługuje wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania ta-
jemnicy. Udostępnienie dokumentów chronionych tajemnicą kon-
trolerską jest więc możliwe wyłącznie z uwzględnieniem przepisów 
o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic usta-
wowo chronionych.

Istota tajemnicy kontrolerskiej

Postępowanie Najwyższej Izby Kontroli

MICHAŁ JĘDRZEJCZYK 

STANISŁAW DZIWISZ

Wprowadzenie
W potocznym języku tajemnica oznacza se-
kret „absolutny”, tj. fakt, który nikomu nie 
jest znany albo wiadomość, której nie po-
winno się ujawniać ogółowi1. Dla zagadnień 
poruszanych w niniejszym opracowaniu, 
istotne jest drugie z przedstawionych zna-
czeń, odnoszące się do informacji, które nie 
są jawne. Z tak ogólnej definicji możemy 

1 B. Dunaj (red.): Domowy popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 596.
2 M. Rusinek: Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Warszawa 2007, s. 16.
3 R. A. Stefański, S. Zabłocki [w:] R. A. Stefański, S. Zabłocki: Kodeks postępowania karnego. Tom II.  

Komentarz do art. 167-296, Warszawa 2019, art. 180. 

wyodrębnić dwie podstawowe cechy ta-
jemnicy w znaczeniu prawnym. Po pierw-
sze, przedmiotem tajemnicy jest pewna 
wiadomość o określonym fakcie, do któ-
rej dostęp posiada ograniczony krąg osób. 
Po drugie, jej ujawnienie objęte jest zaka-
zem2. Jeżeli tajemnica związana jest z wy-
konywaniem określonego zawodu mamy 
do czynienia z „tajemnicą zawodową”3. 
Jej wprowadzenie ma na celu ochronę 
wiadomości pozyskiwanych w związku 
z wykonywaniem konkretnego zawodu 
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i przy okazji buduje zaufanie do jego przed-
stawicieli4. Powyższe cechy posiadają in-
formacje uzyskane przez pracowników 
NIK w związku z wykonywaniem obo-
wiązków służbowych, które stosownie do 
art. 73 ust. 1 ustawy z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli5 są tajemnicą 
kontrolerską. W znaczeniu normatywnym 
tajemnica kontroler ska, jak każda inna 
tajemnica prawnie chroniona, oparta jest 
na współistnieniu przesłanki for malnej 
i materialnej. Pierwsza z nich odnosi się do 
sposobu wyrażenia woli utajnienia pew-
nych informacji. W przypadku tajemnicy 
kontrolerskiej wola ta została wyrażona 
w us ta wie o NIK. Z kolei przesłanka 
materialna obejmuje trzy zakresy: pod-
miotowy, przedmiotowy i  czasowy. 
Wy mienione elementy przesłanki ma-
terialnej wskazują odpowiednio: pod-
mio ty zobowiązane do przestrzegania 
tajemnicy, informacje i  dokumenty 
objęte ochroną oraz termin związania  
tajemnicą6.

Ratio legis tajemnicy kontrolerskiej
Celem nałożenia na pracowników NIK 
obowiązku zachowania tajemnicy kon-
trolerskiej jest ochrona informacji pozy-
skanych przez nich w związku z realizacją 
zadań służbowych. Jej przestrzeganie bu-
duje nić zaufania pomiędzy kontrolerami 

4 B. Kunicka-Michalska: Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, Warszawa 1972, s. 7; 
K. Świtała: Katalog tajemnic związanych z wykonywaniem zawodów medycznych, „Monitor Prawniczy”  
nr 13/2014, s. 714.

5 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK.
6 M. Jaśkowska: Materialne i formalne przesłanki tajemnic publicznoprawnych, [w:] M. Jaśkowska (red.)  

Jawność i jej ograniczenia, t. IV Znaczenie orzecznictwa, Warszawa 2014, s. 4.
7 NIK, Kodeks etyki ISSAI 30, Warszawa 2018, s. 25.
8 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2018 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 19.6.2018.

a kontrolowanymi, która jest potrzebna 
zarówno podmiotowi kontrolowanemu, 
jak i pracownikom NIK. Dzięki niej kon-
trolowani wiedzą, że przekazywane in-
formacje zostaną wykorzystane wyłącz-
nie do realizacji celu kontroli i nie będą 
bezpodstawnie udostępnianie nieupraw-
nionym podmiotom. Poufność jest jedną 
z fundamentalnych wartości etycznych 
najwyższych organów kontroli (NOK)7, 
uwzględnioną również w Kodeksie etyki 
pracownika Najwyższej Izby Kontroli 
jako jedna z zasad postępowania8. Świa-
domość poufności korzystnie wpływa 
na współpracę z osobami podejmujący-
mi czynności kontrolne i sprawny przebieg 
postępowania.

Zabezpieczając informacje pozyskane 
w trakcie kontroli przed dostępem osób 
trzecich, zabezpiecza się także sam proces 
kontrolny przed próbami wpływania na do-
konywane ustalenia, a także przed upu-
blicznieniem nieostatecznych wyników 
kontroli. Z obowiązkiem zachowania ta-
jemnicy kontrolerskiej, co zostanie sze-
rzej omówione w dalszej części artykułu, 
związane jest także prawo do określonego 
zachowania wobec sądu. W konsekwencji 
obowiązek jej przestrzegania pozytywnie 
wpływa na usprawnienie procesu kontrol-
nego, ułatwia pozyskiwanie rzetelnych do-
wodów oraz prawidłową realizację zasady 
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obiektywizmu. Widoczne są więc korzy-
ści wynikające z ustawowego obowiązku 
zachowania tajemnicy, zarówno dla pod-
miotu kontrolowanego, jak i NIK.

Zakres przedmiotowy
Zakres przedmiotowy tajemnicy kon-
trolerskiej jest bardzo szeroki, gdyż do-
tyczy wszystkich informacji uzyskanych 
w związku z wykonywaniem obowiąz-
ków służbowych. Nie ogranicza się jedy-
nie do informacji związanych z przygo-
towywaną lub przeprowadzaną kontro-
lą, ale obejmuje również te odnoszące 
się do wewnętrznych (organizacyjnych) 
spraw Izby9. Prowadząc kontrolę pracow-
nik NIK ma obowiązek chronić uzyska-
ne informacje, bez względu na ich wagę 
i wpływ na ocenę kontrolowanych za-
gadnień, jak i na źródło ich pochodzenia. 
Tajemnicą kontrolerską objęte są więc 
nie tylko dowody uzyskane od jednostki 
kontrolowanej, ale także informacje uzy-
skane od jednostek niekontrolowanych 
w związku z przygotowywaną lub prze-
prowadzaną kontrolą (art. 29 ust. 2 lit. f 
ustawy o NIK) lub od osób niebędących 
pracownikami kontrolowanego podmio-
tu (oświadczenia – art. 41 ust. 1 ustawy 
o NIK lub zeznania w charakterze świadka 
– art. 42 ust. 1 ustawy o NIK). Decydujące 
nie jest więc źródło pochodzenia infor-
macji, a związek z prowadzoną kontrolą. 
Cały materiał dowodowy zamieszczony 

9 Przykładem odmiennej regulacji jest przepis art. 61 ustawy z 27.8.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, ze zm., dalej: ustawa o świadczeniach 
opieki zdrowotnej), który definiuje tajemnicę kontrolerską jako: Informacje, które kontroler lub osoba, o której 
mowa w art. 61e ust. 2, uzyskała w związku z wykonywaniem obowiązków w ramach kontroli lub poszcze-
gólnych jej czynności. Tajemnica kontrolerska na mocy tej ustawy nie obejmuje więc wszystkich czynności 
służbowych, ale wyłącznie te związane z realizacją kontroli.

w aktach kontroli jest objęty tajemnicą 
kontrolerską, gdyż dokumentuje ustalo-
ny stan faktyczny dotyczący działalności 
kontrolowanej jednostki, co jest podstawą 
jego oceny, a więc realizacji celu postępo-
wania kontrolnego.

W toku kontroli, dostęp do akt, oprócz 
kontrolerów prowadzących czynności kon-
trolne, posiada kierownik jednostki kontro-
lowanej lub osoba przez niego upoważniona 
(art. 35a ust. 3 ustawy o NIK). Upoważ-
nienie to nie jest ograniczone wyłącznie 
do pracowników tej jednostki. Kierownik 
może przykładowo upoważnić pracowni-
ka zewnętrznej firmy świadczącej obsłu-
gę prawną. W praktyce jednak kierownik 
zazwyczaj samodzielnie korzysta z prawa 
wglądu do akt kontroli lub upoważnia swo-
jego pracownika. Dostęp do nich w try-
bie art. 35 a ust. 3 ustawy o NIK jest nie-
ograniczony. W trakcie kontroli istnieje 
możliwość wielokrotnego korzystania 
z tego uprawnienia. Kierownik jednost-
ki kontrolowanej (lub osoba przez niego 
upoważniona) ma dostęp do wszystkich 
dokumentów zebranych w aktach kontroli, 
a ograniczenie dostępu może nastąpić tylko 
gdyby mogło dojść do naruszenia przepisów 
o tajemnicy ustawowo chronionej. Oznacza 
to prawo do zapoznania się zarówno z ze-
znaniami świadków, jak i wyjaśnieniami 
i oświadczeniami pracowników jednostki 
kontrolowanej. Świadomość pełnego do-
stępu przełożonego do treści informacji 
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przekazanych kontrolerom NIK może 
w praktyce powodować u pracowników 
jednostki obawę przed konsekwencjami 
informowania kontrolerów NIK o niepra-
widłowościach, które kierownik jednostki 
kontrolowanej pragnie ukryć. Warto zwró-
cić uwagę na rozwiązanie przyjęte w usta-
wie z 15 lipca 2011 r. o kontroli w admi-
nistracji rządowej10. Stosownie do art. 55 
ust. 2 u.k.a.r., kontroler „udostępnia akta 
kontroli po anonimizacji lub pseudoni-
mizacji w dokumentach danych osobo-
wych pracownika lub innej osoby, jeże-
li zastrzegły one nieujawnianie danych 
umożliwiających ich identyfikację, a za-
chodzi uzasadniona obawa, że udzielone 
informacje w sprawach objętych kontrolą 
mogą narazić tego pracownika lub osobę 
na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z po-
wodu udzielenia tych informacji”. Zda-
niem autorów opracowania zasadne byłoby 
wprowadzenie podobnego rozwiązania 
do ustawy o NIK.

Prawo wglądu kierownika jednostki kon-
trolowanej do akt kontroli trwa do czasu za-
kończenia postępowania kontrolnego, czyli 
wygasa z upływem terminu na złożenie 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 
a w przypadku ich złożenia, wraz z otrzy-
maniem uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 

10 Dz.U. z 2020 r. poz. 224, dalej: u.k.a.r.
11 E. Jarzęcka-Siwik: Ochrona danych wynikająca z tajemnicy kontrolerskiej [w:] E. Jarzęcka Siwik, M. Berek,  

B. Skwarka, Z. Wrona: Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej,  
Warszawa 2018, s. 319.

12 Wyrok WSA w Szczecinie z 7.11.2018, II SAB/Sz 123/18, LEX nr 2613708.
13 Wyłączenie podmiotu kontrolowanego z obowiązku zachowania tajemnicy kontrolerskiej przewiduje  

art. 61z ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Pomimo, że zarówno z art. 73, jak i 35a ust. 3 
ustawy o NIK nie wynika wprost zwolnienie jednostki kontrolowanej z obowiązku zachowania tajemnicy kon-
trolerskiej, ten nie budzi wątpliwości w doktrynie. Zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kon-
troli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2017, s. 154; E. Jarzęcka-Siwik: Ochrona  
danych wynikająca…, op.cit., s. 317. 

w całości lub zmienionego wystąpienia 
pokontrolnego11. Po zakończeniu postę-
powania, kierownik jednostki kontrolo-
wanej nie będzie miał już prawa wglądu 
do akt kontroli (jako całości). Będzie mógł 
(jak każda inna osoba fizyczna) wystąpić 
z wnioskiem o udostępnienie informacji 
publicznej, przy czym może on dotyczyć 
jedynie konkretnych informacji, a nie akt 
kontrolnych jako całości, gdyż, jak wskaza-
no powyżej, prawo dostępu do nich przy-
sługuje mu wyłącznie do czasu zakończenia 
postępowania kontrolnego12.

Skorzystanie z prawa wglądu do akt kon-
troli nie skutkuje nałożeniem obowiązku 
zachowania tajemnicy kontrolerskiej. In-
formacje tam zawarte, nawet jeżeli były 
pozyskane od podmiotu niekontrolowane-
go, dotyczą działalności zarządzanej przez 
kierownika jednostki. Nielogiczne byłoby 
więc nakładanie na niego lub upoważnio-
nych pracowników, obowiązku zachowa-
nia w tajemnicy informacji, które dotyczą 
jego jednostki i znajdują potwierdzenie 
w znajdującej się niej w dokumentacji 
źródłowej13.

Jeżeli w toku kontroli zostaje powoła-
ny biegły lub specjalista, kontroler może 
udostępnić mu akta kontroli, ale tylko 
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne 
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do przeprowadzenia dowodu. Prezes 
NIK może zezwolić na udostępnienie 
także innym osobom całych akt kontroli 
lub poszczególnych dokumentów (art. 35a 
ust. 4 ustawy o NIK). Słusznie R. Padrak 
zwraca uwagę, że decyzja ta powinna być 
poprzedzona analizą jej wpływu na prze-
bieg postępowania kontrolnego i realizację 
celów kontroli14.

Dostęp do akt kontroli będą mieć także 
kontrolerzy sprawujący nadzór nad kontro-
lą (kontroler nadzorujący, doradca prawny, 
koordynator, wicedyrektor i dyrektor kon-
trolnej jednostki organizacyjnej NIK pro-
wadzącej kontrole), a w przypadku złożenia 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 
także członkowie komisji orzekającej lub 
Kolegium NIK. Akta kontroli mogą zostać 
udostępnione również innym pracownikom 
Izby, jeżeli dostęp do nich jest niezbędny 
do realizacji czynności kontrolnych. Tajemni-
ca kontrolerska nie może blokować wymiany 
pomiędzy pracownikami NIK informacji 
niezbędnych do wykonywania zadań służbo-
wych15. Przykładowo, jeżeli w ramach kon-
troli koordynowanej prowadzonej w wielu 
jednostkach do oceny stanu faktycznego 
niezbędne jest uzyskanie pewnych infor-
macji od jednostki nadrzędnej, niezasadne 
byłoby wielokrotne występowanie do jed-
nego podmiotu o te same informacje. Kon-
trolerzy NIK powinni wykorzystać dowody 
zebrane w ramach jednej z tych kontroli, 
zamieszczając ich uwierzytelnione kopie 
w tworzonych przez siebie aktach kontroli.

14 R. Padrak: Postępowanie kontrolne. Komentarz, Wrocław 2012, s. 114.
15 E. Jarzęcka-Siwik: Ochrona danych wynikająca…, op.cit., s. 321.
16 Dz.U. z 2019 r. poz. 742.
17 Art. 5 ustawy z 6.9.2001 o dostępie do informacji publicznej.

Dostęp do akt kontroli NIK podlega 
ograniczeniu w przypadku, gdy akta te 
zawierają informacje niejawne. Ustawa 
z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych16 zawęża do nich dostęp zarów-
no w podmiotowym, jak i przedmiotowym 
zakresie. Stosownie do art. 4 tej ustawy, 
dostęp do informacji niejawnych mogą 
mieć wyłącznie osoby dające „rękojmię 
zachowania tajemnicy” (stwierdzonej 
w wyniku przeprowadzenia postępowa-
nia sprawdzającego) i tylko, jeżeli jest on 
niezbędny do wykonywania przez te osoby 
pracy lub pełnienia służby na zajmowanym 
stanowisku albo wykonywania czynności 
zleconych. Udostępniając akta kontroli 
innym osobom niż kierownik jednostki 
lub jej pracownik, należy także pamiętać, 
że prawo do informacji publicznej pod-
lega ograniczeniu nie tylko w zakresie 
i na zasadach określonych w przepisach 
o ochronie informacji niejawnych, ale także 
innych tajemnic ustawowo chronionych 
oraz ze względu na prywatność osób fi-
zycznych czy tajemnicę przedsiębiorcy17. 
Oznacza to, że przed udostępnieniem tre-
ści dokumentów zawartych w aktach kon-
troli, konieczne jest ustalenie, czy nie za-
wierają takich tajemnic.

Tajemnica kontrolerska obejmuje rów-
nież program i tematykę kontroli (art. 28a 
ust. 3 ustawy o NIK). Oznacza to, że kon-
troler nie może ich udostępniać pracowni-
kom jednostki kontrolowanej oraz przeka-
zywać informacji zawartych w programie, 



18 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Michał Jędrzejczyk, Stanisław Dziwisz

takich jak: wyniki analizy przedkontrolnej, 
pytania kontrolne, wskazówki metodycz-
ne czy wytyczne do formułowania ocen 
kontrolowanej działalności. Należy także 
zaznaczyć, że odmowa zapoznania się pra-
cowników jednostki kontrolowanej z pro-
gramem lub tematyką kontroli (w przypad-
ku kontroli doraźnych) uzasadniona jest 
tym, że te dokumenty są opracowywane 
na etapie przygotowania kontroli. Program 
kontroli zawiera m.in. uzasadnienie jej pod-
jęcia oraz wskazówki metodyczne określa-
jące sposób i technikę przeprowadzenia 
kontroli, dokumentowania jej wyników 
oraz dowody niezbędne do dokonania 
ustaleń i sposobu ich przeprowadzenia, 
zasady doboru próby do kontroli, wykorzy-
stania narzędzi informatycznych, powią-
zanie tematyki z aktami normatywnymi 
oraz wskazówki dotyczące przestrzega-
nia przepisów o ochronie danych osobo-
wych, o ochronie informacji niejawnych 
i innych tajemnic ustawowo chronionych, 
a także konieczne wzory, wykazy i zesta-
wienia18. Określa się w nim więc sposób 
przeprowadzenia kontroli, a w szczegól-
ności mechanizmy i narzędzia służące 
jej realizacji, w tym wskazówki do oceny 
kontrolowanej działalności. Dlatego też 
ze względu na to, że program i tematyka 
kontroli traktowane są jako narzędzie pracy 
kontrolera, służące mu do realizacji zadań 
służbowych – dokumenty te mają charakter 
wewnętrzny i są przeznaczone wyłącznie 

18 § 8 pkt 3) i 9) zarządzenia nr 11/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 25.2.2020 w sprawie szczegółowych 
zasad przygotowania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli. 

19 Pismo okólne Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie dokumentacji dotyczącej przygotowania postę-
powania kontrolnego, jego prowadzenia, realizacji wyników kontroli oraz oceny jakości wykonania zadań 
kontrolnych w Najwyższej Izbie Kontroli nr 4/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 25.2.2020.

20 Dz.U. z 2020 r. poz. 2176, dalej: u.d.i.p.

do korzystania przez kontrolerów NIK. 
Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie 
z pismem okólnym prezesa NIK akta 
kontroli zawierają w szczególności podpi-
sane wystąpienie pokontrolne, zaś program 
kontroli czy tematyka kontroli doraźnej 
oraz wszystkie istotne wersje projektu 
tych dokumentów są zawarte w aktach 
dotyczących programu kontroli19. Dlatego 
warto podkreślić, że programy i tematy-
ka kontroli doraźnych nie są elementem 
materiału dowodowego, będącego pod-
stawą ustalenia stanu faktycznego, nie są 
zamieszczane w aktach kontroli i w kon-
sekwencji nie są dokumentami, z którymi 
mógłby zapoznać się kierownik jednostki 
kontrolowanej. W konsekwencji nie ma 
możliwości wglądu do takiego dokumen-
tu, w przypadku udostępnienia informacji 
z akt zakończonej kontroli, na podstawie 
ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 4 
lit a)20.

Jednostka kontrolowana ma jednak wie-
dzę na temat zakresu przedmiotowego 
i okresu objętego kontrolą, ponieważ te 
dane, obok podstawy prawnej podjęcia 
kontroli oraz numeru i tytułu kontroli, 
są wskazywane na upoważnieniu do jej 
przeprowadzenia, które kontroler okazu-
je kierownikowi jednostki kontrolowa-
nej w dniu rozpoczęcia czynności oraz za-
mieszcza w aktach kontroli, do których ten 
ma prawo wglądu. Cel kontroli jest ogólnie 
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dostępny, gdyż w planie pracy Najwyższej 
Izby Kontroli na dany rok, publikowanym 
na stronie internetowej Izby, przy każdym 
temacie kontroli zamieszczane jest pytanie 
definiujące cel główny kontroli21.

Tajemnica kontrolerska chroni program 
i tematykę kontroli nie tylko przed dostę-
pem osób spoza Izby. Wgląd do tych doku-
mentów kontrolerzy nabywają wraz z po-
wierzeniem im konkretnej kontroli. Po-
zostali kontrolerzy, którzy nie uczestniczą 
w realizacji konkretnego tematu kontroli, 
nie mają dostępu do programu (tematyki) 
kontroli. W ocenie autorów niniejszego 
opracowania zasadne jest jednak uznanie, 
że ustawowa przesłanka „w związku z wy-
konywaniem zadań służbowych” (art. 28a 
ust. 3 ustawy o NIK), umożliwiająca udo-
stępnienie pracownikom NIK programu 
bądź tematyki kontroli, nie ogranicza się 
wyłącznie do wykonywania i nadzorowania 
czynności kontrolnych w ramach jednego 
tematu. Program zrealizowanej kontroli, 
w szczególności analiza przedkontrolna 
i wskazówki metodyczne, mogą być przy-
datne przy planowaniu i opracowywaniu 
kolejnej kontroli w tym samym obszarze 
lub zbieżnym w pewnych zakresach mery-
torycznych. Czasami też podobną kontrolę 
niekoordynowaną podejmuje delegatura 
w innym województwie. Uznanie, że za 
każdym razem program kontroli powi-
nien być tworzony bez wykorzystywania 
nabytych doświadczeń nie tylko prowa-
dziłoby do generowania niepotrzebnych 

21 Przykładowo: Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2021 rok (załącznik do uchwały Kolegium NIK z 18.11.2020 
w sprawie Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2021 rok), <https://www.nik.gov.pl/plik/id,23327.pdf>, 
dostęp: 19.2.2021.

22 E. Jarzęcka-Siwik: Ochrona danych wynikająca…, op.cit., s. 315.

kosztów, ale także wydłużałoby czas jego 
przygotowania. NIK powinna szanować 
podjęte w poprzednich kontrolach decyzje 
interpretacyjne przy tworzeniu wzorców 
kontroli, a to wymaga znajomości zarówno 
wyników wcześniejszych kontroli, jak i tre-
ści właściwych programów (tematyki). 
Niezasadne byłoby więc uznanie, że osoby, 
którym powierzono przygotowanie pro-
gramu kontroli nie mogą korzystać z analiz 
i wskazówek (wytycznych metodycznych) 
zawartych w programach wytworzonych 
w innych kontrolnych jednostkach orga-
nizacyjnych NIK.

Zakres podmiotowy
Analiza zakresu podmiotowego „tajemnicy 
kontrolerskiej” prowadzi do uznania, że za-
proponowana przez ustawodawcę nazwa 
dla tej tajemnicy zawodowej jest niepre-
cyzyjna, gdyż nie wskazuje wszystkich 
związanych z nią podmiotów22. Obejmuje 
ona nie tylko pracowników NIK upraw-
nionych do prowadzenia kontroli (art. 30 
ustawy o NIK), ale każdego pracownika 
Izby realizującego obowiązki służbowe. 
Oznacza to, że na równi z pracownikami 
wchodzącymi w skład korpusu kontro-
lerskiego, do zachowania tajemnicy kon-
trolerskiej obowiązani są inni pracownicy 
Izby, w tym również zatrudnieni na sta-
nowiskach administracyjnych. Ustawa 
zobowiązuje do zachowania tajemnicy 
także członków Kolegium niebędących 
pracownikami NIK (art. 73 ust. 2 ustawy 
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o NIK oraz powołanych biegłych i specjali-
stów (art. 49 ust. 5 ustawy o NIK) i tłuma-
czy (art. 35b ust. 7 ustawy o NIK). Rów-
nież osoby, którym za zgodą prezesa NIK 
udostępniono akta kontroli lub poszcze-
gólne dokumenty wchodzące w ich skład 
(art. 35a ust. 4 ustawy o NIK), bądź pro-
gram (tematykę) kontroli (art. 28a ust. 3 
ustawy o NIK), obowiązane są do zacho-
wania w tajemnicy uzyskanych informa-
cji. Obowiązek ten jest nakładany rów-
nież na osoby wykonujące zlecone prace, 
umożliwiające im dostęp do informacji 
objętych tajemnicą kontrolerską (np. pra-
cownicy firm informatycznych). W zawar-
tych z tymi podmiotami umowach cy-
wilnoprawnych określa się konsekwencje 
naruszenia zasad zachowania tajemnicy. 
Także w umowach o staż Izba wprowadza 
zapisy obligujące do nieujawniania prze-
kazywanych informacji23.

Obowiązek zachowania tajemnicy po-
winien zostać nałożony na pracowników 
organów kontroli, rewizji, inspekcji, dzia-
łających w administracji rządowej i samo-
rządzie terytorialnym, którzy prowadzą 
kontrole wspólnie pod kierownictwem 
NIK (art. 12 pkt 2 ustawy o NIK). Pro-
wadzenie wspólnej kontroli oznacza re-
alizację jednej na podstawie jednego 
programu kontroli24. Ponieważ kontrola 
ma być prowadzona „pod kierownictwem 
NIK”, powinna mieć miejsce na podstawie 
programu opracowanego przez Izbę. Sto-
sownie do art. 28a ust. 3 ustawy o NIK, 

23 Tamże, s. 316.
24 W sytuacji gdy pracownicy organów kontroli, rewizji, inspekcji prowadzą kontrolę we wskazanym przez 

NIK zakresie, ale na podstawie własnego programu kontroli, realizowane jest uprawnienie Izby do zlecania 
przeprowadzania kontroli doraźnych (art. 12 pkt 3 ustawy o NIK).

udostępnienie programu kontroli osobom 
niebędącym pracownikami Izby wymaga 
zgody prezesa NIK. Oznacza to, że przed 
rozpoczęciem wspólnej kontroli i przeka-
zaniem pracownikom organów kontro-
li, rewizji, inspekcji programu kontroli 
(lub jego fragmentów), należy ją uzyskać. 
Dodatkowo pracownicy tych organów po-
winni zostać powiadomieni o obowiązku 
zachowania tajemnicy kontrolerskiej. Za-
sadne jest, podobnie jak w przypadku bie-
głych i specjalistów, odebranie stosownego 
oświadczenia o zachowaniu tajemnicy.

Obowiązek zachowania tajemnicy trwa 
od momentu uzyskania informacji i jest 
bezterminowy, tj. nie wygasa wraz z upły-
wem czasu. Artykuł 73 ust. 3 ustawy o NIK 
wskazuje, że obowiązek ten nie wygasa 
także po ustaniu zatrudnienia lub upływie 
kadencji członka Kolegium NIK (art. 73 
ust. 3 ustawy o NIK). Biegli i specjaliści 
powołani w trakcie kontroli obowiązani 
są do zachowania tajemnicy także po za-
kończeniu pełnienia tej funkcji, niezależnie 
od tego, czy nastąpiło to w związku z reali-
zacją zadań określonych w postanowieniu 
o powołaniu, czy też w związku z wyłą-
czeniem ich z postępowania kontrolnego 
z przyczyn określonych w art. 31 ust. 1 i 2 
ustawy o NIK. W przypadku informacji 
zawartych w wystąpieniach pokontrolnych 
oraz innych dokumentach podawanych 
przez prezesa NIK do wiadomości publicz-
nej, tajemnica kontrolerska wiązać będzie 
wskazane powyżej podmioty do momentu 
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realizacji obowiązku publikacji25. Przeka-
zanie informacji w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nią wszystkim zaintereso-
wanym (np. przez publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej) sprawia, że traci ona 
walor poufności, a tym samym przestaje 
być tajemnicą26.

Udostępnianie informacji 
chronionych tajemnicą kontrolerską
Osoba obowiązana do przestrzegania ta-
jemnicy kontrolerskiej ma prawo przekazać 
informacje nią objęte jedynie po zwolnie-
niu z obowiązku zachowania tajemnicy 
przez ustawowo uprawniony do tego pod-
miot. Niezastosowanie się do tego wy-
mogu wypełnia znamiona przestępstwa 
z art. 266 § 1 k.k., a w przypadku miano-
wanych kontrolerów, wiąże się z odpowie-
dzialnością dyscyplinarną (art. 97a ust. 1 
ustawy o NIK).

Stosownie do art. 73 ust. 4 ustawy 
o NIK, od obowiązku zachowania tajem-
nicy kontrolerskiej może zwolnić prezes 

25 Stosownie do art. 10 ustawy o NIK, prezes Najwyższej Izby Kontroli podaje do wiadomości publicznej, z za-
chowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, wystąpienia pokontrolne oraz dokumenty o których 
mowa w art. 7 ust. 1 i 1a, art. 8 i art. 9 (analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej; opi-
nie w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów; informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm 
lub jego organy; informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych kontroli; wnioski w sprawie rozpatrzenia 
przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne; 
wystąpienia zawierające wynikające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności osób wchodzących w skład 
Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i osób kierują-
cych instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1; analizę wykorzystania wynikających z kontroli wniosków 
dotyczących stanowienia lub stosowania prawa; coroczne sprawozdanie ze swojej działalności; informacje 
o wynikach ważniejszych kontroli dotyczących terenowych organów administracji rządowej lub działalno-
ści samorządu terytorialnego). W praktyce, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, 
do wiadomości publicznej podawane są wszystkie wystąpienia i informacje pokontrolne.   
Zob. <https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/>, dostęp: 17.2.2021. 

26 W. Lasek: Tajemnica kontrolerska uregulowana w art. 61z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jako przykład nowej tajemnicy zawodowej w po-
stępowaniu karnym oraz obowiązek denuncjacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Seria 
Prawnicza” nr 29/2020, s. 347.

27 Wyrok NSA z 14.9.2017, I OSK 2740/15, LEX nr 2395919.

Najwyższej Izby Kontroli albo sąd właści-
wy do rozpoznania sprawy. Upoważnie-
nie prezesa ma znacznie szerszy zakres 
niż sądu. Ustawa o NIK nie wskazuje 
w jakich sytuacjach może podjąć decy-
zję o zwolnieniu z obowiązku zachowa-
nia tajemnicy kontrolerskiej. Należy więc 
uznać, że może ono nastąpić w każdym 
przypadku, o ile prezes uzna to za zasad-
ne. Przed podjęciem decyzji prezes musi 
uwzględnić zarówno interes publiczny, 
kontrolowanego, jak i strony domagają-
cej się udostępnienia informacji27.

Krąg osób, które mogą zostać zwolnione 
z tego obowiązku nie ogranicza się tylko 
do pracowników Izby. Przykładowo, prezes 
NIK może zwolnić z obowiązku zacho-
wania tajemnicy kontrolera w celu zło-
żenia przez niego zeznań w charakterze 
świadka czy też członków Kolegium NIK 
bądź biegłych powołanych w toku kontroli, 
którzy uzyskaną wiedzę chcą wykorzy-
stać w prowadzonych badaniach nauko-
wych. Stosownie do § 3 ust. 1 zarządzenia 
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nr 58/2020 Prezesa NIK z 31 sierpnia 
2020 r. w sprawie udostępniania informa-
cji przez Najwyższą Izbę Kontroli, z obo-
wiązku zachowania tajemnicy kontroler-
skiej zwolnić może również upoważniony 
wiceprezes NIK.

Osoby obowiązane do przestrzegania 
tajemnicy kontrolerskiej mogą odmówić 
zeznań co do okoliczności, na które rozcią-
ga się ten obowiązek, chyba że sąd zwolni 
je z obowiązku jej zachowania. Wskazane 
uprawnienie sądu jest ściśle związane z pro-
wadzonym postępowaniem. Tylko sąd wła-
ściwy do rozpoznania konkretnej sprawy 
może zwolnić od obowiązku zachowania ta-
jemnicy kontrolerskiej i tylko w sytuacji, gdy 
jest to związane z konkretnym postępowa-
niem. Związanie to nie jest równoznaczne 
z wystąpieniem przesłanki „niezbędności”. 
Nie ma więc konieczności wykazywania, 
że dana okoliczność nie może być ustalona 
na podstawie innego dowodu, niż zeznania 
osoby obowiązanej do zachowania tajemni-
cy kontrolerskiej. Związanie z konkretnym 
postępowaniem wskazuje, iż celem zwol-
nienia przez sąd z tajemnicy kontrolerskiej 
będzie złożenie zeznań przez osobę obowią-
zaną do jej przestrzegania. Przepis art. 73 
ust. 4 ustawy o NIK stanowi lex specialis 
w stosunku do art. 180 ustawy z 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks postępowania karnego. 
Dlatego należy uznać, że wskazane w nim 
uprawnienie prokuratora do zwolnienia 
z tajemnicy zawodowej w postępowaniu 
przygotowawczym nie ma zastosowania 
do tajemnicy kontrolerskiej28.

28 Zob. W. Grzeszczyk: Szczególny tryb uchylania tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym, „Prokuratura 
i Prawo” nr 6/2002, s. 125.

29 Dz.U. z 2020 r. poz. 30, ze zm., dalej: k.p.k.

Wynikający z art. 304 § 2 ustawy 
z 6 czerwca 1997 r. – k.p.k.29 obowiązek 
denuncjacji, jest w przypadku instytu-
cji państwowych obowiązkiem praw-
nym. Dotyczy on jedynie przestępstw, 
przy czym art. 63 ust. 1 ustawy o NIK 
wskazuje, że Izba obowiązana jest do kie-
rowania właściwych zawiadomień rów-
nież w sytuacji uzasadnionego podejrze-
nia popełnienia wykroczenia. Z kolei 
art. 63 ust. 3 ustawy o NIK wprowadza 
obowiązek zawiadamiania właściwych or-
ganów o ujawnieniu także innych czynów. 
Ich identyfikacja następuje w trakcie pro-
wadzonych czynności kontrolnych, a więc 
powinna zostać przez kontrolera udoku-
mentowana w aktach kontroli. Zebrane do-
wody zostaną wykorzystane do opisu stanu 
faktycznego przedstawionego w zawia-
domieniu, a ich kopie przekazane właści-
wym organom. Obowiązek zawiadomienia 
z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy o NIK spoczy-
wa na Prezesie NIK, który zarządzeniem 
29/2012 z 4 września 2012 r. w sprawie 
upoważnienia dyrektorów kontrolnych 
jednostek organizacyjnych Najwyższej 
Izby Kontroli do składania zawiadomień 
i wniosków o ukaranie oraz środków odwo-
ławczych w postępowaniu karnym i innych 
postępowaniach upoważnił dyrektorów 
kontrolnych jednostek organizacyjnych 
NIK do składania w jego imieniu stosow-
nych zawiadomień. Z kolei zarządzeniem 
58/2020 z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie 
udostępniania informacji przez Najwyż-
szą Izbę Kontroli zwolnił z obowiązku 
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zachowania tajemnicy kontrolerskiej 
przy udostępnianiu informacji w związ-
ku z udziałem NIK w sprawach karnych, 
cywilnych, administracyjnych lub w postę-
powaniu o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, w których NIK jest stroną 
postępowania. Wskazał równocześnie, 
że udostępnianiu nie podlegają dane: 
dotyczące przebiegu, ustaleń i efektów 
kontroli przed zakończeniem postępowa-
nia w sprawie zastrzeżeń; objęte ochro-
ną przewidzianą w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych lub innych prze-
pisach o tajemnicach prawnie chronio-
nych, w zakresie i na zasadach określonych 
w tych przepisach oraz takie, których udo-
stępnienie naruszyłoby prywatność osoby 
fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. 
Udostępnianiu nie podlegają też projekty 
dokumentów zawierające dane dotyczą-
ce przebiegu, ustaleń i efektów kontroli 
oraz skargi i wnioski o przeprowadzenie 
kontroli kierowane do NIK30.

Dostęp do akt kontroli jest realizacją 
konstytucyjnego prawa do informacji 
(art. 61 Konstytucji RP) znajdującego roz-
winięcie w przepisach ustawy z 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicz-
nej31. Jednakże brak ograniczeń w tym 

30 Stosownie do § 15 ust. 2 zarządzenia nr 58/2020 prezes NIK, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
może udostępnić dane dotyczące przebiegu, ustaleń i efektów kontroli przed zakończeniem postępowania 
w sprawie zastrzeżeń lub projekty dokumentów zawierające dane dotyczące przebiegu, ustaleń i efektów 
kontroli oraz dane zawarte w aktach sprawy.

31 Dz.U. z 2020 r. poz. 2176.
32 Zob. uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z 30.9.2008, druk 

sejmowy nr 1349 Sejmu VI kadencji, <http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/042/1349.pdf>, dostęp” 
23.2.2021.

33 Szerzej: E. Jarzęcka-Siwik: Ochrona danych wynikająca…, op.cit., s. 320; S. Dziwisz: Prawnokarna ochro-
na prawa do informacji publicznej – prawa i obowiązki naczelnego organu kontroli, „Kontrola Państwowa”  
nr 4/2019, s. 38-50.

34 Art. 11 ust. 2 ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2020 r. poz. 1913,  
dalej: u.z.n.k.

zakresie spowodowałby znaczące utrud-
nienia w prowadzeniu kontroli32. Udostęp-
nianie informacji znajdujących się w aktach 
kontroli musi się odbywać z zachowaniem 
tajemnic prawnie chronionych33. Jedną 
z częściej spotykanych w takcie kontroli 
NIK i budzącą największe wątpliwości, 
w szczególności co do zakresu informacji 
nią objętych, jest tajemnica przedsiębiorcy 
(przedsiębiorstwa). Rozumie się przez nią 
nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, or-
ganizacyjne lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przed-
siębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności34. Wątpliwości 
może więc budzić domaganie się przez za-
interesowanych od Najwyższej Izby Kon-
troli udostępnienia informacji publicznej 
dotyczącej m.in. umów wraz z aneksami 
znajdujących się w aktach kontroli. Isto-
ta sporu sprowadza się do zasadności od-
mowy udostępnienia żądanej informacji 
publicznej z uwagi na objęcie jej tajem-
nicą przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 
ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej w zw. z art. 11 ust. 4 u.z.n.k., 
jak również tajemnicą kontrolerską, o któ-
rej mowa w art. 73 ust. 1 ustawy o NIK.
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Przeciwnicy odmowy udostępnienia 
przez NIK żądanej informacji wskazują, 
że jeżeli stanowiłaby ona tajemnicę przed-
siębiorstwa, to jednostka kontrolowana 
odmówiłaby udzielenia wyjaśnień na pod-
stawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o NIK. 
Wydaje się jednak, że takie stanowisko 
jest błędne. Wspomniana sytuacja może 
odnosić się do tych rodzajów tajemnic, 
do których dostęp dla NIK został wyłą-
czony, a takiego przepisu w żadnej ustawie 
nie odnajdziemy. Oznacza to, że kontro-
lerzy NIK mają dostęp do informacji sta-
nowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
o ile są one niezbędne do realizacji celu 
kontroli35. Istotne jest jednak ich prawi-
dłowe zabezpieczenie przed dostępem nie-
uprawnionych podmiotów (np. w trybie 
dostępu do informacji publicznej). Dla obo-
wiązku przestrzegania tajemnicy przed-
siębiorstwa bez znaczenia pozostaje po-
informowanie NIK przez kontrolowany 
podmiot o tajemnicy przedsiębiorstwa 
zawartej w przekazanych dokumentach. 
Nie ma przeciwskazań, aby jednostka kon-
trolowana dopiero po zakończeniu kontroli 
wskazała, że w zgromadzonym materiale 
dowodowym znajdują się informacje sta-
nowiące taką tajemnicę. Należy bowiem 
zaznaczyć, że zarówno ustawa o NIK, jak 
i ustawa o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji, nie wprowadzają ograniczenia 
czasowego dla przedsiębiorcy do podję-
cia działań służących ochronie tajemnicy 
przedsiębiorstwa.

35 Szerzej: E. Jarzęcka-Siwik, A. Serlikowska: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, „Kontrola Państwowa”  
nr 5/2019, s. 12.

36 Por. wyrok WSA w Warszawie z 7.6.2013, sygn. akt II SA/Wa 343/13 publ.   
<https://cbois.nsa.gov.pl>.

Odmowa udostępnienia informacji 
publicznej przez NIK, z powołaniem 
się na tajemnicę przedsiębiorcy, wyma-
ga odniesienia się do definicji legalnej 
tej tajemnicy i weryfikacji treści żąda-
nej informacji, aby wykazać, że zaist-
niały wszystkie przesłanki, niezbędne 
do wydania takiej decyzji. Decyzja pre-
zesa NIK o odmowie udostępnienia in-
formacji publicznej nie może opierać się 
wyłącznie na stwierdzeniu, że kierownik 
kontrolowanej jednostki poinformował 
Izbę o objęciu tajemnicą przedsiębior-
stwa informacji żądanych we wniosku 
o udostępnienie. Orzecznictwo i dok-
tryna stoi na stanowisku, że gospodaru-
jący informacją, przyjmujący zastrzeżenia 
przedsiębiorcy, powinien dokonać oceny 
zasadności wyłączenia jawności żądanej 
informacji. Na przedsiębiorcy ciąży z kolei 
obowiązek wykazania, że zastrzeżone 
przez niego informacje są tego rodzaju, 
że wpisują się w definicję tajemnicy przed-
siębiorstwa36. Tajemnica przedsiębiorcy, 
jak każda tajemnica ustawowo chronio-
na, ma bowiem charakter obiektywny. 
Nie można jej istnienia subiektywizować 
jedynie na podstawie oświadczenia osób 
reprezentujących przedsiębiorcę. Warto 
przypomnieć, że zgodnie ze stanowiskiem 
prezentowanym w judykaturze Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, przepisy 
określające tryb dostępu do informacji 
powinny być interpretowane w taki spo-
sób, aby gwarantować obywatelom, innym 
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osobom i jednostkom szerokie uprawnie-
nia, a wszelkie wyjątki winny być rozu-
miane wąsko37.

W związku z powyższym w decyzji pre-
zesa NIK dotyczącej odmowy udostępnie-
nia informacji należy wyjaśnić dlaczego 
określonym informacjom nadano walor 
tajemnicy przedsiębiorcy, a zasada ochrony 
tajemnicy jest tak istotna dla danej jednost-
ki, że usprawiedliwia odstąpienie od zasa-
dy transparentności działań podmiotów 

37 Por. wyrok NSA z 21.7.2011, I OSK 678/11, publ. <https://cbois.nsa.gov.pl>.

wykonujących zadania publiczne z wyko-
rzystaniem środków publicznych.
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ABSTRACT
Nature of Audit Confidentiality – Procedures of the Supreme Audit Office
The article contains an analysis of the scope of audit confidentiality and the rules for 
enclosing information that it protects. The authors focus only on audit confidentiality, 
which is not equal to other legally protected classified information. Its scope is very 
broad since it comprises all the information gathered during performance of official 
duties. However, it needs to be emphasised that access to documents covered with 
audit confidentiality is not identical to the right to access confidential information, 
which is exclusively the right of a person guaranteeing to maintain secrecy. Providing 
access to documents that are protected with audit confidentiality is then possible only 
if the regulations on the protection of confidential information are duly considered, 
and so are the other relevant regulations on legally protected secrecy.

Michał Jędrzejczyk, Advisor to the President of NIK, Acting Director of Department 
of Public Order and Internal Security 

Stanisław Dziwisz, Advisor to the President of NIK
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scope of audit confidentiality
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Druga część artykułu na temat ochrony interesów finansowych UE 
przed nadużyciami prezentuje działania, których wdrożenie w ramach 
systemu kontroli zarządczej może wspomagać przeciwdziałanie szeroko 
rozumianej korupcji. Wskazuje też przykłady praktyk niektórych urzę-
dów. Odnoszą się one do obszarów największego ryzyka i dotyczą za-
równo zapobiegania, jak  i wykrywania nadużyć finansowych. Artykuł 
opisuje narzędzia stosowane głównie przez  instytucje odpowiedzialne 
za wdrażanie środków unijnych, w tym mechanizm służący anonimowe-
mu sygnalizowaniu nieprawidłowości (w kontekście dyrektywy poświę-
conej ochronie sygnalistów). W tej części przedstawiono możliwe do za-
stosowania rozwiązania, będące odpowiedzią na najczęściej występujące 
nieprawidłowości, przede wszystkim naruszenia w obszarze zamówień 
publicznych, konflikt interesów czy  zmowy przetargowe. Przybliżono 
także tzw. pakt uczciwości, innowacyjny instrument kontroli społecznej 
wydatkowania środków publicznych. Opisano stosowane narzędzia in-
formatyczne zwiększające przejrzystość wydatków publicznych, a tak-
że ułatwiające identyfikację podejrzanych transakcji.

Zwalczanie nadużyć finansowych 
w funduszach UE

Narzędzia stosowane do ochrony budżetu Unii, cz. II

MARCIN SZYMAŃSKI

Elementy systemu zwalczania 
nadużyć finansowych
Rekomendacja Rady OECD dotycząca 
uczciwości w służbie publicznej1 wskazuje, 

1 Recommendation of the Council on Public Integrity, 26 January 2017 -C(2017)5,   
<https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-polish.pdf>.

że skuteczna walka z korupcją jest możliwa 
przez zapewnienie uczciwości w sektorze 
publicznym, polegającej na konsekwent-
nym przestrzeganiu wspólnych wartości, 
zasad i norm etycznych oraz nadawaniu 
priorytetu interesowi publicznemu nad 
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interesami prywatnymi. Nie wystarczy 
tworzenie większej liczby zasad i zwiększa-
nie rygorów ich egzekwowania. Efektywne 
zwalczanie nadużyć będzie możliwe tylko 
pod warunkiem utrzymywania wysokich 
standardów postępowania, realizacji syste-
mowego i konsekwentnego podejścia oraz 
rzeczywistego zaangażowania podmiotów 
publicznych. Ważne jest też wykorzysta-
nie potencjału organizacji społecznych.

W polityce antykorupcyjnej trzeba więc 
skupić się równolegle na wszystkich ele-
mentach systemu zwalczania nadużyć, 
tj. po pierwsze na prewencji (zapobieganie), 
po drugie na działaniach umożliwiających 
skuteczne ich identyfikowanie (wykry-
wanie) oraz po trzecie na odpowiednich 
następczych (reagowanie).2

1. Zapobieganie. Zgodnie z tradycyjną kon-
cepcją wyjaśniającą warunki sprzyjające 

2 Źródło: Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy pt. Ocena ryzyka nadużyć 
finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, czerwiec 2014 r., 
EGESIF_14-0021-00 16/06/2014, s. 13 (dalej: Wytyczne KE dot. analizy ryzyka nadużyć).

3 D. R. Cressey: Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement, Montclair,  
NJ, Patterson Smith 1973, s. 30.

wystąpieniu przestępstwa (tzw. trójkąt 
Cresseya3) oprócz motywacji spowodowa-
nej np. sytuacją życiową, a także racjona-
lizacji wynikającej np. z niskich zarobków, 
niezbędna jest też okazja do popełnienia 
nadużycia wynikająca ze słabego systemu 
kontroli wewnętrznej. Dlatego prewen-
cja jest kluczowym elementem systemu 
zwalczania nadużyć i powinna odbywać 
się przede wszystkim przez:

 • upowszechnianie wysokich standardów 
uczciwości i etycznego postępowania, 
m.in. przez system szkoleń oraz dawanie 
dobrego przykładu – zwłaszcza z poziomu 
kierownictwa instytucji, które powinno 
być nastawione na całkowity brak toleran-
cji dla jakichkolwiek naruszeń;

 • ustanawianie silnych, opartych na rze-
telnej analizie ryzyka systemów kontroli 
wewnętrznej;

Ryzyko nadużyć

System kontroli wewnętrznej

Strategia  
Zakresy obowiązków,  

szkolenia, mechanizmy zgłaszania nadużyć

Kultura etyczna

Rysunek 1. Elementy przeciwdziałania nadużyciom w instytucjach wdrażających programy UE

Źródło: Na podstawie Wytycznych Komisji Europejskiej2.
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 • przejrzysty proces legislacyjny, klarow-
ność przepisów, łatwość ich stosowania, 
uwzględnienie sankcji o charakterze od-
straszającym;

 • wysoki poziom przejrzystości działań 
publicznych pozwalających na łatwą kon-
trolę społeczną i zwiększający świadomość 
obywateli odnośnie do działań instytucji 
publicznych.
2. Wykrywanie. Jest to najtrudniejszy 
element walki z nadużyciami. Skutecz-
na identyfikacja naruszeń może być jed-
nak możliwa m.in. dzięki:

 • zaprojektowaniu systemu kontroli na-
stawionej na wykrycie nadużyć;

 • kształtowaniu zdolności pracowników 
do wykrycia symptomów nadużycia;

 • stosowaniu skutecznych kanałów zgła-
szania podejrzeń nadużyć i reagowaniu 
na nie;

 • efektywnym stosowaniu narzędzi IT, 
w tym baz danych, np. do wykrywania 
podwójnego finansowania.
3. Reagowanie. Skłonność do popełnienia 
przestępstwa wzrasta, gdy prawdopodobień-
stwo wykrycia oraz skutecznego i dotkli-
wego ukarania jest niewielkie. Ten element 
procesu powinien więc skupiać się na:

 • szybkiej i sprawnej współpracy oraz wy-
mianie informacji pomiędzy instytucja-
mi, zwłaszcza z organami ochrony prawa, 
w tym służbami specjalnymi;

 • skutecznym prowadzeniu postępowań 
karnych;

4 Art. 68 ust. 2 ustawy z 27.8.2009 o finansach publicznych, (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
5 Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 31.10.2003, (Dz.U. 2007, nr 84 poz. 563). Ocenę wdrożenia obowiązków wynikających 
z Konwencji można znaleźć w publikacji: G. Makowski, C. Nowak, A. Wojciechowska-Nowak: Realiza-
cja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce, Fundacja  
im. Stefana Batorego, 2015.

 • efektywnym odzyskiwaniu środków 
nienależnie wypłaconych;

 • rejestrowaniu wszystkich przypadków 
nadużyć i podejrzeń, aby wprowadzać 
usprawnienia w procesach zapobiegania 
i wykrywania nadużyć.

Mechanizmy służące zwalczaniu nad-
użyć finansowych muszą być zatem wbu-
dowane w system kontroli zarządczej danej 
instytucji. Należy też zwrócić uwagę, 
że określone przepisami ustawy o finan-
sach publicznych4 niżej wymienione cele 
kontroli zarządczej wiążą się bezpośrednio 
z kwestiami przeciwdziałania korupcji:

 • zapewnienie zgodności działalności 
z przepisami prawa oraz procedurami;

 • zapewnienie przestrzegania i promowa-
nie zasad etycznego postępowania;

 • zarządzanie ryzykiem.

Strategia 
przeciwdziałania nadużyciom
Punktem wyjścia powinno być określe-
nie strategii antykorupcyjnej. Pod ko-
niec 2006 r. weszła w życie Konwencja 
Narodów Zjednoczonych przeciwko ko-
rupcji5. Na podstawie konwencji Polska 
zobowiązała się do wprowadzenia i utrzy-
mania skoordynowanej polityki antyko-
rupcyjnej wspierającej udział społeczeń-
stwa oraz odzwierciedlającej podstawowe 
zasady rządów prawa, właściwego zarzą-
dzania sprawami publicznymi i mieniem 
publicznym, integralności, przejrzystości 
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i odpowiedzialności (art. 5 ust. 1). Sku-
teczna realizacja obowiązków określonych 
w Konwencji powinna być realizowana 
za pomocą dokumentów strategicznych. 
Także Komisja Europejska zachęca pań-
stwa członkowskie do przyjęcia takiego 
dokumentu i w tym celu wydała szcze-
gółowe wytyczne, które w dużej mierze 
wykorzystują oraz przywołują przykłady 
i doświadczenia poszczególnych państw 
członkowskich UE6. Wytyczne wskazują 
pożądany proces przygotowania, wdra-
żania i ewaluacji strategii, jak i proponują 
jej strukturę, w której kluczowym elemen-
tem jest plan działań z przewidywanymi 
do osiągnięcia rezultatami.

W Polsce nie przygotowano krajowej 
strategii poświęconej wyłącznie zwal-
czaniu nadużyć dotyczących funduszy 
UE. W 2014 r. opracowano Rządowy Pro-
gram Przeciwdziałania Korupcji na lata 
2014–20197, którego celem było jej ogra-
niczenie przez wzmocnienie działań pre-
wencyjno-edukacyjnych w społeczeństwie 
i administracji publicznej, a także zwięk-
szenie efektywności zwalczania korupcji8. 

6 Wskazówki dotyczące przygotowania strategii przeciwdziałania nadużyciom zostały opisane w trzech 
dokumentach: 1. Guidelines on National Anti-Fraud Strategies Ref. Ares(2016)6943965-13/12/2016, 
2. Guidelines for National Anti-Fraud Strategies for European Structural and Investment Funds (ESIF)  
Ref. Ares(2015)130814-13/01/2015, 3. Practical steps towards drafting of a National Anti-Fraud Strategy, 
Ref. Ares(2015)5642419-07/12/2015.

7 Uchwała nr 37 Rady Ministrów z 1.4.2014 (M.P.2014.299) opracowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy 
z 6.12.2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

8 Pierwsza strategia antykorupcyjna pojawiła się w Polsce we wrześniu 2002 r. pod nazwą Program zwalczania 
korupcji – Strategia Antykorupcyjna, która została następnie rozwinięta przez Program zwalczania korupcji 
– Strategia Antykorupcyjna – II etap wdrażania 2005–2009.

9 Wdrożenie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 – P/15/007.
10 <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wdrazaniu-rzadowego-programu-przeciwdzialania-korupcji.html>.
11 Szerzej W. Jasiński: Rządowy program przeciwdziałania korupcji. Kształtowanie polityki antykorupcyjnej 

w latach 2014–2019, „Kontrola Państwowa” nr 5/2014, s. 95.
12 Uchwała Nr 207 Rady Ministrów z 19.12.2017 (M.P. z 2018 r. poz. 12).
13 <https://cba.gov.pl/pl/antykorupc/rzadowy-program-przeciw/3409,Rzadowy-Program-Przeciwdzialania-

Korupcji-na-lata-2018-2020.html>.

Warto odnotować, że wdrażanie Progra-
mu zostało poddane ocenie Najwyższej 
Izby Kontroli9, która ujawniła opóźnienia, 
a także słabości polegające m.in. na braku 
szczegółowych harmonogramów poszcze-
gólnych przedsięwzięć, nieprecyzyjnym 
określeniu mierników, braku skutecznego 
systemu wymiany informacji i współpracy 
zarówno pomiędzy realizatorami zadań, 
jak i środowiskiem naukowym a sekto-
rem pozarządowym10. Ponadto Program 
miał istotne braki, nie przewidziano w nim 
np. ochrony sygnalistów czy problematyki 
finansowania partii politycznych11.

W 2017 r. przyjęto nową wersję Pro-
gramu na lata 2018–202012, który w za-
łożeniu miał zapewnić elastyczne plano-
wanie i zarządzanie działaniami legisla-
cyjnymi, operacyjnymi, prewencyjnymi 
oraz edukacyjnymi, podejmowanymi 
przez służby i organy państwowe w ob-
szarze przeciwdziałania przestępczości 
korupcyjnej13. Program zawierał sugestie 
przedstawione we wspomnianych wy-
tycznych KE. Sprecyzowano w nim cel 
główny, którym było „realne ograniczenie 
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przestępczości korupcyjnej w  kraju 
oraz podniesienie świadomości społecznej 
w zakresie przeciwdziałania zachowaniom 
korupcyjnym”. Pozytywnie należy ocenić 
prowadzony cyklicznie proces raporto-
wania i publikowania informacji o stanie 
jego wdrożenia, w którym są wykazywane 
zadania zrealizowane przez poszczegól-
ne jednostki administracyjne, także te, 
które nie zostały wprost ujęte w Progra-
mie, ale przyczyniają się do zapobiegania 
korupcji. Niestety nie został osiągnięty 
podstawowy miernik realizacji Progra-
mu, którym miała być poprawa wyniku 
punktowego Polski w Indeksie Percep-
cji Korupcji Transparency International 
w stosunku do roku bazowego (62 punkty 
w 2016 r.). Zakładano, że do 2020 r. Polska 
osiągnie 65 punktów, tymczasem w 2020 r. 
wskaźnik wyniósł dla nas 56 punktów14 
i przełożył się także na spadek w rankingu 
ocenianych państw. Transparency Inter-
national wskazała to jako przykład jed-
nego z większych spadków wskaźnika 
wśród państw UE (z 63 w 2015 r. do 56 
w 2020 r.)15. Pozytywnie należy jednak oce-
nić podjęte w ramach realizacji Programu 
działania, w tym np. wydane przez CBA 
w 2020 roku Wytyczne w zakresie tworze-
nia i wdrażania efektywnych programów 
zgodności (compliance) w sektorze publicz-
nym16 oraz Wytyczne antykorupcyjne 

14 <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl# >.
15 <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2020-western-europe-eu>. 
16 <https://cba.gov.pl/ftp/dokumenty_pdf/WYTYCZNE_.pdf>.
17 <https://cba.gov.pl/ftp/dokumenty_pdf/Wytyczne.pdf>.
18 Dokument z 17.9.2019:   

<https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/79832/Wytyczne_w_zakresie_kontroli.pdf>.
19 Dokument z 29.11.2017, <https://www.pois.gov.pl/media/48048/022_zalecenia_iz_nieprawidlowosci.pdf>.  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

dla administracji publicznej w zakresie 
jednolitych rozwiązań instytucjonalnych 
oraz zasad postępowania dla urzędników 
i osób należących do grupy PTEF17. Do-
kumenty te mogą być bardzo pomocne 
w doskonaleniu rozwiązań organizacyjnych 
i proceduralnych przeciwdziałających ko-
rupcji w jednostkach sektora publicznego.

W odniesieniu do funduszy unijnych 
należy wskazać „Wytyczne w zakresie 
kontroli realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014–2020”18, które obligu-
ją wszystkie instytucje zarządzające pro-
gramami operacyjnymi do opracowania 
dokumentu na temat zapobiegania i spo-
sobu postępowania w sytuacjach wystą-
pienia korupcji i nadużyć finansowych, 
w tym konfliktu interesów (rozdział 
8 Wytycznych). Dokumenty te przybie-
rają różne formy, np. wytycznych, zaleceń 
czy instrukcji. Przykładem są „Zalecenia 
w zakresie przeciwdziałania i korygowania 
nieprawidłowości w tym nadużyć finanso-
wych w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020”19, 
w których opisano m.in. najczęstsze typy 
nadużyć w projektach infrastrukturalnych, 
proponowane środki zaradcze, sposób po-
stępowania w przypadku wykrycia naduży-
cia, zasady przeprowadzania analizy wy-
stąpienia ryzyka nadużyć przez wszystkie 
instytucje w systemie wdrażania programu 
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operacyjnego, a także kwestie związane 
ze sposobem monitorowania oraz rozli-
czania nieprawidłowości i nadużyć. 

Przyjęcie odrębnych dla każdego Pro-
gramu dokumentów dotyczących prze-
ciwdziałania nadużyciom wydaje się być 
właściwym rozwiązaniem, uwzględniają-
cym ustawową odpowiedzialność każdej 
instytucji zarządzającej (IZ) za realiza-
cję programu, a także specyfikę wdraża-
nych projektów, a tym samym różnorod-
ne związane z nimi ryzyko wystąpienia 
korupcji.

Środowisko kontroli  
i kultura organizacyjna
Skuteczne zwalczanie nadużyć w ramach 
danej instytucji nie jest możliwe bez sta-
bilnie funkcjonującego systemu kontroli 
zarządczej, w tym przede wszystkim śro-
dowiska kontroli i odpowiedniej kultury 
organizacyjnej.

Wysokie standardy etyczne w organizacji 
sprzyjają przede wszystkim wyeliminowa-
niu jednego z elementów warunkujących 
wystąpienie oszustwa, tj. racjonalizacji, 
czyli usprawiedliwiania nielegalnych za-
chowań choćby przekonaniem, że działa-
nie niezgodne z prawem jest w instytucji 
normą. Budowaniu kultury uczciwego po-
stępowania mogą służyć przedstawione 
niżej narzędzia:
1. Deklaracja celów – jednoznaczny prze-
kaz wewnątrz i na zewnątrz organizacji 
wskazujący na dążenie do osiągnięcia naj-
wyższych standardów etycznych.

20 Pkt 4.2.1 Wytycznych KE dot. analizy ryzyka nadużyć.
21 Szczegóły dotyczące doradców ds. etyki dostępne są w Serwisie Służby Cywilnej:   

<https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/doradca-ds-etyki>.

2. Kodeksy etyki – odpowiednio komuni-
kowane, znane i przestrzegane przez pra-
cowników instytucji, w tym dotyczące 
kwestii nieprzyjmowania prezentów i re-
prezentacji, a także procedury dotyczące 
zarządzania konfliktem interesów.
3. Zaangażowanie kierownictwa i tzw. 
przykład z „góry”20 – jasne i częste ko-
munikaty z najwyższego szczebla kierow-
nictwa wyrażające oczekiwanie przestrze-
gania najwyższych standardów etycznego 
zachowania. Powinny temu towarzyszyć 
także informacje o prowadzonych kontro-
lach, mających na celu zapobieganie i wy-
krywanie nadużyć, a także powiadamianie 
właściwych organów o takich przypadkach 
w celu ich zbadania i ukarania sprawców.
4. Polityka zatrudnienia sprzyjająca otwar-
temu, konkurencyjnemu naborowi, pozwa-
lającemu na zatrudnienie profesjonalistów 
zaangażowanych w promowanie uczciwości 
(kwestie etyczne mogą być również elemen-
tem wykorzystywanym w procesie naboru 
przy badaniu kompetencji kandydatów).
5. Powołanie w jednostce doradcy do spraw 
etyki. Powinien nim być cieszący się zaufa-
niem pracownik urzędu, do którego mogą 
zwrócić się pracownicy w sytuacjach etycz-
nie wątpliwych. Doradca ma także wspie-
rać na bieżąco kierownika urzędu w upo-
wszechnianiu zasad etyki w jednostce21.
6. Przypisanie pracownikom odpowie-
dzialności i jasny podział obowiązków.
7. Nawiązanie współpracy międzyinsty-
tucjonalnej umożliwiającej bieżącą wy-
mianę informacji i doświadczeń z innymi 
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organami, zwłaszcza organami ochrony 
prawa. Przykładem może być porozu-
mienie Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK) i Urzędu Za-
mówień Publicznych (UZP) dotyczące 
współpracy, zawarte w 2017 r., którego 
celem jest wzmocnienie efektywności re-
alizacji ustawowych zadań wskazanych 
organów. Przewiduje np. wymianę infor-
macji dotyczących zagrożenia wystąpie-
nia nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
systemu zamówień publicznych, stosowa-
nia praktyk ograniczających konkurencję, 
a w szczególności zmów przetargowych. 
W odniesieniu do współpracy przy należy-
tym wykorzystaniu środków europejskich 
w Polsce można wskazać porozumienia 
zawarte przez ministra właściwego ds. roz-
woju regionalnego z:

 • Urzędem Zamówień Publicznych doty-
czące m.in. wymiany informacji o kontro-
lach w obszarze zamówień publicznych;

 • Prokuraturą Krajową, które dotyczy 
przekazywania informacji o toczących 
się oraz zakończonych postępowaniach, 
których przedmiotem są projekty reali-
zowane z udziałem środków europejskich;

 • Centralnym Biurem Antykorupcyjnym 
(CBA) w sprawie przekazywania jego jed-
nostkom organizacyjnym, w drodze teletran-
smisji, informacji zgromadzonych w systemie 
teleinformatycznym, wspierającym wdra-
żanie programów operacyjnych – SL2014;

 • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR) dotyczące wymiany 

22 <https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/zasady-wspolpracy-instytucji-koordynujacej-umowe-partnerstwa-
z-cba-prokuratura-krajowa-i-arimr-w-zakresie-nieprawidlowosci-oraz-kontroli-krzyzowych>.

23 Dostępny w zakładce serwisu służby cywilnej: <https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/etyka-w-urzedzie>.
24 <https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/zalecenie-szefa-sluzby-cywilnej>.

informacji w celu przeprowadzenia kontro-
li krzyżowych zapobiegających podwójne-
mu finansowaniu tych samych wydatków 
ze środków UE22.
8. Komórka audytu wewnętrznego, któ-
rej rolą jest niezależna ocena funkcjono-
wania kontroli zarządczej dla najwyższe-
go kierownictwa organizacji i doradztwo 
w tym zakresie. Działania audytorów mogą 
przyczyniać się do tworzenia kultury or-
ganizacyjnej, a także usprawniania me-
chanizmów kontroli.
9. Polityka szkoleniowa i podnoszenie 
świadomości – szkolenia powinny doty-
czyć nie tylko kwestii teoretycznych, ale 
też praktycznych, tak aby ułatwić wy-
krycie i zapewnić odpowiednią reakcję 
na podejrzenia przypadków nadużyć. 
Podnoszenie świadomości może odby-
wać się również w sposób mniej formal-
ny, np. za pośrednictwem biuletynów, 
instrukcji, plakatów, stron w Intranecie, 
a także dzięki włączeniu kwestii z obszaru 
etyki do tematyki spotkań grupowych.

W odniesieniu do korpusu służby cy-
wilnej warto zwrócić uwagę na rolę Szefa 
Służby Cywilnej. Podjął on wiele inicja-
tyw, które mają sprzyjać przestrzeganiu 
obowiązujących standardów etycznych. 
Wśród nich można wymienić:

 • prowadzenie serwisu internetowego 
poświęconego etyce w służbie cywilnej23;

 • wydanie Zaleceń Szefa Służby Cywilnej 
w zakresie promowania kultury uczciwo-
ści w służbie cywilnej24;
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 • utworzenie platformy e-learnignowej 
umożliwiającej szkolenie na odległość 
dla różnych grup stanowisk25.

Podobne działania podejmuje Centralne 
Biuro Antykorupcyjne, które prowadzi serwis 
internetowy: antykorupcja.gov.pl. Udostęp-
niło również platformę e-learningową skie-
rowaną do różnych grup docelowych. Każdy 
z modułów zakończony jest testem wiedzy. 
Po jego zaliczeniu można wygenerować cer-
tyfikat potwierdzający ukończenie kursu26.

Systemowe podejście do zwalczania 
korupcji może zostać także zastosowane 
dzięki wdrożeniu norm wypracowanych 
przez Międzynarodową Organizację Nor-
malizacyjną:

 • ISO 19600 „System zarządzania zgod-
nością-Wytyczne”27, która posiada zbli-
żone cele do systemów kontroli zarząd-
czej. Norma jest zbiorem wskazówek 
dotyczących zapewnienia skuteczności 
systemów zarządzania zgodnością (ang. 
compliance). Słowo to jest rozumiane 
szeroko, jako nie tylko zgodność z prze-
pisami prawa, ale wartościami, normami 
etycznymi, standardami i oczekiwaniami 
społecznymi;

 • PN-ISO37001:2017-05 „Systemy zarzą-
dzania działaniami antykorupcyjnymi – wy-
magania wraz z wytycznymi do użycia”, 
która zastąpiła obowiązującą od 2011 r. 
normę brytyjską BS10500 „Anti-bri-
bery management system”, opracowaną 
przez BSI (British Standards Institution).

25 <https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/e-learning>.
26 <https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/>.
27 <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19600:en>.
28 Więcej informacji dostępnych na stronie KE: <https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/how/im-

proving-investment/>.
29 <https://ec.europa.eu/antifraud-knowledge-centre/index_pl>.

Warto odnotować, że wiele inicjatyw 
związanych z budową potencjału admi-
nistracyjnego podejmują służby Dyrek-
cji Generalnej ds. Polityki Regionalnej 
i Miejskiej28, które mają na celu zapew-
nienie państwom członkowskim najlep-
szego wykorzystania funduszy w ramach 
polityki spójności. Ma temu służyć popra-
wa struktur, zasobów ludzkich, systemów 
i narzędzi. Można do nich zaliczyć m.in.:

 • system wymiany wiedzy, praktyk i do-
świadczeń pomiędzy różnymi krajami 
członkowskimi (Taiex Regio Peer 2 Peer);

 • organizację szkoleń dla instytucji zarzą-
dzających, certyfikujących i audytowych;

 • opracowanie narzędzi do przygotowania 
planów działania dotyczących budowania 
zdolności administracyjnych.

Warta uwagi jest nowa platforma (EU 
Funds Anti-fraud Knowledge and Resour-
ce Centre) przygotowana przez służby KE 
dla praktyków zajmujących się problema-
tyką zwalczania29 nadużyć finansowych. 
Zawiera m.in. materiały wideo, przykła-
dy dobrych praktyk, studia przypadków 
oraz szereg przydatnych dokumentów 
i przepisów prawnych.

Zarządzanie ryzykiem nadużyć
Skuteczność działań antykorupcyjnych 
będzie mogła być zapewniona dzięki 
skoncentrowaniu zwykle ograniczonych 
zasobów na obszarach najbardziej ryzy-
kownych. Ustaleniu, które są to obszary 
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służy analiza ryzyka nadużyć. Powinna być 
przeprowadzana kompleksowo i systema-
tycznie. W przypadku funduszy UE, w celu 
ułatwienia instytucjom zarządzającym re-
alizacji określonego w przepisach rozporzą-
dzenia 1303/2013 obowiązku wdrożenia 
środków zwalczania nadużyć finansowych, 
KE wydała wytyczne „Ocena ryzyka nad-
użyć finansowych oraz skuteczne i pro-
porcjonalne środki zwalczania nadużyć 
finansowych”30. Komisja zaleca przyjęcie 
aktywnego i uporządkowanego podejścia 
do zarządzania ryzykiem nadużyć. Efek-
tem powinno być ustanowienie solidnych 
systemów kontroli zarządczej, które będą 
skutecznie zapobiegać lub wspomagać wy-
krywanie nadużyć finansowych. Niemniej, 
należy mieć na uwadze, że wdrażane me-
chanizmy nie powinny jednocześnie sta-
nowić zbyt dużego obciążenia administra-
cyjnego. Wytyczne wskazują, że należy 
je zróżnicować w zależności od specyfiki 
danego programu operacyjnego. Elemen-
tem towarzyszącym zarządzaniu ryzykiem 
powinna być jasna deklaracja o zaangażo-
waniu instytucji w zwalczanie nadużyć 
finansowych, działająca odstraszająco 
na potencjalnych oszustów.

Wytyczne KE zawierają narzędzie oceny 
ryzyka nadużyć w trzech podstawowych 
procesach wdrażania projektów, na etapie: 
selekcji i wyboru projektów do dofinanso-
wania; wdrażania i weryfikacji (kontroli); 
rozliczania wydatków, w tym certyfikacji 
i dokonywaniu płatności.

30 Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy Czerwiec 2014 r. EGESIF_14-0021-00 16/06/2014.
31 Sprawozdanie specjalne nr 06/2019: Zwalczanie nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE w ob-

szarze spójności – instytucje zarządzające powinny usprawnić wykrywanie, reagowanie i koordynację działań 
<https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_06/SR_FRAUD_COHESION_PL.pdf>.

32 Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway’a (COSO). 

Prowadzona cyklicznie analiza ryzyka 
ma pomóc w identyfikacji obszarów, któ-
rym należy poświęcić najwięcej uwagi, 
dzięki czemu możliwe będzie wprowa-
dzenie mechanizmów kontrolnych zmniej-
szających prawdopodobieństwo lub skutek 
wystąpienia oszustwa do akceptowalnego 
poziomu. Wytyczne zawierają także listę 
możliwych mechanizmów kontrolnych.

Zaproponowana przez KE w Wytycz-
nych metodyka zarządzania ryzykiem opie-
ra się na następującej sekwencji działań:

 • ocenie ryzyka brutto wystąpienia da-
nego nadużycia w jednym ze wskazanych 
procesów;

 • wskazaniu istniejących mechanizmów 
kontrolnych i ocenie ich efektywności;

 • ocenie ryzyka netto uwzględniającego 
istniejące mechanizmy kontrolne;

 • zaproponowanie i wdrożenie dodatko-
wych mechanizmów, jeśli poziom ryzyka 
netto nie jest akceptowalny.

Sposób oceny ryzyka podlega ocenie in-
stytucji audytowej, która w tym celu może 
posłużyć się listą sprawdzającą umieszczo-
ną w załączniku nr 4 do wspomnianych 
Wytycznych KE.

Zarządzanie ryzykiem przynosi efekty, 
jeśli jest prowadzone cyklicznie i udosko-
nalane na podstawie oceny skuteczności 
wdrażanych procedur. Najlepiej ilustruje 
to schemat opracowany przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy (ETO), przedsta-
wiony w raporcie specjalnym nr 6/201931, 
odnoszący się do modelu COSO32.
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Wykrywanie

Powyżej opisano model zarządzania ry-
zykiem nadużyć, którego celem jest za-
pewnienie funkcjonowania skuteczne-
go systemu kontroli odpornego na moż-
liwość wystąpienia oszustwa. Powinien on 
także obejmować narzędzia służące spraw-
nej identyfikacji nadużyć w poszczegól-
nych projektach czy transakcjach. Można 
zaliczyć do nich poniższe mechanizmy.

Dobór próby projektów  
o najwyższym stopniu ryzyka

Nie jest zasadne, celowe ani też możliwe 
badanie wszystkich projektów i ponoszo-
nych w nich wydatków. Kontrole muszą być 
zawsze efektywne i proporcjonalne, a więc 
muszą uwzględniać ich koszt i spodziewane 
korzyści. W przypadku projektów unijnych 

33 Zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 IA stosuje niestatystyczne metody doboru próby 
na podstawie profesjonalnego osądu w odniesieniu do co najmniej 10% wydatków zadeklarowanych do KE 
w trakcie danego roku obrachunkowego. 

w ramach polityki spójności istnieje wymóg 
badania każdego wniosku o płatność bene-
ficjenta, natomiast zakres i szczegółowość 
tej weryfikacji zależy od przyjętych pro-
cedur i oceny ryzyka. Nie każdy projekt 
podlega natomiast obligatoryjnej kontroli 
na miejscu realizacji. Podobnie jest z oceną 
prawidłowości stosowania przez benefi-
cjentów procedur zamówień publicznych. 
Kontrole odbywają się na próbie projektów 
czy zamówień. Kluczową rolę pełni więc 
ocena ryzyka, która powinna zapewniać od-
powiedni ich dobór. Warto zwrócić uwagę, 
że w odniesieniu do działań instytucji audy-
towej, która jest odpowiedzialna za określe-
nie poziomu błędu w transakcjach danego 
programu operacyjnego, przyjęto wymóg 
doboru losowego próby uwzględniającego 
jednak równolegle poziom ryzyka33.

Przeprowadzenie 
kompleksowej oceny 

ryzyka nadużyć 
finansowych

Wybór, opracowanie 
i wdrożenie działań 

kontrolnych służących 
zapobieganiu i wykrywaniu 

nadużyć finansowych

Monitorowanie procesu 
zarządzania ryzykiem nadużyć 

finansowych, informowanie 
o rezultatach i doskonalenie 

tego procesu

ZAPOBIEGANIE

WYKRYWANIE

REAGOWANIE

Rysunek 2. Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Źródło: Na podstawie raportu specjalnego ETO 6/2019, s. 10.

Przyjęcie strategii  
zarządzania ryzykiem nadużyć 

finansowych w ramach 
zarządzania organizacją

Ustanowienie procedur 
zgłaszania nadużyć finansowych 

i skoordynowanego podejścia 
do prowadzenia dochodzeń 

i podejmowania działań naprawczych
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Listy sprawdzające do kontroli

Ważna jest też odpowiednia konstruk-
cja procedur kontrolnych, zwłaszcza list 
sprawdzających, która umożliwia zbada-
nie istotnych aspektów danego wydatku. 
Powinny uwzględniać ryzyko wystąpie-
nia nadużyć i identyfikację tzw. sygnałów 
ostrzegawczych. Przykładowo, w przypad-
ku POIiŚ, do list sprawdzających dotyczą-
cych różnych rodzajów kontroli dodano 
zestawienie sygnałów mogących świad-
czyć o tym, że doszło do nadużycia finan-
sowego34. Oczywiście nie bez znaczenia 
jest zapewnienie udziału w kontrolach 
wykwalifikowanych pracowników, któ-
rzy są odpowiednio wyczuleni na ryzyko 
nadużyć i potrafią takie symptomy ziden-
tyfikować, a następnie zgłosić do dalszego 
wyjaśnienia innym wyspecjalizowanym 
organom35.

Kanały zgłaszania nadużyć  
i ochrona sygnalistów

Bardzo skutecznym narzędziem identy-
fikacji nadużyć finansowych mogą być 
kanały zgłaszania nieprawidłowości. Po-
wołując się na ogólnoświatowe badanie 

34 Np. lista sprawdzająca dot. symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego 
do wykorzystania podczas kontroli zawierania umów, stanowiąca Załącznik nr 1d do Zaleceń dla instytucji 
zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w zakresie 
procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń <https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/do-
kumenty/zalecenia-dla-instytucji-zaangazowanych-w-realizacje-programu-operacyjnego-infrastruktura-i 
-srodowisko-2014-2020-w-zakresie-procedur-kontrolnych-korygowania-wydatkow-oraz-systemu-rocznych 
-rozliczen/>.

35 Analogicznie do Międzynarodowego standardu praktyki zawodowej audytu wewnętrznego nr 1210.A2, 
zgodnie z którym: Audytorzy wewnętrzni muszą mieć wystarczającą wiedzę pozwalającą na oszacowanie 
ryzyka oszustwa oraz ocenę sposobu zarządzania tym ryzykiem w organizacji, ale nie oczekuje się od nich 
posiadania wiedzy specjalistycznej wymaganej od osób, których podstawowym obowiązkiem jest wykry-
wanie i prowadzenie dochodzeń w sprawie oszustw.

36 Globalne badania na temat oszustw i nadużyć pracowniczych. Najwięcej nadużyć, bo aż 43% wykryto dzięki 
zgłoszeniom, zaś tylko 15% dzięki działaniom audytu wewnętrznego (drugie miejsce wśród metod identyfi-
kacji) <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/>.

dotyczące oszustw i nadużyć pracowni-
czych, w punkcie 34. raportu specjalne-
go 6/2019 ETO wskazał, że mechanizmy 
sygnalizowania nieprawidłowości postrze-
ga się jako najważniejsze źródło zgłoszeń 
o nadużyciach. Potwierdza to także Report 
to the Nations 2020, który jest opracowy-
wany przez Stowarzyszenie Biegłych ds. 
Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych 
ACFE (ang. Association of Certified Fraud 
Examiners)36.

Wiele instytucji krajowych oraz unijnych 
posiada tego typu narzędzia, które umoż-
liwiają anonimowe zgłoszenie możliwości 
naruszenia prawa. Takie sygnały nie mogą 
być rozpatrywane w trybie skargowym 
określonym w przepisach Kodeksu po-
stępowania administracyjnego. Mogą być 
one jednak bardzo cennym źródłem infor-
macji i umożliwiać podjęcie przez wła-
ściwą instytucję działań wyjaśniających 
lub kontrolnych i w efekcie doprowadzić 
do wykrycia naruszenia i ukarania osób 
odpowiedzialnych.

Zwykle formularze umożliwiające prze-
kazanie zgłoszenia są dostępne na stro-
nach internetowych instytucji, niektóre 
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podmioty uruchamiają też specjalne linie 
telefoniczne. I tak np.:
1. Dostępne na stronie internetowej Urzę-
du ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych37 
formularze pozwalają anonimowo zgłosić 
problem oraz przekazać niezbędne w spra-
wie dokumenty. Dzięki nim jest możliwy 
dalszy anonimowy kontakt pracownika 
Urzędu z sygnalistą za pomocą bezpiecz-
nej skrzynki pocztowej.
2. Znajdujący się na stronie internetowej 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego38 
prosty formularz daje szansę zgłoszenia 
korupcji. CBA dysponuje także specjal-
ną linią telefoniczną oraz adresem email, 
które umożliwiają zgłoszenie podejrzenia 
popełnienia przestępstwa.
3. Specjalny serwis dla sygnalistów Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów39 
zgłaszających podejrzenie naruszenia 
prawa konkurencji, np. zmów cenowych 
czy podziału rynku. Urząd, podobnie 
jak OLAF, pozwala utworzyć specjalną 
skrzynkę sygnalisty, za pomocą której 
jest podejmowany kontakt z osobą ujaw-
niającą naruszenie.
4. W ramach wdrażania funduszy UE po-
szczególne instytucje zarządzające progra-
mami umożliwiają zgłoszenie podejrzenia 
nieprawidłowości. Przykładem jest funkcjo-
nujący już od 2015 r. system anonimowego 
zgłaszania nadużyć w Programie Operacyj-
nym Infrastruktura i Środowisko40. Pyta-
nia, na które trzeba w nim odpowiedzieć 

37 <https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_pl>. 
38 <https://cba.gov.pl/pl/zgloszenie>. 
39 <https://report.whistleb.com/pl/uokik>. 
40 <https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/>.
41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 w sprawie ochrony osób zgła-

szających przypadki naruszenia prawa Unii, L 305/17.

odnoszą się wprost do kwestii związanych 
z realizacją projektów UE, co zapobiega 
przekazywaniu innych zgłoszeń. W przy-
padku POIiŚ wszystkie instytucje uczestni-
czące w jego wdrażaniu, a także beneficjenci 
na mocy zawieranych umów o dofinanso-
wanie, są zobowiązani do poinformowania, 
co najmniej na swojej stronie internetowej, 
o funkcjonowaniu mechanizmu służącego 
zgłaszaniu nieprawidłowości. Dodatkowo, 
instytucje i beneficjenci, zobowiązali się 
nie podejmować działań odwetowych wobec 
demaskatorów potencjalnych nadużyć.

ETO w przywoływanym wyżej raporcie 
wykazało jednak, że nadal występuje sze-
reg problemów związanych z funkcjono-
waniem mechanizmów sygnalizacyjnych. 
Przykładowo, nie zawsze gwarantują one 
anonimowość, a beneficjenci i pozostali 
obywatele nie mają jeszcze wystarczającej 
wiedzy na ich temat. Problemem był dotąd 
brak jednolitego podejścia państw człon-
kowskich UE do kwestii ochrony sygnali-
stów. Sytuacja zmieniła się wraz z uchwa-
leniem 7 października 2019 r. przez Par-
lament Europejski dyrektywy dotyczącej 
ochrony sygnalistów41 ujednolicającej stan-
dardy w tym zakresie w całej UE. Począw-
szy od 17 grudnia 2019 roku, państwa 
członkowskie mają dwa lata na jej wdro-
żenie do krajowych porządków prawnych. 
Zgodnie z dyrektywą każda organizacja 
zatrudniająca powyżej 50 osób będzie zo-
bligowana uruchomić kanały anonimowego 
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zgłaszania nieprawidłowości. Co cieka-
we, sygnalistom umożliwiono ujawnia-
nie przypadków łamania prawa nie tylko 
wewnątrz własnej organizacji, ale także 
bezpośrednio do właściwych organów, 
w zależności od okoliczności danej spra-
wy. Natomiast w sytuacji, gdy nie będą 
podejmowane odpowiednie działania lub 
w wypadku wyraźnego zagrożenia dla in-
teresu publicznego, sygnaliści będą mogli 
ujawnić sprawę publicznie, w tym poin-
formować media. Nadrzędnym celem 
dyrektywy jest zapewnienie im ochrony 
przed szeroko rozumianymi działaniami 
odwetowymi i represyjnymi (np. zwol-
nieniem czy degradacją). Warto jednak 
zwrócić uwagę, że ochronie podlegać będą 
sygnaliści posiadający uzasadnione podsta-
wy co do prawdziwości przekazywanych 
informacji. Dotyczy ona przypadków ob-
jętych zakresem przedmiotowym dyrek-
tywy. Istotne jest, że ochroną będą objęte 
osoby, które zgłaszają przypadki naruszenia 
określonych przepisów prawa UE, w tym 
mające wpływ na interesy finansowe Unii, 
co zostało wprost wskazane w dyrektywie.

Wdrożenie do polskich warunków dy-
rektywy będzie z pewnością ogromnym 
wyzwaniem ze względu na brak systemo-
wych i kompleksowych regulacji związa-
nych z ochroną demaskatorów. Implemen-
tacja przepisów musi iść w parze ze zmia-
ną świadomości i postrzegania sygnalistów 
kojarzonych i utożsamianych z donosicie-
lami czy konfidentami42. Należy jednak 

42 Szerzej: M. Waszak: Strażnicy demokracji. Nowe perspektywy ochrony sygnalistów, Fundacja im. S. Bato-
rego, Warszawa 2020, od s. 19.

43 Dz.U. z 2004 r. nr 244 poz. 2443.
44 Szerzej J. Bouhnouni: Od 17 lat powinniśmy mieć przepisy chroniące sygnalistów, <https://www.swps.pl/

strefa-prawa/artykuly/22957-od-17-lat-powinnismy-miec-przepisy-chroniace-sygnalistow>.

pamiętać, że sygnaliści działając w dobrej 
wierze dbają o dobro wspólne i interes pu-
bliczny, dlatego powinni zasługiwać na od-
powiedni szacunek i ochronę. Dlatego wdro-
żeniu systemów komunikowania naruszeń 
i ochrony sygnalistów powinien towarzyszyć 
odpowiedni proces szkoleń. Jego skutecz-
ność zależy od spełnienia następujących 
warunkw:

 • skutecznego i rzeczywistego zapewnie-
nia anonimowości oraz niezbędnej pomocy 
prawnej sygnalistom;

 • powierzenia zadań odpowiedniej osobie, 
komórce lub podmiotowi zewnętrznemu, 
dającemu gwarancję należytego, rzetelnego, 
bezstronnego i obiektywnego rozpoznania 
każdego zgłoszenia, ale także zdolną usta-
lić, czy sygnalista działa w dobrej wierze;

 • postawy kierownictwa i determinacji 
do wyjaśnienia zgłaszanych podejrzeń;

 • zapewnienia rzeczywistej ochrony sy-
gnaliście przed jakimikolwiek retorsjami;

 • odpowiedniego komunikowania celów 
i zachęty do przekazywania zgłoszeń.

Warto zwrócić uwagę, że obowiązują-
ca od 2003 r. w Polsce Cywilnoprawna 
Konwencja o Korupcji43 nałożyła w art. 9 
obowiązek wdrożenia przepisów zapew-
niających ochronę przed wszelkimi nie-
uzasadnionymi sankcjami osób, które zgło-
siły korupcję, działając w dobrej wierze44. 
Ponadto, obowiązek ochrony sygnalistów 
został też nałożony art. 33 ratyfikowanej 
w 2006 r. przez Polskę Konwencji Naro-
dów Zjednoczonych przeciwko korupcji. 
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Obowiązki te nie zostały jednak u nas 
do tej pory zrealizowane.

Stosowanie zaawansowanych 
metod analizy danych

Informatyczne narzędzia analizy danych 
mogą być bardzo pomocne, aby ukierun-
kować konkretne środki zwalczania nad-
użyć finansowych na beneficjentów wyso-
kiego ryzyka. Jest to także najważniejszy 
priorytet KE w Strategii przeciwdziałania 
nadużyciom z 2019 r. Jednak ETO w ra-
porcie specjalnym 6/2019 wykazał, że po-
tencjał zaawansowanych metod analizy 
danych nie jest w pełni wykorzystywany 
do wykrywania nadużyć. Pozwalają one 
na określenie sygnałów ostrzegawczych 
oraz wykrycie sytuacji stwarzających wy-
sokie ryzyko. Wynik analizy danych powi-
nien zostać wykorzystany przy określeniu 
próby do kontroli lub podejmowaniu in-
nych koniecznych działań.

Do narzędzi informatycznych ułatwia-
jących dobór ryzykownych projektów 
do kontroli lub umożliwiających wykry-
cie symptomów nadużycia można zaliczyć:
1. System ARACHNE, który jest zintegro-
wanym narzędziem informatycznym umoż-
liwiającym badanie i wzbogacanie danych. 
Zawiera kompleksową bazę danych doty-
czącą projektów realizowanych w ramach 
funduszy europejskich, uzupełnioną o dane 
publicznie dostępne (Orbis i World Com-
pliance). Na tej podstawie oblicza wskaź-
niki ryzyka nadużyć finansowych dla po-
szczególnych projektów, beneficjentów, 

45 DG REGIO – Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking 
stock of practices in the EU Member States (Zapobieganie nadużyciom finansowym i korupcji w obszarze 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych – bilans praktyk w państwach członkowskich UE),  

umów i wykonawców. Określa ponad sto 
wskaźników ryzyka, które są pogrupo-
wane w siedem kategorii ryzyka, takich 
np. jak udzielanie zamówień, czy ostrzeże-
nia przed ryzykiem utraty reputacji. Mimo 
że został udostępniany państwom człon-
kowskim nieodpłatnie, nie wszystkie pań-
stwa i instytucje zarządzające go stosują. 
Według informacji przekazanych przez Ko-
misję w grudniu 2018 r. 21 państw człon-
kowskich korzystało z ARACHNE w od-
niesieniu do 165 programów, na które przy-
padało 54% łącznych środków unijnych 
w obszarze spójności na lata 2014–2020. 
Jak wskazuje też ETO, mimo wykorzystania 
narzędzia część państw poczyniło niewiel-
kie postępy w udostępnianiu niezbędnych 
danych operacyjnych i wykorzystywaniu 
tego narzędzia do kontroli wewnętrznej. 
Wydaje się, że główna niechęć wynika 
z konieczności ciągłego zasilania systemu 
w dane niezbędne do dalszej analizy. Po-
nadto, nie są jawne algorytmy do oceny 
wskaźników ryzyka, państwa członkowskie 
nie mają też na nie żadnego wpływu. Poja-
wiające się sygnały ostrzegawcze powodują 
przekierowanie zasobów na wyjaśnienie, 
czy rzeczywiście mogło dojść do naduży-
cia. Nie są jednak przedstawiane dowody 
skuteczności narzędzia i jego realny wpływ 
na wykrywanie oszustw. Według badania 
przeprowadzonego w listopadzie 2018 r. 
przez samą Komisję instytucje zarządzające 
uważają, że ARACHNE w obecnej postaci 
nie do końca odpowiada ich potrzebom45. 
Dlatego instrument może być stosowany 
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tylko pomocniczo jako jeden z elementów, 
np. w czasie doboru projektu do kontroli.
2. Barometr ryzyka46 – nieodpłatne na-
rzędzie służące analizie ryzyka w zamó-
wieniach publicznych, które zostało opra-
cowane przez Fundację im. S. Batorego 
oraz serwis Zamówienia 2.0., przy współ-
pracy z węgierskim Government Transpa-
rency Institute i w konsultacji m.in. z eks-
pertami z poszczególnych urzędów admi-
nistracji publicznej. Analizuje ono wybrane 
zamówienie pod kątem możliwości wy-
stępowania określonego wskaźnika nad-
użycia (czerwonej flagi). Oczywiście samo 
pojawienie się czerwonej flagi (podobnie 
jak w systemie ARACHNE) nie oznacza, 
że doszło do nadużycia, wskazuje jednak, 
że wystąpił czynnik ryzyka, który może 
o tym świadczyć i w związku z tym zaleca-
na jest dodatkowa weryfikacja pod kątem 
jego potwierdzenia lub wykluczenia.
3. Rejestry publiczne, w tym Krajowy Re-
jestr Karny (KRK). Informacje z nich po-
zyskane mogą świadczyć o wiarygodności 
danego podmiotu. Pomocne dane mogą 
znajdować się także w publicznie dostęp-
nych rejestrach korzyści czy oświadcze-
niach majątkowych47.
4. Prowadzony przez Ministra Finansów 
(MF) rejestr podmiotów wykluczonych 
z możliwości otrzymania środków prze-
znaczonych na realizację programów 

październik 2018, sprawozdanie dostępne pod adresem: <https://ec.europa.eu/regional_policy/en/ 
information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu 
-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund 
-in-member-states>.

46 http://barometrryzyka.pl/>.
47 Rejestry i oświadczenia składane na podstawie ustawy z 21.8.1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.2019.0.2399 t.j. – art. 12), (składane m.in. na pod-
stawie art. 10 ustawy z 21.8.1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby peł-
niące funkcje publiczne, czy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.

finansowanych z udziałem środków eu-
ropejskich. Wykluczenie możliwości uzy-
skania dofinansowania przez dany podmiot 
następuje w sytuacji wystąpienia okolicz-
ności ściśle określonych w art. 207 ust. 4 
ustawy o finansach publicznych, np.:

 • fałszerstwa dokumentów,
 • popełnienia przestępstwa przez bene-

ficjenta.
Każdy wnioskodawca przed uzyskaniem 

dofinansowania ze środków UE jest wery-
fikowany pod kątem obecności w rejestrze 
podmiotów wykluczonych. Składa także 
oświadczenie o niefigurowaniu w KRK.
5. Bazy danych, rejestry i narzędzia prowa-
dzone przez podmioty prywatne np. wy-
wiadownie gospodarcze czy rejestry dłuż-
ników, z których korzystanie może być 
również pomocne przy prowadzeniu oceny 
ryzyka wiarygodności podmiotów, w tym 
także nadużyć finansowych.
6. Aplikacja główna centralnego systemu 
teleinformatycznego SL2014 – wspie-
ra wdrażanie programów operacyjnych 
perspektywy 2014–2020. Są w niej re-
jestrowani wszyscy beneficjenci polity-
ki spójności oraz poniesione w ramach 
projektów wydatki. Umożliwia przede 
wszystkim podejmowanie kontroli krzy-
żowych w celu wykluczenia możliwości 
finansowania tego samego wydatku w ra-
mach różnych projektów lub programów. 
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W SL rejestrowane są wyniki wszystkich 
kontroli, co ułatwia prawidłowe rozlicza-
nie wydatków w projekcie.
7. Bezzałogowe statki powietrzne, mapy sa-
telitarne. Dzięki nim można weryfikować 
stan realizacji projektu48, ale także wykryć 
potencjalne oszustwo.
8. System IMS Signals. W ramach systemu 
służącemu wymianie danych pomiędzy 
państwem członkowskim a KE w zakre-
sie informowania o nieprawidłowościach 
wdrożono narządzie sygnalizacyjne służące 
wymianie pomiędzy właściwymi instytu-
cjami w różnych programach operacyjnych, 
informacji o potencjalnie niepewnych pod-
miotach oraz ryzyku współpracy z nimi.
9. System wczesnego wykrywania i wyklu-
czania (EDES). Na poziomie UE, do in-
strumentów bezpośredniego i pośredniego 
zarządzania wykorzystywanych przez KE 
należy, działający od 2016 r., publicznie do-
stępny system wczesnego wykrywania i wy-
kluczania tzw. EDES (Early Detection and 
Exclusive System)49. Zawiera dane o podmio-
tach, które dopuściły się rażących naruszeń 
skutkujących brakiem możliwości udzielenia 
im wsparcia ze środków unijnych50. Pozwala 
wykryć podmioty niegodne zaufania, zawie-
ra informacje o podmiotach wykluczonych 
z możliwości otrzymania środków unijnych 

48 Bezzałogowe statki powietrzne są wykorzystywane przy nadzorze nad realizacją inwestycji przez dwóch 
największych beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko: GDDKiA oraz PKP PLK SA   
<https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wykorzystanie-dronow-w-realizacji-inwestycji-infrastrukturalnych>.

49 <https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti 
-fraud-measures/edes/database_en> 

50 System działa obecnie na podstawie art. 135 i nast. rozporządzenia finansowego UE.
51 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 18.7.2018 w sprawie za-

sad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) 
nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012. (DzU. UE Seria L Nr 193 z 30.7.2018).

52 <https://prozorro.gov.ua/en>.

ze względu na wystąpienie jednej z przesła-
nek określonych w art. 136 ust. 1 rozpo-
rządzenia finansowego UE51 (np. poważ-
ne naruszenie obowiązków zawodowych), 
a także informacje o nałożonych karach pie-
niężnych. Ponadto, umożliwia upublicznienie 
najbardziej jaskrawych naruszeń. Źródłem 
tych informacji mogą być m.in. wyroki są-
dowe, ustalenia organów śledczych (OLAF, 
Prokuratury Europejskiej) czy ETO. Mimo 
że system nie funkcjonuje w polityce spój-
ności, dane w nim zgromadzone mogą być 
również odpowiednio wykorzystywane 
na potrzeby analizy ryzyka.

Na uwagę zasługują także systemy in-
formatyczne stosowane w innych krajach, 
zwłaszcza związane z prowadzeniem prze-
targów publicznych, które zawierają dane 
możliwe do maszynowego odczytania, 
co umożliwia prowadzenie odpowiednich 
analiz. Wzorcowym przykładem może być 
funkcjonujący w Ukrainie system ProZor-
ro52, który opiera się na standardzie otwar-
tych danych (Open Contracting Data Stan-
dard). Został opracowany we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, Trans-
parency International oraz Europejskim 
Bankiem Odbudowy i Rozwoju. System 
umożliwia wgląd do wszystkich danych 
związanych z zamówieniem publicznym, 
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obsługę on-line całego procesu, a dodat-
kowo pełny i powszechny wgląd zaintere-
sowanych osób trzecich w przebieg pro-
cedury – od złożenia do wyboru oferty. 
Umożliwia to bieżącą kontrolę społeczną 
wydatkowania środków publicznych.

W Rumunii działa z kolei system infor-
matyczny Prevent53, umożliwiający w pro-
cesie udzielania zamówienia publicznego 
porównywanie danych z różnych systemów 
informatycznych. Prowadzi go Krajowa 
Agencja ds. Etyki, która jest uprawniona 
do zawiadamiania innych organów o ko-
nieczności podjęcia działań korygujących 
lub wszczęcia dochodzenia.

Na uwagę zasługuje również projekt 
RECORD, realizowany przez organizacje 
pozarządowe z wykorzystaniem środków 
unijnych, który ma na celu ograniczenie ko-
rupcji przy udzielaniu zamówień publicz-
nych. Elementem projektu jest platforma 
internetowa Tenders Guru służąca do mo-
nitorowania ryzyka korupcji w zamówie-
niach publicznych w niektórych państwach 
członkowskich UE, w tym w Polsce54.

Baza Konkurencyjności

Od wielu lat najwięcej nieprawidłowości 
jest nadal ujawnianych w obszarze zamó-
wień publicznych. Głównym celem przepi-
sów regulujących ich udzielanie jest zapew-
nienie uczciwej konkurencji i zagwaranto-
wanie, że zamówienie zostanie udzielone 

53 <https://www.uti.eu.com/business-lines/information-technology-and-communications/smart-govern-
ment-solutions/portfolio/prevent-national-integrity-agency-ani/>.

54 Narzędzie i opis projektu dostępny pod adresem: <https://tenders.guru/>.
55 W szczególności wyroki ETS: z 20.9.1988 w sprawie C-31/87 Gebroeders Beentjes BV przeciwko Holandii 

oraz z 10.11.1998 w sprawie C-360/96 Gemeente Arnhem i Gemeente Rheden przeciwko BFI Holding BV.
56 Komunikat Wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dzie-

dzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień 
publicznych (2006/C 179/02).

wyłącznie na podstawie rachunku ekono-
micznego55. Istotna pula środków publicz-
nych, w tym unijnych, jest wydatkowana 
w ramach zamówień, do których nie stosuje 
się przepisów o zamówieniach publicznych 
ze względów podmiotowych lub ze wzglę-
du na wartość zamówienia. Zgodnie jed-
nak z wytycznymi Komisji Europejskiej56 
udzielając zamówień w ramach projektów 
unijnych, do których nie stosuje się dyrek-
tyw zamówieniowych, zamawiający powin-
ni zapewnić odpowiednie upublicznienie 
informacji o postępowaniu, opisać jego 
przedmiot w sposób precyzyjny i niedy-
skryminujący oraz zapewnić równy dostęp 
wszystkim zainteresowanym wykonawcom 
z różnych państw członkowskich UE.

W celu realizacji tych obowiązków, 
zwłaszcza dotyczących upubliczniania 
ogłoszeń w perspektywie finansowej 
2014–2020, minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego opracował i wdro-
żył narzędzie pn. Baza Konkurencyjno-
ści. Umożliwia ono publikację ogłoszeń 
o zamówieniu oraz składanie ofert przez 
wykonawców. Skorzystanie z Bazy stano-
wi warunek realizacji określonej w Wy-
tycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014–2020 tzw. zasady 
konkurencyjności. Szczególnym atutem 
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Bazy jest to, że gromadzi w jednym miej-
scu zamówienia o określonym przedziale 
wartościowym udzielane przez wszystkich 
beneficjentów środków unijnych. Dzięki 
temu zapewniono odpowiedni poziom 
konkurencyjności, bowiem potencjalni 
wykonawcy łatwiej uzyskują informację 
o zamówieniu. Dodatkowo, korzystanie 
z bazy zdecydowanie zmniejsza ryzyko 
„ustawienia” zamówienia.

Warto zwrócić uwagę, że podobne 
rozwiązanie miało zostać upowszech-
nione przez przepisy nowego prawa za-
mówień publicznych, które w pierwotnej 
wersji wprowadzało pojęcie tzw. zamó-
wień bagatelnych, tj. o wartości pomię-
dzy 50 a 130 tys. zł., które co do zasa-
dy miały podlegać m.in. obowiązkowi 
publikacji w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych. Rozwiązanie rodziło jednak 
liczne kontrowersje dotyczące głównie 
sformalizowania i wydłużenia proce-
su zakupów, co ostatecznie przełożyło 
się na rezygnację przez ustawodawcę 
z tego rozwiązania tuż przed wejściem 
w życie ustawy57. Z punktu widzenia 
wykonawców oraz ochrony środków pu-
blicznych przed nadużyciami nie wydaje 
się to być jednak właściwe rozwiązanie. 
Brak ustawowych regulacji nie przyczy-
ni się do zwiększenia dostępu do rynku 
publicznych zakupów. Niezapewnienie 

57 Uchylenie przepisów dotyczących zamówień bagatelnych mocą ustawy z 27.11.2020 o zmianie ustawy 
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usług, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275).

58 Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych 
w 2019 r., s. 30.

59 Szerzej: M. Kajalidis: Dobre praktyki przy zamówieniach publicznych poniżej progów,   
<https://epf.org.pl/pl/2020/10/29/dobre-praktyki-przy-zamowieniach-publicznych-ponizej-progow/>.

60 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Druk sejmowy 
nr 1252 dostępny na <https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1252>.

przejrzystości całego procesu dzięki publi-
kacji ogłoszeń w jednym miejscu utrudni 
z kolei społeczny monitoring i kontrolę za-
mówień, których tylko w 2019 r. udzielono 
na łączną kwotę ok. 35,3 mld zł58 (tj. 25% 
wartości zamówień udzielonych w try-
bach unijnych). Mimo braku ustawowego 
obowiązku niektórzy zamawiający sto-
sują procedury i narzędzia zapewniające 
przejrzystość i zwiększające efektywność 
procedur. Dobrym przykładem jest Urząd 
Miasta Łodzi, który publikuje ogłoszenia 
o zamówieniach poniżej progu na swojej 
stronie internetowej59.

W tym kontekście uwagę zwraca także 
propozycja przepisów przygotowanych 
z inicjatywy poselskiej w ramach pakietu 
antykorupcyjnego60, zmieniających m.in. re-
gulacje ustawy o finansach publicznych 
przez wprowadzenie w jednostkach sektora 
dostępnego on-line rejestru umów. Propo-
zycja ma na celu zwiększenie przejrzystości 
działań podejmowanych przez organy admi-
nistracji publicznej. Zakłada, że rejestr bę-
dzie prowadzony osobno (choć wg jednego 
schematu) przez każdą jednostkę na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej, co już ogranicza możliwość szerszej 
systemowej analizy wydatków dokonywa-
nych przez różne jednostki. Ponadto, rejestr 
obejmuje umowy już zawarte pozostawiając 
cały czas poza zakresem społecznej kontroli 
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proces udzielania zamówień o mniejszej 
wartości. Z tych względów wartość do-
dana tego mechanizmu wydaje się więc 
być niewielka.

Koszty uproszczone 
– koncentracja na rezultatach

Remedium na zmniejszenie liczby nieprawi-
dłowości w obszarze zamówień publicznych 
na pewno może być także przejście w moż-
liwie największym stopniu na uproszczone 
metody rozliczania wydatków, np. ryczał-
towe rozliczanie projektów czy za pomocą 
stawek jednostkowych za dany asortyment. 
Wówczas projekt rozliczany jest za wytwo-
rzone w trakcie jego realizacji produkty i osią-
gnięte rezultaty i niedociągnięcia, pod wa-
runkiem, że nie byłyby to rażące nadużycia, 
nie wiązałyby się z korektami finansowy-
mi. Takie rozwiązanie jest dopuszczane 
przez przepisy unijne, niemniej do tej pory 
było stosowane głównie w tzw. projektach 
miękkich. Na pewno przy wdrażaniu kolej-
nej perspektywy finansowej 2021–27 należy 
poważnie rozważyć wprowadzenie tego typu 
rozwiązań na jak najszerszą skalę, co jest 
także oczekiwane przez KE oraz służby ETO.

61 Podobną definicją posługuje się OECD, wg tej organizacji konflikt interesów to konflikt pomiędzy obowiąz-
kiem publicznym a interesami prywatnymi urzędnika publicznego, polegający na tym, że interesy urzędnika 
publicznego jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego obowiązków 
i zadań publicznych. Zob. wytyczne OECD pt. Managing Conflict of Interest in the Public Service, s. 24-25, 
<https://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf>. OECD określiła również trzy rodzaje konfliktu inte-
resów:  Rzeczywisty konflikt interesów to konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym a interesami prywat-
nymi urzędnika publicznego, polegający na tym, że interesy urzędnika publicznego jako osoby prywatnej 
mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego swoich obowiązków i zadań publicznych. Pozorny 
konflikt interesów to konflikt, o którym można powiedzieć, że istnieje, gdy wydaje się, że prywatne intere-
sy urzędnika publicznego mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego swoich obowiązków, 
lecz w rzeczywistości tak się nie dzieje. Potencjalny konflikt interesów ma miejsce, gdy urzędnik publiczny 
ma takie interesy prywatne, które sprawiają, że konflikt interesów zaistniałby, gdyby dany urzędnik miał 
zaangażować się w odpowiednie (tj. sprzeczne) obowiązki urzędowe w przyszłości.

62 Zasada znana już w prawie rzymskim np. sformułowana przez Domitiusa Ulpiana i opisana w Digestach nor-
ma: Qui iurisdictioni praeest, neque sibi ius dicere debet – Kto przewodniczy wymierzaniu sprawiedliwości, 
nie będzie wydawał wyroków w swojej własnej sprawie. 

Zapobieganie i wykrywanie 
konfliktu interesów 

Jednym z największych wyzwań w obsza-
rze zwalczania nadużyć jest konflikt inte-
resów. Powiązania o charakterze osobo-
wym lub kapitałowym można postrzegać 
jako naturalne zjawisko i dopóki konflikt 
interesów jest odpowiednio ujawniany i za-
rządzany nie powinien stanowić powodu 
do niepokoju. Często jednak zdarza się tak, 
że jest on rozpoznawany dopiero po fakcie, 
np. w wyniku kontroli. Wówczas wywołuje 
uzasadnione podejrzenie o faworyzowa-
nie, stronniczość i brak obiektywizmu lub 
wprost o korupcyjne powiązania.

Konflikt interesów pojawia się wów-
czas, gdy interes prywatny danej osoby 
lub jej inne osobiste względy mogłyby 
w określonej sytuacji wpływać negatyw-
nie na bezstronne i obiektywne wykonanie 
obowiązków lub zadań, które powinny być 
realizowane w interesie publicznym61. Kon-
flikt dotyczy więc sytuacji, w której inte-
res publiczny lub interes danej organizacji 
konkuruje z interesem prywatnym danej 
osoby. Dlatego zgodnie z zasadą, że nikt 
nie może być sędzią we własnej sprawie62 
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powinno się dążyć do wykluczenia z proce-
su decyzyjnego osobę będącą w konflikcie.

Przyczyny zjawiska
Wysoka liczba nadużyć związanych z sy-
tuacją konfliktu interesów może wynikać 
z kilku czynników. Po pierwsze, dzięki 
informacjom powszechnie dostępnym 
w Internecie można stosunkowo łatwo 
określić powiązania osobowe lub kapi-
tałowe. Po drugie, instytucje kontrolne, 
przedstawiciele społeczeństwa obywatel-
skiego, a także media są na to wyczulone 
i często takie relacje ujawniają. Duża liczba 
spraw wynika także z upowszechniania 
mechanizmów służących anonimowemu 
zgłaszaniu nieprawidłowości.

Przyczyną częstego występowania tego 
zjawiska jest także brak należytej świado-
mości u osób będących w sytuacji konflik-
tu interesów. Często zainteresowany nie 
zdaje sobie sprawy, że powinien się wy-
łączyć z procesu decyzyjnego, ponieważ 
jest subiektywnie przekonany, że nie robi 
niczego nagannego i działa bezstronnie, 
skoro nie otrzymuje, ani nawet nie oczekuje 
w zamian jakiejkolwiek korzyści. Niemniej, 
trzeba pamiętać, że konfliktem jest też 
tzw. konflikt postrzegany, czyli że dana 
osoba może być odbierana przez innych 
jako działająca nieobiektywnie i stronniczo, 

63 Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać. Poradnik dla pracowników administracji rządowej, s. 9. Poradnik zo-
stał opracowany i wydany w ramach realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019.  
<https://antykorupcja.gov.pl/ak/konflikt/11895,Konflikt-interesow-Czym-jest-i-jak-go-unikac.html>.

64 Nowe Prawo zamówień publicznych wskazuje w art. 56 ust. 2 sytuacje, w których dojdzie do wystąpienia konfliktu 
interesów przy udzielaniu zamówienia publicznego (ustawa z 11.9.2019 – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), jednak nie jest to wg autora niniejszego artykułu klasyczna definicja legalna. 

65 G. Makowski: Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników, s. 3 
<https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/Konflikt%20
interesow%20w%20polskiej%20administracji%20rzadowej%20-%20wnioski%20i%20rekomendacje.pdf>.

66 Szerzej M. Wnuk: Konflikt interesów – niedoceniany zabójca zaufania, Zamówienia Publiczne, „Doradca” nr 7/2020. 

mimo że w rzeczywistości tak nie jest. 
Ponadto, należy pamiętać, że interes pry-
watny wpływa na podejmowane działania 
także w sposób podświadomy63.

Problem braku świadomości może wyni-
kać z niedoprecyzowania tej kwestii w pol-
skich regulacjach prawnych, które w ogóle 
nie zawierają64 definicji legalnej konfliktu 
interesów65 i kwestie dotyczące tej ma-
terii są rozproszone w przepisach odno-
szących się do poszczególnych dziedzin. 
I tak np. istnieje obowiązek zadeklarowa-
nia powiązań i wyłączenia się z procedu-
ry administracyjnej czy też postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie odpowiednio przepisów Ko-
deksu postępowania administracyjnego 
(k.p.a.) oraz ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (Pzp). Przepisy w tym zakresie 
są jednak z jednej strony bardzo kazuistycz-
ne – wymieniają konkretne rodzaje powią-
zań, które powodują obowiązek wyłączenia 
się ze sprawy. Z drugiej, zawierają ogólne 
i niesprecyzowane przesłanki, które mogą 
powodować trudności interpretacyjne, 
np. określona w Pzp przesłanka wyłącze-
nia „w sytuacji pozostawania z wykonawcą 
w takim stosunku prawym lub faktycz-
nym, że istnieje uzasadniona wątpliwość 
co do bezstronności i niezależności”66. 
Przy wdrażaniu funduszy europejskich 
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sytuacja jest podobna. Eksperci ocenia-
jący wnioski o dofinansowanie podlega-
ją wyłączeniu w sytuacjach określonych 
w przepisach k.p.a., ale także jeżeli zosta-
nie „uprawdopodobnione istnienie innych 
okoliczności, które mogą wywołać wąt-
pliwości co do bezstronności eksperta”67.

Definicja konfliktu interesów w prawie UE
Inaczej sytuacja wygląda w przepisach UE, 
które zawierają definicję konfliktu intere-
sów. Umieszczono ją w rozporządzeniu fi-
nansowym UE oraz dyrektywie UE doty-
czącej prawa zamówień publicznych. Naj-
bardziej „pojemną” definicję obejmującą 
najszersze spektrum sytuacji zawarto w dy-
rektywie zamówieniowej. Zgodnie z nią 
pojęcie konfliktu interesów ma zastoso-
wanie w każdej sytuacji, w której człon-
kowie personelu instytucji zamawiającej, 
biorący udział w prowadzeniu postępowa-
nia o udzielenie zamówienia lub mogący 
wpłynąć na jego wynik, mają bezpośrednio 
lub pośrednio interes finansowy, ekonomicz-
ny lub inny interes osobisty, który można 
postrzegać jako zagrażający ich bezstronno-
ści i niezależności w związku z postępowa-
niem o udzielenie zamówienia68. Definicja 
koncentruje się na tym, jak dana sytuacja 
może być postrzegana przez zewnętrznych 
odbiorców. Dlatego konflikt wystąpi nieza-
leżnie od jego faktycznego wpływu na spo-
sób podjęcia decyzji.

Przy wdrażaniu funduszy UE stosu-
je się zaś definicję konfliktu interesów 

67 Art. 49 ust. 9 ustawy z 11.7.2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowa-
nych w perspektywie finansowej 2014–2020 ((Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.).

68 Art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 w sprawie zamówień  
publicznych, uchylający dyrektywę 2004/18/WE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/65.

umieszczoną w rozporządzeniu finanso-
wym UE, które obowiązuje bezpośrednio 
w każdym państwie członkowskim. Obo-
wiązek zapobiegania konfliktom interesów 
i rozwiązywania ich jest więc niezależny 
od przyjęcia krajowych środków wyko-
nawczych, choć państwa członkowskie 
zachowują kompetencje do stosowania do-
datkowych lub bardziej szczegółowych 
przepisów krajowych.

Definicja konfliktu z rozporządzenia 
finansowego UE stanowi, że konflikt in-
teresów istnieje wówczas, gdy bezstronne 
i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu 
upoważnionego do działań finansowych lub 
innej osoby jest zagrożone z uwagi na wzglę-
dy rodzinne, emocjonalne, sympatie poli-
tyczne lub związki z jakimkolwiek krajem, 
interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne 
bezpośrednie lub pośrednie interesy osobi-
ste. Ta definicja podkreśla również, że samo 
ryzyko stronniczości (zagrożenie dla bez-
stronnego i obiektywnego pełnienia funkcji) 
będzie konfliktem interesów. Przepisy roz-
porządzenia finansowego UE mają zastoso-
wanie do zarządzania konfliktem interesów 
na poziomie krajowym, tj. do ogółu perso-
nelu instytucji krajowych zaangażowanych 
we wdrażanie, monitorowanie i kontrolowa-
nie budżetu UE. Przede wszystkim należy 
zwrócić uwagę, że obowiązujące rozporzą-
dzenie finansowe UE w przeciwieństwie 
do poprzednich wersji rozszerza zakres sto-
sowania regulacji związanych z konfliktem 
interesów na wszystkie tryby zarządzania 
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i na wszystkie podmioty, w tym organy kra-
jowe na wszystkich poziomach. Środki pod-
jęte przez organy krajowe w zakresie zapo-
biegania i wykrywania konfliktu interesów 
mogą więc podlegać audytom przeprowa-
dzanym przez niezależne krajowe organy 
kontrolne, monitorowaniu i audytom KE, 
a także audytom ETO oraz dochodzeniom 
OLAF. Nowe przepisy wyraźnie wymagają 
nie tylko zapobiegania sytuacjom wiążącym 
się z konfliktem interesów, ale także re-
agowania na nie, w tym na te, które „mogą 
być obiektywnie postrzegane” jako konflikt 
interesów (art. 61 ust. 1 rozporządzenia 
finansowego UE in fine). Nierozwiązana 
sytuacja obiektywnego postrzegania wystą-
pienia konfliktu interesów stanowi zatem 
nieprawidłowość.

Zarządzanie konfliktem interesów
Odpowiednie zarządzanie konfliktem 
interesów i niedopuszczanie do jego wy-
stąpienia wymaga więc posiadania od-
powiednich polityk i procedur. Powinny 
wyjaśniać m.in. kwestie sposobów zgła-
szania wystąpienia konfliktu interesów, 
otrzymywania prezentów i gościnności, 
postępowania z informacjami wrażliwy-
mi czy ochroną danych osobowych. Klu-
czowym celem tych procedur powinno 
być uświadomienie, że należy zgłaszać 
niezwłocznie wszelkie możliwe konflik-
ty interesów w przypadku zaistnienia oko-
liczności, które mogą prowadzić do takiego 
wniosku. Jednym ze stosowanych sposo-
bów ujawniania konfliktu interesów może 

69 Pkt 21 Załącznika do Decyzji Komisji z 14.5.2019 ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt 
finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obo-
wiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych, C(2019) 3452final.

być też zobowiązanie do składania oświad-
czeń o obecnych i przeszłych interesach 
lub zobowiązaniach danych osób. Insty-
tucje, które zdecydują się na to rozwiąza-
nie powinny ustanowić jasne i obiektywne 
kryteria oceny deklaracji interesów i kon-
sekwentnie je stosować. Innym skutecz-
nym sposobem unikania ryzyka konfliktu 
interesów może być regularna i efektywna 
rotacja pracowników na newralgicznych 
stanowiskach.

Podsumowując, wszystkie instytucje dys-
ponujące środkami publicznymi, w tym be-
neficjenci środków unijnych, muszą dążyć 
do tego, aby nie znaleźć się w sytuacji, która 
mogłaby być postrzegana jako konflikt in-
teresów, a o każdym powiązaniu lub innym 
możliwym wpływie na bezstronność i obiek-
tywizm muszą niezwłocznie informować 
i wyłączać osoby będące w konflikcie. Brak 
zarządzania konfliktem interesów może 
wpłynąć negatywnie na reputację insty-
tucji i narazić ją na ryzyko utraty dobrego 
imienia. Dlatego wyłączenie się z udziału 
w sprawie, nawet na wszelki wypadek, po-
winno stanowić zalecaną normę.

Warto też zauważyć, że KE przywiązuje 
do tego dużą wagę. Znalazło to choćby od-
zwierciedlenie w tzw. taryfikatorze za na-
ruszenia w obszarze zamówień publicznych, 
gdzie za wystąpienie konfliktu interesów 
przewidziano sankcję w postaci 100% nie-
kwalifikowalności wydatków69. Dodat-
kowo, służby OLAF wydały praktyczny 
przewodnik, wyjaśniając stosowane pojęcia, 
a także sposoby zapobiegania wystąpieniu 
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konfliktu interesów70. Ponadto, w kwietniu 
2021 r. KE wydała szczegółowe wytyczne71 
dotyczące kwestii zarządzania konfliktem 
interesów, wskazując oczekiwania zwią-
zane z unikaniem konfliktu i zarządza-
niem nim przez państwa członkowskie, 
a także podając przykłady konkretnych 
sytuacji, w którym występuje.

W umowach o dofinansowanie Programu 
Infrastruktura i Środowisko (PIiŚ) nałożo-
no na beneficjentów obowiązek wprowa-
dzenia działań zapobiegających konfliktowi 
interesów. Umowy definiują też konflikt 
zgodnie z przepisami rozporządzenia fi-
nansowego UE.

Zapobieganie  
ryzyku zmów przetargowych

Innym wyzwaniem w obszarze zwalcza-
nia nadużyć finansowych jest ryzyko wy-
stąpienia działań o charakterze antykon-
kurencyjnym, w tym zwłaszcza zmów 
przetargowych. Mają one miejsce kiedy 
firmy, które powinny ze sobą konkurować, 
podejmują niejawną współpracę, zwykle 
aby podnieść ceny oferowanych przez sie-
bie towarów lub usług72. Zmowy przetar-
gowe wypaczają więc zasadniczy cel udzie-
lania zamówień, gdyż przez nieuczciwą 

70 Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych 
w ramach działań strukturalnych Praktyczny przewodnik dla kierowników opracowany przez grupę eksper-
tów z państw członkowskich koordynowaną przez dział D.2 OLAF – Zapobieganie Nadużyciom,  
<https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-PL.pdf>.

71 Guidance on the avoidance and management of conflicts of interest under the Financial Regulation Brus-
sels, 7.4.2021C(2021) 2119 final. 

72 Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczące zwalczania zmów przetargowych, 2009.
73 Ustawa z 6.6.1997 – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517). Dalej: Kodeks karny.
74 W przetargu dotyczącym budowy systemu sterowania ruchem kolejowym doszło do dwóch niezależnych 

zmów wykonawców. Na podstawie materiałów zgromadzonych przez organy śledcze Prezes UOKiK wydał 
decyzje nakładające na uczestników przetargów kary w wysokości ok. 9 milionów złotych łącznie. Decyzje 
Prezesa UOKiK nr DOK-10/2014 oraz nr DOK-11/2014.

konkurencję nie dochodzi do wyboru naj-
lepszej ekonomicznie oferty. Taka prak-
tyka jest niezgodna z regułami konkuren-
cji, dlatego może się wiązać z sankcjami 
o charakterze administracyjnym, cywil-
nym (np. nieważność czynności prawnych), 
czy karno-administracyjnym (kary pie-
niężne do 10% obrotu), stanowi także prze-
stępstwo (art. 305 § 1 Kodeksu karnego73).

W wypadku funduszy UE z ryzykiem 
wystąpienia tego zjawiska trzeba liczyć 
się na początku realizacji perspektywy fi-
nansowej UE, zwłaszcza w dużych projek-
tach infrastrukturalnych, kiedy dochodzi 
do znacznej kumulacji zamówień publicz-
nych i pojawia się silna konkurencja wy-
wołana dążeniem wykonawców do zdoby-
cia jak największego wolumenu zamówień 
realizowanych zwykle przez kilka kolej-
nych lat. Problem ten ujawnił się w Polsce 
m.in. na początku wdrażania projektów 
perspektywy finansowej 2007–2013, kiedy 
w związku z wykrytymi podejrzeniami 
w przetargach drogowych KE wstrzyma-
ła na pewien czas rozliczanie wydatków 
w ramach Programu Infrastruktura i Śro-
dowisko 2007–2013. Zmowy wystąpiły 
także przy realizacji projektu w sektorze 
kolejowym74.



50 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Marcin Szymański

Podstawowym aktem prawnym, który re-
guluje kwestie związane z ochroną kon-
kurencji w Polsce, jest ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów, nazywana rów-
nież ustawą antymonopolową75. Obejmuje 
przedsiębiorców i wprowadza zakaz podej-
mowania przez nich działań, które mogłyby 
ograniczyć konkurencję. Zgodnie z jej art. 6 
ust. 1 pkt 7, zmowy przetargowe to „poro-
zumienia, których celem lub skutkiem jest 
wyeliminowanie, ograniczenie lub narusze-
nie w inny sposób konkurencji na rynku 
właściwym”. Polega ona zatem na uzgadnia-
niu przez przedsiębiorców przystępujących 
do przetargu lub przez nich i przedsiębiorcę 
będącego jego organizatorem warunków 
składanych ofert, zwłaszcza co do zakresu 
prac lub ceny.

Rodzaje zmów przetargowych
Zmowy przetargowe mogą przybierać roz-
maite formy, często dość wyrafinowane, 
dlatego są niezwykle trudne do wykrycia 
i udowodnienia. Wyróżnia się dwa pod-
stawowe typy zmów:

 • zmowę poziomą (horyzontalną) lub kar-
tel, czyli porozumienie ograniczające kon-
kurencję między przedsiębiorcami, którzy 
powinni między sobą rywalizować;

 • zmowę pionową (wertykalną) – poro-
zumienie pomiędzy podmiotami dzia-
łającymi na różnych szczeblach obrotu 
(np. pomiędzy organizatorem przetargu 
a oferentem).

Do najczęściej występujących mecha-
nizmów zmów przetargowych można  
zaliczyć:

75 Ustawa z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007, nr 50 poz. 331, z późn. zm.

1. Ograniczanie ofert (ang. bid-suppres-
sion), które polega na uzgodnionym odstą-
pieniu przez jednego lub kilku potencjal-
nych wykonawców od udziału w przetargu 
lub na wycofaniu wcześniej złożonej oferty 
albo na podjęciu innych kroków, dzięki 
którym nie będzie ona brana pod uwagę 
po to, aby wybrano ofertę uzgodnioną 
przez uczestników porozumienia jako zwy-
cięską. Przykładem może być sytuacja nie-
przedłużenia przez oferenta terminu zwią-
zania ofertą albo złożenie oświadczenia, 
że tzw. podmiot trzeci nie jest już skłonny 
użyczyć swych zasobów lub że ekspert 
z wymaganymi kwalifikacjami wycofał 
się ze współpracy. Takie oświadczenie 
pozwalało legalnie wycofać swój udział 
z realizacji zamówienia i uzyskać zwrot 
wadium. Konsekwencją dla zamawiającego 
jest to, że musi on przeznaczyć większą 
kwotę na zamówienie lub rozpisać nowy 
przetarg, gdy kolejna oferta przekracza 
sumę, którą zamawiający planował prze-
znaczyć na realizację zamówienia. Takie 
zachowanie wykonawcy stanowi symptom 
zmowy przetargowej, choć wcale nie musi 
o niej przesądzać;
2. Składanie ofert kurtuazyjnych (ang. 
cover bidding) – polega na uzgodnieniu 
złożenia przez konkurentów ofert mniej 
korzystnych dla zamawiającego od oferty 
wykonawcy wytypowanego przez uczest-
ników zmowy na zwycięzcę. Złożenie ofert 
kurtuazyjnych ma stwarzać pozory istnie-
nia konkurencji w przetargu lub przeko-
nać zamawiającego, że oferta wspierana 
jest dla niego korzystna.
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3. Podział rynku (ang. market allocation), 
który polega na wytypowaniu i uzgodnie-
niu przetargów (wyodrębnionych na pod-
stawie kryteriów geograficznych, przed-
miotowych lub podmiotowych), w któ-
rych poszczególni uczestnicy porozumienia 
wezmą udział i wygrają, a w jakich w ogóle 
nie będą składać ofert lub złożą jedynie 
oferty zabezpieczające.

Działania Prezesa UOKiK
Organem właściwym w sprawach zwalcza-
nia zmów przetargowych między przed-
siębiorcami jest Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, dla którego 
stanowi to jeden z podstawowych priory-
tetów działalności. Jego realizacja odbywa 
się przez działania kontrolne, działalność 
orzeczniczą, współpracę z innymi organa-
mi i instytucjami oraz działalność eduka-
cyjno-informacyjną. UOKiK może pozy-
skać informację o podejrzeniu wystąpienia 
zmowy na podstawie:

 • formalnie złożonego zawiadomienia 
(art. 86 ustawy antymonopolowej);

 • wniosku złożonego w ramach programu 
leniency (art. 113a ustawy antymonopo-
lowej); Program leniency pozwala przed-
siębiorcom uniknąć odpowiedzialności 
finansowej za udział w zmowie w wypadku 
wczesnego poinformowania o jej wystą-
pieniu. Niestety udział w nim nie zwalnia 
od odpowiedzialności karnej, stąd w prak-
tyce nikt z tego instrumentu nie korzysta;

 • informacji uzyskanych od innych orga-
nów antymonopolowych (art. 73 ust. 2 

76 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji 
ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Official Journal L 001, 04/01/2003 P. 0001 – 0025).

77 Np. nota COCOF Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF z 18.2.2009, COCOF 09/0003/00-EN.

pkt 3 ustawy antymonopolowej oraz art. 12 
rozporządzenia 1/200376);

 • informacji otrzymanych od innych or-
ganów krajowych (art. 72 ustawy anty-
monopolowej);

 • sygnałów od uczestników rynku, inter-
pelacji poselskich, informacji od dzien-
nikarzy, anonimów, w tym zgłaszanych 
przez specjalnie utworzony kanał dla sy-
gnalistów.

UOKiK prowadzi także własne anali-
zy rynku.

Konsekwencje wystąpienia  
zmowy w projekcie UE
Wystąpienie zmowy przetargowej, nie-
zależnie od jej rodzaju, będzie stanowić 
nieprawidłowość w rozumieniu przepi-
sów Unii, nawet w sytuacji, gdy nie brał 
w niej udziału lub nie miał nawet o niej wie-
dzy sam beneficjent. Inny będzie jednak 
w takiej sytuacji rodzaj możliwych sank-
cji. Zgodnie z tzw. taryfikatorem, w wy-
padku zmów przetargowych, w których 
nie uczestniczył zamawiający (beneficjent), 
sankcja wynosi 25% wartości wydatków 
kwalifikowalnych w ramach zamówienia 
obarczonego zmową.

Mając na uwadze powyższe, także w in-
teresie samego beneficjenta jest podję-
cie działań mających na celu zapobiega-
nie lub wykrycie symptomów zmowy 
przetargowej. Przykładowy ich katalog 
jest dostępny w publikacjach UOKiK 
i KE77. W razie ich wystąpienia zama-
wiający ma obowiązek odrzucenia oferty, 
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jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej 
konkurencji. Niestety, mechanizm wska-
zujący na możliwość wystąpienia zmowy 
może być widoczny dopiero po przeanali-
zowaniu kilku postępowań przetargowych, 
realizowanych także przez różnych zama-
wiających. Dlatego, jest to zadanie niezwy-
kle trudne i może być wyzwaniem nawet 
dla wyspecjalizowanych organów ochrony 
konkurencji. Wydaje się jednak, że dzia-
łania podjęte przez UOKiK, zwłaszcza 
związane z uruchomieniem mechanizmu 
dającego możliwość anonimowego sygnali-
zowania podejrzeń działań antykonkuren-
cyjnych, mają szansę stać się skutecznym 
narzędziem w walce z tym zjawiskiem. 
Jednym ze sposobów przeciwdziałania 
zmowom może być także opisany poni-
żej mechanizm paktu uczciwości.

Pakt uczciwości

Instrument jest obecnie promowany 
przez służby Komisji Europejskiej, która 
dostrzega jego zalety, zwłaszcza w ogra-
niczaniu problemów mogących wystąpić 
przy udzielaniu zamówień publicznych fi-
nansowanych ze środków UE. Według KE 
wdrożenie paktu służy także zwiększa-
niu przejrzystości zamówień i ich wiary-
godności, wzmocnieniu zaufania do in-
stytucji publicznych, oszczędnościom 
oraz poprawie konkurencji przez wzrost 
jakości zamówień publicznych. Mechanizm 
paktów uczciwości został uhonorowany 
nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich 
UE, który uznał, że służą one włączeniu 

78 G20 Compendium of Good Practices for Promoting Integrity and Transparency in Infrastructure Development, 
dokument dostępny na stronie: <https://www.g20-insights.org/related_literature/g20-japan-compendi-
um-practices-integrity-transparency-infrastructure-development/>.

społeczeństwa i organizacji społecznych 
do monitorowania sposobu wydatkowania 
środków publicznych na duże inwestycje. 
Inicjatywa została również dostrzeżona 
i wskazana jako przykład dobrej praktyki 
w dokumencie państw grupy G20, będą-
cym zbiorem przykładów działań na rzecz 
transparentnej i uczciwej realizacji projek-
tów infrastrukturalnych78. Oprócz tego, 
także ETO wskazał w raporcie specjal-
nym 06/2019 (s. 26) na pakty uczciwości 
jako wartą upowszechniania innowacyjną 
metodę zapobiegającą nadużyciom finan-
sowym.

Instrument został zainicjowany w la-
tach 90. przez Transparency International 
w celu głównie walki z korupcją w krajach, 
w których miała ona charakter systemo-
wy. Pakty uczciwości miały służyć ogra-
niczaniu problemów mogących wystąpić 
zwłaszcza przy udzielaniu zamówień pu-
blicznych, a także sprzyjać zwiększaniu 
przejrzystości i kontroli wydatkowania 
środków publicznych.

Sam pakt uczciwości jest swego rodzaju 
umową o charakterze cywilnoprawnym 
zawieraną między zamawiającym a wszyst-
kimi pozostałymi uczestnikami projek-
tu, czyli przede wszystkim inwestorem 
– zamawiającym a wykonawcami i pod-
wykonawcami, w którym wszystkie stro-
ny zobowiązują się do uczciwego i trans-
parentnego postępowania oraz poddania 
się monitoringowi ze strony zewnętrzne-
go obserwatora – eksperta czuwającego 
nad prawidłowym przebiegiem inwestycji. 



Nr 4/lipiec-sierpień/2021 53

Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach UE   kontrola i audyt

Tym obserwatorem powinna być orga-
nizacja społeczeństwa obywatelskiego79 
zapewniająca bezstronność i niezależność 
w monitorowaniu inwestycji.

W 2015 r. Dyrekcja Generalna ds. Po-
lityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Eu-
ropejskiej ogłosiła rozpoczęcie programu 
pilotażowego paktów uczciwości. Paktami 
w ramach pilotażu zostało objętych łącz-
nie 17 projektów w 11 państwach człon-
kowskich UE80. W Polsce był to projekt 
realizowany przez PKP Polskie Linie Ko-
lejowe SA „Prace na linii kolejowej nr 1 
na odcinku Częstochowa – Zawiercie”, 
współfinansowany ze środków unijnych 
w ramach Programu Infrastruktura i Śro-
dowisko. Jest to pierwszy pakt uczciwości 
w naszym kraju i jedyny projekt kolejowy 
w UE objęty paktem w ramach inicjatywy 
KE. Rolę partnera społecznego (obserwa-
tora) w realizacji paktu pełni Fundacja im. 
Stefana Batorego, jako partner Transpa-
rency International.

Aplikując o objęcie projektu paktem uczci-
wości, założeniem instytucji zarządzającej 
POIiŚ, zobowiązanej do wdrożenia sku-
tecznych środków przeciwdziałania nad-
użyciom, była chęć sprawdzenia, czy może 
on być skutecznym narzędziem zapobiega-
nia ryzyku nadużyć, jakie mogą wystąpić 
przy projektach infrastrukturalnych. Cho-
dziło zwłaszcza o ryzyko zmowy przetargo-
wej, konfliktu interesów czy też naruszeń 

79 Termin „społeczeństwo obywatelskie” odnosi się do wszystkich form działalności społecznej podejmowa-
nych przez pojedyncze osoby lub grupy niezwiązane z państwem i niezarządzane przez to państwo. Orga-
nizacja społeczeństwa obywatelskiego stanowi strukturę organizacyjną, której członkowie kierują się inte-
resem ogólnym przy wykorzystaniu procesu demokratycznego, pełni ona rolę mediacyjną między organami  
publicznymi a obywatelami:   
<https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html?locale=pl>.

80 <https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/>.

w obszarze stosowania prawa zamówień 
publicznych.

Ze względu na to, że pakty uczciwości 
nie mają żadnego umocowania w polskich 
przepisach prawnych, w celu realizacji pi-
lotażu wypracowano:

 • po pierwsze, umowę pomiędzy społecz-
nym obserwatorem a inwestorem, w której 
inwestor zobowiązał się m.in. do podda-
nia monitoringowi, udostępniania doku-
mentacji związanej z realizacją projektu, 
stosowania wysokich standardów etycz-
nych, czy umożliwienia udziału przedsta-
wicielom obserwatora w pracach komisji 
przetargowej;

 • po drugie, typowe dla paktu uczciwo-
ści regulacje wkomponowano w postano-
wienia umowy o zamówienie publiczne, 
do których stosowania był zobowiązany 
zwycięzca przetargu. Wykonawca rów-
nież zobowiązał się więc m.in. do podda-
nia monitoringowi, wdrożenia procedur 
antykorupcyjnych, w tym mechanizmu 
umożliwiającego anonimowe sygnalizo-
wanie nieprawidłowości.

Pozytywnymi efektami realizacji tej ini-
cjatywy jest na pewno zwiększenie po-
ziomu świadomości w obszarze antyko-
rupcji, zarówno po stronie zamawiają-
cego, jak i wykonawcy, co doprowadziło 
do zwiększenia standardów przejrzysto-
ści i wprowadzenia dodatkowych pro-
cedur przeciwdziałających nadużyciom. 
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Interesujące jest też, że pakt obejmuje 
nie tylko sam proces udzielania zamó-
wienia, ale także jego realizacji, gdzie ry-
zyko nieprawidłowości jest również wy-
sokie. Dzięki temu, postęp we wdrażaniu 
projektu może być też na bieżąco wery-
fikowany. Przy realizacji paktu zosta-
ły też zidentyfikowane różnego rodzaju 
zagadnienia o charakterze systemowym, 
np. dotyczące możliwości waloryzacji kon-
traktów w związku z nagłym wzrostem 
cen na rynku budowlanym. Monitoringowi 
towarzyszą organizowane przez obserwa-
tora wydarzenia, konferencje, warsztaty, 
podczas których omawiane są sprawy zi-
dentyfikowane w trakcie realizacji paktu 
uczciwości. Obserwator uruchomił serwis 
internetowy (www.paktuczciwosci.pl), 
w którym są publikowane wszelkie infor-
macje związane z tą inicjatywą w Polsce.

Podsumowując, pakt uczciwości może 
stanowić nie tylko narzędzie zapobiegania 
korupcji, ale także ważny element budo-
wania atmosfery współpracy i wzajemnego 
zaufania. Umożliwia włączenie społecz-
ności zainteresowanej inwestycją w pro-
ces konsultacji i przekazanie jej pewne-
go wpływu na sposób jej realizacji. Koszt 
monitoringu w wypadku złożonych in-
westycji infrastrukturalnych jest wysoki 
ze względu na konieczność zaangażowania 
ekspertów z wielu branż, niemniej patrząc 
z drugiej strony, może być relatywnie nie-
wielki w stosunku do wartości projektu 
i spodziewanych korzyści. W związku 
z tym, idea paktu uczciwości powinna 
być w Polsce rozwijana, także w mniej-
szych, ale ważnych dla obywateli pro-
jektach. Należałoby jednak zastanowić 
się nad jego umocowaniem prawnym, 
np. w ramach przepisów dotyczących 

zamówień publicznych, a także ustalić 
sposób finansowania, który zapewniałby 
niezależność i bezstronność obserwatora 
od wszystkich uczestników inwestycji.

Przeciwdziałanie finansowaniu prac 
niewykonanych lub w niższym standardzie

Kolejnym istotnym zagrożeniem jest ryzy-
ko finansowania niezrealizowanych prac 
lub prac wykonanych w niższym niż za-
kładano standardzie. Sytuacje te są rów-
nież bardzo trudne do wykrycia i udo-
wodnienia. Mogą być wynikiem zmowy 
zamawiającego lub inżyniera nadzoru 
i wykonawcy. Ponadto ich stwierdzenie 
wymaga często wiedzy specjalistycznej 
i zlecenia szczegółowych badań w celu 
oceny czy użyto do budowy właściwego 
materiału, zwłaszcza w wypadku projek-
tów infrastrukturalnych. Ryzyko niskiej 
jakości prac może być również szczególnie 
wysokie w związku z występowaniem zja-
wiska dużej kumulacji inwestycji w jed-
nym czasie, co powoduje zmniejszenie 
podaży materiałów i usług budowlanych, 
a w konsekwencji znaczny wzrost ich kosz-
tów. W przypadku braku odpowiednich 
klauzul waloryzacyjnych, co było dość 
powszechnym zjawiskiem w przypadku 
umów zawieranych na podstawie poprzed-
nich wersji przepisów prawa zamówień 
publicznych, po stronie wykonawcy po-
jawia się pokusa, by zaoszczędzić środki 
finansowe właśnie dzięki obniżeniu jakości 
robót czy materiałów. Skutki takich dzia-
łań nie tylko powodują niewłaściwe wydat-
kowanie środków publicznych, ale mogą 
zmniejszać przydatność i trwałość inwe-
stycji, a w skrajnych przypadkach prowa-
dzić nawet do katastrof budowlanych. 
Tego typu działania będą stanowić zwykle 



Nr 4/lipiec-sierpień/2021 55

Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach UE   kontrola i audyt

przestępstwo stypizowane w art. 286 § 1 
Kodeksu karnego, zgodnie z którym karze 
do ośmiu lat pozbawienia wolności podlega 
ten, kto doprowadza inną osobę do nie-
korzystnego rozporządzenia mieniem 
przez wprowadzenie jej w błąd.

Zapobieganiu tego rodzaju oszustwom 
służy przede wszystkim szczególna sta-
ranność w prowadzeniu nadzoru inwestor-
skiego nad wykonawcą oraz wprowadzanie 
długich terminów gwarancji należytego 
wykonania robót. Na pewno skutecznym 
narzędziem jest realizacja projektów w for-
mule partnerstwa publiczno-prywatne-
go, w której partner prywatny pozostaje 
zwykle przez stosunkowo długi czas odpo-
wiedzialny za zarządzanie i utrzymywanie 
wybudowanej infrastruktury. Przeciw-
działając temu zjawisku w ramach wdra-
żania Programu Infrastruktura i Środo-
wisko podjęto także dwa zasadnicze typy 
działań wspieranych ze środków pomocy 
technicznej Programu, tj.:

 • udzielono pomocy na budowę i funkcjo-
nowanie laboratoriów GDDKiA, które wy-
konują badania stosowanych przy budowie 
dróg materiałów budowlanych;

 • wsparto służby wojewódzkich inspekcji 
nadzoru budowlanego, które m.in. prowadzą 
kontrole projektów oraz badają spełnianie de-
klarowanych wartości użytkowych przez sto-
sowane w inwestycjach wyroby budowlane.

Zapobieganie posługiwaniu się 
fałszywymi dokumentami

Fałszowanie dokumentów może wystąpić 
na wszystkich etapach prowadzenia pro-
jektu UE oraz dotyczyć różnych rodzajów 
i form dokumentów. Fałszerstwo zdarza 
się już na etapie składania wniosku o dofi-
nansowanie, w którym bywa poświadczona 

nieprawda lub przedstawiona np. fałszy-
wa gwarancja bankowa, mająca potwier-
dzać sytuację finansową wnioskodawcy. 
Do fałszerstw może dochodzić na etapie 
prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub przedkładania 
dokumentów towarzyszących wnioskowi 
o płatność w celu uzyskania refundacji 
poniesionych wydatków (zwłaszcza fak-
tur lub potwierdzeń dokonania płatności). 
Fałszerstwo może wystąpić u beneficjenta 
i jego kontrahenta. Różnego rodzaju prze-
stępstwa przeciwko wiarygodności do-
kumentów określone zostały w rozdziale 
XXXIV Kodeksu karnego.

Obecnie instytucje dokonują weryfika-
cji dokumentów przedkładanych w for-
mie elektronicznej, co może stanowić ba-
rierę w identyfikacji ryzyka podrobienia 
czy przerobienia dokumentu. Istotne zna-
czenie ma więc badanie oryginałów w sie-
dzibie beneficjenta w trakcie prowadzo-
nych kontroli na miejscu realizacji projektu. 
Do zalecanych form przeciwdziałania fał-
szowaniu dokumentów należą też specja-
listyczne szkolenia pracowników. Istotna 
jest współpraca pomiędzy poszczególny-
mi organami. Przykładowo, ani instytucja 
zarządzająca, ani działająca w jej imieniu 
instytucja pośrednicząca czy wdrażająca 
nie posiada uprawnień do badania kontra-
hentów beneficjenta (np. wykonawców, 
podwykonawców) w celu np. ustalenia, 
czy rzeczywiście dany dokument został 
wystawiony. Dlatego ważne jest ustalenie 
odpowiednich procedur, w ramach których 
istnieją jasno określone sposoby postępo-
wania w sytuacji wątpliwości dotyczących 
autentyczności dokumentu, przewidują-
ce także możliwość uzyskania wsparcia 
od odpowiednich organów.
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Włączenie beneficjentów do systemu 
zwalczania nadużyć finansowych

Skuteczne zwalczanie nadużyć nie byłoby 
możliwe bez zaangażowania do tego proce-
su przede wszystkim beneficjentów pro-
wadzących projekty. Dlatego w niektó-
rych programach operacyjnych nałożono 
na nich także obowiązki w tym obszarze, 
np. dotyczących konieczności przeprowa-
dzenia analizy ryzyka nadużyć w projekcie, 
przeciwdziałania konfliktowi interesów 
czy też upowszechnienia mechanizmu 
służącego sygnalizowaniu nieprawidłowo-
ści. W wypadku Programu Infrastruktu-
ra i Środowisko instytucja zarządzająca 
wydała specjalny Poradnik81. Opisuje po-
szczególne rodzaje nadużyć wraz z propo-
zycjami przeciwdziałania im, konsekwen-
cje ich wystąpienia, zawiera także proste 
narzędzie do przeprowadzenia samooceny 
ryzyka nadużyć w projekcie. Dokument 
ma charakter dość uniwersalny i może być 
z powodzeniem wykorzystywany przez be-
neficjentów innych programów lub insty-
tucje publiczne w zapobieganiu korupcji.

W  2020  r. przeprowadzono bada-
nie wśród  beneficjentów Programu, 
które miało na celu ocenę świadomości 
ryzyka nadużyć finansowych oraz narzę-
dzi antykorupcyjnych wykorzystanych 
przy realizacji projektów unijnych82. Zde-
cydowana większość za przydatny uzna-
ła stosowany w Programie mechanizm 
służący anonimowemu sygnalizowaniu 

81 Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym, w szczególności w ramach projektów reali-
zowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, <https://www.pois.gov.pl/strony/o-pro-
gramie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w 
-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/>.

82 Raport wraz z prezentacją podsumowującą dostępny pod adresem: <https://www.pois.gov.pl/strony/wiado-
mosci/badanie-na-temat-przeciwdzialania-i-zwalczania-naduzyc-finansowych-w-wydatkowaniu-srodkow-ue/>.

nieprawidłowości. Beneficjenci wyrazi-
li także zainteresowanie objęciem swo-
ich projektów tzw. paktem uczciwości 
oraz korzystaniem z narzędzi przydatnych 
do badania zgodności i jakości wyrobów 
budowlanych. Głównym wnioskiem z ba-
dania było potwierdzenie istnienia wyso-
kiej świadomości zagrożeń i konsekwencji 
wystąpienia nadużyć w projekcie. Więk-
szość ankietowanych jest świadoma ry-
zyka np. konfliktu interesów czy zmów 
przetargowych, a co więcej, stosuje dodat-
kowe mechanizmy zapobiegające tym zja-
wiskom.

Podsumowanie
Przez najbliższe lata państwa członkowskie 
będą wydatkować środki z największego 
w historii UE pakietu, na który składają 
się fundusze dotyczące wieloletnich ram 
finansowych (2021–2027) oraz planu od-
budowy. Mają one pomóc w wyjściu z kry-
zysu oraz zapewnić podstawy do budo-
wy bardziej nowoczesnej i równomiernie 
rozwijającej się Europy. Wyeliminowanie 
nadużyć przy wydatkowaniu tych środków 
będzie stanowić wyzwanie. Niemniej wy-
daje się, że ich minimalizacja jest możliwa, 
ponieważ w ostatnich latach instytucje 
UE nadały temu priorytet. Podjęto szereg 
inicjatyw organizacyjnych i legislacyjnych 
związanych np. z powołaniem Prokuratury 
Europejskiej czy też harmonizacją prze-
pisów karnych dotyczących nielegalnych 
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działań podejmowanych na szkodę intere-
sów Unii. Opracowano dokumenty o cha-
rakterze strategicznym, w których usta-
lono konkretne cele do osiągnięcia. Wy-
dano zalecenia pomocne w praktycznym 
wdrażaniu rozwiązań antykorupcyjnych. 
Mają zwiększyć pewność co do prawidło-
wości wydatkowania środków. Efektem 
podjętych inicjatyw było przyjęcie prze-
pisów uzależniających uzyskanie unijnego 
wsparcia od przestrzegania zasad państwa 
prawa, które mają być rękojmią ochrony 
interesów finansowych UE.

Do działań w obszarze zwalczania 
nadużyć zaangażowano także instytu-
cje zarządzające w poszczególnych kra-
jach członkowskich UE, odpowiedzial-
ne za wdrażanie programów finansowa-
nych w ramach polityki spójności. Są one 
wprost zobowiązane do wprowadzenia 
skutecznych środków zwalczania nad-
użyć finansowych. Muszą posiadać sta-
bilny i wiarygodny system zarządzania 
i kontroli, uwzględniający kwestie zwią-
zane z ochroną interesów finansowych 
UE. Podjęły one wiele inicjatyw, do któ-
rych można zaliczyć m.in. wprowadze-
nie cyklicznych analiz ryzyka oszustw, 
mechanizmów ułatwiających zgłaszanie 
nieprawidłowości oraz udział w realizacji 
paktu uczciwości. Owocem tych działań 
jest zwiększenie ilości wykrytych oszustw 
przez instytucje zarządzające83. Niezbędne 
jednak będzie dalsze ustrukturyzowane 
i przemyślane podejście oparte na wiary-
godnej analizie ryzyka, do której należy 
wykorzystać zdobycze nowych technologii 

83 Już w 2014 r. 64% nadużyć finansowych zostało wykrytych przez instytucje zarządzające, a nie wyspecjalizowane 
w tym obszarze organy, Wspólna Strategia KE dot. Zwalczania Nadużyć 2015–2020 (JAFS 2015–2020), s. 22.

informatycznych, aby zwiększyć skutecz-
ność działań.

Biorąc jednak pod uwagę wielowymia-
rowość zjawisk korupcyjnych, działania 
samych instytucji odpowiedzialnych 
za prawidłowe wykorzystanie środków 
unijnych nie będą wystarczające. Przed-
stawione w artykule mechanizmy i na-
rzędzia powinny być wdrażane nie tylko 
przez instytucje bezpośrednio zajmujące 
się funduszami unijnymi, ale i przez inne 
organy na poziomie rządowym i samorzą-
dowym, a także samych beneficjentów 
unijnego wsparcia. W tym celu można 
wykorzystać wiele dostępnych porad-
ników publikowanych przez instytucje 
zajmujące się przeciwdziałaniem korupcji, 
np. przez CBA. Niezbędna jest także ści-
sła współpraca i wymiana informacji po-
między różnymi podmiotami, ułatwia-
jąca zapobieganie, wykrywanie nadużyć, 
a także odpowiednie zarządzanie rozli-
czaniem środków unijnych. Podkreślenia 
wymaga, że zgodnie z Traktatem lizboń-
skim za zwalczanie nadużyć odpowiada-
ją państwa członkowskie, a więc na po-
ziomie każdego kraju należy ustanowić 
taki system, który zapewni skuteczną 
walkę z wszelkimi przejawami działań 
powodujących szkodę w budżecie UE. 
W tym celu konieczne wydaje się wypra-
cowanie i wdrożenie w Polsce kolejnego 
programu antykorupcyjnego o charak-
terze strategicznym, który będzie odpo-
wiedzią na aktualne wyzwania z jedno-
czesnym zapewnieniem odpowiednich 
środków finansowych na jego realizację 
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(w tym z dostępnych na ten cel źródeł 
z budżetu UE).

Z podjętych inicjatyw na szczególną 
uwagę zasługują mechanizmy służące sy-
gnalizowaniu nieprawidłowości. Jak wska-
zują badania, jest to najskuteczniejsze na-
rzędzie wykrywania nielegalnych działań. 
Kluczową kwestią będzie przygotowanie 
i implementacja w Polsce przepisów dy-
rektywy unijnej służącej ochronie sygna-
listów, która powinna bazować nie tylko 
na minimalnych wymogach w niej okre-
ślonych, ale także na doświadczeniach in-
nych państw, które takie systemy wdrożyły 
i wcześniej wykorzystywały. Równolegle 
niezbędne jest podjęcie działań informacyj-
nych, które uświadomią korzyści płynące 
z funkcjonowania takiego instrumentu, 
przełamujące także negatywne postrze-
ganie osób zgłaszających nadużycia.

Należy podkreślić, że nie ma jednej re-
cepty na przeciwdziałanie nadużyciom, 
ponieważ występują w różnych obszarach 
i mają odmienny charakter. Niezbędne 
jest więc zaangażowanie wszystkich inte-
resariuszy, a także społeczeństwa przez za-
pewnienie pełnej przejrzystości podejmo-
wanych decyzji i działań, także w odnie-
sieniu do sposobu wydatkowania środków 
UE. Powinny być rozwijane narzędzia 
umożliwiające łatwy wgląd w proces re-
alizacji zamówień publicznych w celu spra-
wowania kontroli społecznej nad sposobem 
wydatkowania środków budżetowych. 

84 Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Przykładem takiego mechanizmu może 
być pakt uczciwości, który powinien zo-
stać przetestowany na większej liczbie 
inwestycji. Warto jednak zastanowić się 
także nad wypracowaniem narzędzi in-
formatycznych umożliwiających automa-
tyczne śledzenie, np. postępów realizacji 
zamówień i ich efektywności.

Elementem uzupełniającym musi być też 
odpowiednia reakcja na wszelkiego rodzaju 
wykryte nadużycia finansowe, polegają-
ca na wyciągnięciu wniosków, ale także 
przykładnym, ale równolegle proporcjo-
nalnym ukaraniu sprawców. Stosowane 
sankcje muszą mieć efekt odstraszający 
i być emanacją zasady „zero tolerancji” 
dla korupcji. Równolegle, niezbędne jest 
promowanie zasad etycznego postępowa-
nia zarówno wśród urzędników, benefi-
cjentów, jak i całego społeczeństwa. Wpro-
wadzanie dodatkowych regulacji, proce-
dur czy powoływanie nowych organów 
nie będzie wystarczające, jeśli zabraknie 
troski o o kulturę uczciwości i budowę 
zaufania do organów państwa.

MARCIN SZYMAŃSKI
zastępca dyrektora
Departamentu Programów  
Infrastrukturalnych
Ministerstwa Funduszy  
i Polityki Regionalnej84

Artykuł przedstawia poglądy Autora i nie należy ich utożsamiać ze stanowiskiem instytucji, z którymi jest związany.
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ABSTRACT
Fight Against Fraud in the EU Funds – Tools Used in European Funds Spending – Part II
In the next years, Member States will be spending funds from the EU’s largest package 
ever. It comprises money from the multi-annual financial perspective (2021–2027) 
and the reconstruction plan – designed to mitigate the crisis and provide the basis for 
developing modern and sustainable Europe. It will be a great challenge to eliminate 
fraud in the funds spending. However, it seems feasible to reduce fraud because over 
the last years EU institutions have made fraud combating their priority. The second 
part of the article related to the protection of EU financial interests focuses on mea- 
sures and good practices examples that may significantly contribute to counteracting 
corruption, understood in a broad sense. It describes tools that are applied mainly by 
the institutions responsible for EU funds implementation aimed at identifying fraud, 
including a mechanism for anonymous reporting on irregularities (in the context of the 
Whistleblower Directive). The author discusses potential instruments developed in 
response to the most frequent irregularities areas, i.e. breaches in public procurement, 
conflicts of interests, or collusive tendering. An innovative instrument, designated for 
social control of public funds spending – the so called integrity pact – has been dis-
cussed in more detail. The author also presents IT tools to increase public spending 
transparency and to identify suspicious transactions. 

Marcin Szymański, Deputy Director, Department of Infrastructural Programmes,
Ministry of Development Funds and Regional Policy

Key words: fraud, EU funds, management control, fraud detection, integrity pact, IT tools, 
bid rigging
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The second part of the article related to the protection of EU financial 
interests against fraud focuses on measures and good practices examples 
that, if implemented within the management and control system, may si-
gnificantly contribute to counteracting corruption. The examples of me-
chanisms are related to highest-risk areas, and refer to both measures for 
prevention and for identification of suspected fraud. The article describes 
tools that are applied mainly by the institutions responsible for EU funds 
implementation aimed at identifying fraud, including a mechanism for 
anonymous reporting on irregularities. The article also discusses poten-
tial instruments developed in response to the most frequent irregularities 
areas, i.e. breaches in public procurement, conflicts of interests, or collu-
sive tendering. An innovative instrument, designated for social control of 
public funds spending – the so called integrity pact – has been discussed 
in more detail. The author also presents IT tools to increase public spen-
ding transparency and to identify suspicious transactions. The examples 
of mechanisms referred to in the article can be successfully used in prac-
tice by all public administration entities, and contribute to the develop-
ment of integrity culture and increased trust in state bodies.

Fight Against Fraud  
in the EU Funds

Tools Used in European Funds Spending – Part II

MARCIN SZYMAŃSKI

Anti-Fraud System Elements
The recommendation of the OECD 
Council on public integrity1 emphasises 

1 Recommendation of the Council on Public Integrity, 26 January 2017 -C(2017)5, <https://www.oecd.org/
gov/ethics/integrity-recommendation-polish.pdf>.

that effective fight against corruption 
is possible through ensuring integrity 
in the public sector, through consist-
ent adherence to common values, prin-
ciples and ethical norms, and through 
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prioritising public interest over private 
interest. However, it does not suffice 
to introduce a bigger number of princi-
ples and their more rigorous execution. 
A holistic attitude is indispensable, along 
with cherishing integrity culture across 
society. Effective fraud combating can 
be possible only if high integrity stand-
ards are applied, if the issue is addressed 
in a systemic and consistent manner, 
and if all competent public bodies are 
actually involved. It is also important 
to use the potential of civil society or-
ganisations.

Therefore, anti-corruption policies must 
focus simultaneously on all elements of 
fraud combating, i.e. firstly, on prevention, 
secondly, on detection, and thirdly, on ap-
propriate follow-up measures. 

2 Source: Guidance for Member States and Programme Authorities entitled Fraud Risk Assessment and Effective  
and Proportionate Anti-Fraud Measures, June 2014, EGESIF_14-0021-00 16/06/2014, p. 13 (hereinafter 
referred to as: EC Guidance on Fraud Risk Analysis).

3 Donald R. Cressey, Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement, Montclair, 
NJ, Patterson Smith 1973, p. 30.

1. Prevention. In accordance with the tra-
ditional concept of explaining corruption 
prone conditions (so called Cressey’s Fraud 
Triangle3), apart from pressure, motiva-
tion stemming, e.g. from living conditions, 
and rationalisation, resulting, for example, 
from low income, an opportunity is indis-
pensable, resulting from a weak internal 
control system. Hence, prevention is a key 
element of a system for combating fraud, 
implemented mainly through:

 • high standards of integrity and ethical 
conduct, which should be ensured among 
others through a system of trainings and 
appropriate “tone at the top” – especially 
at the management level demonstrating 
no tolerance for any breaches;

 • strong, based on a reliable risk analysis, 
internal control system at each level, and 

Fraud Risk

Internal Control System

Policy  
Responsibilities, Training, Reporting mechanisms

Ethical Culture

Figure 1. Elements designed for fraud combating

Source: Based on the EC Guidance2.
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in the case of EU funds, also at the benefi-
ciary level. The system should ensure that 
appropriate anti-fraud procedures and me-
chanisms are designed and implemented,

 • transparent legislative process, clear and 
easy to implement provisions, comprising 
deterrent sanctions,

 • high level of transparency of public ac-
tivities, which allows for easy social con-
trol and increases social awareness as for 
public institutions activities.
2. Detection. It is the most difficult ele-
ment of fraud combating. Effective de-
tection of irregularities may be possible 
thanks to, among others:

 • properly designed system for control 
and verification, aimed at detecting fraud,

 • ensuring high quality staff capable of 
detecting fraud symptoms,

 • application of effective channels for re-
porting on suspected fraud, as well as ap-
propriate use of this information,

 • effective use of IT tools, including data-
bases e.g. for detecting double financing.
3. Follow-up. Inclination for fraud increases 
if an impression exists that the probability 
of detecting a fraud or severe punishment 
is low. This element of the process should 
focus on:

 • defining clear procedures for conduct 
and reporting on suspected fraud,

 • fast and effective cooperation and 
exchange of information among institu-
tions, especially with law protection bo-
dies and secret service,

4 United Nations Convention Against Corruption, adopted by the UN General Assembly on 31 October 2003 
(Dz.U. 2007 No 84 item 563). An appraisal of the implementation of obligations stemming from the Convention 
can be accessed in: Makowski G., Nowak C., Wojciechowska-Nowak A.: Realizacja wybranych postanowień 
Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce. Fundacja im. Stefana Batorego, 2015.

 • effective criminal proceedings,
 • application of sanctions of deterrent 

nature,
 • effective recovery of unduly paid funds,
 • recording all fraud cases and suspected 

fraud in order to introduce improvements 
to be used at the stage of prevention and 
detection.

Anti-fraud mechanisms should be there-
fore built in the internal control system 
of a given institution. Among the main 
objectives of internal control, set forth in 
the Act on public finance, vital from the 
perspective of fraud prevention, the fol-
lowing should be emphasised:

 • ensuring compliance with the law and 
procedures,

 • ensuring compliance with and promo-
tion of ethical conduct,

 • effective risk management.

Anti-Fraud Policy
A point of departure for anti-corruption 
measures, which allows to systematise the 
approach to fraud combating, should be an 
anti-corruption policy at the appropriate 
national level. At the end of 2006, the Unit-
ed Nations Convention Against Corrup-
tion4 was adopted, which obliged Poland 
to implement and maintain a coordinated 
anti-corruption policy that promotes par-
ticipation of society, and reflects the prin-
ciples of the rule of law, proper manage-
ment of public affairs and public property, 
transparency and accountability (Article 
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5(1) of the Convention). To be effective, 
the obligations set forth in the Convention 
should be implemented through strate-
gic documents. The EC also encouraged 
Member States to adopt such documents 
and to this end the EC issued compre-
hensive guidelines that to a large extent 
use and refer to examples and experience 
of individual EU Member States5. The 
guidelines present the desired process of 
preparing, introducing and evaluation of 
strategy effectiveness, as well as propose 
a strategy structure, with its key element 
being an action plan with expected results 
to be achieved.

In Poland, no national strategy has been 
developed that would be strictly dedicated 
to combating fraud in EU funds. Maintain-
ing a holistic approach, in 2014 Govern-
ment Programme for Corruption Prevention 
for 2014–20196 was elaborated, aimed at 
reducing corruption through strengthening 
preventive and educational measures in 
society and public administration, as well 
as through increasing the effectiveness of 
the fight against corruption7. It is worth 

5 Guidelines on National Anti-Fraud Strategies Ref. Ares(2016)6943965 – 13/12/2016, ‚Guidelines for Na-
tional Anti-Fraud Strategies for European Structural and Investment Funds (ESIF) Ref. Ares(2015)130814 
– 13/01/2015, Practical steps towards drafting of a National Anti-Fraud Strategy, Ref. Ares(2015)5642419 
– 07/12/2015.

6 Resolution No 37 of the Council of Ministers of 1 April 2014 (M.P.2014.299), on the basis of Article 19(2) 
of the Act of 6 December 2006 on the rules for development policy implementation.

7 The first anti-corruption strategy in Poland was adopted in September 2002, called Programme for Combat-
ing Corruption – Anti-Corruption Strategy, which was later elaborated with the Programme for Fight Against 
Corruption – Anti-Corruption Strategy – 2nd Stage of Implementation 2005–2009.

8 Implementation of the Government Programme for Corruption Prevention for 2014–2019 (Polish name of the 
audit: Wdrożenie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 – P/15/007).

9 <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wdrazaniu-rzadowego-programu-przeciwdzialania-korupcji.html>.
10 For more details see: W. Jasiński, Rządowy program przeciwdziałania korupcji Kształtowanie polityki anty-

korupcyjnej w latach 2014–2019, “Kontrola Państwowa” No 5/2014, p. 95.
11 Resolution No 207 of the Council of Ministers of 19 December 2017 (M.P. 2018 item 12).
12 <https://cba.gov.pl/pl/antykorupc/rzadowy-program-przeciw/3409,Rzadowy-Program-Przeciwdzialania 

-Korupcji-na-lata-2018-2020.html>.

observing that the implementation of the 
programme was audited by the Supreme 
Audit Office8, and the audit revealed de-
lays in the programme implementation, 
as well as its weaknesses, e.g. the lack of 
detailed schedules for individual initia-
tives, not precise indicators, the lack of an 
effective system for information exchange 
and cooperation – among those who im-
plemented individual tasks, as well as be-
tween the academics and the non-govern-
mental sector9. Moreover, the programme 
contained significant deficiencies, e.g. the 
issue of whistleblower protection was not 
discussed at all, nor was the issue of po-
litical parties funding10.

The programme for 2014–2019 was 
replaced in 2017 with another version 
covering the years 2018–202011, desig-
nated as a tool to ensure flexible plan-
ning and management of legislative, 
operational, preventive and education-
al measures to be taken by state servic-
es and bodies in the area of corruption 
prevention12. In general, the contents 
of the programme are in line with the 
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suggestions of the EC guidance referred 
to above. The programme sets the main 
goal, namely “actually reduce corruption 
crimes in the country and increase so-
cial awareness in the area of preventing 
corruption behaviours”. An advantage of 
the programme is the regular reporting 
process and publication of information 
on its progress, which indicates the tasks 
performed by individual administrative 
units, including those not directly indi-
cated in the programme, yet contribut-
ing to corruption prevention. Unfortu-
nately, the main goal of the programme 
implementation, which was improving 
Poland’s performance in the Transpar-
ency International Corruption Percep-
tions Index, has not been achieved (62 
points in 2016). It was expected that 
by 2020 Poland would reach 65 points, 
while in 2020 the index for Poland was 
5613 and it translated also into a drop 
in the ranking. Transparency Interna-
tional listed Poland as an example of 
one of the greatest drops in the index 
among the EU Member States (from 65 
in 2015 to 56 in 2020)14. However, the 
measures taken within the programme 
should be appreciated, e.g. Guidance on 
Developing and Implementing Effective 
Compliance Programmes in the Public 
Sector and Anti-Corruption Guidance 
for the Public Administration as for Uni-
fied Institutional Solutions and Rules of 
Conduct for Officials and Persons from 
the PTEF Group, issued by the Central 
Anti-Corruption Bureau (CBA) in 2020. 

13 <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl#>.
14 <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2020-western-europe-eu>.

These documents can be helpful in im-
proving organisational and procedural 
solutions for corruption prevention in 
public sector units.

With regard to EU funds, the Guidance 
on management verifications of Opera-
tional Programmes for 2014–2020 needs 
to be referred to. It obliges all operational 
programmes managing authorities to de-
velop a document on preventing corrup-
tion and ways to deal in situations when 
corruption or fraud has been detected, 
including conflicts of interests (Chapter 
8 of the Guidance). Individual managing 
authorities have elaborated such docu-
ments, in different forms, such as guid-
ance, recommendations or instructions. 
An example here are the Recommenda-
tions on Irregularities Preventing and  
Correcting, Including Fraud, Within the  
Infrastructure and Environment Opera-
tional Programme 2014–2020, which pres-
ent, e.g. the most frequent types of fraud 
in infrastructural projects, suggested reme-
dial measures, ways of proceeding in the 
case when a fraud has been detected, rules 
for conducting a fraud risk analysis by all 
institutions within the operational pro-
gramme implementation system, as well 
as the issues related to irregularities and 
fraud monitoring and settlement. Adopting 
separate documents on fraud prevention 
for each programme seems to be a good 
solution, considering the legal responsibil-
ity of each managing authority, as well as 
the specifics and diversity of the projects 
implemented.
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Control Environment  
and Ethics Culture
Effective fraud combating within a given 
institution is not possible without a stable 
internal control system, including particu-
larly control environment and appropriate 
organisational culture.

Robust ethical culture in an organi-
sation creates favourable conditions for 
eliminating one of the elements that are 
a precondition for fraud occurrence, i.e. ra-
tionalisation, which is an excuse for illegal 
behaviours, e.g. the conviction that illegal 
activity is a norm within the institution. 
A culture for fraud combating may thus 
stop potential fraudsters and engage the 
whole staff in fraud combating. The fol-
lowing tools can be used for establishing 
integrity culture:
1. declaration of objectives – a clear mes-
sage inside and outside an organisation, 
showing that highest ethical standards are 
striven for,
2. codes of ethics – properly communi-
cated, known and observed by the staff 
of an institution, including those related 
to the issue of (not) accepting gifts and 
hospitality, as well as procedures related 
to conflict of interests management,
3. engagement of the management and tone 
at the top15 – clear and frequent messages 
from top management expressing the ex-
pectation to meet highest ethical stand-
ards. It should be accompanied with infor-
mation on controls aimed at preventing and 
detecting fraud, as well as with notifying 

15 Item 4.2.1 of the EC Guidance on Fraud Risk Analysis.
16 Details on ethics advisors can be accessed from the Civil Service website: <https://www.gov.pl/web/

sluzbacywilna/doradca-ds-etyki>.

competent bodies of fraud cases – in order 
to verify them and punish perpetrators,
4. employment policy favouring open, com-
petitive recruitment that leads to employ-
ing experts engaged in integrity promotion 
(ethical issues may also be a criterion in 
the recruitment process in assessing the 
skills of candidates),
5. appointing ethics advisors. Ethics advisor 
should be reliable person from the office, 
who can be addressed by staff members in 
the case of ethical doubts, in order to ob-
tain advice on how to proceed. An ethics 
advisor should also support, on a daily basis, 
the manager of the entity in promoting 
ethical values of the organisation16,
6. assigning responsibilities to staff mem-
bers and clear division of duties,
7. establishing inter-institutional cooper-
ation allowing for permanent exchange of 
information and experience with other 
organisations, especially with law pro-
tection bodies. An example here can be 
the cooperation agreement between the 
Office of Competition and Consum-
er Protection (UOKiK) and the Public 
Procurement Office (UZP) concluded in 
2017, aimed to increase the effectiveness 
of the performance of their basic tasks. 
It foresees, e.g. exchange of information 
related to the risk of irregularities in the 
public procurement system, and practic-
es that limit competitiveness, especially 
collusive tendering. As for cooperation in 
the field of appropriate use of EU funds 
in Poland we can refer to the following 
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agreements concluded by the minister 
of regional development with:

 • Public Procurement Office, related to, 
among others, exchange of information on 
public procurement verifications,

 • State Prosecutor’s Office, related to ex-
changing information on ongoing or com-
pleted criminal proceedings related to EU 
funded projects,

 • Central Anti-Corruption Bureau on 
providing its organisational units with 
information gathered in the IT system 
for supporting operational programmes 
implementation – SL2014,

 • Agency for Restructuring and Modern-
isation of Agriculture on exchange of in-
formation in order to perform cross-check 
audits to prevent double financing of the 
same expenditure from EU funds17.
8. an important role can be also played 
by the internal audit function, whose task 
is independent assessment of internal con-
trol functioning for the top management 
of the organisation and related advisory 
role. Work of internal auditors may con-
tribute to improvements in organisational 
culture, as well as to strengthening con-
trols, i.e. actually limiting “opportunities” 
for fraud,
9. training policy and awareness raising 
– training should provide not only theore-
tical knowledge, but practical as well, in 
order to facilitate detection and to ensure 
appropriate response to cases of suspected 

17 <https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/zasady-wspolpracy-instytucji-koordynujacej-umowe-partnerst-
wa-z-cba-prokuratura-krajowa-i-arimr-w-zakresie-nieprawidlowosci-oraz-kontroli-krzyzowych>.

18 Available from: <https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/etyka-w-urzedzie>.
19 <https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/zalecenie-szefa-sluzby-cywilnej>.
20 <https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/e-learning>.

fraud if such are identified. Awareness ra-
ising may also be less formalised, e.g. thro-
ugh bulletins, instructions, posters, intra-
net pages, as well as though putting ethics 
related issues on group meetings agendas. 
As for civil service, it is worth mentioning 
the important role of the Head of Civil 
Service in setting high integrity standards. 
With a view to performing the obligation 
to safeguard civil service principles, several 
initiatives have been taken, e.g.:

 • website dedicated to ethics in the Civil 
Service18, where all necessary documents 
related to compliance with integrity prin-
ciples are posted,

 • dissemination of the Recommendation 
of the OECD Council on Public Integrity,

 • issuing the recommendations of the 
Head of the Civil Service on promotion 
of integrity culture in the Civil Service19,

 • development of a training package on 
ethics and solving ethical dilemmas for 
various target groups,

 • development of a questionnaire for anon-
ymous self-assessment of the organisation’s 
integrity culture,

 • coordination of the works of the team 
of ethics advisors in the Civil Service, ap-
pointed in 2017,

 • creation of an e-learning platform for 
remote training of various groups (per-
sons at higher positions in the Civil Ser-
vice, persons at lower positions, and new 
members of the Civil Service)20.
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Similar measures aimed at awareness 
raising as for ethical conduct are also taken 
by the Central Anti-Corruption Bureau, 
which is the host of the internet service 
on anti-corruption: antykorupcja.gov.pl, 
where information is available on ethi-
cal issues. The Bureau has also launched 
an e-learning platform targeting various 
groups. Each training module is conclud-
ed with a knowledge test. Once the test 
is passed, a certificate on the course com-
pletion can be generated21.

A systemic approach to corruption pre-
vention can also be applied through intro-
ducing norms developed e.g. by the Inter-
national Organisation for Standardisation 
(ISO):

 • ISO 19600 “Compliance management 
systems – Guidelines”22, whose objectives 
are close to those of internal control sys-
tems. The standard is a set of guidance 
related to ensuring the effectiveness of 
compliance management systems. Com-
pliance is understood in a broad way, not 
only as compliance with legal regulations, 
but also as compliance with values, ethical 
norms, standards and social expectations;

 • standard PN-ISO37001:2017-05, direct-
ly dedicated to corruption combating, en-
titled “Anti-bribery management systems 
– Requirements with guidance for use”. 
It was based on the British standard, in 
force since 2011, BS10500 “Anti-bribery 
management system”, developed by the 
British Standards Institution (BSI).

21 <https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/>.
22 <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19600:en>.
23 For more information visit: <https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/how/improving-investment/>.
24 <https://ec.europa.eu/antifraud-knowledge-centre/index_pl>.

It is worth emphasising that a series of 
initiatives as for administrative potential 
building has been implemented by the 
Directorate-General Regional and Urban 
Policy23, aimed at ensuring that Member 
States can best use funds within the Co-
hesion Policy and meet challenges related 
to their use through improving their struc-
tures, human resources, systems and tools. 
These can include, among other, a system 
for exchanging information, practices and 
experience among various Member States 
(Taiex Regio Peer 2 Peer), organisation of 
training for managing, certifying and audit 
authorities, developing tools for preparing 
action plans for administrative capacity 
building. Also worth noting is a new IT 
platform (EU Funds Anti-fraud Knowledge 
and Resource Centre) established by the 
EC for the anti-fraud practicioners. It con-
tains videos, good practices examples, case 
studies, links to relevant legislation and 
other material on fraud24.

Fraud Risk Management
The effectiveness of anti-corruption 
measures can be ensured through focus-
ing resources, which are usually limited, 
on the highest risk areas. In order to es-
tablish which areas these are, a risk anal-
ysis should be made in a comprehensive 
and systematic manner. In the case of 
EU funds, in order to facilitate managing 
authorities in performing the obligation 
to introduce fraud combating measures 
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(set forth in the provisions of Regulation 
1303/2013), the EC issued guidance en-
titled Fraud Risk Assessment and Effec-
tive and Proportionate Anti-Fraud Mea- 
sures25. The EC recommends a proactive 
and well-structured approach to fraud 
risk management. As a result of such 
measures, solid internal control systems 
should be established, to contribute to ef-
fective prevention or detection of fraud. 
However, it has to be considered that the 
mechanisms implemented should not 
pose a huge administrative burden. The 
guidance indicates that the tools imple-
mented should vary depending on the 
specifics of the given operational pro-
gramme. An accompanying element of 
risk management should be a clear dec-
laration on involvement of institutions 
in fraud combating, as a deterrent for 
potential fraudsters.

The EC guidance comprises a tool for 
fraud risk assessment in the three basic 
processes of projects implementation:

 • selection stage, choosing projects for 
co-financing,

 • implementation and verification (audit) 
stage,

 • expenditure settlement stage, including 
certification and payment settlement.

Cyclical risk analyses are aimed to help 
identify areas to which most attention 
should be paid; as a result it will be 

25 Guidance for Member States and Implementing Authorities, June 2014, EGESIF_14-0021-00 16/06/2014.
26 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
27 Recommendations on Irregularities Prevention and Correction, Including Fraud, Within the Infrastructure 

and Environment Programme 2014–2020 <https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/za-
lecenia-w-zakresie-przeciwdzialania-i-korygowania-nieprawidlowosciw-tym-naduzyc-finansowych-w-ra-
mach-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/>.

possible to introduce control mecha-
nisms to limit the probability or conse-
quences of fraud to an acceptable level. 
The guidance also contains a list of po-
tential control mechanisms that can be 
applied by authorities in order to reduce 
the possibility of risk, or to increase the 
probability of its detection.

The risk management methodology pro-
posed by the EC in the guidance is based 
on the following sequence of measures:

 • gross risk evaluation for a given fraud in 
one of the processes indicated,

 • indication of existing control mechani-
sms and evaluation of their effectiveness,

 • net risk analysis concerning existing con-
trol mechanisms,

 • proposing and implementing additio-
nal mechanisms if the net risk level is not 
acceptable.

The manner for risk assessment is 
evaluated by the audit authority, which 
to this end can use the checklist included 
in Annex 4 to the EC guidance.

Risk management is effective if it is con-
ducted regularly and constantly improved 
based on the appraisal of the effectiveness 
of procedures in place. It can be best illus-
trated with the diagram elaborated by the 
ECA in Special Report No 6/2019, based 
on the COSO model26:

For instance, in the case of the Infra-
structure and Environment Programme27, 
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the risk assessment process covers all the 
authorities involved in the Programme 
implementation, which appoint a spe-
cial team for conducting analyses. These 
analyses are made at least once a year and 
they take into account the results of the 
review of all processes, procedures and 
control mechanisms related to potential 
or actual fraud cases. On this basis, each 
risk that has been identified is assigned 
with appropriate control mechanisms, 
preventing fraud or allowing for its de-
tection. The results of the analysis made 
by individual authorities within the In-
frastructure and Environment Opera-
tional Programme are submitted to the 
managing authority that, on this basis, 
conducts an analysis for the whole pro-
gramme, comprising also conclusions and 
recommendations to be implemented in 
all programme authorities or individual 
sectors.

Detection – Tools to Identify Fraud

Above a risk management model aimed 
at ensuring an effective control system, 
immune to a possibility of fraud, has been 
described. The system should also com-
prise tools for effective identification of 
fraud in individual projects or transactions. 
Such tools include:

Sampling of Highest Risk Projects 
or Transactions

It is not justified, purposeful nor possible 
to examine all projects and expenditure. 
Audits must always be effective and pro-
portionate, so we have to consider their 
costs and expected results. In the case of 
EU projects within the Cohesion Policy 
there is a requirement to examine every 
payment application of a beneficiary, while 
the scope and detail of the examination 
depends on the procedures and risk assess-
ment adopted. Simultaneously, not every 

DETECT

Perform 
a comprehensive 

fraud risk assessment

Select, develop and deploy 
preventive and detective 
fraud control activities

Monitor the fraud risk 
management process, report 

results and improve the process PREVENT
RESPOND

Figure 2. Fraud risk management

Source: Based on ECA Special Report 6/2019, p. 10.
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project is subject to obligatory on-the-spot 
verification. And it is also the case of the 
appraisal of beneficiaries’ compliance with 
the public procurement procedures. Such 
audits are conducted on a sample of pro-
jects or procurements. Therefore, risk as-
sessment is key here. It should consider 
an audit sample of such projects or pro-
curements where a fraud risk exists. It is 
worth emphasising that with regard to the 
measures of the audit authority, which 
is responsible for setting the error level 
in the transactions of a given operational 
programme, a requirement has been set 
for random sampling, taking at the same 
time the risk level into account28.

Control Checklists

Appropriate design of control procedures, 
including checklists, is an important el-
ement, too. It allows for examining im-
portant aspects of a given expenditure. 
Such checklists should take into account 
the fraud risk and identification of the so 
called red flags. For instance, in the case 
of the Infrastructure and Environment 

28 In accordance with Article 127(1) of the Resolution 1303/2013, the managing authority applies non-statis-
tical methods of sampling based on professional judgement with regard to at least 10% of the expenditure 
declared to the EC during the given accounting year.

29 For instance, a checklist on symptoms that can indicate fraud to be used during an audit of contracts 
awarding, which is Annex No 1d to the recommendations for authorities involved in the implementation 
on the Infrastructure and Environment Operational Programme 2014-2020 with regard to control proce-
dures and the system for annual settlements <https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/ 
zalecenia-dla-instytucji-zaangazowanych-w-realizacje-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko 
-2014-2020-w-zakresie-procedur-kontrolnych-korygowania-wydatkow-oraz-systemu-rocznych-rozliczen/>.

30 Analogically to the International Standard for the Professional Practice of Internal Auditors No 1210.A2 
which reads: Internal auditors must have sufficient knowledge to evaluate the risk of fraud and the manner in 
which it is managed by the organisation, but are not expected to have the expertise of a person whose primary 
responsibility is detecting and investigating fraud.

31 The highest number of fraud – as many as 43% - were detected thanks to notifications. To compare, only 
15% of fraud was detected as a result of the work of internal audit:  
<https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/>.

Operational Programme (POIiŚ), the 
checklists for various control types were 
supplemented with a list of signals that 
can indicate a fraud29. Of course it is vital 
to ensure participation in the process of 
qualified staff, sensitive to fraud risks, able 
to identify them and, at least, to submit 
them for further proceedings to other spe-
cialised bodies30.

Fraud Notification Channels 
and Protection of Whistleblowers

Channels for reporting on irregularities 
are a very effective tool for fraud identi-
fication. The ECA, in Item 34 of Special 
Report 6/2019 indicates, referring to the 
global study on occupational fraud and 
abuse, that mechanisms for notifying about 
irregularities are considered the most im-
portant source of fraud detection. This 
was also confirmed in the Report to the 
Nations 2020, developed by the Associa-
tion of Certified Fraud Examiners31.

Many national and European institu-
tions have such tools at their disposal, 
allowing for anonymous reporting on 
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potential breaches and necessity to take 
appropriate steps. Anonymous infor-
mation, in accordance with respective 
regulations, cannot be considered in the 
complaint mode set forth in the admin-
istrative proceedings code. It can, how-
ever, be extremely valuable and allow for 
taking explanatory or control measures 
by the competent institution, and ulti-
mately lead to fraud detection and hold-
ing the responsible persons accountable.

Usually, forms for reporting on sus-
pected fraud are available from an insti-
tution’s website. Some institutions have 
dedicated telephone lines. The following 
are examples of channels for reporting on 
irregularities:
1. Forms available from the website of the 
European Anti-Fraud Office32 to notify 
about a suspected fraud. They allow for, 
among others, anonymous reporting and 
providing necessary documents. Forms 
allow for further anonymous contact of 
the Office staff with the whistleblower 
with the use of a safe mailbox.
2. Simple forms available from the website 
of the Central Anti-Corruption Bureau 
(CBA)33 to report a potential corruption 
case. The CBA also has a special telephone 
line and e-mail address where information 
on suspected crime can be delivered.
3. Special service for whistleblowers pro-
vided by the Office of Competition and 
Consumer Protection34 to report suspected 
breaches of the competition law, e.g. price 

32 <https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en>.
33 <https://cba.gov.pl/pl/zgloszenie>.
34 <https://report.whistleb.com/pl/uokik>.
35 <https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/>.

fixing or market division. The UOKiK, like 
OLAF, allows for creating a special mailbox 
for a whistleblower to ensure interaction 
between the Office and the person who 
reports a breach.
4. With regard to EU funds implemen-
tation, individual managing authorities 
allow for reporting on suspected irreg-
ularities. For example, in 2015 a system 
for fraud reporting was launched for the 
Infrastructure and Environment Opera-
tional Programme35, to anonymously no-
tify of suspected irregularities with the 
use of a simple form. The questions in the 
form directly refer to the issues related 
to EU projects implementation, which pre-
vents from reporting on cases that are not 
connected with European funds imple-
mentation. In the case of POIiŚ, all the 
authorities involved in the programme, 
as well as beneficiaries, are obliged, on 
the basis of grant agreements concluded, 
to notify, at least at their websites, on the 
functioning of the mechanism for report-
ing on irregularities, so as to ensure that 
all persons involved in the programme 
or projects implementation are aware of 
a possibility to report a fraud, and can in 
this way contribute to ensuring the pro-
gramme appropriate implementation. In 
addition, both the authorities and benefi-
ciaries are obliged not to retaliate against 
whistleblowers.

However, in its report 6/2019, the ECA 
indicated that several practical problems 
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related to whistleblowing mechanisms 
still prevailed. For instance, they did not 
always guarantee anonymity. Besides ben-
eficiaries and society did not have suffi-
cient knowledge of them. Another issue 
was the lack of a unified approach of EU 
Members States towards whistleblower 
protection. This was changed when on 
7 October 2019 the European Parliament 
adopted the directive on the protection of 
persons who report breaches36, which uni-
fied the standards in the whole EU37. As of 
17 December 2019, Member States have 
two years for implementing the directive 
into national laws. In accordance with the 
directive, each organisation that employs 
over 50 persons will be obliged to intro-
duce channels for anonymous reporting 
on irregularities. Interestingly, whistle-
blowers will be allowed to report breaches 
of law not only within their organisation, 
but also directly to competent bodies, de-
pending on the case and its circumstances. 
Simultaneously, if appropriate measures 
are not taken in the case of a serious threat 
to public interest, whistleblowers are al-
lowed to disclose the case publicly, e.g. 
by informing the media. The main objec-
tive of the directive is to provide whistle-
blowers with protection from retaliation 

36 Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2019/1937 of 23 October 2019 on the pro-
tection of persons who report breaches of Union law (L 305/17).

37 It is worth observing that the Civil Law Convention on Corruption (Dz.U. 2004 No 244, item 2443), in force 
in Poland since 2003, in Article 9 imposes the obligation to introduce regulations providing protection against 
any unjustified sanctions for persons who report corruption, acting in good faith. However, the obligation has 
not been met in Poland to date. For more details read: Jakub Bouhnouni, Od 17 lat powinniśmy mieć przepisy 
chroniące sygnalistów. <https://www.swps.pl/strefa-prawa/artykuly/22957-od-17-lat-powinnismy-miec 
-przepisy-chroniace-sygnalistow>. Moreover, the obligation to protect whistleblowers has been imposed 
with Article 33 of the United Nations Anti-Corruption Convention, ratified by Poland in 2006.

38 More in: M. Waszak. 2020. Strażnicy demokracji. Nowe perspektywy ochrony sygnalistów, Fundacja  
im. S. Batorego, Warszawa, p. 19.

and repressive measures (e.g. dismissal, 
demotion) for reporting a breach. It is, 
however, worth observing that protection 
will cover whistleblowers who have the 
basis to claim that the information they 
provide is true. Whistleblowers will be pro-
vided with protection if the case reported 
is covered with the subject-matter scope 
of the directive. In this context, protection 
will be ensured for persons who report 
breaches of specific EU laws, including 
breaches that affect EU financial inter-
ests, which has been explicitly set forth 
in the directive.

Introduction of the directive in the 
Polish conditions will undoubtedly pose 
a huge challenge, due to the lack of sys-
temic and comprehensive regulations with 
regard to whistleblower protection. Im-
plementation of the directive provisions 
will have to coincide with the change in 
awareness and the way whistleblowers 
are perceived as they are associated and 
regarded as informers38. It has to be re-
membered, though, that whistleblowers 
act in good faith and take care of common 
good and public interest, and hence they 
deserve respect, appreciation, and should 
be duly protected. That is why implemen-
tation of systems to report breaches and 
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to protect whistleblowers should be ac-
companied with an appropriate training 
process, aimed at strengthening integrity 
culture and ethical conduct among em-
ployees and customers of the given or-
ganisation. For the reporting system to be 
effective, and not to discourage reporting 
on illegal acts, the following standards 
have to be met:

 • ensuring effective and actual guarantee 
of anonymity and necessary legal assistan-
ce for a whistleblower,

 • entrusting tasks to a competent person, 
unit or outsourcing, to ensure that every 
information is approached in a due, reliable, 
unbiased and objective manner, capable of 
confirming that a whistleblower is really 
motivated with good will,

 • approach of the management and de-
termination to explain reported suspec-
ted cases,

 • providing real protection to a whistle-
blower against any kind of retaliation,

 • appropriate communication of the ob-
jectives of reporting on breaches and en-
couraging people to do so.

Application of Advanced 
Data Analysis Methods

IT tools for data analysis can be helpful in 
directing specific measures of fraud com-
bating towards high risk beneficiaries. It 
is also the most important priority of the 
EC anti-fraud strategy of 2019. However, 
the ECA in its Special Report 6/2019 sta-
ted that the potential of advanced data 
analysis methods was not fully used in 
fraud detection. Advanced data analysis 
methods allow for identifying red flags 
and for detecting high risk situations. The 
outcome of data analysis should be used 

for sampling or for taking other measures 
devised to confirm a fraud.

The IT tools that facilitate sampling 
of high risk projects for audit or allowing 
to detect fraud symptoms include:
1. ARACHNE system. In order to facili-
tate Member States in fraud combating, 
the EC has developed and introduced 
the ARACHNE tool which helps iden-
tify projects where a fraud risk can exist. 
ARACHNE is an integrated IT tool that 
allows for data exploration and enrich-
ment. It contains a comprehensive database 
of projects implemented with European 
funds, expanded with publicly available 
data (Orbis and World Compliance). On 
this basis, the tool calculates fraud risk 
indicators for individual projects, bene-
ficiaries, contracts and contractors. The 
system identifies over a hundred of risk 
indicators, grouped in seven categories, 
such as public procurement awarding 
and warning against a risk of losing repu-
tation. Although the system is available 
to Member States for free, not all states 
and managing authorities have been using 
it. According to the information provided 
by the Commission in December 2018, 
21 Member States used ARACHNE for 
165 programmes, comprising 54% of the 
total EU funds in the cohesion area for 
2014–2020. According to the ECA, de-
spite using the tool, some Member States 
made little progress in making necessary 
operational data available or in using the 
tool for internal control. It seems that the 
main reason for the states’ unwillingness 
to use ARACHNE stems from the need 
to constantly feed the system with data 
necessary for further analyses. Moreover, 
algorithms for risk assessment indicators 
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are not open, and Member States have 
no impact on that. Red flags require to re-
direct resources to explaining whether 
a fraud has actually taken place. How-
ever, there is no evidence that the tool is 
actually effective and whether it actually 
contributes to fraud detection. According 
to the study conducted in November 2018 
by the Commission, managing authorities 
were of the opinion that ARACHNE, in 
its current form, did not fully meet their 
needs39. Hence, for the time being the tool 
can be used only as an auxiliary element, 
e.g. in sampling of projects to audit.
2. Risk Barometer40 – a free tool for a risk 
analysis in public procurement developed 
by the Batory Foundation and Zamówie-
nia 2.0 service, in cooperation with the 
Hungarian Government Transparency 
Institute, and in consultation with ex-
perts from public administration offices. 
The tool analyses procurement with re-
gard to potential existence of a specific 
fraud indicator (red flag). Of course, the 
very identification of a red flag (similarly 
as in the ARACHNE system) does not 
mean that a fraud took place, it shows, 
however, that a risk factor exists and 
therefore additional verification is rec-
ommended to confirm or exclude the 
given fraud type.

39 DG REGIO, Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock 
of practices in the EU Member States”, October 2018, available at: <https://ec.europa.eu/regional_policy/
en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regu-
lation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-
fund-in-member-states>.

40 <http://barometrryzyka.pl/>.
41 Registers and declarations submitted on the basis of the Act of 21 August 1997 on limitations to economic 

operations by persons performing public functions (Dz.U.2019.0.2399 – Article 12), (submitted, among 
other, on the basis of Article 10 of the Act of 21 August 1997 on limitations to economic operations by per-
sons performing public functions, or on the basis of the Act on local self-government.

3. Public registers, especially a register 
of excluded entities and the national 
criminal register, information obtained 
from them may confirm the reliability of 
a given entity. Data to support examina-
tion of connections or other information 
that can indicate a risk can be also found 
in publicly available registers of benefits 
or property declarations41. The Minis-
ter of Finance administers the register 
of entities that cannot receive support 
for implementation of programmes fi-
nanced with EU funds. Exclusion from 
co-financing is imposed if the circum-
stances set forth in Article 207(4) of the 
Act on public finance exist, i.e.:

 • forgery of documents to be the basis 
for payment,

 • failure to return funds with interests 
within 14 days from the date when 14 
days passed since the final decision on re-
turning funds was delivered,

 • fraud conducted by a beneficiary, bene-
ficiary’s partner, entity authorised to incur 
expenditures, and in the case when these 
entities are not natural persons – by a per-
son authorised to act on behalf of the be-
neficiary within the project, if the crime 
conducted by the above entities has been 
confirmed with a legally valid court ver-
dict.
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Every beneficiary, before receiving 
a grant, is verified with regard to being 
listed in the register of excluded entities. 
Beneficiaries also provide statements on 
not being included in the national criminal 
register. Such verification ensures that EU 
funds are granted to reliable and honest 
entities, and reduces the risk of improper 
use of funds.
4. Databases, registers and tools admin-
istered by private entities, e.g. credit bu-
reaus or debtor registers, the use of which 
can be also helpful in assessing the risk of 
entities reliability, including fraud.
5. Application of the central IT system 
SL2014 – the SL system is a system 
to support implementation of operation-
al programmes within European funds 
2014–2020, which records, among oth-
ers, all beneficiaries of EU funds within 
the cohesion policy, and all expenditure 
incurred within the projects. As for coun-
teracting misuse, the system allows, in 
the first place, for cross-checks aimed at 
excluding possibilities for financing the 
same expenditure within various projects 
or programmes.
6. Unmanned aircraft, satellite maps. Dur-
ing audit activities, especially on spot, it is 
also possible to use modern technologies, 
including unmanned aircraft or satellite 
data in order to, among others, verify the 
actual progress of the project42, or detect 
a potential fraud.

42 Unmanned aircrafts are used in supervision of investments by the two largest beneficiaries of the Infra-
structure and Environment Operational Programme: GDDKiA and PKP PLK SA <https://www.gov.pl/web/
infrastruktura/wykorzystanie-dronow-w-realizacji-inwestycji-infrastrukturalnych>.

43 <https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/ 
anti-fraud-measures/edes/database_en>.

44 The system is now operational on the basis of Article 135 of the EU Financial Regulation.

7. IMS Signals System. Within the sys-
tem for date exchange between a Member 
State and the European Commission, in 
the area of notifying irregularities, a sig-
nalling tool has been implemented for ex-
changing information on potentially risky 
entities and other potential risks among 
competent authorities in various opera-
tional programmes.
8. Early Detection and Exclusion System 
(EDES). At the level of the EU, with re-
gard to instruments directly and indirectly 
managed by the EC, since 2016 the pub-
licly available system for early detection 
and exclusion (EDES) has been opera-
tional43 where data is available on enti-
ties that committed gross fraud result-
ing in depriving them of an opportunity 
to receive support from EU funds44. The 
system has been designed to protect EU 
financial interests against unreliable en-
tities applying for European co-financ-
ing. The system allows for detecting risky 
entities, provides information on entities 
excluded from an opportunity to receive 
European funds as a result of one of the 
presumptions set forth in Article 136(1) 
of the EU Financial Regulation (e.g. se-
rious breach of professional duties), as 
well as information on financial charges 
imposed. Moreover, the system allows 
for publishing the most extreme breach 
cases. This information may come from, 
among others, court verdicts, findings of 
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investigation bodies (OLAF, European 
Public Prosecutor’s Office), or the ECA. 
Although the system does not operate 
in the cohesion policy, the data gathered 
therein can be used for risk analysis.

It is worth drawing attention to IT sys-
tems used in other states, especially related 
to public tenders where machine-readable 
data are gathered, which allows for appro-
priate analyses. An example here can be 
the ProZorro System45 in Ukraine, based 
on the Open Contracting Data Standard. 
The system was developed in coopera-
tion with non-governmental organisations, 
Transparency International and the Eu-
ropean Bank for Reconstruction and De-
velopment. The system allows for access 
to all data related to public procurement, 
for on-line processing of public procure-
ment, and additionally for full common 
insight of the interested third parties in 
the procedure – from submission of an 
offer to its selection, which allows for so-
cial monitoring of public funds spending.

While in Romania the IT Prevent sys-
tem46 is in operation, allowing for com-
paring data from various IT systems in 
the public procurement process. It is ad-
ministered by the National Ethics Agency 
which is mandated to notify other bodies 
of a necessity to take corrective measures 
or to begin investigation.

45 <https://prozorro.gov.ua/en>.
46 <https://www.uti.eu.com/business-lines/information-technology-and-communications/smart-government 

-solutions/portfolio/prevent-national-integrity-agency-ani/>.
47 The tool and project description available at: <https://tenders.guru/>.
48 In particular the verdicts of the Court of Justice of the EU: of 20 September 1988 on C-31/87 Gebroeders 

Beentjes BV vs the Netherlands and of 10 November 1998 on C-360/96 Gemeente Arnhem and Gemeente 
Rheden vs BFI Holding BV.

49 Commission Interpretative Communication on the Community law applicable to contract awards not or not 
fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives (2006/C 179/02).

Another interesting project is RECORD, 
implemented by NGOs with the use of 
European funds, aimed at reducing cor-
ruption in public procurement awarding. 
An element of the project is a tool (Ten-
ders Guru internet platform) to monitor 
corruption risks in public procurement in 
some Member States, including Poland47.

Base of Competitiveness

Unfortunately, for many years the largest 
number of irregularities has been still iden-
tified in the field of public procurement. 
The main objective of the provisions reg-
ulating public procurement awarding is 
to ensure fair competition and to ensure 
that procurement is awarded only on the 
basis of the value for money principle48. 
A significant part of public funds, including 
European funds, is spent through procure-
ment where the provisions on public pro-
curement do not apply, due to subject-mat-
ter reasons or due to the procurement 
volume. However, in accordance with the 
guidance of the European Commission49, 
when awarding procurement within Euro-
pean projects where procurement direc-
tives do not apply, the contracting party 
should provide for appropriate publica-
tion of information on the proceedings, 
describe the subject matter of the con-
tract in a precise and non-discriminatory 
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manner, and ensure equal access to the 
proceedings to all interested contractors 
from various EU Member States.

In order to implement these obligations, 
especially related to publication of con-
tract notices in the 2014-2020 financial 
perspective, the minister competent for 
regional development developed and im-
plemented the IT tool called the Compet-
itiveness Base. It allows for publication of 
public procurement notices and submit-
ting offers. The use of the system is a pre-
requisite for implementation, set forth in 
the Guidance on eligibility of expenditure 
within the European Regional Develop-
ment Fund, the European Social Fund and 
the Cohesion Fund for 2014 – 2020, the so 
called competition principle. The special 
feature of the system is that it gathers, in 
one place, procurements over a defined 
threshold announced by all beneficiaries of 
European funds. This provides an appro-
priate level of competition, since potential 
contractors can easily access information 
about procurement. In addition, the use of 
the system significantly reduces the risk 
of collusive tendering.

It is worth observing that a similar solu-
tion was supposed to be disseminated also 
outside EU projects, thanks to the provi-
sions of the new law on public procurement 
that, in its original version, introduced the 

50 Provisions related to minor procurement repealed on the basis of the Act of 27 November 2020 on the 
amendments to the Act on construction licenses or services, to the Act – Public Procurement law, and  
several other acts (Dz.U. 2020 item 2275).

51 Report by the President of the Public Procurement Office on the performance of public procurement system 
in 2019, p. 30.

52 More in: M. Kajalidis, Dobre praktyki przy zamówieniach publicznych poniżej progów,   
https://epf.org.pl/pl/2020/10/29/dobre-praktyki-przy-zamowieniach-publicznych-ponizej-progow/.

53 Draft law developed by MPs on amendments to the Act – Criminal Code and several other acts. Parliamentary  
document No 1252 available at: <https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1252>.

notion of the so called minor procurement, 
i.e. between 50 and 130 thousand PLN, 
which was required, as a rule, to be pub-
lished in the Public Procurement Bulletin. 
The solution was controversial, though, 
mainly because it formalised and prolonged 
the procurement process, so ultimately 
the legislator abandoned it before the law 
entered into force50. From the perspective 
of contractors and public funds protection 
against fraud, it does not seem appropriate, 
though. Without legal provisions, access 
to public procurement will not become 
more accessible for potential contrac-
tors while the lack of transparency – if 
contract notices are not published in one 
place – will hamper social monitoring and 
control of such procurement, which only 
in 2019 amounted to about 35.3 billion 
PLN51 (i.e. about 25% of the value of Eu-
ropean procurement). Despite the lack of 
a legal obligation, some contracting parties 
apply procedures and tools that provide 
transparency and increase procurement 
effectiveness. A good example here is the 
City Office of Łódź that publishes public 
procurement notices below the threshold 
on its website52.

In this context, it is worth recalling the 
draft proposal elaborated on the initia-
tive of MPs within the anti-corruption 
package53, amending, among others, the 
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regulations of the Act on public finance 
through introduction of an on-line con-
tracts register for public finance sector 
entities. The proposal is aimed at in-
creasing the transparency of the activ-
ities undertaken by public administra-
tion bodies. It sets forth that the regis-
ter will be administered by each entity 
separately (although in accordance with 
the same scheme) at the dedicated web-
site of the Public Information Bulletin, 
which in fact reduces the possibility of 
a broader systemic analysis of expend-
iture. Moreover, the register comprises 
contracts already concluded, with the 
minor procurement awarding process 
being beyond social monitoring. There-
fore, the added value of this mechanism 
seems to be rather limited.

Simplified Costs – Focus on Results

The use of simplified methods of expen-
diture settlement, to the largest extent 
possible, e.g. settling projects on the basis 
of flat rate, lump sum or with the use of 
unit costs, could certainly provide a re-
medy for reducing the number of irre-
gularities in public procurement. Then, 
projects are accounted for on the basis of 
delivered products and their outcomes 

54 A similar definition is used by OECD: Managing Conflict of Interest in the Public Service, pp. 24-25, <https://
www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf>.

 The OECD defines three types of conflicts of interest:
 – An actual conflict of interest involves a conflict between the public duty and private interests of a public 

official, in which the public official has private-capacity interests which could improperly influence the per-
formance of their official duties and responsibilities.

 – An apparent conflict of interest can be said to exist where it appears that a public official’s private inter-
ests could improperly influence the performance of their duties but this is not in fact the case.

 – A potential conflict of interests arises where a public official has private interests which are such that 
a conflict of interest would arise if the official were to become involved in relevant (i.e. conflicting) official 
responsibilities in the future.

and any minor shortcomings will not re-
sult in financial corrections. Such a solu-
tion is allowed by European regulations, 
however to date it has been used mainly 
for non-infrastructural projects. Undo-
ubtedly, in the next financial perspective 
2021–2027 it has to be seriously consi-
dered whether such solutions should be 
implemented more widely, this being also 
expected by the EC and the ECA.

Prevention and Detection  
of Conflicts of Interests

One of the greatest challenges in the area 
of fraud combating is a conflict of intere-
sts. Personal or capital connections can be 
perceived as a natural thing, and as long as 
a conflict of interests is properly disclosed 
and managed it should not cause concern. 
However, it is often identified after the 
fact, e.g. as a result of an audit. Then, it 
causes a justified suspicion of favouring, 
bias and lack of objectivity, or – directly 
– of a corruption connection.

A conflict of interests arises when a pri-
vate interest of a given person or their other 
personal reasons, in a given situation, could 
negatively affect an unbiased and objective 
performance of duties or tasks that should 
be performed minding public interest54. 



Nr 4/lipiec-sierpień/2021 81

Fight Against Fraud in the EU Funds   kontrola i audyt

Therefore, a conflict of interests relates 
to a situation where public interest, or the 
interest of a given organisation, competes 
with the private interest of a given per-
son. That is why, in accordance with the 
principle that nobody can judge in their 
own case55, a person in conflict should be 
excluded from the whole decision mak-
ing process.

Causes of the phenomenon
A high number of fraud related to con-
flicts of interests may be due to several 
factors. Firstly, thanks to publicly availa-
ble information on the internet, personal 
or capital connections can be quite easily 
identified. Secondly, audit institutions, 
representatives of the civil society, and 
the media are sensitive to these issues and 
frequently detect or disclose such con-
nections. A large number of cases stems 
also from popularization of mechanisms 
for anonymous reporting on irregularities.

The reason for frequent conflicts of in-
terests is also lack of due awareness of per-
sons that are in conflict. Frequently, such 
persons do not realise that they should be 
excluded from the decision making pro-
cess, because they are convinced that even 
in a situation of a conflict of interests, they 

55 The principle was applied already in the Roman law: Qui iurisdictioni praeest, neque sibi ius dicere.
56 Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać. Poradnik dla pracowników administracji rządowej, p. 9. The 

guide was developed and issued within the Government Anti-Corruption Programme for 2014–2019.  
<https://antykorupcja.gov.pl/ak/konflikt/11895,Konflikt-interesow-Czym-jest-i-jak-go-unikac.html>.

57 The new law on public procurement in Article 56(2) indicates situations where a conflict of interests arises 
in public procurement awarding (Act of 11 September 2019 – Public procurement law, Dz.U. 2019, item 
2019 with later amendments), this is not, however, a standard legal definition. 

58 G. Makowski, Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników, 
p. 3 <https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/ 
Konflikt%20interesow%20w%20polskiej%20administracji%20rzadowej%20-%20wnioski%20i%20 
rekomendacje.pdf>.

do not behave reprehensibly, because they 
do not, or even do not expect, any benefits 
in return. Still, it has to be remembered 
that the so called apparent conflict of in-
terest is also a conflict, i.e. when a given 
person can be regarded by others as act-
ing in a non-objective and biased manner, 
even if it is not so in reality. Moreover, it 
has to be remembered that one’s private 
interest affects this person’s activities also 
in a subconscious manner56.

In Poland, lack of awareness may be 
due to imprecise legal regulations on the 
issue as these do not comprise57 a legal 
definition of a conflict of interests58 at all, 
and related issues are dispersed in various 
regulations. For instance, there is an ob-
ligation to declare connections and to be 
excluded from an administrative proce-
dure or public procurement proceedings 
on the basis of the provisions of the Ad-
ministrative Proceedings Code and the 
Law on Public Procurement respectively. 
However, these are, on one hand, case-law 
provisions, which provide specific types 
of connections that imply exclusion. On 
the other hand, they contain general and 
imprecise presumptions that may be dif-
ficult to interpret, e.g. the prerequisite set 
forth in the law on public procurement 
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to exclude persons in such a legal or actual 
relation with the contractor that may raise 
justified doubts as for their impartiality 
and objectivity59. It is similar in the case 
of European funds domestic regulations. 
Experts who evaluate applications are ex-
cluded in circumstances set forth in the 
Administrative Proceedings Code, as well 
as if it is probable that other circumstances 
exist that may raise doubts as for impar-
tiality of an expert60.

Definition of a Conflict  
of Interests in the EU Law
The EU regulations, in turn, contain a defi-
nition of a conflict of interest in the provi-
sions of the EU Financial Regulation and 
the EU Directive on Public Procurement. 
The broadest definition, comprising the 
widest spectrum of the issue, is the one 
in the procurement directive. According 
to this definition, conflict of interest covers 
any situation where staff members of the 
contracting authority or of a procurement 
service provider acting on behalf of the 
contracting authority who are involved in 
the conduct of the procurement procedure 
or may influence the outcome of that pro-
cedure have, directly or indirectly, a finan-
cial, economic or other personal interest 
which might be perceived to compromise 
their impartiality and independence in the 
context of the procurement procedure61. 
This definition focuses on the way a given 

59 More in: M. Wnuk, Konflikt interesów – niedoceniany zabójca zaufania, Zamówienia Publiczne Doradca 7/2020.
60 Article 49(9) of the Act of 11 July 2014 on the principles of implementation of programs in the area of  

cohesion policy in the financial perspective 2014–2020.
61 Article 24 of the Directive of the European Parliament and of the Council 2014/24/EU of 26 February 2014 

on public procurement, repealing Directive 2004/18/EC (O.J. L 94/65).

situation may be perceived by external 
parties. That is why a conflict of interest 
will take place irrespectively of its actual 
impact on the decision.

For EU funds implementation, the 
definition of a conflict of interests from 
the EU Financial Regulation is applied, 
which is directly binding in all Member 
State. The obligation to prevent conflicts 
of interests and solving them is then un-
related to national executive measures, 
although Member States have the com-
petence to apply additional or more de-
tailed national provisions. The definition 
of a conflict of interests from the EU Fi-
nancial Regulation provides that a conflict 
of interests exists where the impartial and 
objective exercise of the functions of a fi-
nancial actor or other person is compro-
mised for reasons involving family, emo-
tional life, political or national affinity, 
economic interest or any other direct or 
indirect personal interest. This definition 
emphasises that the very risk of partiality 
(a threat to impartial and objective exer-
cise of the functions) constitutes a conflict 
of interests. The provisions of the EU 
Financial Regulation apply to a conflict 
of interests management at the national 
level, i.e. to the staff of national authorities 
engaged in the implementation, monitor-
ing and auditing of the EU budget. Above 
all it has to be noted that the current EU 
Financial Regulation, unlike its previous 
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versions, extends the application of the 
issues related to a conflict of interests 
to all management modes and entities, 
including national bodies at all levels. The 
measures taken by national bodies with 
a view to preventing and detecting con-
flicts of interests can be therefore subject 
to audits by independent national audit 
bodies, to EC monitoring and auditing, 
to ECA Audits and OLAF investigations. 
According to the new provisions, situa-
tions related to a conflict of interest must 
be prevented, or responded to appropri-
ately, including situations that “may ob-
jectively be perceived” as a conflict of in-
terests (Article 61(1) of the EU Financial 
Regulation in fine). Therefore, a failure 
to react to a situation when a conflict of 
interests is perceived is considered an ir-
regularity.

Management of Conflicts of Interests
In order to properly manage a conflict of 
interests and not to allow it to occur, it is 
necessary to have appropriate policies and 
procedures in place. They should address 
such issues as, among others, reporting on 
conflicts of interests, gifts and hospitality 
received, sensitive information processing, 
or personal data protection. The key objec-
tive of such procedures should be to raise 
awareness of the necessity to immedia-
tely report on any potential conflict of 
interests if circumstances exist that may 
lead to such a suspicion. One of the ways 
to disclose conflicts of interests may also 

62 Item 21 o the Annex to Commission Decision laying down the guidelines for determining financial correc-
tions to be made to expenditure financed by the Union for non-compliance with the applicable rules on public 
procurement, C(2019) 3452 final.

be a requirement to provide declarations 
on current and previous interests or com-
mitments of given persons. Institutions 
that decide to use such declarations should 
establish clear and objective criteria for 
their appraisal, and apply them in a con-
sistent manner. Another way to prevent 
a conflict of interests risk is regular and 
effective staff turnover at the most cru-
cial positions.

To conclude, all institutions that have 
public funds at their disposal, including all 
beneficiaries of EU funds, have to strive 
to avoid situations that can be perceived 
as conflicts of interests, and immediately 
report on any relation or any other poten-
tial impact on impartiality and objectivi-
ty, and exclude persons in conflict. Lack 
of conflict of interests management may 
negatively affect the reputation of a given 
institution, and bring the risk of losing its 
good name. That is why exclusion from 
proceedings, even just in case, should be 
recommended.

It is worth observing, that the EC pays 
significant attention to the issue of a con-
flict of interests. It has been reflected, 
e.g. in the guidelines on determining fi-
nancial corrections for breaches in public 
procurement, where a sanction of 100% of 
ineligible expenditure has been foreseen 
if a conflict of interests is identified62. In 
addition, OLAF services have also issued 
a practical guide in the area, where the 
notions are explained as well as expected 
means to prevent existence of a conflict 
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of interests63. Moreover, the EC issued in 
April 2021 detailed guidelines concern-
ing conflict of interest issue, which indi-
cate expectations as regards avoiding and 
management of conflict of interest by the 
Member States64.

In order to raise awareness of Europe-
an funds beneficiaries and to make them 
more sensitive to the issue, for projects im-
plemented within the Infrastructure and 
Environment Operational Programme a re-
quirement has been introduced to ensure 
measures to prevent conflicts of interests 
in grant agreements. Also, in agreements, 
a conflict of interests is understood in ac-
cordance with the provisions of the EU 
Financial Regulation.

Prevention of Collusive Tendering Risk

Another challenge related to fraud is the 
risk of anti-competitive activities, especial-
ly collusive tendering. Collusive tendering, 
or bid rigging, occurs when businesses, that 
would otherwise be expected to compete, 
secretly conspire, usually to raise prices of 
their goods or services65. Bid rigging there-
fore distorts the basic objective of public 
procurement, since due to unfair competi-
tion the most economical offer is not cho-
sen. Such practices are non-compliant with 
the rules of competition, that is why they 
may imply administrative sanctions, civil 

63 Identification of conflicts of interests in public procurement within structural activities. Practical guide 
for managers developed by a group of experts from Member States coordinated by department D.2 of 
OLAF – Fraud Prevention – <https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of 
-interests-PL.pdf>.

64 Guidance on the avoidance and management of conflicts of interest under the Financial Regulation,  
Brussels, 7.4.2021C(2021) 2119 final.

65 OECD Guidelines on Fighting Bid Rigging, 2009.
66 Act of 6 June 1997 Criminal Code (Dz. U. 2020 item 1444, 1517). Hereinafter referred to as the Criminal Code.
67 Decision of the President of the UOKiK No DOK-10/2014 and No DOK-11/2014.

sanctions (e.g. invalidity of legal actions) 
or criminal and administrative sanctions 
(fines up to 10% of the turnover), and are 
considered an offence (Article 305(1) of 
the Criminal Code66).

A risk of collusive tendering should be 
taken into account especially at the begin-
ning of EU financial perspective imple-
mentation, especially in large infrastruc-
tural projects where there is an accumu-
lation of public procurement and strong 
competition occurs, stemming from con-
tractors’ efforts to obtain the highest vol-
ume of contracts to be usually performed 
over several years. This problem became 
visible in Poland at the beginning of the 
financial perspective 2007–2013 when, 
due to suspicious activities in road ten-
ders, the EC suspended, for some time, 
payments within the Infrastructure and 
Environment Operational Programme 
2007–2013. Cases of bid rigging were 
also identified in the implementation of 
a project in the railway sector. In the ten-
der for the construction of a system for 
train movement steering there were actu-
ally two independent collusive tendering 
situations. On the basis of the materials 
gathered by the investigation bodies, the 
President of the UOKiK issued a decision 
to impose a fine of about 9 million PLN 
on tendering entities67.
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The basic legal act that regulates the mat-
ters related to competition protection in 
Poland is the Act on Competition and Con-
sumer Protection, also referred to as the 
Anti-monopoly Act68. It covers entrepre-
neurs and introduces a ban on activities that 
could reduce competition. In accordance 
with Article 6(1)(7) of the Act, bid rigging 
is an agreement, the objective or result of 
which is to eliminate, reduce or breach in 
another way the competition on the market. 
Therefore, bid rigging is agreeing terms of 
offers, especially with regard to the scope 
of work or price, among entrepreneurs who 
take part in a tender, or between them 
and the entity that organises the tender.

Types of Collusive Tendering
Collusive tendering may take various 
forms, frequently quite sophisticated, 
that is why it is so difficult to detect and 
prove. There are two main types of col-
lusive tendering:

 • Horizontal, or a cartel, i.e. an agreement 
reducing competition among entrepre-
neurs who should compete.

 • Vertical, i.e. an agreement among enti-
ties at different levels (e.g. between the 
tender organiser and the tenderer).

The most frequent mechanisms of col-
lusive tendering include:

1. Bid-suppression, which consists in 
resignation of one or several potential 
contractors from a bid, or in withdrawing 
an offer, or taking other steps so that this 
offer is not taken into account – so that 
another offer is selected, which the bid 

68 Act of 16 February 2007 on competition and consumer protection ( Dz. U. 2007 No 50, item 331 with later 
amendments).

participants have agreed to be the winning 
one. For example, a bidder may not extend 
the deadline for offer validity, or submit 
a statement that the so called third party is 
not willing to give access to their resourc-
es, or that a qualified expert has resigned 
from cooperation. Such a statement usually 
allows for withdrawing from the procure-
ment legally and for receiving the bid bond 
back. As a consequence, the contracting 
party is obliged to allocate a higher amount 
for a bid, or to announce a new bid – when 
the new offer exceeds the amount allocated 
for procurement. Such behaviours of the 
contractor are a symptom of bid rigging, 
they do not, however, necessarily prove it;

2. Cover bidding, which consists in sub-
mitting less attractive offers than the one 
which collusion participants have appoint-
ed to win. Cover bids appear to be compet-
itive offers, or are aimed at demonstrating 
the contracting party that the supported 
offer is advantageous;

3. Market allocation, which consists in 
selecting and agreeing on bids (chosen on 
the basis of geographical, or subject mat-
ter criteria), in which individual collusion 
actors will participate and win, and other 
where they will not submit offers, or will 
submit security offers only.

Activities of the President of the Office 
for Competition and Consumer Protection
The body competent for fighting collu-
sion among entrepreneurs is the President 
of the Office for Competition and Con-
sumer Protection (UOKiK) – with this 
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being one of the Office’s priorities. It is 
achieved through audits, judicature and 
cooperation with other bodies and autho-
rities, as well as through educational and 
information activities. UOKiK can obtain 
information about a suspected collusive 
tender on the basis of:

 • formal notification (Article 86 of the 
Anti-monopoly Act),

 • information submitted within the le-
niency programme (Article 113a of the An-
ti-monopoly act). The programme allows 
entrepreneurs to avoid financial liability 
for taking part in a collusion if they report 
on a collusion early enough. Unfortunately, 
participation in the programme does not 
exempt from criminal responsibility, so 
in practice it is hardly ever used,

 • information obtained from other an-
ti-monopoly bodies (Article 73(2)(3) of 
the Anti-monopoly Act and Article 12 of 
Regulation 1/200369),

 • information obtained from other na-
tional bodies (Article 72 of the Anti-mo-
nopoly Act),

 • information from market actors, MPs, 
journalists, anonymous information, in-
cluding information received from dedi-
cated channels for whistleblowers.

UOKiK also conducts its own market 
analyses and control activities.

Consequences of Collusion in EU Project
Collusive tendering, irrespectively of 
its type, is considered an irregularity 

69 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competi-
tion laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (O.J. L 001, 04/01/2003 P. 0001 – 0025).

70 For instance COCOF Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF of 18 February 2009, 
COCOF 09/0003/00-EN.

– according to the provisions of funds re-
lated regulations – even if the beneficiary 
did not participate in it or was not aware 
of its existence at all. However, poten-
tial sanctions in such a situation will be 
less severe. In accordance with guidelines 
for determining financial corrections for 
breaches in public procurement, for col-
lusive tenders in which the contracting 
party (beneficiary) has not participated 
the sanction is 25% of the value of eligible 
expenditure in the collusion.

Having the above in mind, it is also in ben-
eficiaries’ interest to take measures for pre-
venting or detecting collusion symptoms. 
A catalogue of such measures is available 
in publications by UOKiK or the EC70. If 
there are presumptions that a collusion ex-
ists and the offer submission can be regarded 
as unfair competition, the contracting party 
is obliged to reject the offer. Unfortunately, 
the mechanism that indicates a potential col-
lusion may be visible only after several pro-
curement proceedings of various contracting 
parties have been analysed. That is why it is an 
extremely difficult task, and it may provide 
a real challenge even to specialised compe-
tition protection bodies. It seems, however, 
that the activities taken by UOKiK, especial-
ly related to launching the mechanism for 
anonymous reporting on anti-competition 
activities, may provide an effective tool in 
the fight against bid rigging. One of the ways 
to prevent collusion may also be the integrity 
pact mechanism described below.
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Integrity Pact

One of the ways to prevent fraud in in-
vestments implementation is the integ-
rity pact. This instrument is currently 
promoted by the European Commission 
services, who find it advantageous, es-
pecially for reducing problems that may 
accompany public procurement award-
ing financed with EU funds. In the EC 
view, the implementation of the pact 
also contributes to strengthening the 
transparency of procurement and its 
reliability, to enhancing trust in public 
institutions, and to generating savings 
and increased competitiveness through 
better quality of public procurement. 
The mechanism of integrity pacts re-
ceived the award of the European Om-
budsman who acknowledged pacts as 
a good tool for engaging society in the 
monitoring of public funds spending in 
large investments. The initiative was also 
recognised as a good practice example in 
the document by G20 Group, comprising 
examples of transparent and fair imple-
mentation of infrastructure projects71. 
Moreover, the ECA in its Special Report 
06/2019 (p. 26) recalled integrity pacts 
as an innovative method for fraud pre-
venting that should be promoted.

The instrument was launched in 1990s 
by Transparency International, mainly with 

71 G20 Compendium of Good Practices for Promoting Integrity and Transparency in Infrastructure Develop-
ment, document: <https://www.g20-insights.org/related_literature/g20-japan-compendium-practices 
-integrity-transparency-infrastructure-development/>.

72 Civil society refers to all forms of social action carried out by individuals or groups who are neither connect-
ed to, nor managed by, the State. A civil society organisation is an organisational structure whose members 
serve the general interest through a democratic process, and which plays the role of mediator between 
public authorities and citizens. <https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.
html?locale=pl>.

73 <https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/>.

a view to corruption combating in coun-
tries where corruption was a systemic 
problem. Integrity pacts were aimed at 
reducing problems that may occur espe-
cially in public procurement, as well as at 
strengthening transparency and monitor-
ing of public funds spending.

The integrity pact itself is a sort of a civil 
law agreement concluded between the con-
tracting party and the other actors of the 
project, i.e. the investor-contracting party 
and contractors and sub-contractors, where 
all parties commit to act in a fair and trans-
parent manner, and – primarily – to submit 
themselves to monitoring of an external 
observer – an expert overseeing an appro-
priate investment course. Such an observer 
should be a civil society organisation72 that 
provides impartiality and independence in 
investment monitoring.

In 2015, Directorate-General for Re-
gional and Urban Policy of the European 
Commission announced the launch of the 
pilot programme with regard to integri-
ty pacts. The pacts within the pilot pro-
gramme comprised in total 17 projects in 
11 Member States73. In Poland, the pilot 
covered one investment only – the pro-
ject implemented by the Polish Railways 
PKP SA entitled Works on Railway No 1 
Częstochowa – Zawiercie, co-financed from 
European funds within the Infrastructure 
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and Environment Programme. It is the first 
integrity pact implemented in Poland, and 
the only railway project in the EU cov-
ered with the pact within the EC’s initi-
ative. The civil partner (observer) in the 
pact implementation is the Stefan Bato-
ry Foundation, a partner of Transparency 
International.

When the managing authority for the 
POIiŚ, which is required to implement 
effective anti-fraud measures, applied for 
the project to fall under the integrity pact, 
the intention was to test whether the pact 
can be an effective tool for preventing such 
fraud risks that may arise in infrastructural 
projects, i.e. especially collusive tendering, 
a conflict of interests or breaches in the 
public procurement law.

Since integrity pacts are not rooted in 
Polish legal regulations at all, in order to im-
plement the pilot programme the follow-
ing solutions were developed:

 • firstly, the agreement between the civil 
observer and the investor, where the in- 
vestor committed, among others, to sub-
mit to monitoring, to give access to docu-
mentation related to the project, to apply 
high ethical standards, and to allow the 
observer representation to participate in 
the works of the tender committee;

 • secondly, the regulations typical of the 
integrity pact have been integrated in the 
provisions of the public procurement con-
tract, binding for the winning tenderer. 
Therefore, the contractor also committed 
themselves to, among others, submitting 
to monitoring, implementing anti-corrup-
tion procedures, including the mechanism 
for anonymous reporting on irregularities.

The advantages of this initiative in-
clude, for sure, raised awareness both of 

the contracting party and the contractor, 
which has significantly increased transpar-
ency standards and has led to additional 
anti-fraud procedures implementation. 
Interestingly, the pact covers not only the 
procurement process, but also its imple-
mentation where irregularity risks remains 
high. As a result, the progress of the pro-
ject implementation can be verified sys-
tematically. During the pact implemen-
tation, various issues of systemic nature, 
e.g. related to the possibility of contracts 
indexation stemming from an unexpect-
ed growth of prices on the construction 
market have been identified. Monitoring 
is also accompanied with events, confer-
ences or workshops organised by the ob-
server during which the issues identified 
during the integrity pact implementation 
are discussed. Also, an internet service 
was launched by the observer (www.pa-
ktuczciwosci.pl), where all information 
related to this initiative implementation 
in Poland are available.

To conclude, it needs to be stated that 
the integrity pact can provide not only 
a tool for corruption prevention, but it 
can be regarded as an important element 
of establishing the climate of coopera-
tion and mutual trust. It also allows for 
engaging communities interested in the 
investment implementation in the consul-
tation process and providing them with 
some impact on the manner of its imple-
mentation. Costs of monitoring in case of 
complex infrastructural investments are 
high, since experts in many fields must 
be engaged, still it can be relatively low 
if compared to the project value and ex-
pected benefits. Hence, the idea of in-
tegrity pact in Poland, also for smaller 
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investments of high importance to citi-
zens should be still developed. However, 
it has to be considered how to establish it 
in legal regulations, e.g. related to public 
procurement, and how to set its financing 
– so as to ensure the observer’s independ-
ence and impartiality from all the actors 
of the investment.

Preventing the Risk of Financing Works 
Unperformed or Underperformed

Another significant risk is the one concer-
ning unperformed works or works per-
formed at a lower standard than expec-
ted. These issues are also very difficult 
to detect and prove. They can result from 
a collusion of the contracting party or the 
supervising engineer and contractor. Mo-
reover, in order to identify them, expert 
knowledge is often required, as well as 
detailed testing of whether appropriate 
material has been used in construction, 
especially in infrastructural projects. 

The risk of low quality work may be also 
significantly high when there is a large 
accumulation of investments in a given 
period, when the supplies of materials 
and construction services are lower, and 
consequently their costs increase. With- 
out appropriate indexation clauses, which 
was quite common in contracts concluded 
on the basis of the previous versions of 
the public procurement law, a contractor 
is tempted to make savings by lowering 
the quality of work or materials used. 
This may result not only in uneconomi-
cal use of public funds, but may reduce 
the usefulness and stability of the invest-
ments as well, and in extreme cases – even 
lead to construction disasters. Such acts 
will be usually classified as an offence in 

accordance with Article 286(1) of the 
Criminal Code, which reads that those 
who bring other persons to uneconomi-
cal management of assets by misleading 
are subject to a prison sentence of up 
to eight years.

In order to prevent such fraud, due dil-
igence of investor’s supervision over the 
contractor should be applied, or prolong 
guarantees for the construction quality. 
Undoubtedly, an effective tool here can 
be public-private partnership, where the 
private partner is responsible for the man-
agement and maintenance of the infra-
structure delivered for a long time. Within 
the Infrastructure and Environment Pro-
gramme, two basic measures have been 
provided, supported with the Programme 
technical assistance funds, i.e.:

 • support for the establishment and ope-
rations of GDDKiA laboratories that make 
tests of materials used in roads construc-
tion,

 • support for regional construction super-
vision inspectorates that, among others, 
monitor the projects and verify whether 
materials of the expected quality have 
been used.

Preventing the Risk  
of Using False Documents

False documents of various types and forms 
can be used at all stages of the project im-
plementation. Forgery may occur already at 
the stage of application submission, when 
untrue information is certified or a false 
bank guarantee is submitted, to allegedly 
confirm the financial situation of the ap-
plicant. Forgery may also take place at the 
stage of public procurement proceedings or 
when additional documents are submitted 
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in order to obtain a refund (especially in-
voices or payment confirmations). Falsi-
fication may be committed both at the 
beneficiary and contractor level. Various 
types of crimes against documents reliabi-
lity have been set forth in Chapter XXXIV 
of the Criminal Code.

Nowadays, documents are most often 
submitted in an electronic form such as 
scans, which may hamper forgery identi-
fication. Therefore it is important to ex-
amine original documents at the bene-
ficiary premises during on spot checks. 
Recommended forms of forgery preven-
tion include specialist training for the staff 
who verify documents submitted by ben-
eficiaries. Cooperation among individual 
bodies is also of high importance. For in-
stance, the managing authority or the in-
termediate body acting on its behalf, or the 
implementing authority are not entitled 
to examine the beneficiary’s contractors 
or subcontractors, in order, e.g. to find out 
whether a given document has been ac-
tually issued. It is important to establish 
procedures on what to do if doubts arise as 
for authenticity of a document, including 
support from competent bodies.

Engaging Beneficiaries  
in Fraud Combating

Effective fraud combating is not possible 
without beneficiaries’ engagement in the 
process. That is why in some operational 

74 Guidelines on fraud prevention, especially in projects implemented within the Infrastructure and En-
vironment Programme 2014–2020, <https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/ 
poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow 
-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/>.

75 Report and summary presentation available at: <https://www.pois.gov.pl/strony/wiadomosci/badanie-na 
-temat-przeciwdzialania-i-zwalczania-naduzyc-finansowych-w-wydatkowaniu-srodkow-ue/>.

programmes beneficiaries have been made 
responsible e.g. for fraud risk analyses, pre-
vention of conflicts of interests, and promo-
tion of reporting on irregularities mecha-
nisms. In the case of the Infrastructure and 
Environment Programme, the managing 
authority has issued dedicated guidance74 
to facilitate the performance of beneficiar-
ies’ duties. The guidance also presents in-
dividual types of fraud with proposals for 
their prevention, the consequences of fraud. 
It also contains a simple tool to conduct 
a fraud risk self-assessment for a project. 
The document is of a quite universal nature, 
and it can be also used by beneficiaries of 
other programmes or by public institutions 
for corruption prevention.

In 2020, a survey was conducted among 
beneficiaries of this programme, aimed 
at assessing the awareness of fraud risks 
and anti-corruption tools used in Euro-
pean projects implementation75. The vast 
majority of the interviewed considered 
the mechanism used in the programme 
for anonymous reporting on irregularities 
useful. Beneficiaries also revealed their 
interest in covering their projects with 
the so called integrity pack, as well as in 
using the tools to support verification of 
compliance and quality of construction ma-
terials. The study confirmed high aware-
ness of threats and consequences of fraud 
occurrence in projects. The majority of 
those surveyed were aware of conflicts of 
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interests and collusive tendering, and what 
is more – they claimed to apply additional 
mechanisms to prevent them.

Conclusion
In the next years, Member States will be 
spending funds from the EU’s largest packa-
ge ever. It comprises funds from the multi-
-annual financial perspective (2021–2027)  
and the reconstruction plan – designed 
to mitigate the crisis and provide the basis 
for developing modern and sustainable Eu-
rope. It will be a great challenge to eliminate 
fraud in the funds spending. However, it 
seems feasible to reduce fraud because over 
the last years EU institutions have made 
fraud combating their priority. Numerous 
organisational and legislative initiatives re-
lated to the establishment of the European 
Public Prosecutor’s Office or harmonisation 
of criminal provisions with regard to illegal 
activities threatening EU financial intere-
sts have been taken. Strategic documents 
that set concrete achievable objectives have 
been developed. Also, recommendations 
have been issued to support practical im-
plementation of anti-corruption solutions. 
These are aimed to increase assurance as for 
reliability of funds spending. As a result of 
these initiatives, provisions that make the 
awarding of European funds conditional on 
compliance with the rule of law principles, 
to safeguard EU financial interests, have 
also been adopted.

Moreover, Member States’ managing 
authorities, responsible for implementa-
tion of programmes financed from the 

76 Already in 2014, 64% of fraud cases were detected by managing authorities and not by specialised bodies, 
JAFS 2015–2020, p. 22.

cohesion policy, have also been engaged 
in fraud combating, and they have been 
obliged to introduce effective anti-fraud 
measures. These authorities must have 
a stable and reliable management and 
control system in place, which has to in-
clude matters related to protection of EU 
financial interests. Moreover, they have 
taken a series of initiatives and measures 
directly aimed at fraud prevention and 
detection, which include, among others, 
regular fraud risk analyses, mechanisms 
to facilitate whistleblowing and participa-
tion in the integrity pact. As a result, the 
number of fraud cases detected by man-
aging authorities has increased76. How-
ever, a structured and well-thought-out 
approach based on a reliable risk analysis, 
where new IT technologies have to be ap-
plied so that to increase the effectiveness 
of anti-fraud measures is necessary.

Considering the multidimensional na-
ture of corruption phenomena, the activ-
ity of the institutions responsible for ap-
propriate use of European funds will not 
suffice. The mechanisms and tools pre-
sented in the article may, and they should, 
be implemented not only by authorities 
directly involved in European funds im-
plementation, but also by other bodies 
at the government and self-government 
level, and by beneficiaries of European 
support themselves. To this end, a set of 
available guidance published by institutions 
that deal with corruption prevention, e.g. 
CBA can be used. Close cooperation and 
exchange of information among various 
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entities which facilitates fraud prevention 
and detection, as well as proper manage-
ment of European funds is necessary, too. It 
needs to be emphasised that, in accordance 
with the Treaty of Lisbon, fraud combating 
lies with Member States, so at the level of 
every country a system has to be estab-
lished to ensure effective fight against all 
acts to the detriment of the EU budget. 
To this end, it seems necessary to elaborate 
and introduce in Poland another anti-cor-
ruption programme of a strategic nature, 
to respond to current challenges, and si-
multaneously to ensure sufficient finances 
for its implementation (including those 
from the EU budget).

Among the initiatives taken, whistle-
blowing mechanisms seem to be of spe-
cial importance. They should be further 
developed. According to studies, these are 
the most effective tools to detect illegal 
actions. In Poland, it will be key to devel-
op and implement the provisions of the 
European directive on whistleblower pro-
tection, which should be based not only on 
the minimum requirements set forth in 
the directive, but also on the experience of 
other states that have already introduced 
and applied such provisions. At the same 
time, it is necessary to take informative 
activities to raise awareness of the bene-
fits stemming from such an instrument, 
which should also break the negative image 
of those who report on fraud.

It has to be stressed, though, that there 
is no single recipe for combating fraud be-
cause it exists in various areas, and may 
be of various nature and specificity. That 
is why it is indispensable to engage all 

stakeholders in the fraud prevention pro-
cess, including society – through ensuring 
full transparency of the decisions and ac-
tivities taken, also with relation to the way 
EU funds are spent. Here, tools that allow 
for easy insight into the public procure-
ment process so that civil control is exer-
cised over budget funds spending should 
be developed. The integrity pact may be 
an example, which should be tested on the 
largest number of investments possible. It 
is also advisable to develop new IT tools for 
automatic tracking of, e.g. procurement 
progress and its effectiveness.

These activities have to be complement-
ed with appropriate responding to all types 
of fraud detected, such us drawing conclu-
sions, and exemplary, yet proportionate, 
punishment for perpetrators. Sanctions 
must have a deterrent effect for potential 
perpetrators, and they must reflect the 
“zero tolerance” approach to corruption. 
Simultaneously, it is necessary to promote 
principles of ethical conduct among offi-
cials, beneficiaries and society as a whole. 
Introduction of additional regulations, pro-
cedures or appointment of new competent 
bodies in the area will not suffice without 
constant enhancement of integrity culture 
and trust for public bodies.

MARCIN SZYMAŃSKI
Deputy Director
Department of Infrastructural  
Programmes,
Ministry of Development Funds 
and Regional Policy
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Postępowanie kontrolne Najwyższej Izby Kontroli1 w kształcie obowią-
zującym od 2012 r. doczekało się już wielu analiz i opracowań. Dotych-
czas nie podjęto jednak głębszej refleksji nad wprowadzoną wówczas 
instytucją powiadamiania o ocenach, uwagach i wnioskach zawartych 
w wystąpieniu pokontrolnym NIK2. Artykuł przybliża te rozwiązania 
prawne, podnosząc liczne, związane z nimi wątpliwości interpretacyjne, 
wraz z propozycjami rozwiązań. Z pewnością nie wyczerpuje jednak 
tytułowej tematyki, może natomiast być punktem wyjścia do dalszych 
dyskusji, analiz i spojrzenia na zagadnienie z punktu widzenia praktyki.

Powiadomienie o ocenach, 
uwagach i wnioskach NIK

Sygnalizacyjna rola Izby

ANDRZEJ TROJANOWSKI

Podstawa prawna i jej geneza 
Podstawę prawną powiadomienia o oce-
nach, uwagach i wnioskach NIK3 stano-
wi art. 62a ustawy z 23 grudnia 1994 r. 

1 Dalej także jako NIK lub Izba.
2 Została ona omówiona przede wszystkim w komentarzach do ustawy o Najwyższej Izby Kontroli – w kolej-

nych wydaniach opracowania E. Jarzęckiej-Siwik i B. Skwarki: Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz do usta-
wy o Najwyższej Izbie Kontroli – ostatnie wydanie III (zaktualizowane), Warszawa 2017 r., s. 234-236 oraz  
R. Padrak: Postępowanie kontrolne NIK, Wrocław 2012 r., s. 237-239. Wspomniana była także w innych opra-
cowaniach o NIK, a zwłaszcza: E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek, B. Skwarka, Z. Wrona: Najwyższa Izba Kontroli 
i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, Warszawa 2018, s. 43 i 242 oraz np. K. Jasik-Kuchta: 
Efektywność kontroli NIK na tle wybranych funkcji kontroli państwowej, „Młody Jurysta” nr 3/2017 s. 84. 

3 Dalej określanego także jako powiadomienie. 
4 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej także ustawa o NIK. 
5 Na podstawie art. 76 pkt 2 ustawy z 18.11.2020 o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320), dotychczasowy 

wyraz „pisemnie” zastępuje się wyrazem „na piśmie”. Przepis ten wchodzi w życie 5.10.2021 – por. art. 166 tej ustawy.

o Najwyższej Izbie Kontroli4. Przepis 
ten brzmi:
„1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może 
pisemnie5 powiadomić kierownika jed-
nostki nadrzędnej lub właściwy organ 
państwowy lub samorządowy o uwa-
gach, ocenach i wnioskach dotyczących 
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kontrolowanej działalności, sformułowa-
nych w wystąpieniu pokontrolnym. Prze-
pis art. 53 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, 
są obowiązane, w wyznaczonym termi-
nie nie krótszym niż 14 dni, poinformo-
wać Najwyższą Izbę Kontroli o zajętym 
stanowisku oraz o podjętych działaniach 
lub przyczynach niepodjęcia działań”.

Przepis wprowadzono na mocy art. 1 
pkt 41 ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmia-
nie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli6. 
Tak jak pozostałe przepisy znowelizowa-
nego (a w istocie nowego7) postępowa-
nia kontrolnego NIK, wszedł on w życie 
z mocą obowiązującą od 2 czerwca 2012 r.8 
Od tego czasu art. 62a ustawy o NIK 
nie był zmieniany9.

Redakcja wspomnianego przepisu nie 
podlegała również modyfikacjom na etapie 
prac legislacyjnych ustawy nowelizującej. 
Co ciekawe, w uzasadnieniu jej projektu 
nie odniesiono się (nie uzasadniono) pro-
jektowanej zmiany10. Jak to opisują E. Ja-
rzęcka-Siwik i B. Skwarka, była ona „uza-
sadniana koniecznością wyeliminowania 
swoistego zaskakiwania kierownika jed-
nostki nadrzędnej albo innych adresatów 

6 Dz.U. nr 227 poz. 1482, ze zm., dalej jako ustawa nowelizująca. 
7 Por E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz… Słowo wstępne, s. 14. Szerzej 

na temat procedury kontrolnej NIK obowiązującej od 2012 r., np.: E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Postępo-
wanie kontrolne NIK po nowelizacji. Najważniejsze zmiany. „Kontrola Państwowa” nr 4/2012 r., s. 23-44. 

8 Por. art. 2 i 15 ww. ustawy. 
9 Oprócz zmiany wspomnianej w przypisie 5. 
10 Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli – druk sejmowy nr 1349 z 30.9.2008. 
11 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz…, op.cit., s. 235.
12 Tamże. 
13 Oprócz ewentualnego zawiadomienia w trybie art. 63 ustawy o NIK.
14 Por. W. Robaczyński [w:] E. Jarzęcka-Siwik, T. Liszcz, M. Niezgódka-Medek, W. Robaczyński: Komentarz 

do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 166.
15 Z kolei zgodnie z ówczesnym art. 62 ust. 1 ustawy o NIK organ, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, był 

obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 14 dni, poinformować NIK o sposobie wyko-
rzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

przekazywaniem im wystąpienia pokon-
trolnego (…)”11, a podczas prac parlamen-
tarnych podnoszono, że taki podmiot 
„nawet nie posiadał wiedzy o przeprowa-
dzeniu kontroli, a krótki termin na prze-
analizowanie sprawy powodował, że adre-
sat nie był w stanie należycie odpowiedzieć 
na wystąpienie pokontrolne”12. Regulacja 
art. 62a zastąpiła zatem wcześniej obowią-
zujące rozwiązanie art. 60 ustawy o NIK, 
odnośnie do wystąpienia pokontrolnego, 
przewidujące możliwość jego przekazania 
„w razie potrzeby” także „kierownikowi 
jednostki nadrzędnej oraz właściwym or-
ganom państwowym lub samorządowym”. 
Takie wystąpienie pokontrolne stanowiło 
w ówczesnym stanie prawnym jedyną13 
ustawową formę prezentacji innym pod-
miotom ocen, uwag i wniosków dotyczą-
cych jednostki kontrolowanej14. Na pod-
stawie ówczesnego art. 61 ustawy o NIK 
taki adresat wystąpienia pokontrolnego był 
uprawniony – w terminie 7 dni od dnia jego 
otrzymania – do zgłoszenia zastrzeżeń15.

Już w tym miejscu należy pozytywnie 
ocenić wprowadzoną ustawą nowelizu-
jącą zmianę, polegającą na wyraźnym 
odróżnieniu wystąpienia pokontrolnego 
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kierowanego do kierownika jednostki kon-
trolowanej (art. 53 ustawy o NIK) od spo-
rządzanego – na innej podstawie prawnej 
i w odrębnym trybie oraz dla innego adre-
sata – powiadomienia o zawartych w tym 
wystąpieniu ocenach, uwagach i wnioskach 
(art. 62a). Jak to bowiem trafnie ujęli auto-
rzy przywołanego komentarza do ustawy 
o NIK, „chodziło o wprowadzenie prostego 
trybu przekazywania informacji o kontro-
lowanej działalności, bez zgłaszania i roz-
patrywania zastrzeżeń”16.

Funkcja i zakres powiadomienia
Dotychczasową analizę można zatem 
podsumować w ten sposób, że dzię-
ki wprowadzeniu powiadomienia za-
chowano istotną funkcję informacyjną 
(sygnalizacyjną) dawnego wystąpienia 
pokontrolnego, kierowanego do innego 
podmiotu niż kierownik jednostki kon-
trolowanej. Jednocześnie wyeliminowano 
niedogodności zarówno dla jego adresa-
ta (element zaskoczenia, krótki termin 
na wniesienie zastrzeżeń), jak i samej NIK 
(konieczność uzasadnienia ocen, uwag 
i wniosków podmiotowi nieznającemu 
wyników kontroli, zawartych w protokole 

16 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz…, op.cit., s. 235. 
17 Por. art. 53 ustawy o NIK w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy nowelizującej.
18 Warto przypomnieć, że przed ustawą nowelizującą procedura odwoławcza – zarówno od protokołów kontroli, 

jak i wystąpień pokontrolnych NIK była bardzo skomplikowana – por m.in. R. Padrak: Postępowanie odwo-
ławcze w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 5/2002 r. s. 17-40; 
M. Niezgódka-Medek: W sprawie zasady dwuinstancyjności w postępowaniu kontrolnym (polemika), „Kon-
trola Państwowa” nr 4/2003, s. 53-58. 

19 Por. R. Padrak: Postępowanie kontrolne…, op.cit., s. 238.
20 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz…, op.cit., s. 235.
21 Jak to bowiem zauważa B. Skwarka: gdyby nie ta możliwość, podmioty te praktycznie dowiadywałyby się o kon-

trolowanej działalności z informacji o wynikach kontroli, a jej przygotowanie zabiera niejednokrotnie dużo czasu 
– Status prawny oraz prawa i obowiązki Prezesa NIK [w:] Najwyższa Izba Kontroli i prawne…, op.cit., s.43. 

22 J. Jagielski: Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2018 r., s. 92 i 186. 
23 Por. Z. Dobrowolski: Ekonomiczna analiza działalności naczelnych organów kontroli państwowej [w:] Studia Lubuskie, 

t. V Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Instytut Prawa i Administracji, Sulechów, 2009 r. s. 281. 

kontroli17 oraz rozpatrzenia jego zastrze-
żeń w wypadku ich zgłoszenia18). Powo-
dem skierowania powiadomienia może 
być np. potrzeba pełnej realizacji wyników 
kontroli (szczególnie w sytuacji, gdy nie-
które uwarunkowania lub działania, jak 
np. zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych są poza zakresem kompe-
tencji jednostki kontrolowanej) lub treść 
odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne19. 
Zarazem powiadomienie „ma szczegól-
ne znaczenie dla sprawności wdrożenia 
procedur w związku ze stwierdzonymi 
w kontroli nieprawidłowościami”20. Pod-
kreślić bowiem należy szybkość powia-
domienia w porównaniu z przekazaniem 
wyników ustaleń Izby dopiero w informa-
cji o wynikach kontroli (art. 64 ustawy 
o NIK)21. Między innymi dlatego może 
ono zatem pełnić istotną rolę w oddziały-
waniu pokontrolnym NIK, rozumianym 
jako etap formułowania i przekazywania 
określonym adresatom wniosków pokon-
trolnych22. Stosowanie powiadomienia 
należy więc do narzędzi zwiększających 
funkcję użyteczności NIK jako naczelnego 
organu kontroli oraz jej poszczególnych 
jednostek organizacyjnych23.
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Jak wspomniano, ustawowy zakres 
powiadomienia obejmuje sformułowane 
w wystąpieniu pokontrolnym uwagi, oceny 
i wnioski, dotyczące kontrolowanej dzia-
łalności (art. 62a ust. 1 ustawy o NIK). 
Na wstępie warto wyjaśnić dwie kwe-
stie, choć wydają się one dość oczywiste. 
Po pierwsze, powiadomienie służy prze-
kazaniu jego adresatom treści zawartych 
tylko w wystąpieniu pokontrolnym NIK. 
Nie można zatem w tej formie przedsta-
wiać informacji o innych dokumentach 
powstających w toku postępowania kon-
trolnego24. Po drugie – choć nie zostało 
to nigdzie wprost wyrażone – powinno 
przekazywać się treść wystąpienia pokon-
trolnego, które stało się ostateczne, wobec 
upływu terminu na zgłoszenie zastrzeżeń 
albo ich rozpatrzenia w trybie przewidzia-
nym w ustawie o NIK25. Skierowanie po-
wiadomienia, na podstawie wystąpienia 
pokontrolnego, którego treść – właśnie 
wskutek rozpatrzenia zastrzeżeń – może 
jeszcze ulec zmianie, byłoby oczywiście 
przedwczesne.

Na pozór określony w art. 62a zakres 
powiadomienia nie budzi żadnych wąt-
pliwości. Odnosi się on przecież wprost 

24 Np. zawiadomieniu skierowanym w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, zawiadomieniu o podejrzeniu czy-
nów, za które przypisana jest ustawowo odpowiedzialność (art. 63 ustawy o NIK), czy informacji o wynikach  
kontroli.

25 Por. art. 53 do 61b tej ustawy oraz np. D. Kowalski: Zakaz reformationis in peius w postępowaniu przed  
komisją rozstrzygającą – zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego NIK, „Kontrola Państwowa” nr 3/2017 r., s. 8 i nast. 

26 Zawarte w pkt 1-3 i 6-7 ust. 1 tego artykułu.
27 Wystąpień pokontrolnych NIK opublikowanych na stronach <https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kon-

troli-nik/prosta/> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP) NIK <https://bip.nik.gov.pl/kontrole/
wyniki-kontroli-nik/>. 

28 Jak wynika z przeglądu opublikowanych na ww. stronach wystąpień pokontrolnych, na ogół stosowany 
jest ich następujący podział i numeracja: I. Dane identyfikacyjne, II. Ocena ogólna kontrolowanej działalno-
ści, III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności (zawierający 
także wyodrębnioną sekcję Stwierdzone nieprawidłowości), IV. Uwagi i wnioski, V. Pozostałe informacje 
i pouczenia.

do najważniejszych aspektów kontroli 
NIK, ujętych w jej podstawowym doku-
mencie pokontrolnym (wystąpieniu po-
kontrolnym). Wydawać się może również, 
że powinien to być wystarczający zakres 
informacji przekazanych w tym trybie ad-
resatowi powiadomienia. Być może wła-
śnie z tego powodu w dotychczasowych 
opracowaniach nie było to przedmiotem 
szczególnej analizy. Tymczasem, stosow-
nie do art. 53 ust. 1 ustawy o NIK, zakres 
przedmiotowy wystąpienia pokontrolnego 
to nie tylko oceny, uwagi i wnioski. Po-
mijając elementy typowo formalne26, za-
wiera ono także: „zwięzły opis ustalonego 
stanu faktycznego (…) w tym ustalone, 
na podstawie materiałów dowodowych 
znajdujących się w aktach kontroli, niepra-
widłowości i ich przyczyny, zakres i skutki 
oraz osoby za nie odpowiedzialne”. Jak wy-
nika z praktyki kontrolnej NIK27, w wystą-
pieniach pokontrolnych oceny oraz wnioski 
i ewentualnie uwagi, a także opis stanu 
faktycznego stanowią odrębne części (roz-
działy) tych dokumentów28. Ustawodaw-
ca pominął zatem w powiadomieniu opis 
stanu faktycznego, w tym stwierdzonych 
nieprawidłowości. Przyczyną było zapewne 
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to, że przy przygotowywaniu projektu usta-
wy nowelizującej i wprowadzeniu do niego 
instytucji powiadomienia, odnoszono się 
do obowiązującego jeszcze wówczas usta-
wowego zakresu wystąpienia pokontrol-
nego, obejmującego właśnie oceny, uwagi 
i wnioski. Nie zostało natomiast dostrzeżo-
ne, że po planowanej nowelizacji, w prak-
tyce łączącej dwa dokumenty pokontrolne 
(dotychczasowy protokół kontroli i wy-
stąpienie pokontrolne) w jeden („nowe” 
wystąpienie pokontrolne29), jego zakres 
zostaje istotnie zmieniony. W wyniku tego, 
powstała opisana rozbieżność pomiędzy 
treścią obecnego wystąpienia pokontrol-
nego a powiadomienia. Wbrew pozorom, 
nie ma to tylko znaczenia teoretycznego, 
lecz stwarza konkretny problem praktycz-
ny. Okazać się bowiem może, że powia-
domienie zawierające wyłącznie informa-
cje o ocenach i wnioskach (ewentualnie 
uwagach) zawartych w wystąpieniu po-
kontrolnym nie będzie czytelne dla adre-
sata. Przyczyną może być zbyt lakonicz-
na treść tych elementów wystąpienia, 
które w tym dokumencie zostały przecież 
sformułowane w ścisłym związku z opisem 
stanu faktycznego, w tym także stwier-
dzonych nieprawidłowości.

W obowiązującym stanie prawnym wy-
łaniają się dwa podejścia do tego proble-
mu. Według pierwszego, zakres żadnego 
powiadomienia nie powinien wykraczać 
poza oceny, uwagi i wnioski, ponieważ 
tak właśnie i bez dalszego rozwinięcia 

29 Na temat tej zmiany np. G. Kościelniak: Najwyższa Izba Kontroli – 90 lat tradycji naczelnego organu kontroli pań-
stwowej. Współczesny obraz i proponowane kierunki zmian, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 3/2009 r., s. 163.

30 Tj. niezależnie od potrzeb związanych ze sporządzaniem dokumentów pokontrolnych: powiadomienia, za-
wiadomienia (art. 63 ustawy o NIK), czy informacji o wynikach kontroli.

został sformułowany w ustawie. W kon-
sekwencji, należałoby przyjąć, że NIK 
nie może rozszerzać go o dodatkowe ele-
menty, tj. opis stanu faktycznego, niesta-
nowiący elementu sformułowanej oceny 
lub uwagi czy wniosku. Przy takim rygo-
rystycznym podejściu, jedynym rozwią-
zaniem wydaje się takie przygotowanie 
ocen, uwag i wniosków w wystąpieniu po-
kontrolnym, aby mogły one zostać nie-
jako „przeniesione” do powiadomienia, 
w sposób zrozumiały dla adresata, bez ko-
nieczności ich dodatkowego uzasadniania 
informacjami zawartymi w opisie stanu 
faktycznego.

Takie podejście w praktyce może być 
jednak trudne do realizacji. Zakłada ono 
bowiem, że już w czasie przygotowywania 
wystąpienia pokontrolnego NIK przewidu-
je i uwzględnia skierowanie również powia-
domienia, a w związku z tym odpowiednio 
redaguje ten pierwszy dokument. Można 
oczywiście sformułować taki postulat, 
a idąc dalej, nawet ogólnie30 sugerować taką 
redakcję ocen NIK, aby stanowiły niejako 
samodzielną, kompletną część wystąpienia 
pokontrolnego, zrozumiałą dla czytelni-
ka, bez konieczności sięgania po pozostałą 
część tego dokumentu oraz odpowiednio 
uzasadniającą ewentualne uwagi i wnioski. 
Taka propozycja, choć wydaje się trafna, 
nie jest jednak obecnie zapewne możliwa 
do realizacji, i to co najmniej z kilku powo-
dów. Po pierwsze, była zapewne potrzeb-
na, czy wręcz konieczna przy „dawnym” 
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wystąpieniu pokontrolnym, które jako od-
rębny od protokołu kontroli dokument 
zawierało właśnie oceny, uwagi i wnioski. 
Z takiego założenia wynikało, że powinny 
one być zredagowane w sposób zrozumia-
ły dla adresata i innych czytelników, bez 
konieczności sięgania do protokołu kon-
troli, na podstawie którego zostało spo-
rządzone. Obecnie nie jest to już jednak 
potrzebne. Czytelność wystąpienia pokon-
trolnego ma zapewnić odpowiedni układ 
tego dokumentu, w tym właściwa rela-
cja opisu stanu faktycznego do opartych 
na nim ocen, uwag i wniosków. Postulat 
zwięzłości wystąpienia pokontrolnego31, 
nakazuje raczej, w ocenie autora, unikanie 
lub ograniczanie powtórzeń pewnych in-
formacji. Inaczej mówiąc, zawarte w wy-
stąpieniu pokontrolnym oceny kontrolo-
wanej działalności powinny być czytelne 
na tle opisanego w innym miejscu tego 
dokumentu stanu faktycznego, natomiast 
już niekoniecznie jako osobne (oderwane 
od takiego opisu) fragmenty32. Po drugie, 
skoro powiadomienie jest dokumentem 
następczym, niejako „wtórnym” wobec 

31 W ustawie o NIK odniesiony wprawdzie wprost jedynie do opisu stanu faktycznego (art. 53 ust. 1 pkt 4), 
ale tym postulatem można, jak się wydaje, objąć cały ten dokument. 

32 Oczywiście, pojawia się tutaj też pewnie element subiektywny. To co będzie wystarczająco czytelne na podstawie 
treści samej oceny dla jednego adresata, zdaniem innego wymagać będzie zapoznania się z opisem stanu faktycz-
nego, a jeszcze inna osoba może uznać za konieczną weryfikację z materiałami zgromadzonymi w aktach kontroli. 

33 Choćby ze względu na opisaną wyżej sytuację, w której pojawi się ona dopiero po otrzymaniu odpowiedzi 
na wystąpienie pokontrolne. 

34 Na temat trudności związanych z interpretowaniem w toku kontroli przepisów prawa np. M. Berek: Rola Naj-
wyższej Izby Kontroli w procesie kontroli stosowania i w zakresie inspirowania zmian prawa [w:] P. Jabłoński, 
J. Kaczor, M. Pichlak (red.): Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna, Wrocław 2017, 
s. 145-147, odnośnie do tych związanych z zapewnieniem jednolitości działania Izby (głównie w aspekcie 
orzecznictwa związanego z rozpatrywaniem zastrzeżeń); L. Murat: Jednolitość orzecznictwa Najwyższej Izby 
Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 4/2015 r., s. 34 i nast., a w sprawie prewencyjnej funkcji kontroli K. Kwiat-
kowski: Prewencyjna funkcja kontroli Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 2/2016 r., s. 8 i nast. 

35 Na marginesie dodać należy, że w praktyce powiadomienie i tak zawierać musi elementy nieprzewidziane 
w tym przepisie, a zawarte w wystąpieniu pokontrolnym, takie jak oznaczenie jednostki kontrolowanej, tytuł 
kontroli oraz inne dane identyfikujące ten dokument. 

wystąpienia pokontrolnego, to nie zawsze 
podczas przygotowania tego „pierwotnego” 
materiału kontrolerzy NIK będą mieć już 
świadomość potrzeby skierowania powia-
domienia33. W związku z tym kierowanie 
ich wysiłku na taką redakcję ocen, uwag 
i wniosków, aby potencjalnie mogły one 
być w sposób zrozumiały prezentowa-
ne samodzielnie (tj. bez opisu stanu fak-
tycznego, a zwłaszcza nieprawidłowości) 
innym adresatom, m.in. wobec złożoności 
współczesnych problemów kontrolnych34 
wydaje się nieuzasadnione. Zdaniem au-
tora, lepszym rozwiązaniem wydaje się 
zatem przyjęcie szerszej interpretacji 
art. 62a ustawy o NIK. Dopuszczałaby 
ona, w określonych sytuacjach, tzn. dla 
odpowiedniego przedstawienia lub uza-
sadnienia ocen, uwag lub wniosków, za-
warcie w powiadomieniu także elemen-
tów opisu ustalonego stanu faktycznego, 
w tym w szczególności stwierdzonych nie-
prawidłowości. Nie wydaje się, aby stano-
wiło to naruszenie zawartego w tym prze-
pisie ustawowego zakresu upoważnienia 
do sporządzenia powiadomienia35. Trudno 
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bowiem wskazać (poza literalnym, wą-
skim brzmieniem przepisu, wynikającym 
zresztą z opisanej wyżej niekonsekwencji 
ustawodawcy) uzasadnienie dla takiego 
ograniczania NIK w sposobie realizacji 
jej zadań. Skierowanie natomiast powia-
domienia niepełnego (nieczytelnego, nie-
jasnego itd.) – z powodu ograniczenia jego 
treści jedynie do przytoczenia ocen i uwag 
lub wniosków – bez odpowiedniego uza-
sadnienia, wynikającego z opisu stanu fak-
tycznego, mogłoby narazić Izbę na zarzut 
braku rzetelności działania.

Niezależnie od powyższych rozważań 
i przyjmowania w praktyce kontrolnej 
jednego albo drugiego stanowiska, naj-
lepszym rozwiązaniem wydaje się nowe-
lizacja art. 62a ustawy o NIK, zmierzająca 
do wyeliminowania opisanej rozbieżno-
ści. Przepis ten powinien zatem odwoły-
wać się do wyników kontroli, zawartych 
w wystąpieniu pokontrolnym, ewentu-
alnie do treści tego dokumentu. Mógłby 
też po prostu określać, że powiadomienie 
kierowane (sporządzane) jest na podstawie 
wystąpienia pokontrolnego.

Kolejną wymagającą omówienia kwestią 
związaną z zakresem powiadomienia jest 
dopowiedzenie, że oceny, uwagi i wnioski 
(ewentualnie także ustalenia stanu fak-
tycznego, jeżeli zostanie przyjęta omówio-
na wyżej szersza interpretacja) powinny 

36 Por. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz…, op.cit., s. 235.
37 Wynika to m.in. z podstawowego uprawnienia NIK do samodzielnego kształtowania (oczywiście w granicach 

wyznaczonych prawem) przebiegu konkretnego postępowania kontrolnego – por. np. J. Dobosz-Kuczyń-
ski: Jak Najwyższa Izba Kontroli będzie kontrolować samorząd? „Rzeczpospolita” (Dobra Administracja), 
1.10.2019. 

38 Por. art. 2, 4 i 5 ustawy o NIK. 
39 Zgodnie z art. 53 ust. 7 ustawy o NIK, taka ocena może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego, rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia albo odwołania go z zaj-
mowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

odpowiadać tym zawartym w wystąpie-
niu pokontrolnym. Nie mogą to być więc 
nowe elementy36 lub istotnie zmodyfiko-
wane treści w porównaniu z tym doku-
mentem. Nie oznacza to jednak, zdaniem 
autora, że wszystkie oceny, uwagi i wnioski 
muszą zostać przedstawione w powiado-
mieniu. Wręcz przeciwnie, zakres (treść) 
konkretnego powiadomienia należy do-
stosować do adresata, jego kompetencji 
i możliwości działania. Trzeba przecież 
pamiętać, że ustawa o NIK nie przewidu-
je „przekazania do wiadomości” wystą-
pienia pokontrolnego innym adresatom. 
Również z tego względu Izba jest upraw-
niona do dokonania swoistej „selekcji” tre-
ści wystąpienia, o której będzie informo-
wać powiadomienie37. Oczywiste, że taki 
wybór powinien być merytorycznie uza-
sadniony, a nie dokonywany nierzetelnie 
lub wybiórczo.

W zdaniu drugim ust. 1 art. 62a za-
warto także odesłanie do „odpowied-
niego stosowania” art. 53 ust. 2 ustawy 
o NIK. Przepis przewiduje możliwość 
(wyłącznie w wypadku jednostek „pań-
stwowych”38) zawarcia oceny wskazującej 
na niezasadność zajmowania stanowiska 
lub pełnienia funkcji przez osobę odpowie-
dzialną za nieprawidłowości stwierdzone 
w tych jednostkach39. Również i tu możli-
we są dwa sposoby odczytania przepisu. 
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Według pierwszego, jest to jedynie do-
powiedzenie, precyzujące, że w sytuacji 
gdy w wystąpieniu pokontrolnym zosta-
nie ujęta taka ocena (mająca z pewnością 
charakter ekstraordynaryjny40), to rów-
nież i ona może (a nawet wręcz powinna) 
zostać ujęta w powiadomieniu41. Odmien-
na interpretacja pozwalałaby natomiast wi-
dzieć w zdaniu drugim ustępu 2 odrębną 
podstawę do sformułowania w powiado-
mieniu oceny „o niezasadności zajmowa-
nia stanowiska”, gdyby nie została zawarta 
w wystąpieniu pokontrolnym. Za drugim 
podejściem przemawia to, że wspomnia-
na ocena zalicza się przecież do „ocen (…) 
sformułowanych w wystąpieniu pokontrol-
nym” w rozumieniu ust. 1. W konsekwen-
cji, dodatkowe uprawnienie do zamieszcze-
nia w powiadomieniu oceny „o niezasadno-
ści zajmowania stanowiska”, gdyby miało 
ono dotyczyć tylko przywołania oceny już 
sformułowanej, byłoby po prostu zbędne.

Próbując rozstrzygnąć tę wątpliwość, 
na wstępie zaznaczyć trzeba, że ze względu 
na wyjątkowy charakter oceny o niezasad-
ności stanowiska i jej bardzo rzadkie stoso-
wanie, praktycznie taki problem wystąpi 
jeszcze rzadziej. Ewentualne rozwiązanie 
może, zdaniem autora, polegać na uzna-
niu, że zasadą powinno być zawarcie 
w powiadomieniu oceny o niezasadności 

40 Należy też zauważyć, że sformułowana przecież na podstawie innej jednostki redakcyjnej art. 53 ustawy 
o NIK niż pozostałe oceny – ust. 2, a nie ust. 1. 

41 Przecież to właśnie organ nadrzędny, a nie kontrolowany będzie władny do podjęcia odpowiednich działań, 
w tym przewidzianych w przywołanym art. 53 ust. 7 ustawy o NIK. 

42 Odmiennie przyjmują, jak się zdaje E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz…, 
op. cit., s.235, podając, że: ustalenia dokonane w poszczególnych jednostkach (kontroli koordynowanej – do-
pisek autora) mogą wskazywać na potrzebę przekazania informacji «właściwemu organowi państwowemu», 
dotyczących całokształtu okoliczności wskazujących na potrzebę podjęcia określonych działań.

43 O ile oczywiście nie spowoduje to ryzyka podjęcia przez nich wzajemnie sprzecznych albo niepotrzebnie 
dublujących się działań. 

zajmowania stanowiska, opierającej się 
na takiej samej ocenie sformułowanej 
w wystąpieniu pokontrolnym. Nie wyklu-
czałoby to jednocześnie (jako wyjątkowej) 
sytuacji, w której mimo braku oceny w wy-
stąpieniu pokontrolnym, w szczególnie 
uzasadnionych okolicznościach, zwłasz-
cza wynikających z późniejszych zdarzeń 
(np. odpowiedź na wystąpienie pokon-
trolne, przebieg postępowania wszczęte-
go na podstawie zawiadomienia w trybie 
art. 63 ustawy o NIK), powiadomienie 
mogłoby zawierać taką ocenę. W takim 
wypadku zdanie 2 ust. 1 art. 62a ustawy 
o NIK stanowiłoby samodzielną podstawę 
do jej sformułowania. Najlepszym jednak 
rozwiązaniem byłoby również doprecyzo-
wanie przywołanego przepisu.

Jak się wydaje, z redakcji art.62a usta-
wy o NIK i jego ratio legis, wynika rów-
nież zasada, że jedno powiadomienie spo-
rządzane jest na podstawie jednego wy-
stąpienia pokontrolnego42. Oczywiście, 
nie ma przeszkód, aby w razie potrzeby, 
na podstawie danego wystąpienia skiero-
wać powiadomienia do więcej niż jednego 
adresata43. Również jeden adresat (jeżeli 
wynika to z jego właściwości) może otrzy-
mać kilka powiadomień, z których każde 
będzie przygotowane na podstawie wyni-
ków jednostkowych kontroli, zawartych 
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w poszczególnych wystąpieniach pokon-
trolnych.

Podmiot uprawniony 
do skierowania powiadomienia
Art. 62a ustawy o NIK wyraźnie wska-
zuje, że powiadomienie może skierować 
prezes NIK. Analiza przepisów rozdzia-
łu 3 ustawy, poświęconego postępowa-
niu kontrolnemu, prowadzi do wniosku, 
że jest to – mimo licznych innych kompe-
tencji przyznanych w ramach tej procedu-
ry właśnie prezesowi NIK – rozwiązanie 
dosyć zaskakujące. Dotyczy to zwłaszcza 
kontroli przeprowadzanych przez delega-
tury. Pozostając na razie jedynie przy li-
teralnym brzmieniu tego przepisu, nale-
ży uznać za trafne spostrzeżenie, iż do-
konanie powiadomienia przez prezesa 
„determinuje konieczność zapoznania 
się przez niego z przeprowadzonym po-
stępowaniem kontrolnym oraz wzajem-
nymi powiadomieniami NIK i jednostki 
kontrolowanej. Wydłuża to przedmioto-
wy proces”44. Omawiany przepis nie wy-
klucza jednak możliwości upoważnienia 
wiceprezesa NIK lub dyrektora jednostki 

44 K. Jasik-Kuchta: Efektywność kontroli NIK…, op.cit., s.84.
45 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz…, op.cit., s. 236. 
46 Załącznik do zarządzenia nr 11 Marszałka Sejmu z 26.8.2011 – tekst dostępny na <https://bip.nik.gov.pl/

podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne/statut-najwyzszej-izby-kontroli.html>, dostęp 23.1.2021.
47 M.in. określających, że upoważnienia udziela się na piśmie i powinno ono określać zakres spraw nim  

objętych. 
48 Por. np. B. Skwarka, M. Kobierska, D. Łubian: Wpływ kontroli NIK na administrację publiczną, „Kontrola 

Państwowa”, numer jubileuszowy 1/I z 2019 r., s. 93, gdzie w artykule opisującym działalność Departa-
mentu Administracji Publicznej NIK podano (s.93) : Często, szczególnie w wypadkach gdy wnioski dotyczą 
szerszych spraw wynikających z kontroli, w trybie art. 62a ustawy o NIK, powiadamiamy o nich pisemnie kie-
rownika jednostki kontrolowanej lub właściwy organ państwowy lub samorządowy. 

49 Jak się wydaje, w świetle przywołanych statutowych zasad udzielania upoważnień, powinno to być raczej 
konkretne upoważnienie dla danej sprawy (kontroli) a nie ogólne (abstrakcyjne) do ich kierowania. 

50 Por. art. 53 ust. 3 w związku z art. 2a pkt 2 ustawy o NIK. Podpis kontrolera – odmiennie niż w przypadku 
wystąpienia pokontrolnego – nie byłby w tym przypadku konieczny.

kontrolnej do podpisania powiadomienia, 
na podstawie statutu NIK45. Stosownie 
bowiem do art. 25 ust. 2 ustawy o NIK, 
statut określa m.in. zasady udzielania 
przez prezesa upoważnień do załatwia-
nia spraw i podejmowania decyzji w jego 
imieniu. W obowiązującym statucie NIK46 
został zawarty § 7, określający że prezes 
może udzielić upoważnienia do załatwia-
nia spraw i podejmowania decyzji w jego 
imieniu, zgodnie z określonymi w nim za-
sadami47. Zatem to właśnie § 7 statutu 
NIK stanowi podstawę udzielenia upo-
ważnienia do podpisywania (kierowania) 
powiadomienia przez pracowników (jed-
nostki kontrolne48) Izby. Z uwagi jednak 
na konieczność jego uzyskania49 procedura 
przygotowania powiadomienia ulega jed-
nak pewnemu wydłużeniu.

Według autora, podmiot upoważniony 
do skierowania (podpisania) powiadomie-
nia powinien zostać ustawowo określony, 
na zasadach analogicznych jak w przypadku 
wystąpienia pokontrolnego, czyli:

 • co do zasady powinno być podpisywane 
przez dyrektora właściwej jednostki kontro-
lnej, tj. tej, która przeprowadziła kontrolę50;
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 • takie dokumenty kierowane do najważ-
niejszych osób (organów) państwa pod-
pisywałby prezes NIK, a jeśli adresatami 
byliby ministrowie – wiceprezes51;

 • prezes NIK miałby możliwość zastrze-
żenia dla siebie prawa do podpisania każ-
dego powiadomienia52.

Uprawnienie do skierowania 
powiadomienia i jego fakultatywność
Na podstawie wcześniej opisanych zagad-
nień można przyjąć, że powiadomienie 
należy do kompetencji53 NIK, w ramach 
przysługującego jej „imperium kontrolne-
go”54. Jednocześnie może ono, ale nie musi 
zostać zrealizowane, podobnie jak np. za-
warte w art. 51 ust. 4 ustawy o NIK upo-
ważnienie dla kontrolera do poinformo-
wania o ustaleniach wskazujących na nie-
prawidłowości w działalności jednostki 
kontrolowanej. Skierowanie powiadomie-
nia stanowi zatem typowy przykład dzia-
łania fakultatywnego55. Ustawa nie okre-
śla też żadnych przesłanek (okoliczności), 

51 Por. art. 53 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o NIK. 
52 Por. art. 53 ust. 5 ustawy o NIK. 
53 Najogólniej rozumianej jako upoważnienie do dokonywania określonych czynności wobec innego podmiotu 

– por. np. J. Dobkowski: Kompetencja administracyjnoprawna (niektóre uwagi na kanwie pracy M. Matczaka:  
Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004); Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, 
„Miscellanea” nr 1/2008, s. 111.

54 Pojęcie to wprowadził L. Murat: Stosunek kontrolnoprawny, „Kontrola Państwowa” nr 3/2016, s. 13 i 17. 
55 Rozumianego jako: sytuację, w której organ ten ma możność dokonania zdeterminowanego wyboru pomiędzy 

powstrzymaniem się od działania a jego podjęciem zgodnie z treścią dostępnej mu i zaktualizowanej kompe-
tencji, z uwagi na to, że w sytuacji tej nie ciąży na nim szczegółowy obowiązek działania – M.Oleś: 4. Fakul-
tatywność działania [w:] Fakultatywne działania administracji publicznej, WKP, Warszawa 2017.

56 Jak to bowiem zauważa M. Stożek-Kucharska: Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli [w]: 
A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.): Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia, Katowi-
ce, 2016 r., s. 59 (w ślad za cytowanymi w tym opracowaniu: H. Zięba-Załucka, D. Źrebiec: Najwyższa Izba 
Kontroli [w:] W. Skrzydło ( red.): Zarys prawa konstytucyjnego, Lublin – Rzeszów 1993, s. 427) stwierdzenie 
nieprawidłowości (czyli rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a oczekiwanym) uprawnia NIK do podej-
mowania czynności zmierzających do usunięcia występujących uchybień i nieprawidłowości. 

57 Należy mieć na uwadze, że to NIK jako organ kontroli decyduje o istotnych działaniach w ramach prowadzo-
nego postępowania – por. R. Padrak: Zasady postępowania kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola 
Państwowa” nr 4/2003, s. 51. 

które uzasadniałyby lub warunkowały-
by tę czynność. W szczególności, nie zo-
stało ono ograniczone czy nawet tylko 
powiązane ze stwierdzeniem nieprawi-
dłowości. W praktyce, zapewne to wła-
śnie ich wystąpienie będzie powodem 
skierowania powiadomienia56. Decyzja 
o skierowaniu powiadomienia i jego za-
kresie należy do NIK57. Można zatem 
przyjąć, że powinna być uzależniona 
z jednej strony od ustaleń dotyczących 
jednostki kontrolowanej (a w szczegól-
ności, choć nie wyłącznie, stwierdzenia 
poważnych nieprawidłowości), a z drugiej 
– istnienia właściwego adresata i możli-
wości odpowiedniego do ustaleń Izby 
działania z jego strony.

Adresaci powiadomienia
Ustawa o NIK przewiduje dwie kategorie 
adresatów, do których może zostać skie-
rowane powiadomienie. Pierwszą z nich 
jest „kierownik jednostki nadrzędnej”, 
a drugą „właściwy organ państwowy lub 
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samorządowy”58. Żadne z tych określeń 
nie zostało zdefiniowane w ustawie o NIK. 
Oba pojawiają się natomiast we wcześniej-
szej jednostce redakcyjnej tej ustawy, którą 
jest art. 51 ust. 1, dotyczący zawiadomienia 
przez kontrolera o bezpośrednim niebez-
pieczeństwie59. W ust. 2 art. 62a wprowa-
dzono dla nich zbiorcze określenie „pod-
mioty”. O ile identyfikacja „właściwego 
organu państwowego lub samorządowego” 
nie powinna budzić większych kontrower-
sji, określenie „kierownika jednostki nad-
rzędnej” wymaga bliższej analizy.

Jak się wydaje, samo określenie „kie-
rownik” pomocniczo można interpreto-
wać w świetle definicji „kierownika jed-
nostki kontrolowanej” zawartej w art. 2a 
pkt 3 ustawy o NIK. W literaturze pod-
kreśla się, że jest to definicja ujęta bar-
dzo szeroko60. Natomiast „nadrzędność” 
może w praktyce przybrać różne formy. 
Oprócz typowych przykładów, wynika-
jących z trwale określonych przepisami 
prawa uprawnień nadzorczych, struktury 
lub hierarchii61 (np. nadrzędności gminy 
nad jej jednostkami organizacyjnymi), 
w opinii autora, może mieć ona związek 
także z czasowymi relacjami, określonymi 
np. umowami, porozumieniami czy de-
cyzjami administracyjnymi. Charakte-
rystycznym przykładem są tutaj umowy 

58 Należy zaznaczyć, że skierowanie powiadomienia do kierownika jednostki nadrzędnej nie wyklucza moż-
liwości jego przekazania również właściwemu organowi. Związane jest to, w szczególności z tym, że oba 
te określenia łączy spójnik „lub”. 

59 W przepisie tym mowa jest również o „właściwych jednostkach organizacyjnych”. 
60 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz…, op.cit., s.38-46.
61 Jak zauważa R. Padrak: Postępowanie kontrolne…, op.cit., s.238: jak się wydaje, jednostką nadrzędną jest 

jednostka, która sprawuje nadzór lub której podlega jednostka kontrolowana, a wiec ma możliwość władcze-
go ingerowania w działalność jednostki kontrolowanej.

62 Por. definicje i rozwiązania przyjęte w ustawie z 11.7.2014 o zasadach realizacji programów w zakresie  
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818, ze zm.).

o dofinansowanie projektów unijnych, za-
wierane przez beneficjentów z instytucją 
pośrednicząca lub zarządzającą danym 
programem62. Chociaż takie umowy, 
co do zasady, zawierane są przez dwie 
równorzędne (równoprawne) strony, 
to w praktyce zawierają szereg obowiąz-
ków po stronie beneficjenta oraz upraw-
nienia do kontroli i nadzoru dla tych in-
stytucji. Zdaniem autora, w praktyce 
wynika z nich – w zakresie określonym 
w umowie oraz ewentualnie w będących 
w związku z nią przepisach prawa po-
wszechnie obowiązującego – podległość 
beneficjenta względem wspomnianych 
instytucji. Oznacza to w konsekwencji 
ich „nadrzędność” wobec niego w rozu-
mieniu przepisów ustawy o NIK. Mając 
na względzie regulacje ustawy (art. 51 
ust. 1 oraz właśnie art. 62a), jest to wnio-
sek bardzo praktyczny. Nie zawsze bo-
wiem takie jednostki organizacyjne powo-
łane są do obsługi „właściwych organów 
administracji publicznej lub samorządo-
wej”. O ile bowiem taka sytuacja wy-
stąpi na ogół w wypadku instytucji za-
rządzających, to już rola instytucji po-
średniczącej (wdrażającej) może być 
powierzana różnym podmiotom (jed-
nostkom). Typowym przykładem jest Pol-
ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
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(PARP) w Warszawie63. W ramach kon-
kretnych programów, działań i projek-
tów, PARP jako instytucja pośrednicząca 
(wdrażająca)64 w relacji do beneficjen-
tów, z którymi zawierała umowy, staje 
się jednocześnie – w ujęciu funkcjonal-
nym – właśnie „jednostką nadrzędną” 
w rozumieniu przepisów ustawy o NIK.

Podsumowując, to relacja pomiędzy jed-
nostką kontrolowaną a innymi podmiota-
mi (jednostkami), w połączeniu z przed-
miotem kontroli NIK, decydować będzie 
o możliwości skierowania przez Izbę po-
wiadomienia. Dlatego też, zdaniem autora, 
oba ustawowe określenia adresatów po-
wiadomienia powinny być interpretowane 
możliwie szeroko. Nie wymagają one nato-
miast nowelizacji czy nawet ustawowego 
zdefiniowania65.

Obowiązek udzielenia odpowiedzi
Otrzymanie powiadomienia skutkuje 
dla adresata obowiązkiem poinformo-
wania Izby „o zajętym stanowisku oraz 

63 Dalej PARP, będąca państwową osobą prawną, należącą do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 
ust. 1 ustawy z 4.7.2019 o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. poz. 1572) – por. art. 1 ustawy z 9.11.2000 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

64 Por. m.in. <https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/zasady/fe-2007-2013/ 
porpw-2007-213/system-instytucjonalny/> lub <https://poig.parp.gov.pl/files/74/108/213/3551.pdf>, 
dostęp 23.1.2021.

65 Ewentualnie można by rozważyć uzupełnienie art. 62a o „kierowników właściwych jednostek organizacyj-
nych” – analogicznie jak to zostało ujęte w art. 51 ust. 1 ustawy o NIK. 

66 Należy przyjąć, że od dnia otrzymania (doręczenia) powiadomienia (E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa 
Izba Kontroli, Komentarz…, op.cit., s. 236), choć – jak trafnie zauważa R. Padrak: Postępowanie kontrolne…, 
op.cit., s. 239 – nie zostało to wprost uregulowane. Dla porządku wskazane byłoby zatem aby ewentualna 
nowelizacja ustawy o NIK doprecyzowała także tę kwestię. 

67 R. Padrak, jw.
68 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz…, op.cit., s.235; R. Padrak, jw.; K. Ja-

sik-Kuchta: Efektywność kontroli NIK…, op.cit., s.84.
69 Jak to podsumował M. Czyżak: Przestępstwo udaremniania lub utrudniania kontroli państwowej, „Wojskowy 

Przegląd Prawniczy” nr 4/2013, s.50: należy zadać sobie pytanie, czy stopień szkodliwości społecznej czynu 
polegającego nie tyle na udaremnianiu lub utrudnianiu postępowania kontrolnego prowadzonego przez NIK, 
ale na zaniechaniu przedłożenia informacji (lub przedłożeniu informacji nieprawdziwej) o wykonaniu wniosków 
sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym nie jest na tyle niski, że wymaga jeśli nie pełnej depenalizacji, 

o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia działań”. Termin na udzielenie 
tej informacji (odpowiedzi na powiado-
mienie) wyznacza NIK, przy czym nie 
może być on krótszy niż 14 dni66. Wyzna-
czony termin powinien być adekwatny 
do treści (zakresu) powiadomienia oraz 
przewidywanej reakcji adresata i możliwo-
ści przygotowania odpowiedzi. Podobnie 
jak w wypadku wystąpienia pokontrolne-
go uwagi i wnioski zawarte w powiado-
mieniu nie są wiążące dla jego adresata. 
Nie są to jednak uwagi i wnioski pokon-
trolne, w rozumieniu art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli67. 
W konsekwencji tego, a także ze wzglę-
du na redakcję art. 98 tej ustawy, nie-
udzielenie odpowiedzi na powiadomie-
nie nie powoduje odpowiedzialności 
karnej68.  W opinii autora – biorąc także 
pod uwagę istotne kontrowersje odno-
śnie do karalności na podstawie tego 
przepisu z powodu nieinformowania 
o wykonaniu wniosków pokontrolnych69
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– jest to rozwiązanie prawidłowe70. Na-
leży jednak pamiętać, że w konkretnych 
przypadkach brak nie tyle realizacji obo-
wiązku odpowiedzi na powiadomienie, 
ile odpowiedniej reakcji (działania) w jego 
następstwie, może stanowić podstawę 
odpowiedzialności funkcjonariusza pu-
blicznego, w tym nawet za niedopełnienie 
obowiązków, o którym mowa w art. 231 
Kodeksu karnego71.

Na zakończenie tego fragmentu warto 
także zauważyć, że ustawa o NIK, w wypad-
ku odpowiedzi na powiadomienie, nie prze-
widuje możliwości reakcji Izby wobec pod-
miotu jej udzielającego czy też polemiki 
z treścią jego odpowiedzi72. Zatem odpo-
wiedź – o ile zawiera sformułowania pod-
ważające treść powiadomienia – stanowi 
szczególnego rodzaju formę kwestionowania 
stanowiska NIK, mimo że formalnie takie 
uprawnienie nie przysługuje.

Niezaskarżalność powiadomienia
Jak zostało już wspomniane, jednym 
z elementów zmiany wprowadzającej 

to modyfikacji penalizacji prowadzącej do złagodzenia ustawowego wymiaru kary bądź poddanie go odpo-
wiedzialności wykroczeniowej, a nawet jedynie dyscyplinarnej. 

70 Odmiennie K. Jasik-Kuchta: Efektywność kontroli NIK …, op.cit., s.84, która postuluje jego modyfikację. 
71 Ustawa z 6.6.1997 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444, ze zm.).
72 Inaczej niż w przypadku informacji o wynikach kontroli, do której naczelny lub centralny organ państwowy 

może przedstawić swoje stanowisko, a do którego prezes NIK może przedstawić swoją opinię – por. art. 64 
ust. 2 ustawy o NIK. 

73 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz…, op.cit., s. 235. 
74 Wyniki wyszukiwania w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 

cbo/search>, dostęp 28.1.2021. 
75 Por. m.in. postanowienie WSA w Warszawie z 29.11.2010, VSA/Wa2517/10 (LEX 781401) lub wyrok 

NSA z 13.1.2011, II GSK 1059/09 (LEX 952779), postanowienie WSA w Warszawie z 9.2.2011, VII SA/
Wa 103/11, LEX nr 1000435.

76 De lege lata nie ma też możliwości zaskarżenia do sądów administracyjnych sporu pomiędzy NIK a kontro-
lowanym odnośnie do „treści prawa”. Postulat taki de lege ferenda – z zastrzeżeniem konieczności zacho-
wania fundamentalnej dla NIK zasady niezależności w dokonywaniu ustaleń kontrolnych oraz formułowaniu 
na ich podstawie wniosków pokontrolnych, jak również potrzeby dalszych badań we wskazanym zakresie 
– sformułował M.Berek [w:]: Rola Najwyższej Izby Kontroli w procesie…, op.cit., s. 146-147. 

powiadomienie było wyeliminowanie 
możliwości wnoszenia zastrzeżeń do ta-
kiego dokumentu, przekazującego wyniki 
kontroli adresatowi innemu niż kierownik 
jednostki kontrolowanej. Zamysł został 
urzeczywistniony w ten sposób, że w usta-
wie o Najwyższej Izbie Kontroli nie wpro-
wadzono jakiejkolwiek wzmianki dającej 
podstawę do ich zgłoszenia. Zatem od tre-
ści powiadomienia nie przysługuje jego 
adresatowi prawo wniesienia zastrzeżeń73. 
Nie przewidziano również innego sposo-
bu (trybu) odwołania. Biorąc pod uwagę 
wcześniejsze rozważania na temat funkcji 
i charakteru powiadomienia, jest to roz-
wiązanie w pełni uzasadnione. Odnośnie 
do braku możliwości zaskarżenia powia-
domienia do sądu administracyjnego, 
wprawdzie nie ma orzeczeń w tej spra-
wie74, ale taki wniosek jest w pełni uza-
sadniony. Skoro bowiem, jak powszech-
nie i konsekwentnie przyjmują sądy ad-
ministracyjne, wystąpienia pokontrolne 
NIK nie podlegają ich kognicji75, dotyczy 
to również powiadomień76.
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Powiadomienie w zarządzeniu 
w sprawie postępowania kontrolnego
Oprócz regulacji ustawowej, przepisy do-
tyczące powiadomienia znajdują się rów-
nież w zarządzeniu prezesa NIK, regulują-
cym – na podstawie art. 65 ustawy o NIK 
– szczegółowe zasady przygotowywania 
kontroli, zadania kontrolerów oraz zasady 
sporządzania informacji o wynikach kon-
troli. Przewidziano w nim, że: dyrektor 
kontrolnej jednostki organizacyjnej uczest-
niczy w przygotowaniu powiadomienia 
(§ 13 pkt 12); doradca prawny opiniuje 
pod względem prawnym projekty po-
wiadomień oraz dokonuje ich oceny i nie-
zbędnej korekty (§ 17 pkt 6)77; kontroler 
prowadzący kontrolę sporządza projekty 
powiadomień (§ 19 pkt 4); w informacji 
o wynikach kontroli można zamieścić in-
formacje o skierowanych powiadomieniach 
(§ 24 ust. 2 pkt 2)78.

Pozostałe zagadnienia
Powiadomienia dotyczy również ogólny 
przepis dotyczący sprostowania oczywistej 
omyłki (art. 35c ustawy o NIK). Można 
bowiem przyjąć, że należy ono do „doku-
mentów wytworzonych przez kontrolną 
jednostkę organizacyjną”, o których mowa 

77 Przepis ten dotyczy także projektów wystąpień pokontrolnych, do których w pierwszej kolejności (o ile 
nie wyłącznie) odnosi się zakres tej opinii, tj. w szczególności w zakresie odpowiedzialności za ujawnione 
w toku kontroli nieprawidłowości oraz potrzeby zmiany obowiązującego prawa. 

78 Zarządzenie Prezesa NIK nr 11/2020 z 25.2.2020 w sprawie szczegółowych zasad przygotowywania  
kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli (dostępne na <https://
bip.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne/zarzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad 
-przygotowywania-kontroli.html>, dostęp 27.1.2021). 

79 Do takich dokumentów należałoby zaliczyć nawet powiadomienie, które podpisywałby – zgodnie z literalnym 
brzmieniem art. 62a ustawy o NIK – osobiście prezes NIK. W świetle przepisów wewnętrznych NIK dotyczą-
cych obowiązków kontrolerów, można bowiem uznać, że dokument ten wytworzony został przez „kontrolną 
jednostkę organizacyjną” w rozumieniu art. 35c ust. 1 ustawy o NIK. 

80 Por. Z. Wrona: Upublicznianie wyników kontroli [w:] Najwyższa Izba Kontroli i prawne…, op.cit., s. 332-333. 
81 Dz.U. z 2020 r. poz. 2176, ze zm. 

w ust. 179. Doprecyzowano w nim, że spro-
stowania dokonuje kontroler lub dyrek-
tor kontrolnej jednostki organizacyjnej 
(ust. 2) oraz, że o jego treści należy po-
wiadomić podmioty, którym dokument 
został uprzednio przekazany (ust. 3). Na-
leży przyjąć, ze względu na rangę powia-
domienia, że sprostowania powinien do-
konać dyrektor. Jak się wydaje, koniecz-
ność sprostowania może być spowodowana 
w szczególności powieleniem w powiado-
mieniu („przepisaniem”) oczywistej omył-
ki, popełnionej wcześniej w wystąpieniu 
pokontrolnym. Odnalezienie tego rodzaju 
błędu, powinno zatem skutkować weryfi-
kacją przez właściwą jednostkę kontrolną 
NIK, czy w konsekwencji nie został on 
„przeniesiony” do powiadomienia.

Na  koniec warto wspomnieć rów-
nież o kwestii udostępniania powiadomie-
nia w trybie przepisów o dostępie do infor-
macji publicznej, a w kontekście obowiązku 
upubliczniania wyników kontroli80. Usta-
wa z 6 września 2001 r. o dostępie do in-
formacji publicznej81 w art. 6 ust. 1 pkt 4 
tiret drugi przewiduje, że udostępnieniu 
podlega informacja publiczna, w szczegól-
ności o danych publicznych, w tym „do-
kumentacja przebiegu i efektów kontroli 
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oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opi-
nie podmiotów ją przeprowadzających”82. 
Z kolei art. 8 ust. 3 tej ustawy nakłada obo-
wiązek publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej także wyżej opisanego rodzaju 
informacji publicznej. Z drugiej strony, czę-
ścią systemu regulacji dotyczącego dostępu 
do informacji publicznej jest art. 10 usta-
wy o NIK, określający zakres obowiązku 
upublicznienia przez prezesa NIK wyników 
kontroli. Powstaje więc pytanie o relacje 
pomiędzy tymi przepisami. Wątpliwość 
dotyczy m.in. właśnie powiadomienia, 
tj. tego czy podlega ono upublicznieniu 
w BIP. Podzielić należy pogląd, że obo-
wiązkowemu ogłoszeniu w BIP podlegają 
wyłącznie – w związku z uregulowaniem 
zawartym we wspomnianym przepisie usta-
wy o NIK – dokumenty enumeratywnie 
wyliczone w art. 7 ust. 1 i 1a, art. 8 i 9 
oraz wystąpienia pokontrolne83. W kon-
sekwencji, powiadomienia nie muszą być 
publikowane w BIP. Dodatkowym argu-
mentem jest także to, że nie zawierają one 
żadnych nowych, autonomicznych treści, 
lecz przedstawiają jedynie oceny, uwagi 
lub wnioski (wyniki kontroli), upublicz-
niane przecież przez publikację wystąpień 
pokontrolnych. Ponadto, jak to przewidu-
je § 24 ust. 2 pkt 2 przywołanego zarzą-
dzenia Prezesa NIK nr 11/2020, infor-
macja o powiadomieniu może znaleźć się 

82 Na temat wątpliwości co do prawidłowości i zasadności takiej konstrukcji ustawowej np. S. Szuster [w:] M. Kła-
czyński, S. Szuster: Dostęp do informacji publicznej. Komentarz, Sopot 2003 – komentarz do art. 6, teza 6. 

83 Tak Z. Wrona: Upublicznianie…, op.cit., s.334-336 oraz przytoczone przez niego argumenty przemawiające 
za taką konkluzją.

84 L. Zacharko: Tradycyjne a współczesne pojęcie kontroli i jej zasięg [w:] A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.): 
Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia, s. 15, Katowice, 2016 r. 

85 E. Kubas: System kontroli administracji publicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskie-
go”, Zeszyt 84 z 2014 r. (Seria Prawnicza), s. 74. 

86 J. Jagielski, op.cit. 

także w podlegającej publikacji informacji 
o wynikach kontroli.

Podsumowanie
Jak trafnie podsumowała L. Zacharko 
„kontrola stała się ważnym elementem 
procesów organizacyjnych i decyzyjnych 
w administracji”84. Z kolei E. Kubas kon-
kluduje, że „administracja, aby mogła pra-
widłowo funkcjonować, musi ciągle na-
dążać za zmieniającymi się standardami, 
w czym może jej pomóc właśnie kontro-
la”85. Wobec tego, oraz mając na uwadze, 
że coraz większą rolę w działalności NIK 
odgrywają jej działania pokontrolne86, 
warto pamiętać o powiadomieniu o oce-
nach, uwagach i wnioskach, zawartych 
w wystąpieniu pokontrolnym. Odpowied-
nie wykorzystanie tego instrumentu mo-
głoby znacząco zwiększyć m.in. funkcję sy-
gnalizacyjną NIK, a dzięki temu także uży-
teczność Izby.

Pewnego rodzaju przeszkodę do pełne-
go wykorzystania możliwości, jakie nie-
sie powiadomienie, stanowią nieprecy-
zyjne lub niespójne z innymi przepisami 
ustawy o NIK sformułowania jej art.62a. 
Do czasu jego ewentualnej nowelizacji, ist-
niejące wątpliwości można jednak na ogół 
rozwiać dzięki odpowiedniej wykładni 
tego przepisu. Zdaniem autora, powin-
na ona mieć na uwadze raczej pozytywną 
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ABSTRACT
Notifying About Evaluations, Remarks and Conclusions of NIK – Comments on 
the Solution Adopted
The article comprises an analysis of the solution introduced on the basis of Article 62a 
of the Act on the Supreme Audit Office, related to notifying about evaluations, remarks 
and conclusions included in management letters. Similarly to the other provisions of 
the amended (in fact the new one) the NIK audit procedure, the Article entered into 
force on 2 June 2021. It allows for clear differentiation between management letters 
addressed to the managers of auditees, and notifications about evaluations, remarks 
and conclusions comprised in management letters that are developed on the basis of 
other legal provisions. In the text such matters have been discussed as, among other, 
the origins of notification introduction, entities authorised to issue notifications, ad-
dressees of notifications and their obligations, and the matter of making a notification 
publicised. The author indicates legal doubts that arise on the basis of Article 62a of 
the Act on NIK, by presenting and substantiating proposals for solutions in the area. 
In some cases, the author also makes proposals for modifying this provision.

Andrzej Trojanowski, NIK Branch in Rzeszów

Key words: Supreme Audit Office, audit, audit proceedings, post-audit statement, notification, 
audit results, audit conclusions of the Supreme Audit Office
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Zachodzące zmiany klimatyczne i  systematyczne obniżanie się w  Polsce poziomu 
wód gruntowych nie skłoniły podmiotów odpowiedzialnych do opracowania jednoli-
tej strategii dotyczącej zagospodarowania wód pochodzących z opadów atmosferycz-
nych, która określałaby cele i konieczne do podjęcia działania. Efektywne gospoda-
rowanie w miastach takim zasobem wciąż nie jest w Polsce zjawiskiem powszechnym. 
W wyniku zaniechań znaczna ilość wód opadowych i roztopowych nie jest w ogóle 
wykorzystywana. W 2017 r. dokonano zmiany ustawy – Prawo wodne aby przeciw-
działać ich marnotrawstwu. Wprowadzone rozwiązania miały zachęcać do zmian 
w sposobie gospodarowania wodami, a także racjonalnego wykorzystywania. Kon-
trola NIK wykazała, że tak się nie stało.

ADAM RĄCZKIEWICZ, PIOTR WANIC

Wody opadowe i roztopowe  
na terenach zurbanizowanych

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

Wprowadzenie
W polskich miastach, w których żyje około 
23,3 mln osób, szczególnie istotne jest wła-
ściwe gospodarowanie zasobami wodnymi. 
Zwarta zabudowa oraz niska przenikalność 
sztucznych powierzchni utwardzonych powo-
dują, że wody opadowe i roztopowe nie są wy-
korzystywane. W celu zapobiegania powo-
dziom i podtopieniom, za pomocą systemów 
kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, są one 
odprowadzane do rzek, a następnie mórz.

Problem dostrzegł ustawodawca, czego 
wynikiem było uchwalenie 20 lipca 2017 r. 

1 Dz.U. z 2021 r. poz. 624, ze zm.

ustawy – Prawo wodne1. Jedną z podsta-
wowych innowacji, wpływających na kwe-
stię gospodarowania wodami opadowy-
mi i roztopowymi, stało się wyłączenie 
ich z definicji ścieków. Wprowadzono 
również rozwiązania, które miały zachę-
cać do zmian w systemach odprowadza-
nia tych wód w celu zwiększenia retencji 
terenowej i prowadzenia zrównoważonej 
gospodarki nimi na terenach miejskich. 
Regulacje ujęte w tej ustawie nałożyły rów-
nież obowiązki na jednostki samorządu 
terytorialnego (JST) w zakresie ustalania 
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i egzekwowania opłat z tytułu zmniejsze-
nia naturalnej retencji terenowej. Właści-
cieli nieruchomości obarczono opłatami 
z tego tytułu. Ustawa wprowadziła rów-
nież obowiązek uzyskiwania pozwoleń 
wodnoprawnych na odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych.

Celem kontroli2 przeprowadzonej 
w 2020 r. było ustalenie czy zapewnio-
no prawidłową gospodarkę tymi woda-
mi. Łącznie skontrolowano 39 jednostek, 
w tym jednostki organizacyjne Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie3, 
18 urzędów miejskich4 i 2 wyspecjalizowa-
ne podmioty, którym gminy powierzyły 
zadania dotyczące wód opadowych i rozto-
powych5. Kontrolą objęto lata 2018–2020 
do dnia zakończenia kontroli6.

Zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych w miastach
Przeprowadzona kontrola wykazała, że 
sprawa zagospodarowania wód pocho-
dzących z opadów atmosferycznych była 
przedmiotem inwestycji prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go. Przejawiało się to głównie rozbudo-
wą infrastruktury służącej odprowadza-
niu wód, tj. sieci kanalizacji deszczowej, 
a także ich zatrzymywaniu i infiltrowaniu 

2 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych na terenach zurbanizowanych, nr ewid. P/20/073, Delegatura NIK w Olsztynie, styczeń 2021 r.

3 Dalej zwanego: PGW Wody Polskie, w tym Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: KZGW), 
6 regionalnych zarządów gospodarki wodnej w: Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Poznaniu, Szczecinie 
i Warszawie (dalej: RZGW) oraz 12 zarządów zlewni. 

4 Kontrolą objęto urzędy miast w województwie: pomorskim – w Gdańsku, Gdyni, Tczewie; śląskim – w Gliwi-
cach, Katowicach, Raciborzu; wielkopolskim – Gnieźnie, Kole, Poznaniu; zachodniopomorskim – Kołobrze-
gu, Koszalinie, Szczecinie; mazowieckim – Ciechanowie, Garwolinie, Warszawie; warmińsko-mazurskim 
– Bartoszycach, Ełku, Olsztynie.

5 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z o.o. 
6 Ostatnie wystąpienie pokontrolne podpisano 15.9.2020.

przez budowę zbiorników retencyjnych 
czy studni chłonnych.

Objęte kontrolą samorządy, głównie 
w celu przeciwdziałania powodziom 
i podtopieniom, zaplanowały na lata 
2018–2020 (I kwartał) wykonanie 377 
zadań inwestycyjnych związanych z go-
spodarowaniem wodami pochodzącymi 
z opadów, z których zakończono 243, 
wydatkując na ten cel 809,2 mln zł. 
Efektem było wydłużenie sieci kanali-
zacji deszczowej o 161,3 km, budowa 
327 studni chłonnych oraz 31 zbiorni-
ków retencyjnych. 

Należy szczególnie podkreślić, że nie-
które inwestycje uwzględniały możliwość 
wykorzystania wód opadowych i rozto-
powych. Dotyczyło to zadań, które obej-
mowały również zagospodarowanie tere-
nu, gdzie stosowano infiltrację i groma-
dzenie wód oraz nawadnianie terenów 
zielonych. Takim przykładem jest zre-
alizowane w Gdańsku przedsięwzię-
cie: „Odwodnienie wraz z przebudową 
podwórzy w dzielnicy Stogi”, w ramach 
której utworzono tzw. ogrody deszczo-
we o powierzchni 1,7 tys. m2. Wykonano 
tam trawniki z siewu i darni, a także na-
sadzono drzewa, krzewy, trawy i byliny, 
w tym odmiany hydrofitowe. Kolejnym 



Nr 4/lipiec-sierpień/2021 115 

Wody opadowe i roztopowe na terenach zurbanizowanych   kontrola i audyt

przykładem racjonalnego zagospodarowa-
nia wód opadowych i roztopowych jest 
inwestycja zrealizowana przez Olsztyn. 
Polegała na budowie zbiornika wodne-
go przy zbiegu dwóch ulic, który pełniąc 
funkcję retencyjną, dzięki wytyczeniu 
alejek i wykonaniu nasadzeń zyskał rów-
nież funkcję terenu rekreacyjnego. 

Odprowadzanie wód opadowych i roz-
topowych systemami kanalizacji desz-
czowej generuje koszty związane z za-
rządzaniem i utrzymaniem posiadanej 
przez miasta infrastruktury. Niektóre sa-
morządy, aby w części odzyskać poniesio-
ne nakłady, określiły zasady partycypa-
cji właścicieli nieruchomości w kosztach 
utrzymania sieci. 

Wprawdzie wdrożenie takich regulacji 
jest obciążeniem dla posiadaczy nieru-
chomości, niemniej w wypadku ich nie-
wprowadzenia koszty utrzymania infra-
struktury ponoszone są jedynie z budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego. 
Brak takich rozwiązań nie stanowi za-
chęty do retencjonowania i wykorzysty-
wania wód pochodzących z opadów at-
mosferycznych. Opłaty zdecydowały się 
wprowadzić trzy skontrolowane miasta: 
Koło, Koszalin i Poznań. Ich wysokość 
była uzależniona od ilości wód opado-
wych i roztopowych odprowadzonych 
miejskimi sieciami i na przykład w Ko-
szalinie wynosiła od 3,13 do 3,29 zł netto 
za 1 m3 wody.

Aby zachęcić właścicieli do gromadze-
nia i wykorzystywania wód pochodzą-
cych z opadów atmosferycznych, niektóre 

7 Dz.U. z 2020 r. poz. 2028.

samorządy zdecydowały się na rozwią-
zania mające na celu dofinansowanie 
przedsięwzięć. Trzy miasta (Gdańsk, 
Gdynia i Warszawa) przyjęły programy 
dofinansowania zadań zagospodarowa-
nia tych wód na terenie różnych nieru-
chomości. Przedmiotem dofinansowania 
było wykonanie ogrodów deszczowych 
oraz instalacji mających na celu zatrzy-
manie i wykorzystanie wód na posesjach, 
a jego wartość wynosiła od 60 do 100% 
poniesionych wydatków. Wymienio-
ne miasta, ale też Gniezno i Garwolin, 
promowały różne formy zagospodaro-
wania wód. Na przykład, w Gnieźnie 
w 2018 r. i 2019 r. zorganizowano konkur-
sy dla mieszkańców pn.: „Przyjazne śro-
dowisku działki na nieruchomościach nie-
zamieszkałych”, w których oceniano spo-
sób zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych oraz wyposażenie terenu 
w urządzenia służące ich wykorzystaniu. 
W Gdyni zaś w 2018 r., w ramach pro-
jektu pn. „Gdyński Ogród Deszczowy”, 
wykonano obiekt pokazowy, który miał 
zainspirować mieszkańców. 

Prawo zakazuje wprowadzania ścieków 
bytowych i przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych przeznaczonych do od-
prowadzania wód opadowych i roztopo-
wych, a także kierowania tych ostatnich 
do kanalizacji sanitarnej. Uregulowania 
w tym zakresie znajdują się w art. 9 ust. 1 
ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków7. W większości miast 
objętych kontrolą (11 z 18) prowadzono 
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kontrole przestrzegania tych zakazów 
przez właścicieli nieruchomości8. W przy-
padku stwierdzenia nieprawidłowości 
wzywano do usunięcia nielegalnych pod-
łączeń lub wydawano nakazy odłączenia 
od sieci. Przykładem może być spółka 
Katowickie Wodociągi, która w latach 
2018–2020 (I kwartał) przeprowadziła 
ogółem 189 kontroli prawidłowości pod-
łączeń oraz przestrzegania zasad korzysta-
nia z sieci. W efekcie ujawniono 25 przy-
padków niedozwolonych połączeń (13,2% 
skontrolowanych), w tym 8 przypadków 
odprowadzania wód opadowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz 17 – odprowa-
dzania ścieków do kanalizacji deszczowej. 
W pozostałych siedmiu miastach takie 
kontrole nie odbyły się.

Niektóre miasta nie wywiązywały się 
z obowiązków nałożonych ustawą – Prawo 
wodne. Pięć z nich (Bartoszyce, Ciecha-
nów, Garwolin, Gdańsk i Tczew) od-
prowadzały wody roztopowe i opadowe 
bez wydanych pozwoleń wodnoprawnych, 
co stanowiło naruszenie art. 389 pkt 1 
w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 tej usta-
wy. Ponadto, dwa miasta (Garwolin i War-
szawa) nie wykonały również obowiązku 
określonego w art. 552 ust. 2b pkt 1 ww. 
ustawy, dotyczącego przekazywania wła-
ściwym jednostkom organizacyjnym PGW 
Wody Polskie kwartalnych oświadczeń 
zawierających dane umożliwiające nali-
czenie im opłat zmiennych za odprowa-
dzanie wód opadowych lub roztopowych 
ujętych w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacji deszczowej. 

8 Dotyczyło to: Bartoszyc, Ciechanowa, Ełku, Garwolina, Gdańska, Katowic, Koszalina, Poznania, Raciborza, 
Tczewa oraz Warszawy.

Pięć miast (Bartoszyce, Ciechanów, 
Katowice, Szczecin oraz Warszawa) nie-
należycie wywiązywało się natomiast 
z obowiązku naliczania opłat z tytułu 
zmniejszenia naturalnej retencji tereno-
wej, o których mowa w art. 269 ust. 1 
pkt 1 ustawy – Prawo wodne. Dotyczyło 
to głównie nierzetelnego ustalania przy-
padków szczególnego korzystania z wód, 
określonego art. 34 pkt 4 tej ustawy i pod-
miotów zobowiązanych do wnoszenia 
tych opłat, nienaliczania ich zidentyfi-
kowanym podmiotom, jak również nie-
podejmowania działań służących docho-
dzeniu należności od tych, którym opłaty 
zostały naliczone.

Działalność PGW Wody Polskie
Zagadnienia związane z zagospoda-
rowaniem wód opadowych i roztopo-
wych na terenach zurbanizowanych 
były marginalnie ujmowane w opra-
cowanych przez Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie do-
kumentach planistycznych i progra-
mowych. Na poziomie Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz 
w większości (pięciu z sześciu) skon-
trolowanych regionalnych zarządów 
nie prowadzono przy tym analiz sku-
teczności wykorzystania tych wód. 

Podejmowane przez PGW Wody Pol-
skie działania nie miały zatem charak-
teru systemowego i polegały głównie 
na realizacji zadań ustawowych obejmu-
jących wydawanie pozwoleń wodnopraw-
nych na zmniejszenie naturalnej retencji 
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terenowej9, a także na odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych10, naliczaniu 
opłat z tego tytułu, jak również ewidencjo-
nowaniu danych zawartych w wydanych 
pozwoleniach. W nieznacznym zakresie 
Wody Polskie podejmowały natomiast za-
dania inwestycyjne związane z zagospo-
darowaniem wód opadowych na terenach 
zurbanizowanych. 

W działalności orzeczniczej organów 
PGW Wody Polskie11, w sprawach do-
tyczących wydawania pozwoleń wodno-
prawnych stwierdzono liczne nieprawi-
dłowości. Dotyczyły one łącznie działal-
ności 11 z 12 skontrolowanych zarządów 
zlewni oraz wszystkich skontrolowanych 
regionalnych zarządów gospodarki wod-
nej, w tym głównie:

 • prowadzenia postępowań z naruszeniem 
przepisów dotyczących terminów zała-
twiania spraw określonych art. 35 ustawy 
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego12 (dalej k.p.a.);

 • niewywiązywania się z określonego 
w art.36 k.p.a. obowiązku zawiadomie-
nia stron o przyczynach zwłoki i wskaza-
nia nowego terminu załatwienia sprawy;

 • niezapewnienia stronom, wymaga-
nego art. 10 k.p.a., czynnego udziału 

9 Tj. pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, o których mowa w art. 34 pkt 4 ustawy – Pra-
wo wodne, polegające na wykonaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów 
budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 
przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach 
nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

10 Tj. pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy – Prawo wodne polegającą 
na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwar-
te lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych 
albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

11 Organami PGW Wody Polskie właściwymi w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych byli dyrektorzy 
zarządów zlewni i dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

12 Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.

w prowadzonych postępowaniach, m.in. 
nie umożliwiając stronom wypowiedzenie 
się co do zebranych dowodów i materia-
łów, w tym m.in. zapoznanie się ze sta-
nowiskami innych organów, uzyskanymi 
w toku postępowań;

 • niewywiązywania się z określonego 
art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy 
– Prawo wodne obowiązku informacyjnego 
dotyczącego publikacji w BIP informacji 
o prowadzonych postępowaniach.

Ponadto w dwóch zarządach zlewni 
(w Koszalinie i Szczecinie) pozwolenia 
wodnoprawne były wydawane przez osoby 
nieposiadające upoważnień organu, o czym 
stanowi art. 268a k.p.a., a w przypadku 
czterech innych zarządów zlewni stwier-
dzono wydanie pozwoleń wodnoprawnych 
z naruszeniem przepisów ustawy – Prawo 
wodne. Postępowano tak, mimo że do zło-
żonych wniosków strony nie załączyły wy-
pisów i wyrysów z miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego (art. 407 
ust. 2 pkt 3).

Nieprawidłowości stwierdzono także 
w ramach postępowań odwoławczych 
prowadzonych w KZGW. Dotyczyły 
one wydawania decyzji z przekroczeniem 
terminu wskazanego w art. 35 § 3 k.p.a. 
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dla postępowań odwoławczych oraz nie-
wywiązywania się z określonego art. 36 
Kodeksu obowiązku zawiadamiania stron 
o przyczynach zwłoki oraz nowym termi-
nie załatwienia sprawy. Również ponagle-
nia dotyczące postępowań o wydanie po-
zwoleń wodnoprawnych były w KZGW 
rozpatrywane z przekroczeniem terminu 
wskazanego w art. 37 §5 k.p.a.

Opóźnienia w prowadzeniu postępo-
wań o wydanie pozwoleń wodnoprawnych 
nie sprzyjały realizacji przedsięwzięć zwią-
zanych z zagospodarowaniem wód opa-
dowych i roztopowych, mogły także ne-
gatywnie oddziaływać na rozwój gospo-
darczy. Podnosił to m.in. wnioskodawca, 
realizujący projekt poprawy infrastruktury 
kolejowej umożliwiającej dostęp do portu 
w Gdańsku. W ponagleniu na niezałatwie-
nie w terminie przez Dyrektora RZGW 
w Gdańsku spraw dotyczących wniosków 
o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, 
skierowanym do Prezesa Wód Polskich, 
napisał, że opóźnienie blokuje uzyskanie 
pozwolenia na budowę, hamuje rozwój 
portów o dużym wpływie na gospodar-
kę narodową i naraża inwestora na straty.

Kontrola wykazała ponadto, że niektó-
re z jednostek PGW Wody Polskie (trzy 
zarządy zlewni – w Ciechanowie, Gdań-
sku i Olsztynie oraz RZGW w Gdańsku), 
pomimo występowania przypadków od-
prowadzania wód opadowych i roztopo-
wych do wód lub urządzeń wodnych 
przez podmioty nieposiadające pozwo-
leń wymaganych art. 389 pkt 1 w zw. 
z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy – Prawo 
wodne, nie podejmowały działań służą-
cych doprowadzeniu do stanu zgodnego 
z prawem, jak również nie informowa-
ły tych podmiotów o konsekwencjach 

karnych wynikających z art. 476 ust. 1 
tej ustawy i nie składały w tych sprawach 
stosownych zawiadomień. Na przykład 
Zarząd Zlewni w Gdańsku dysponował 
wiedzą, że Gdańsk odprowadza wody 
z kanalizacji deszczowej bez wymaganych 
11 pozwoleń wodnoprawnych, a mimo 
to nie powiadomił RZGW o konieczności 
przeprowadzenia kontroli, ani też nie po-
informował władz miasta o grożącej od-
powiedzialności karnej.

Odprowadzanie wód opadowych lub 
roztopowych ujętych w otwartych lub 
zamkniętych systemach kanalizacji 
deszczowej, albo w systemach kanaliza-
cji zbiorczej w granicach administracyj-
nych miast podlegało opłatom, o których 
mowa w art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 
– Prawo wodne. Zadania związane z ich 
naliczaniem oraz wstępną windykacją 
były podejmowane na poziomie zarzą-
dów zlewni, przy czym większość z nich 
(7 z 12) wykonywała je nieprawidłowo. 
Dotyczyło to m.in. opieszałości w spo-
rządzaniu i przekazywaniu podmiotom 
zobowiązanym informacji o wysokości 
opłat, nieterminowym wydawaniu decyzji 
określających ich wielkość, a także nali-
czaniu opłat w nieprawidłowej wysokości 
oraz niepodejmowaniu działań windyka-
cyjnych lub czynieniu tego z opóźnieniem 
wobec terminów określonych w wytycz-
nych Prezesa Wód Polskich.

PGW Wody Polskie prowadziło teleinfor-
matyczny System Informacyjny Gospoda-
rowania Wodami, wymagany art. 329-333 
ustawy – Prawo wodne, w którym groma-
dzono m.in. dane dotyczące wydanych 
pozwoleń wodnoprawnych. Nie zapew-
niono jednak jednolitego funkcjonowania 
tego systemu w skali całego kraju, więc 
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w efekcie na poziomie poszczególnych 
RZGW wykorzystywano różne ewiden-
cje i narzędzia informatyczne. Kontrola 
wykazała przy tym, że dwa z sześciu skon-
trolowanych RZGW (w Gdańsku i Warsza-
wie) nierzetelnie ewidencjonowały dane 
w systemie, nie ujmując w nim wszystkich 
wymaganych danych wynikających z wyda-
nych pozwoleń wodnoprawnych. Podobna 
sytuacja miała miejsce w przypadku ewi-
dencji prowadzonych na podstawie art. 302 
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy – Prawo wodne 
przez cztery zarządy zlewni (w: Augusto-
wie, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu). 

Podejmowane przez PGW Wody Polskie 
inwestycje dotyczyły głównie zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowego. Tylko nieliczne 
(sześć zadań realizowanych przez RZGW 
w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie) bezpo-
średnio lub pośrednio służyły zagospoda-
rowaniu wód opadowych i roztopowych 
na terenach zurbanizowanych. Obejmo-
wały m.in. regulację wód płynących, wy-
konanie zbiornika wodnego czy poprawę 
zasobów małej retencji.

Ograniczona skuteczność 
systemu opłat
Ustalenia kontroli wykazały niepełną sku-
teczność wprowadzonego systemu opłat 
z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji 
terenowej oraz za odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych. Problemem 
była identyfikacja podmiotów zobowią-
zanych do ich uiszczania. Nie wszystkie 
podmioty składały bowiem oświadczenia 
na podstawie art. 552 ust. 2b pkt 1 i 2 
ustawy – Prawo wodne, zawierające dane 
wskazane w art. 272 ust. 5 i art. 272 ust. 8 
tej ustawy. Były one niezbędne do usta-
lenia wysokości opłat, odpowiednio za: 

 • odprowadzanie wód opadowych lub roz-
topowych – do wód (przez PGW Wody 
Polskie); 

 • zmniejszenie naturalnej retencji tere-
nowej (przez właściwe organy wykonaw-
cze gmin). 

W przypadku skontrolowanych gmin 
miejskich do utrudnienia w ustalaniu opłat 
przyczyniała się również niedostateczna 
współpraca jednostek PGW Wody Polskie 
w zakresie udostępniania danych o pod-
miotach i nieruchomościach objętych po-
zwoleniami wodnoprawnymi na szczególne 
korzystanie z wód (zmniejszenie naturalnej 
retencji), o którym mowa w art. 34 pkt 4 
ustawy – Prawo wodne. Ustalono bowiem, 
że 4 z 18 miast (Gdańsk, Katowice, Ra-
cibórz oraz Warszawa) w celu ustalenia 
podmiotów zobowiązanych do wnosze-
nia opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej 
retencji terenowej, występowały do wła-
ściwych zarządów zlewni o udostępnienie 
tych danych, co odnotowano jako przykła-
dy dobrych praktyk. Jednak w przypadku 
Gdańska i Katowic działania nie przynio-
sły oczekiwanego rezultatu. Urząd Miasta 
Gdańska nie uzyskał od Zarządu Zlewni 
w Gdańsku kserokopii wszystkich wyda-
nych pozwoleń, a pisma Urzędu Miasta 
Katowice, przekazane do zarządów zlewni 
w Gliwicach i Katowicach oraz do RZGW 
w Gliwicach pozostały bez odpowiedzi. 

Ustalenia te implikowały zatem sformu-
łowanie w informacji o wynikach kontroli 
wniosków de lege ferenda skierowanych 
do ministra właściwego do spraw gospodar-
ki wodnej. Dotyczyły nałożenia na PGW 
Wody Polskie obowiązku przekazywa-
nia właściwym organom wykonawczym 
gmin wydawanych pozwoleń wodnopraw-
nych na zmniejszenie naturalnej retencji 
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terenowej, w celu zapewnienia dostępu 
do danych umożliwiających naliczanie 
opłat z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
wodne oraz ustanowienia sankcji z tytułu 
niewywiązywania się podmiotów z obo-
wiązku składania oświadczeń z art. 552 
ust. 2a pkt 2 ww. ustawy, stanowiących 
podstawę naliczania opłat za odprowadza-
nie do wód – opadowych lub roztopowych 
ujętych w otwartych lub zamkniętych sys-
temach kanalizacji deszczowej oraz opłat 
za zmniejszenie naturalnej retencji tere-
nowej. Wnioski te, jak wynika ze stano-
wiska Ministra Infrastruktury13, uznano 
za zasadne. Zostaną w całości zrealizowane 
w ramach przygotowywanego projektu 
zmiany ustawy – Prawo wodne.

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonej kontroli, którą 
objęto okres ponad dwu lat obowiązywania 
ustawy – Prawo wodne, dotyczącej nowa-
torskiego podejścia do kwestii wód opado-
wych i roztopowych wykazały jej niepełną 
skuteczność. Wynikała ona zarówno z nie-
prawidłowej realizacji ustawowych zadań 
przez skontrolowane jednostki, jak rów-
nież z luk prawnych, na które NIK zwróciła 
uwagę formułując wspomniane wnioski 
o zmianę prawa. 

Zagadnienie wód pochodzących z opa-
dów atmosferycznych i korzyści wypływa-
jących z ich zagospodarowania na terenach 
zurbanizowanych, stanowiących co do za-
sady obszary o ograniczonej retencji i in-
filtracji terenowej, zostało wprawdzie do-
strzeżone, jednak podejmowane działania 

13 Stanowisko wyrażone w piśmie sekretarza stanu, działającego z upoważnienia Ministra Infrastruktury (znak: 
DK-3.0813.19.2020 z 22.12.2020).

należy nadal uznać za niewystarczające. 
Zagospodarowaniu tych wód na terenach 
zurbanizowanych nie sprzyjało zarówno 
nieopracowanie przez PGW Wody Polskie 
jednolitej strategii, jak również ograniczone 
zaangażowanie we współpracę z miastami, 
w tym jeśli chodzi o prowadzenie na ich te-
renie inwestycji służących retencjonowaniu 
wód opadowych. Znaczna część skontro-
lowanych miast czyniła starania służące 
zwiększeniu retencji i infiltracji wód po-
chodzących z opadów atmosferycznych. 
Efekty prowadzonych inwestycji wska-
zują jednak, że ciągle jeszcze dominującą 
rolę odgrywają przedsięwzięcia związa-
ne z rozbudową kanalizacji deszczowych, 
mających odprowadzać wody opadowe 
z terenu miast, a co za tym idzie, ich bez-
powrotną utratą.

Za pozytywne należy uznać podejmowa-
nie przez miasta działań promujących indy-
widualne zagospodarowywanie tych wód 
przez właścicieli nieruchomości, co służy 
realizacji idei pozostawiania deszczówki 
w miejscu jej opadu. Jednak skuteczność 
takich inicjatyw będzie zależała w głów-
nej mierze od zaangażowania właścicie-
li posesji. Nie bez znaczenia pozostanie 
przy tym funkcjonowanie systemu zachęt 
– w postaci dofinansowania, jak również 
opłat, które jednak muszą być skuteczniej 
ustalane i dochodzone.

Konieczność programowego ujęcia kwe-
stii zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych na terenach zurbanizowa-
nych została uwzględniona przez PGW 
Wody Polskie, w prowadzonych w toku 
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kontroli NIK pracach nad projektem 
„Planu przeciwdziałania skutkom suszy”. 
Projekt opracowano, a w katalogu działań 
służących przeciwdziałaniu skutkom suszy 
(załącznik nr 2 do Planu) przewidziano 
m.in. działania w zakresie retencji i za-
gospodarowania wód opadowych i roz-
topowych na terenach zurbanizowanych. 
Według przyjętych założeń mają one mieć 
zasięg lokalny oraz polegać na zintegro-
wanym zarządzaniu wodami opadowy-
mi i roztopowymi na podstawie techniki 
zagospodarowania opadu w miejscu jego 
wystąpienia. Podmiotami odpowiedzial-
nymi za wdrożenie ustanowiono jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Założonym celem jest zatrzymanie wód 
pochodzących z opadów w miejscu ich wy-
stąpienia oraz wykorzystywanie w okre-
sach suszy, jak również obniżanie podat-
ności na nią terenów zurbanizowanych. 
Podejmowane działania miałyby obejmo-
wać w szczególności analizy możliwości 

14 Informacja dostępna od 19.1.2021 na stronie: <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342551/katalog/ 
12757857#12757857>.

zagospodarowywania wód opadowych 
i zwiększenia udziału powierzchni prze-
puszczalnych na terenach zurbanizowa-
nych, rozwój tzw. „zielonej i błękitnej in-
frastruktury” oraz prowadzenie inwesty-
cji związanych ze zwiększeniem retencji 
wód opadowych. Końcowy etap ma sta-
nowić przyjęcie wspomnianego projektu 
Planu w drodze rozporządzenia ministra 
właściwego do spraw gospodarki wodnej 
(Ministra Infrastruktury). Z informa-
cji zamieszczonej na stronie Rządowe-
go Centrum Legislacji14 wynika jednak, 
że od stycznia 2021 r. projekt pozostaje 
w fazie opiniowania.

ADAM RĄCZKIEWICZ
gł. specjalista kontroli państwowej, 
PIOTR WANIC
wicedyrektor,
Delegatura NIK w Olsztynie

Słowa kluczowe: zagospodarowanie wód, wody opadowe, retencja, pozwolenia wodnoprawne, 
opłaty za wody opadowe

ABSTRACT
Rainwater and Meltwater in Urban Areas – Sustainable Management of Water Resources 
The audit conducted by NIK, dedicated to management of rainwater and meltwa-
ter in urban areas, shows that, despite climate changes and the consistently lowering 
level of groundwater, a strategy for management of water from atmospheric precipi-
tation has not been developed to date. The activity of the Polish Waters State Holding 
(Polish: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) related to the management 
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of such waters, has not been systemic and mainly comprised its statutory tasks such 
as, among other, judicature related to issuing legal permissions and, what is more, in 
the majority of the audited entities irregularities have been found. Investments relat-
ed to management of rainwater and meltwater in urban areas were mostly realised by 
local self-government units, and they were mostly aimed at preventing local floods 
and permeations due to violent downpours. Only some cities dealt with possibilities to 
manage rainwater and meltwater and introduced incentives to encourage residents to 
collect and use this kind of water. The audit also showed that some cities channelled 
rainwater andmelt water without legal permissions, and unduly met their obligations 
to collect charges for reducing natural retention. Insufficient cooperation among local 
self-government units and the organisational units of the Polish Waters State Holding 
further reduced the effectiveness of the system of charges set forth in the law on water, 
which had been aimed to encourage lower channelling of rain water and melt water, 
and to introduce solutions to ensure natural retention preservation. 

Adam Rączkiewicz, State Audit Specialist, NIK Regional Branch in Olsztyn

Piotr Wanic, Vice-Director of NIK Regional Branch in Olsztyn

Key words: water management, rainwater, meltwater, retention, water permits, fees for 
rainwater
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Zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach jest jednym z ważniejszych obowiązków dyrek-
torów i nauczycieli, ale stawia również wyzwania przed organami nadzorującymi oraz 
ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. Dochodzi tam bowiem coraz czę-
ściej do incydentów wpływających na bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. Przedmio-
tem ogólnopolskiej kontroli1, koordynowanej przez Delegaturę NIK w Łodzi, było spraw-
dzenie przygotowania tych placówek na wypadek wystąpienia zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych. Ujawniła ona, że szkoły nie były odpowiednio zabezpieczone na takie 
sytuacje, a podejmowane przez dyrektorów działania często okazywały się nierzetelne.

Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami

Działania organów odpowiedzialnych

RAFAŁ GORGOŃ

Potrzeba zapewnienia 
bezpieczeństwa w szkołach 
Cechą sytuacji kryzysowych jest nagły 
i nieoczekiwany charakter, a zatem profi-
laktyka mająca na celu minimalizowanie 
ich skutków powinna polegać na przygo-
towaniu i wdrażaniu odpowiednich proce-
dur postępowania. Kiedy dochodzi do ta-
kiego zdarzenia, nie ma bowiem czasu 
na ustalanie strategii działania i określa-
nie ról poszczególnych osób, a nieznajo-
mość procedur może być tragiczna w skut-
kach. Wskazuje na to np. atak uzbrojonej 
w noże uczennicy jednego z liceów ogól-
nokształcących w Zielonej Górze, do któ-
rego doszło 29 września 2020 r. – na sku-
tek czego rany odniosły trzy dziewczęta 

1 Informacja o wynikach kontroli: Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
nr ewid. 175/2020/P/20/070/LLO, Delegatura NIK w Łodzi, listopad 2020 r..

oraz wcześniejszy atak (z 10 maja 2019 r.) 
– wyposażonego w nóż ucznia jednej 
ze szkół podstawowych w Warszawie. 
Zginął wówczas inny uczeń.

Oczywiście, nawet najlepsze procedury 
nie są w stanie wyeliminować zagrożeń, 
jednak sprawne działanie może minima-
lizować skutki zdarzenia kryzysowego. 
Sposoby reagowania w każdym przypadku 
będą inne, a zatem przewidziane sposoby 
postępowania powinny być kompleksowe 
i uwzględniać najważniejsze elementy bez-
pośredniego reagowania na zdarzenie oraz 
późniejsze działania (opieka nad uczest-
nikami, zbieranie i przekazywanie o nich 
informacji, ocena sytuacji i wyciągnięcie 
wniosków).
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Wadliwe  
procedury bezpieczeństwa
We wszystkich 21 skontrolowanych pla-
cówkach wprowadzono procedury bez-
pieczeństwa przygotowane na wypadek 
wystąpienia zagrożenia wewnętrznego 
lub zewnętrznego, przy czym w 18 spo-
śród nich (85,7%) wzorowano je na opra-
cowanym w Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej poradniku „Bezpieczna szkoła”, 
o którym mowa poniżej. W jednej ze szkół 
poprzedziła je diagnoza przeprowadzo-
na w październiku 2019 r. przez firmę 
zewnętrzną specjalizującą się w identy-
fikacji i przeciwdziałaniu zagrożeniom 
fizycznym.

Niestety, jakość procedur bezpieczeń-
stwa wzbudziła zastrzeżenia aż w 19 skon-
trolowanych szkołach (90,5%)2. Wśród nie-
prawidłowości warto wymienić m.in.:

 • niedostosowanie do specyfiki placówki 
(np. opracowanie takich procedur jak dla 
lokalu mieszkalnego),

 • nieuwzględnienie potrzeb osób niepeł-
nosprawnych w trakcie ewakuacji,

 • zdefiniowanie sygnałów niemożliwych 
do nadania z powodu braku wyposażenia 
w odpowiednie urządzenia alarmowe,

 • nieokreślenie sygnału alarmowego 
na wypadek konieczności zabarykado-
wania się w klasach (tzw. azyl stosowany 
w przypadku obecności aktywnego strzelca 
w budynku szkoły),

 • stosowanie tego samego sygnału w cza-
sie ewakuacji z budynku i w wypadku ko-
nieczności barykadowania się w klasach,

2 W celu zbadania obowiązujących w kontrolowanych szkołach procedur bezpieczeństwa, w trybie art. 49 
ust. 1 ustawy o NIK (Dz.U. z 2020 poz. 1200) powołano biegłych w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego.

 • nieokreślenie sposobu ogłaszania alar-
mu w wypadku braku zasilania w energię 
elektryczną.

Każda z tych nieprawidłowości mogła 
spowodować narażenie na niebezpieczeń-
stwo utraty zdrowia lub życia osoby prze-
bywające w budynku.

Oprócz procedur bezpieczeństwa NIK 
skontrolowała także ich znajomość przez 
personel, tj. czy dyrektorzy przeszko lili 
pracowników i uczniów, czy weryfiko-
wali znajomość sposobów postępowania, 
a także jaki w praktyce był poziom wiedzy 
nauczycieli i dzieci na temat prawidłowych 
reakcji na wypadek wystąpienia zagrożeń. 
Dyrektorzy niemal wszystkich kontrolowa-
nych szkół (20 spośród 21) zapoznali z pro-
cedurami bezpieczeństwa pracowników 
oraz uczniów. Najczęściej miało to miej-
sce w trakcie rad pedagogicznych oraz zajęć 
z wychowawcą lub lekcji, w tym zwłaszcza 
przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”. 
Procedury zostały udostępnione w pokojach 
nauczycielskich, bibliotekach oraz w formie 
elektronicznej (w plikach szkoły, na stronie 
internetowej szkoły lub za pomocą dzien-
nika elektronicznego).

Weryfikację znajomości procedur 
wśród kadry placówek przeprowadziło 
tylko 16 spośród nich (76,2%), przy czym 
w zdecydowanej większości przypadków 
(13, tj. 61,9%) nie obejmowała ćwiczeń 
praktycznych lub symulacji zagrożenia 
innego niż pożarowe.

W celu zbadania poziomu przygotowania 
personelu szkoły do reagowania w sytuacji 
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kryzysowej NIK przeprowadziła w sied-
miu szkołach eksperyment procesowy, 
symulując zagrożenie. Badanie obejmo-
wało w szczególności sprawdzenie: spo-
sobu i szybkości podejmowania decyzji 
przez osoby biorące udział w ćwiczeniu; 
zgodności podejmowanych decyzji z pro-
cedurami obowiązującymi w danej pla-
cówce; trafności podejmowanych decyzji 
z punktu widzenia bezpieczeństwa osób 
przebywających w szkole oraz sprawno-
ści przepływu informacji między uczest-
nikami ćwiczeniu. Symulowaną sytuacją 
kryzysową było wtargnięcie do budynku 
uzbrojonego napastnika (aktywnego strzel-
ca) – w sześciu szkołach, zaś w jednej – był 
to incydent bombowy. Nie wykorzystano 
przy tym pozoranta, nie było konieczności 
fizycznej ewakuacji osób przebywających 
w budynku oraz bez faktycznego zawiada-
miania służb. Ćwiczenie polegało na prze-
kazaniu obecnemu na miejscu dyrektorowi 
lub osobie go zastępującej opisu wyjścio-
wego stanu faktycznego i obserwowaniu 
przez kontrolera i specjalistę procesu po-
dejmowania decyzji oraz komunikowania 
się dyrektora z pracownikami zaangażowa-
nymi w zarządzanie sytuacją kryzysową.

W trzech szkołach (42,9%) eksperyment 
wypadł pozytywnie – osoby biorące w nim 
udział wykazały się znajomością procedur, 
a podejmowane przez nie decyzje były ade-
kwatne do rodzaju zagrożenia. W czterech 
placówkach (57,1%) eksperyment ujawnił 
brak znajomości procedur. Stwierdzono 
w szczególności:

 • powolne podejmowanie decyzji;
 • zbyt długie działanie informacyjno-de-

cyzyjne, od oddania pierwszych strza-
łów do uruchomienia sygnałów alarmo-
wych i podjęcia odpowiednich czynności 

w ramach procedury bezpieczeństwa, 
w tym zwłaszcza podjęcie błędnej decy-
zji o zawiadomieniu w pierwszej kolejności 
służb (Policja i pogotowie ratunkowe), za-
miast apelu o barykadowaniu się w salach;

 • nieznajomość sygnałów alarmowych 
u osób biorących udział w zarządzaniu 
zdarzeniem kryzysowym;

 • nietrafność decyzji podejmowanych 
przez dyrektora z punktu widzenia mi-
nimalizacji zagrożenia dla przebywają-
cych w szkole oraz przepływu informa-
cji pomiędzy osobami mającymi wiedzę 
o zagrożeniu a pozostałymi pracownikami 
szkoły – podjęcie postanowienia o przeka-
zaniu informacji o zagrożeniu za pośred-
nictwem dziennika elektronicznego, który 
nie jest przez nauczycieli monitorowany 
podczas lekcji lub przez telefony komór-
kowe, które powinny być w trakcie lekcji 
wyciszone, lub osobiście za pośrednictwem 
pracowników szkoły, co z kolei narażałoby 
ich na kontakt z napastnikiem (będące 
konsekwencją nieokreślenia odpowied-
niego sygnału alarmowego);

 • brak wyćwiczonych nawyków zachowa-
nia – ukrycia się i zamykania sal lekcyjnych;

 • zaniechanie obserwacji obrazu z moni-
toringu na bieżąco, co uniemożliwiło śle-
dzenie napastnika;

 • nieskorzystanie z pilota antynapadowe-
go w celu zaalarmowania agencji ochrony 
chroniącej szkołę;

 • nieznajomość sposobu bezpiecznego 
przekazania ewakuowanych uczniów rodzi-
com i opiekunom oraz zapewnienia opie-
ki tym, których rodzice lub opiekunowie 
nie mogą natychmiast stawić się w szkole.

Część z ujawnionych w wyniku prze-
prowadzonego eksperymentu proceso-
wego nieprawidłowości byłaby możliwa 
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do uniknięcia, gdyby szkoły samodzielnie 
przeprowadzały ćwiczenia na wypadek 
zagrożeń przewidzianych w przyjętych 
procedurach bezpieczeństwa. Mogłyby 
one przyczynić się do wyrobienia prawidło-
wych nawyków u pracowników oraz do wy-
krycia słabych punktów procedur. Tymcza-
sem zorganizowano je (przeprowadzono 
lub zaplanowano przeprowadzenie) jedynie 
w trzech spośród 21 (14,3%) skontrolo-
wanych szkół.

Niezadowalający poziom szkoleń 
oraz wyposażenia szkół
Dyrektorzy kontrolowanych szkół, co do 
zasady, zapewnili nauczycielom i kadrze 
niepedagogicznej szkolenia, w tym w za-
kresie identyfikacji zagrożeń wewnętrz-
nych i zewnętrznych (w 17 spośród 
21 szkół, tj. 80,9%) oraz z zasad udzie-
lania pierwszej pomocy (w 18, tj. 85,7%). 
Niezapewnienie szkoleń pełnej obsadzie 
kadrowej w tym ostatnim przypadku 
stanowiło naruszenie § 21 rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach3. 
Warto również podkreślić, że w siedmiu 
szkołach (33,3%) NIK stwierdziła przy-
padki, w których czas, jaki upłynął od 
odbycia przez pracowników szkolenia 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
był bardzo długi; sięgał nawet 10 lat (sic!). 
Stało się to przyczynkiem do sformuło-
wania wniosku de lege ferenda, o którym 
mowa niżej.

3 Dz.U. z 2020 r. poz. 1604.

Wyposażenie szkół pod kątem zapew-
nienia bezpieczeństwa, zbadane w toku 
przeprowadzonych oględzin, nie wzbu-
dziło zastrzeżeń jedynie w pięciu spośród 
21 placówek (23%). Najczęściej stwier-
dzane odstępstwa dotyczyły:

 • wyposażenia i umiejscowienia apteczek 
(brak apteczek w części pomieszczeń szko-
ły, przechowywanie w nich przetermino-
wanych środków, brak instrukcji udzielania 
pierwszej pomocy);

 • przebiegu i oznakowania dróg ewaku-
acyjnych (przebieg niezgodny z planem, 
kierunek ewakuacji oznaczony w sposób 
mało czytelny, nieoznakowanie docelo-
wych miejsc ewakuacji);

 • planów ewakuacyjnych (część z nich 
nie była wywieszona lub była umiesz-
czona w miejscu mało widocznym, brak 
planów ewakuacyjnych w jednym z bu-
dynków szkoły);

 • zabezpieczenia terenu wokół szkoły (bra-
kujące fragmenty ogrodzenia).

Najjaskrawszym stwierdzonym przy-
kładem lekceważenia zasad bezpieczeń-
stwa przy wytyczaniu dróg ewakuacyjnych 
było zablokowanie drzwi ewakuacyjnych 
z budynku stalową kratą zamkniętą od 
zewnątrz na kłódkę. W jej bezpośred-
nim sąsiedztwie nie zlokalizowano klu-
cza do kłódki, co stwarzało bezpośrednie 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 
uczniów i pracowników szkoły. W razie 
konieczności osoby przebywające we-
wnątrz, kierując się oznakowaniem drogi 
ewakuacyjnej, trafiałyby wprost do wyj-
ścia ewakuacyjnego, które uniemożliwiało 
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opuszczenie budynku. W związku z po-
wyższym kontroler, działając w trybie 
art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, powiadomił 
dyrektora szkoły o stwierdzonym bez-
pośrednim niebezpieczeństwie dla życia 
i zdrowia. W dniu przekazania zawiado-
mienia kierownikowi jednostki kontrolo-
wanej przebieg drogi ewakuacyjnej zmie-
niono, a zabezpieczone kratą drzwi pozba-
wiono statusu ewakuacyjnych.

W 10 szkołach (47%) stwierdzono, że 
system monitoringu wizyjnego nie był 
wykorzystywany do bieżącego nadzoru. 
Nagrania jedynie archiwizowano do ewen-
tualnego wykorzystania w celach dowo-
dowych. Obraz przekazywany z kamer 
nie był analizowany w czasie rzeczywistym, 
przez co system nie mógł być wykorzy-
stywany do zarządzania sytuacją kryzyso-
wą – zwłaszcza w przypadku wdarcia się 
do budynku szkoły napastnika nie było-
by możliwe śledzenie jego drogi, a w razie 
bójki niemożliwa byłaby natychmiastowa 
interwencja pracownika szkoły. Tę niepra-
widłowość dostrzeżono także w innych 
szkołach, na co NIK zwracała uwagę w In-
formacji o wynikach kontroli: „Wykorzy-
stanie monitoringu wizyjnego w szkołach 
i jego wpływ na bezpieczeństwo uczniów”4.

Niski poziom zaangażowania 
organów prowadzących
Organy prowadzące szkoły nie angażowa-
ły się w proces wprowadzania w szkołach 
procedur bezpieczeństwa, pozostawiając 
to zadanie dyrektorom do samodzielnej re-
alizacji. Żaden spośród 14 skontrolowanych 

4 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 178/2016/P/16/076/LLU.
5 Dz.U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.

organów nie uczestniczył w przygotowa-
niu procedur w podległych placówkach. 
Nie przeprowadziły one również weryfi-
kacji ich wdrożenia. W rezultacie dyrek-
torów szkół pozostawiono bez potrzeb-
nego wsparcia, co przełożyło się przede 
wszystkim na niską jakość przyjmowanych 
w szkołach procedur postępowania w sy-
tuacji wystąpienia zagrożenia wewnętrz-
nego lub zewnętrznego. 

Wójtowie, burmistrzowie i  prezy-
denci miast wskazywali na dyrektorów 
szkół jako podmioty wyłącznie odpo-
wiedzialne w tych sprawach. Powoływa-
li przy tym art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy 
z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe5, 
zgodnie z którym dyrektor szkoły lub innej 
placówki w szczególności wykonuje zada-
nia związane z zapewnieniem uczniom 
i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie 
organizowanych zajęć. 

NIK zwróciła uwagę, że niezależnie 
od odpowiedzialności, jaką za bezpie-
czeństwo podczas zajęć lekcyjnych po-
noszą dyrektorzy, ustawodawca nałożył 
również obowiązki w tej sferze na organy 
prowadzące szkoły. Stanowi o tym art. 10 
ust. 1 ustawy.

Sześć spośród 14 organów prowadzą-
cych (42,8%) podjęło działania nadzorcze 
po wystąpieniu zagrożeń wewnętrznych 
lub zewnętrznych mających wpływ na bez-
pieczeństwo w podległych im szkołach. 
Obejmowały one m.in. kontakt z dyrekto-
rami szkół, w których wystąpiły zagroże-
nia, omówienie zaistniałych zdarzeń, prze-
prowadzenie narad z udziałem dyrektorów 
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szkół i jednostek właściwych w sprawach 
bezpieczeństwa uczniów, zapewnienie nie-
zbędnej pomocy psychologicznej uczniom, 
rodzicom i pracownikom, szkolenia.

Rzetelne działania 
Ministra Edukacji Narodowej
Minister Edukacji Narodowej rzetelnie 
zidentyfikował zagrożenia wewnętrzne 
i zewnętrzne w szkołach, m.in. na pod-
stawie obserwacji opracowano poradnik 
„Bezpieczna szkoła”6. 

Dokument ten, zawierający oprócz ka-
talogu zagrożeń również schematy reago-
wania na sytuacje kryzysowe, był aktu-
alizowany i dystrybuowany do organów 
prowadzących i szkół wieloma kanałami, 
w tym za pomocą strony internetowej. 
Zawarto w nim rekomendacje działań 
mających zapewnić bezpieczeństwo fi-
zyczne na terenie szkoły (w tym doty-
czące monitoringu terenów przyległych 
oraz wejść i wyjść z budynku), wskazano 
katalog możliwych zagrożeń oraz sche-
maty reagowania na nie. 

Zagrożenia podzielono na wewnętrz-
ne (agresywne zachowania ucznia, kra-
dzież, wymuszanie pieniędzy, wypadek 
lub czyn karalny dokonany przez ucznia) 
i zewnętrzne (podłożenie ładunku wybu-
chowego, otrzymanie podejrzanej przesył-
ki, wtargnięcie osoby posiadającej broń lub 
terrorysty do szkoły). Dla każdego z nich 
określono odrębne procedury reagowa-
nia. Wskazane rekomendacje odnosiły się 
do pokazania, jaka powinna być reakcja 
dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów, 

6 Poradnik został przygotowany w 2017 r. przez pracowników MEN, we współpracy z innymi ministerstwami, 
wydany przez MEN, kilkakrotnie aktualizowany, w 2020 r. ukazało się IV wydanie.

w tym w przypadku bezpośredniego kon-
taktu z napastnikiem.

W poradniku podkreślono, że niemal 
w każdym z wymienionych przypadków 
należy ogłosić alarm i ewakuację uczniów 
oraz personelu szkoły, a sposób ich prze-
prowadzenia powinien być znany wszyst-
kim. Zalecono coroczne przeprowadzanie 
ćwiczeń z ewakuacji, wskazując jednocze-
śnie najważniejsze zasady postępowania 
po ogłoszeniu alarmu w placówce oświa-
towej.

Ministerstwo nie przyznało poradnikowi 
statusu zaleceń lub wytycznych wiążących 
dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Dlate-
go MEN nie kontrolowało jego wdrożenia 
oraz nie monitorowało funkcjonowania 
w szkołach określonych w nim procedur. 
Poradnik był dokumentem do fakultatyw-
nego stosowania.

Wnioski
Z kontroli przeprowadzonej przez Izbę 
wynika, że szkoły nie były odpowiednio 
przygotowane na wypadek wystąpienia 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, 
a w wielu przypadkach podejmowane 
przez dyrektorów działania w tym ob-
szarze okazały się nierzetelne. Również 
czynności podejmowane przez organy pro-
wadzące szkoły nie zasłużyły na pozytywną 
ocenę NIK. Jedynie Ministerstwo Edukacji 
Narodowej rzetelnie realizowało działa-
nia służące zapewnieniu bezpieczeństwa 
w szkołach.

W związku z ustaleniami kontroli NIK 
sformułowała wnioski:
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 • do Ministra Edukacji i Nauki o:
– wypracowanie standardów i dob rych 
praktyk funkcjonowania systemów mo-
nitoringu wspomagających szkoły i organy 
prowadzące w projektowaniu i optymal-
nym (w tym bieżącym) wykorzystywaniu 
dozoru wizyjnego, jako elementu systemu 
bezpieczeństwa szkoły;

 • do organów prowadzących szkoły o:
– zapewnienie bezpiecznych i higienicz-
nych warunków nauki w szkołach, w szcze-
gólności dzięki opracowaniu wzorcowych 
procedur/wytycznych, uwzględniających 
wykorzystywanie systemów monitoringu 
wizyjnego do bieżącej obserwacji, włącze-
nie się w tworzenie procedur na poziomie 
szkół oraz weryfikację wdrożonych tam 
procedur bezpieczeństwa;

 • do dyrektorów szkół o: 
– dostosowanie procedur bezpieczeństwa 
do realiów panujących w szkołach oraz 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
jak również usunięcie z obowiązujących 
procedur nieprawidłowości dotyczących 
przede wszystkim sygnałów alarmowych;
– systematyczne prowadzenie ćwiczeń we-
ryfikujących praktyczną znajomość pro-
cedur na wypadek wystąpienia zagrożeń;

– zapewnienie bieżącej obserwacji obrazu 
z kamer systemów monitoringu wizyjnego, 
przynajmniej w czasie przerw lekcyjnych, 
kiedy ryzyko wystąpienia niepożądanych 
zdarzeń jest najwyższe.

Ponadto NIK sformułowała do Mini-
stra Edukacji i Nauki wniosek de lege 
ferenda o doprecyzowanie § 21 rozpo-
rządzenia z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach 
przez określenie częstotliwości szko-
lenia nauczycieli w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. Przepis tego bowiem 
nie wskazuje. W toku kontroli stwierdzo-
no zaś, że w części szkół od przeszkolenia 
pracowników szkoły upłynęło od trzech 
do dziewięciu lat, a w skrajnym przypadku 
nawet 10. Zdaniem NIK przy udzielaniu 
pierwszej pomocy ważna jest aktualna 
wiedza oraz systematyczne ćwiczenia. 
Dlatego przepis powinien zostać dopre-
cyzowany.

RAFAŁ GORGOŃ
Delegatura NIK w Łodzi

Słowa kluczowe: szkoła, uczniowie, nauczyciele, zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, 
zabezpieczenie, ewakuacja, atak, sygnały alarmowe
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ABSTRACT
Protecting Schools Against Threats – Internal and External Dangers
The Supreme Audit Office has conducted an audit of protection of schools against in-
ternal and external dangers, as more and more incidents can be observed that affect 
the safety of students and teachers. Providing safety in schools is one of the main obli-
gations of headmasters and teachers, but it is also a challenge to the entities that super-
vise schools and to the minister responsible for education and schooling. The results of 
the audit are not positive, though. The activities of the Ministry of National Education 
have been positively assessed, but not the situation in schools and the bodies that man-
age schools. The audited schools were not properly prepared for internal and external 
dangers, and in many cases the measures introduced by headmasters to ensure safety 
were not appropriate. Schools cannot count on support of the bodies they are super-
vised by, either, whose engagement in the activities aimed to ensure safety of students 
and teachers was very limited. 

Rafał Gorgoń, NIK Regional Branch in Łódź

Key words: school, students, teachers, internal and external threats, security, evacuation, 
attack, alarm signals
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Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

W latach 2017–2018 wprowa-
dzono istotne zmiany w sys-
temie działalności instytucji 
pożytku publicznego. Został 
scentralizowany, a większość 
uprawnień centralnego orga-
nu (Przewodniczącego Komi-
tetu ds. Pożytku Publicznego) 
przekazano agencji wykonaw-
czej (Narodowemu Instytuto-
wi Wolności). Jednocześnie mi-
nistrowie i wojewodowie mają 
od 2015 r. obowiązek (wcześniej 
mogli) przyjąć w drodze zarzą-
dzenia roczny lub wieloletni 
Program współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi. Jak wy-
nika z wcześniejszych kontroli 
NIK, podmioty sektora publicz-
nego nie zawsze dobrze radzi-
ły sobie z delegowaniem zadań 
i realizacją rządowych progra-
mów. Powodowało to wysokie 
ryzyko nieprawidłowości w ob-
szarze organizacji systemu po-
żytku publicznego i wykonania 
zadań publicznych zlecanych 
organizacjom pozarządowym. 
Dlatego Izba zbada, czy obec-
nie administracja rządowa le-
piej realizuje zadania dotyczące 
współpracy z takimi podmio-
tami. Kontrolą objęto 42 jed-
nostki: Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów, Narodowy Instytut 
Wolności, cztery ministerstwa, 

pięć urzędów wojewódzkich 
oraz 31 beneficjentów. Bada-
nie dotyczyło okresu od 2017 r. 
do czasu zakończenia czynności 
kontrolnych.

Ceny  
energii elektrycznej

NIK sprawdziła, czy organy 
państwa skutecznie stabilizują 
cenę energii elektrycznej. Kon-
trolę przeprowadzono w Mini-
sterstwie Klimatu i Środowiska, 
Urzędzie Regulacji Energetyki, 
Zarządzie Rozliczeń S.A. oraz 
w przedsiębiorstwach obrotu 
energią. Badanie dotyczyło lat 
2016–2020 (do końca I półro-
cza), z uwzględnieniem faktów 
i dowodów wykraczających po-
za ten okres.

Mniejszości  
narodowe i etniczne

Liczba przedstawicieli mniej-
szości oraz społeczności posłu-
gującej się językiem regional-
nym (kaszubskim), według 
danych z ostatniego spisu po-
wszechnego ludności przepro-
wadzonego w 2011 r., stano-
wiła około 1% obywateli Pol-
ski. Konstytucja RP zapewnia 
im wolność zachowania i roz-
woju własnego języka, obycza-
jów, tradycji i kultury, a także 
prawo do tworzenia instytucji 

kultury oraz do uczestnictwa 
w rozstrzyganiu spraw doty-
czących ich tożsamości kul-
turowej. NIK sprawdziła, czy 
organy administracji publicz-
nej prawidłowo wykonują za-
dania dotyczące podtrzymy-
wania tożsamości kulturowej 
oraz językowej mniejszości na-
rodowych i etnicznych, a tak-
że społeczności posługującej się 
językiem regionalnym. Kontrolą 
za lata 2018–2020 objęto Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Minister-
stwo Edukacji Narodowej, sześć 
urzędów wojewódzkich, 12 jed-
nostek samorządu terytorialne-
go, 12 szkół oraz sześć samorzą-
dowych instytucji kultury.

Pakiet 
dla średnich miast

Taki projekt zawarto w Strategii 
na rzecz odpowiedzialnego roz-
woju do roku 2020 (SOR). Miał 
być realizowany w ramach celu 
szczegółowego II SOR – Roz-
wój społecznie wrażliwy i tery-
torialnie zrównoważony, w ob-
szarze Rozwój zrównoważony 
terytorialnie. Miał obejmować 
miasta powyżej 20 tys. miesz-
kańców oraz powyżej 15 tys. 
mieszkańców będące siedziba-
mi powiatów z wyłączeniem 
miast wojewódzkich – obecnie 
255. Na szczególne wsparcie 
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mogły liczyć 122 ośrodki, które 
zgodnie z analizą Polskiej Aka-
demii Nauk (PAN) w najwięk-
szym stopniu były zagrożone 
utratą funkcji społeczno-go-
spodarczych. NIK zbadała, czy 
Pakiet był realizowany zgodnie 
z założeniami i czy przyniósł za-
kładane rezultaty. Skontrolo-
wano Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej, Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości, Agencję Rozwoju Prze-
mysłu S.A., Sąd Okręgowy 
w Nowym Sączu, Starostwo 
Powiatowe w Lidzbarku War-
mińskim oraz 11 przedsiębior-
ców prowadzących projekty 
współfinansowane z funduszy 
europejskich. Poproszono także 
władze 255 miast wskazanych 
przez PAN o wypełnienie bada-
nia kwestionariuszowego. Kon-
trola dotyczyła lat 2017–2020 
(do 30 września).

Program inwestycji 
dla sportu

Kontrolą objęto Program inwe-
stycji o szczególnym znaczeniu 
dla sportu oraz dofinansowa-
ne zadania inwestycyjne podej-
mowane w latach 2015–2020 
(do czasu zakończenia kontroli). 
Badanie przeprowadzono w Mi-
nisterstwie Sportu (wcześniej 
Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki), Centralnym Ośrodku Spor-
tu, dwóch ośrodkach przygoto-
wań olimpijskich COS, dwóch 

uczelniach publicznych, jed-
nym starostwie powiatowym, 
ośmiu urzędach gmin i trzech 
gminnych jednostkach organi-
zacyjnych.

Procedury 
zakupowe spółek

Analizie poddano procedury 
zakupowe jednoosobowych 
spółek Skarbu Państwa (SP) 
oraz spółek z udziałem SP. 
Sprawdzono, czy te podmioty 
efektywnie i gospodarnie wy-
datkowały środki finansowe. 
Kontrolą, która dotyczyła lat 
2016–2020 (I półrocze), objęto 
19 podmiotów.

Finansowanie 
szkolnictwa wyższego

Od 1 stycznia 2019 r. obowią-
zują zmiany dotyczące finan-
sowania uczelni. Połączono 
części 28. budżetu państwa 
– Nauka oraz części 38. – Szkol-
nictwo wyższe w jedną część 
28. – Szkolnictwo wyższe i na-
uka. Skonsolidowano środki pu-
bliczne, które otrzymują uczel-
nie publiczne i niepubliczne oraz 
wprowadzono subwencję, jako 
główny strumień finansowania 
uczelni publicznych. NIK po-
stanowiła ocenić, jak te zmiany 
wpłynęły na system finansowa-
nia szkół wyższych i czy zapew-
nia im prawidłową realizację za-
dań. Kontrolę przeprowadzono 

w Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego oraz 17 uczel-
niach publicznych. Poproszono 
także 111 szkół wyższych o wy-
pełnienie badania kwestionariu-
szowego. Badanie dotyczyło lat 
2018–2020.

Rehabilitacja 
lecznicza

Głównym celem kontroli było 
sprawdzenie, czy rehabilitacja 
lecznicza wykonywana w ra-
mach prewencji rentowej Za-
kładu Ubezpieczeń Społecz-
nych (ZUS) umożliwia powrót 
do pracy osobom zagrożonym 
powstaniem długotrwałej nie-
zdolności do pracy lub już pobie-
rającym renty. Badaniem objęto 
Centralę oraz jego 20 oddzia-
łów, a także wybrane ośrodki 
rehabilitacyjne i przychodnie 
zdrowia. Kontrola dotyczyła lat 
2018–2019, z wykorzystaniem 
danych z innych okresów.

Pomoc  
rodzinom zastępczym

Zbadano działalność koordyna-
torów rodzinnej pieczy zastęp-
czej. Ocenie poddano prawidło-
wość jej organizacji, rzetelność 
ich pracy oraz efekty udzielanej 
przez nich pomocy. Skontro-
lowano 21 podmiotów pełnią-
cych funkcję organizatora pie-
czy zastępczej (17 powiatowych 
centrów pomocy rodzinie, trzy 
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miejskie ośrodki pomocy rodzi-
nie i jeden miejski ośrodek po-
mocy społecznej). Badany okres 
objął lata 2018–2020 (I półro-
cze). Wykorzystano również 
dowody sporządzone w latach 
wcześniejszych oraz w okresie 
późniejszym, a także dane sta-
tystyczne z tych okresów.

Klasyfikacja gruntów

Kontrolę podjęto z inicjaty-
wy NIK, w związku z sugestią 
Rzecznika Praw Obywatel-
skich, który od ponad deka-
dy zwraca uwagę, że obowią-
zujące regulacje ustawowe nie 
określają ani kryteriów wybo-
ru, ani wymagań kwalifikacyj-
nych osób wykonujących glebo-
znawczą klasyfikację gruntów. 
Oznacza to, że klasyfikatorem 
może być dowolna osoba upo-
ważniona przez starostę. Ist-
nieje zatem wysokie ryzyko 
nieprawidłowego przeprowa-
dzania takiego badania. Izba 
sprawdziła na przykładzie woj. 
kujawsko-pomorskiego, czy 
starostowie odpowiedzialni 
za prowadzenie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów w powia-
tach, mimo nieokreślenia przez 
ustawodawcę odpowiednich 
wymagań, zapewnili prawidło-
wy poziom merytoryczny tej 
klasyfikacji. Badaniem objęto 
osiem starostw w: Grudziądzu, 

Lipnie, Mogilnie, Radziejowie, 
Świeciu, Tucholi, Włocławku 
i Żninie. Kontrola dotyczyła lat 
2015–2020.

Drogi w Świętokrzyskiem

W 2015 r. sieć dróg samorządo-
wych o nawierzchni twardej li-
czyła w województwie święto-
krzyskim 13 371,7 km, zaś czte-
ry lata później – 13 983,3 km. 
Stanowiły one blisko 95% ogól-
nej długości dróg publicznych 
o takiej nawierzchni w woje-
wództwie. Izba sprawdziła, czy 
zarządcy zapewniali ich odpo-
wiedni stan techniczny. Skon-
trolowano zarząd dróg woje-
wódzkich, dwa zarządy dróg 
powiatowych, jedno starostwo, 
sześć urzędów miast i gmin. Ba-
danie dotyczyło lat 2016–2020 
(do 21 grudnia).

Resocjalizacja 
przez pracę

Zbadano, czy finansowane ze 
środków publicznych działania 
dotyczące resocjalizacji przez 
aktywację zawodową osób po-
zbawionych wolności zapewnia-
ły osiągnięcie zakładanych ce-
lów. Kontrolę przeprowadzono 
w 24 jednostkach: Centralnym 
Zarządzie Służby Więziennej, 
sześciu Okręgowych Inspek-
toratach Służby Więziennej 

w: Bydgoszczy, Katowicach, 
Lublinie, Opolu, Szczecinie 
i Wrocławiu oraz 17 zakładach 
karnych. Badaniem objęto lata  
2016–2020 (I kwartał).

Kwalifikacje zawodowe 
cudzoziemców

Przedmiotem analizy był sys-
tem uznawania kwalifikacji ob-
cokrajowców pragnących pod-
jąć pracę w Polsce. Oceniono, 
czy sprzyjał on pozyskiwaniu 
wykwalifikowanych i poszuki-
wanych specjalistów. Kontrolę, 
która dotyczyła lat 2017–2020, 
przeprowadzono w trzech mini-
sterstwach oraz w pięciu: urzę-
dach wojewódzkich, urzędach 
marszałkowskich, uniwersyte-
tach medycznych, okręgowych 
izbach lekarskich, okręgowych 
izbach pielęgniarek i położnych.

Infrastruktura dla osób 
niepełnosprawnych

W reakcji na złożoną skargę Izba 
zainicjowała kontrolę doraźną, 
w czasie której sprawdziła, czy 
zmodernizowanie obiektów in-
frastruktury miejskiej ułatwi-
ło osobom niepełnosprawnym 
dostęp do nich. Badaniem ob-
jęto Urzędy Miast w Gdyni, 
Tczewie oraz Kartuzach. Kon-
trola dotyczyła lat 2014–2020 
(III kwartał). (red.)
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W artykule przedstawiono sposób wykonywania uprawnień z udziałów 
(akcji) spółek handlowych przysługujących jednostkom samorządu tery-
torialnego (JST), dotyczących ustalania wynagrodzeń członków organów 
zarządzających i nadzorczych tych podmiotów. Przybliżono obowiązki 
samorządów wynikające z przepisów ustawy o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami1, z  uwzględnie-
niem odmienności wynikających z  wielkości ich  zaangażowania kapi-
tałowego. Zaprezentowano również wskazówki metodyczne i kluczowe 
obszary ryzyka, mogącego wystąpić w czasie kontroli tych zagadnień.

Kształtowanie wynagrodzeń 
w spółkach z udziałem JST

Członkowie organów zarządzających i nadzorczych

RAFAŁ PADRAK  

Ustawa o wynagrodzeniach w spółkach 
(art. 1 ust. 3 pkt 2) stanowi, że członkami 

1 Dz. U. z 2020 r., poz. 1907, ze zm., dalej: ustawa o wynagrodzeniach w spółkach.

organów zarządzających w spółkach ak-
cyjnych i z ograniczoną odpowiedzial-
nością są członkowie zarządu albo ich li-
kwidatorzy, zaś organów nadzorczych 

Państwo 
i społeczeństwo
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– członkowie rad nadzorczych, komisji 
rewizyjnej w tych spółkach (art. 1 ust. 3 
pkt 1). Z ustawy z 20 grudnia 1996 r. o go-
spodarce komunalnej2 (art. 10a ust. 1) wy-
nika, że w spółkach z udziałem JST należy 
obligatoryjnie ustanowić radę nadzorczą, 
natomiast komisja rewizyjna może działać 
na mocy postanowień statutu3.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ugk, JST mogą 
być udziałowcami jedynie spółek akcyj-
nych lub z ograniczoną odpowiedzialnością, 
i w tego rodzaju spółkach są obowiązane 
podejmować działania w celu ukształtowa-
nia wynagrodzeń organów zarządzających 
i organów nadzorczych zgodnie z ustawą 
o wynagrodzeniach w spółkach. Przepis 
ten nie został znowelizowany w związku 
z wprowadzeniem do Kodeksu spółek han-
dlowych (k.s.h.) od 1 lipca 2021 r. prostej 
spółki akcyjnej jako trzeciego rodzaju spół-
ki kapitałowej, co prowadzi do wniosku, 
że jej udziałowcami nie mogą być JST.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o wy-
nagrodzeniach w spółkach, ustawa ma za-
stosowanie do podmiotów JST w zakresie 
wykonywania praw z akcji przysługujących 
tym podmiotom, zwanych „podmiotami 
uprawnionymi do wykonywania praw udzia-
łowych”. Adresatami obowiązków wyni-
kających z przepisów ustawy są więc pod-
mioty uprawnione do wykonywania praw 
udziałowych, czyli ogółu praw wspólnika/
akcjonariusza, wynikających z przepisów 

2 Dz.U. z 2019 r. poz. 712, ze zm., dalej: ugk.
3 Przez statut należy rozumieć statut, umowę spółki lub akt założycielski. W odniesieniu do możliwości usta-

nowienia w spółce akcyjnej komisji rewizyjnej zob. R. Czerniawski [w:] Kodeks spółek handlowych. Przepisy 
o spółce akcyjnej. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2004, art. 381.

4 W zakresie ograniczonym do obowiązku kształtowania zasad wynagradzania członków organu zarządzają-
cego jego adresatem są także członkowie organów nadzorczych.

5 Sygn. akt II SA/Wr 2377/03, LEX nr 144534.
6 Zob. np. M. Koralewski: Podmiotowy zakres ustaw kominowych, ABC, opubl. w bazie LEX.

prawa (w szczególności handlowych k.s.h.) 
i statutu4. Mają one reprezentować intere-
sy danego wspólnika/akcjonariusza spół-
ki. W odniesieniu do samorządów prawa 
z udziałów lub akcji wykonuje organ wy-
konawczy JST (wójt, burmistrz, prezydent 
miasta w gminie, zarząd powiatu w powie-
cie, zarząd województwa w województwie). 
W wyroku z 11 stycznia 2005 r. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, 
że czynności te należą do sfery majątkowej. 
Podejmowanie decyzji dotyczących kształtu 
organów wewnętrznych spółek jest związa-
ne z prawami wynikającymi wprost z prawa 
do akcji i udziałów. Do zadań organu wyko-
nawczego JST należy gospodarowanie mie-
niem komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 usg). 
Oznacza ono rozporządzanie pewnym zaso-
bem oraz wyznaczanie swojego kandydata 
do rady nadzorczej i mieści się niewątpliwie 
w pojęciu gospodarowania tym zasobem5.

Podmioty uprawnione do wykonywa-
nia praw udziałowych w spółkach z udzia-
łem JST są zobowiązane stosować prze-
pisy ustawy o wynagrodzeniach w spół-
kach niezależnie od tego, ile akcji posiada 
w danej spółce samorząd. Znajduje więc 
ona zastosowanie nawet jeśli JST będzie 
posiadać jedną akcję6.

Ustawa o wynagrodzeniach w spółkach 
zmieniła sposób ustalania wysokości wyna-
grodzenia kadry zarządzającej w stosunku 
do poprzednio obowiązujących przepisów 
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ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiota-
mi prawnymi7 (tzw. ustawa kominowa). 
Wprowadzono mechanizm wymuszający 
ustalenie tej wysokości w sposób adekwat-
ny do bieżącej sytuacji spółki, jej wielkości 
oraz skali prowadzonej działalności. Prze-
widziano system premiowania skutecznych 
menadżerów, tj. powiązanie ich zarobków 
z wynikami firmy oraz osiągniętymi celami, 
zwiększając szanse na pozyskanie najlep-
szych specjalistów z zakresu zarządzania.

Kształtowanie i stosowanie 
zasad wynagradzania w spółce
W art. 2 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach 
w spółkach unormowano podstawowy obo-
wiązek podmiotu uprawnionego do wy-
konywania praw udziałowych, dotyczący 
podejmowania czynności w celu ukształto-
wania oraz stosowania w spółce zasad wyna-
gradzania członków organu zarządzającego 
i członków organu nadzorczego, zgodnych 
z określonymi w tej ustawie. Organy wy-
konawcze JST powinny wypełniać go bez-
pośrednio, wykonując prawa udziałowe 
zwłaszcza przy podejmowaniu uchwał wal-
nego zgromadzenia8 lub pośrednio, przez 
wskazanego członka rady nadzorczej. Na-
leży zaznaczyć, że skuteczność zachowań 
podmiotów zobowiązanych nie zawsze bę-
dzie możliwa do osiągnięcia w spółkach 
z mniejszościowym udziałem JST.

W art. 2 ust. 2 ustawy o wynagrodze-
niach w spółkach wyszczególniono podsta-
wowe działania podmiotu uprawnionego 

7 Dz.U. z 2019 r. poz. 2136.
8 Przez walne zgromadzenie należy rozumieć walne zgromadzenie w spółce akcyjnej lub zgromadzenie wspól-

ników w spółce z o.o.

do wykonywania praw udziałowych, słu-
żące ukształtowaniu i stosowaniu zasad 
wynagradzania członków ich organów 
określonych ustawą, tj.:

 • doprowadzenie do głosowania przez 
walne zgromadzenie projektów uchwał 
w sprawie zasad kształtowania wynagro-
dzeń zgodnie z ustawą oraz oddanie głosów 
za ich uchwaleniem;

 • odebranie od wskazanego kandydata 
na członka organu nadzorczego oświad-
czenia o przyjęciu obowiązku kształto-
wania w spółce wynagrodzeń członków 
organu zarządzającego zgodnie z ustawą 
o wynagrodzeniach w spółkach.

Doprowadzenie do głosowania nad pro-
jektami uchwał w sprawie wynagrodzeń 
jest podstawowym obowiązkiem podmio-
tu uprawnionego do wykonywania praw 
udziałowych i powinno polegać na wyko-
rzystaniu wszelkich statutowych oraz wy-
nikających z Kodeksu spółek handlowych 
możliwości zwołania walnego zgromadze-
nia i wpływania na jego porządek obrad.

Regulacje prawne dotyczące zwoływa-
nia zgromadzenia wspólników w spółce 
z o.o. zostały uregulowane w art. 235 i n. 
k.s.h., natomiast poświęcone zwoływaniu 
walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej 
w art. 399 i n. k.s.h. W obu rodzajach pod-
miotów jest zasadą, że walne zgromadzenie 
zwołuje zarząd. Rada nadzorcza, jak rów-
nież komisja rewizyjna w spółce z o.o., 
mają takie prawo, jeżeli zarząd nie zwoła 
go w terminie określonym w Kodeksie 
spółek handlowych lub w umowie spółki, 
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oraz zwołania nadzwyczajnego zgromadze-
nia wspólników, jeżeli uznają to za wska-
zane, a zarząd nie uczyni tego w terminie 
dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpo-
wiedniego żądania przez radę nadzorczą 
lub komisję rewizyjną9.

Analogiczne uprawnienie przysługuje ra-
dzie nadzorczej w spółce akcyjnej. Statut 
może upoważnić także inne osoby do zwoła-
nia zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeże-
li zarząd spółki akcyjnej nie zwoła go w ter-
minie określonym w Kodeksie spółek han-
dlowych lub w statucie, oraz do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 
Wspólnik lub wspólnicy spółki z o.o. po-
siadający co najmniej jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego a akcjonariusz lub akcjonariu-
sze spółki akcyjnej reprezentujący co naj-
mniej jedną dwudziestą kapitału zakłado-
wego mogą żądać zwołania nadzwyczajne-
go walnego zgromadzenia i umieszczenia 
określonych spraw w porządku jego obrad10. 

W obu rodzajach podmiotów statut 
może upoważnić do żądania zwołania 

9 Umowa spółki może przyznać to uprawnienie także innym osobom (art. 235 § 3 k.s.h.). Uprawnienie takie 
może być przyznane zgromadzeniu wspólników, lecz w piśmiennictwie zauważa się, że zgromadzenie wspól-
ników będzie mogło wyłącznie sporadycznie korzystać z takiej kompetencji, mianowicie tylko podczas swoich 
obrad. Jest to bowiem organ niemający charakteru stałego i niemogący podejmować czynności inaczej aniżeli 
przez uchwały podejmowane w toku zgromadzeń – zob. A. Rzetecka-Gil: Ustawa o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Komentarz, LEX/el 2017, art. 2 i cytowana tam literatura.

10 Według art. 237 § 1 k.s.h., jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia zarządowi żądania, 
nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, 
albo gdy w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników nie zostaną zamieszczone sprawy, o któ-
rych mowa w art. 236 § 11, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić 
do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólnika lub wspólników występujących z żądaniem. Zgodnie 
z art. 400 § 3 k.s.h., jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczaj-
ne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Legitymacja do wystąpienia do sądu 
rejestrowego z wnioskiem o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia przysługuje wspól-
nikom/akcjonariuszom występującym z żądaniem – zob. K. Kopaczyńska-Pieczniak [w:] Kodeks spółek 
handlowych. Tom II. Komentarz do art. 151-300 pod red. A Kidyby, opubl. w bazie LEX, art. 237; A. Kidyba, 
[w:] Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2021, art. 400.

11 W obu rodzajach spółek statut może przyznać uprawnienia do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego zgromadzenia wspólnikom/akcjonariuszom reprezentującym niższy udział w kapitale zakładowym.

nadzwyczajnego walnego zgromadze-
nia wspólników/akcjonariuszy mających 
mniejszy udział w kapitale zakładowym. 
Wspólnicy/akcjonariusze reprezentujący 
co najmniej jedną dwudziestą kapitału za-
kładowego mogą również żądać umieszcze-
nia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego walnego zgromadzenia11. 

W spółce akcyjnej żądanie to powinno 
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 
dotyczącej proponowanego punktu po-
rządku obrad. Należy również zauważyć, 
że w obu rodzajach spółek ustawodawca 
dopuścił podejmowanie uchwał bez for-
malnego zwołania zgromadzenia, jeżeli cały 
kapitał zakładowy jest reprezentowany, 
a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 
dotyczącego jego odbycia lub wniesienia 
poszczególnych spraw do porządku obrad.

Z powyższego wynika, że w jednooso-
bowych spółkach JST oraz tych, w któ-
rych podmiot uprawniony do wykonywa-
nia praw udziałowych będzie reprezento-
wał wspólnika większościowego i posiadał 
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uprawnienia do powoływania większości 
członków rady nadzorczej i zarządu, obo-
wiązek doprowadzenia do zwołania walnego 
zgromadzenia może być łatwo zrealizowany. 
W spółkach z mniejszościowym udziałem 
JST podmiot uprawniony do wykonywania 
praw udziałowych może nie mieć możli-
wości ukształtowania wynagrodzeń człon-
ków organów nadzorczych i zarządzających 
zgodnie z jej przepisami, w drodze uchwa-
ły walnego zgromadzenia, wobec braku 
zgody pozostałych udziałowców/akcjona-
riuszy lub niepodjęcia uchwały. Podmioty 
uprawnione do wykonywania praw udzia-
łowych powinny jednak dążyć do podjęcia 
uchwał przez walne zgromadzenie, reali-
zując uprawnienia wspólnika/akcjonariusza 
przewidziane w Kodeksie spółek handlo-
wych oraz w statucie. Będzie to równoznacz-
ne z wykonaniem obowiązku podejmowania 
działań mających na celu ukształtowanie 
i stosowanie w spółce zasad wynagradzania 
członków organu zarządzającego i organu 
nadzorczego określonych ustawą.

W art. 2 ust. 3 ustawy o wynagrodze-
niach w spółkach ustawodawca określił 
obowiązek podmiotu uprawnionego do wy-
konywania praw udziałowych w przypad-
ku niepodjęcia przez walne zgromadzenie 
uchwały w sprawie zasad kształtowania 
wynagrodzeń członków organu zarządzają-
cego, pomimo podjęcia działań, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1 (tzw. mechanizm za-
bezpieczający). Powinien wówczas przeka-
zać wskazanym przez siebie członkom orga-
nu nadzorczego informację o konieczności 
wykonania obowiązku, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2. Zgodnie z tym przepisem 
członek organu nadzorczego wskazany 
przez podmiot uprawniony do wykony-
wania praw udziałowych ma obowiązek 

kształtowania w spółce wynagrodzeń 
członków organu zarządzającego, wyko-
nując uprawnienia wynikające z przepisów 
prawa oraz postanowień statutu dotyczą-
cych organu nadzorczego, w szczególno-
ści przy podejmowaniu uchwał. Członek 
rady nadzorczej może bowiem działać wy-
łącznie w granicach określonych przez sta-
tut i prawo powszechnie obowiązujące, 
m.in. Kodeks spółek handlowych.

W spółkach jednoosobowych oraz z więk-
szościowym udziałem JST podmiot upraw-
niony do wykonywania praw udziałowych 
może w ramach sprawowanego nadzoru 
właścicielskiego zapewnić, żeby poddane 
pod głosowanie projekty uchwał były zgod-
ne z przepisami ustawy o wynagrodzeniach 
w spółkach (opracować samodzielnie projek-
ty uchwał w sprawie wynagrodzeń lub spo-
wodować, że zostały sporządzone np. przez 
zarząd spółki, a następnie zweryfikowane 
przez radę nadzorczą). W spółkach z mniej-
szościowym udziałem JST wpływ na treść 
tych uchwał będzie ograniczony. Podmiot 
uprawniony do wykonywania praw udziało-
wych powinien doprowadzić do umieszcze-
nia w porządku obrad głosowania nad przed-
łożonymi przez siebie projektami uchwał 
w sprawie wynagrodzeń, jeśli reprezentuje 
co najmniej jedną dwudziestą kapitału za-
kładowego, chyba że statut przewiduje taką 
możliwość dla wspólników/akcjonariuszy 
reprezentujących mniejszy udział w kapi-
tale zakładowym (art. 236 § 11 i § 2 k.s.h., 
art. 401 § 4 i § 6 k.s.h.). W spółce akcyjnej, 
stosownie do art. 401 § 5 k.s.h., przedsta-
wiciel samorządu na walnym zgromadzeniu 
jest uprawniony niezależnie od wielkości 
udziałów JST w spółce, do zgłoszenia pro-
jektów uchwał dotyczących spraw wpro-
wadzonych do porządku obrad. Podmiot 
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uprawniony do wykonywania praw udzia-
łowych powinien skorzystać z powyższych 
uprawnień, jeśli poddane pod głosowanie 
miałyby być projekty dotyczące wynagro-
dzeń, sprzeczne z przepisami ustawy o wy-
nagrodzeniach w spółkach.

W wyniku wprowadzenia do porząd-
ku obrad walnego zgromadzenia punktu 
dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie 
wynagrodzeń, zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad ich przyjęciem. W spółce 
z o.o., zgodnie z art. 242 § 1 k.s.h., na każdy 
udział o równej wartości nominalnej przy-
pada jeden głos, chyba że umowa spółki 
stanowi inaczej. W spółce akcyjnej, sto-
sownie do art. 411 k.s.h., akcja daje prawo 
do jednego głosu na walnym zgromadze-
niu12. Prawo głosu przysługuje od dnia peł-
nego pokrycia akcji, chyba że statut stano-
wi inaczej. Statut może ograniczyć prawo 
głosu akcjonariuszy dysponujących powy-
żej jedną dziesiątą ogółu głosów w spółce, 
ale również przewidywać kumulację gło-
sów należących do akcjonariuszy, między 
którymi istnieje stosunek dominacji lub za-
leżności w rozumieniu tej lub odrębnej 
ustawy, a także określać zasady redukcji 
głosów. Generalnie wspólnicy/akcjonariu-
sze mogą uczestniczyć w walnym zgroma-
dzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez 
pełnomocników (art. 243 § 1 k.s.h. i 412 
k.s.h.), a uchwały zapadają bezwzględną 
większością (art. 245 i 414 k.s.h.).

Nadzór właścicielski w spółkach pośred-
nio, lecz w sposób stały, jest sprawowany 

12 Warto na marginesie zauważyć, że według art. 4113 k.s.h. akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej 
z posiadanych akcji. 

13 R. Adamus, M. Gazda: Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.  
Komentarz, Warszawa 2017, s. 148-149.

14 Zob. A. Rzetecka-Gil: Ustawa o zasadach…, op.cit., art. 3.

przez członków rady nadzorczej. Ustawo-
dawca zobowiązał podmiot uprawniony do 
wykonywania praw udziałowych, aby ode-
brał od wskazanego przez siebie kandydata 
na członka organu nadzorczego oświad-
czenia o przyjęciu obowiązku kształto-
wania w spółce wynagrodzeń członków 
organu zarządzającego zgodnie z usta-
wą. Złożenie oświadczenia ma motywo-
wać przyszłego członka rady nadzorczej 
do podejmowania stosownych działań. 
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi 
przeszkodę dla nominacji13. Podpisanie 
go może mieć znaczenie dowodowe w razie 
ewentualnego wyrządzenia szkody spół-
ce w związku z naruszeniem przepisów 
ustawy o wynagrodzeniach w  spółkach 
i odpowiedzialności z tego tytułu członków 
rady nadzorczej. Upor czywe uchylanie się 
członka rady nadzorczej, wyznaczonego 
przez podmiot uprawniony do wykony-
wania praw udziałowych, od obowiązku 
podejmowania działań mających na celu 
ukształtowanie w spółce zasad wynagra-
dzania członków organu zarządzającego, 
o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 
o wynagrodzeniach w spółkach, stanowi 
występek zagrożony karą grzywny na pod-
stawie art. 12a powyższej ustawy. Może 
również spowodować jego odwołanie14.

Katalog sposobów realizacji celu określo-
nego w art. 2 ust. 1 tej ustawy, wskazany 
w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o wynagrodze-
niach w spółkach, jest otwarty, o czym 
przesądza zawarty w art. 2 ust. 2 zwrot 
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„w szczególności”. Dlatego każdy zgod-
ny z prawem będzie dopuszczalny. Może 
to być np. zaskarżenie uchwały, która re-
guluje tę materię15.

W spółce z mniejszościowym udziałem 
JST może dojść do uregulowania tych zasad 
w sposób odmienny niż w ustawie o wy-
nagrodzeniach w spółkach. Przewidziany 
przez ustawodawcę mechanizm zabezpie-
czający nie zawsze okazuje się skutecz-
ny. W takim wypadku określenie zasad 
wynagradzania może nastąpić stosownie 
do przepisów Kodeksu spółek handlowych 
(art. 2031, 2221, 378, 392). W spółce z o.o. 
dzieje się to na mocy uchwały wspólników, 
w spółce akcyjnej – walnego zgromadzenia. 
Wynagrodzenie członków rady nadzorczej 
spółki z o.o. może być określone w umowie 
spółki lub uchwale wspólników, w spółce 
akcyjnej – w statucie lub uchwale walnego 
zgromadzenia. 

W spółce akcyjnej, w sytuacji, gdy walne 
zgromadzenie nie określiło zasad wyna-
gradzania członków zarządu, członek rady 
nadzorczej wyznaczony przez organ wy-
konawczy JST powinien jednak dążyć 
do tego, by uchwały rady nadzorczej 
w tej sprawie były zgodne z regulacjami 
ustawy o wynagrodzeniach w spółkach 
dotyczącymi wysokości wynagrodzenia16. 
Należy jednak zauważyć, że przyznanie 
wynagrodzenia członkom rad nadzorczych 
spółek kapitałowych na podstawie prze-
pisów k.s.h. nie jest obligatoryjne, podob-
nie jak określenie zasad wynagradzania 
członków zarządu.

15 Zob. A. Rzetecka-Gil: Ustawa o zasadach…, op.cit., art. 2.
16 Analogicznie w przypadku spółki z o.o., jeśli wynagrodzenie członków zarządu będzie określała rada nad-

zorcza – zob. art. 2031 k.s.h., zdanie drugie.

Treść uchwał
Uchwały dotyczące  
członków organu zarządzającego

W art. 4 ustawy o wynagrodzeniach 
w spółkach przewidziano podejmowanie 
dwóch rodzajów uchwał w sprawie wyna-
grodzeń członków organu zarządzającego: 
dotyczących zasad kształtowania wyna-
grodzeń oraz kształtowania wynagrodzeń.

Uchwała w sprawie zasad kształtowa-
nia wynagrodzeń powinna stanowić zbiór 
podstawowych reguł postępowania i mieć 
ramowy charakter. Uchwała dotycząca 
kształtowania wynagrodzeń – konkrety-
zować postanowienia uchwały w sprawie 
zasad ich kształtowania i być na tyle precy-
zyjna, żeby wyeliminować dowolność w jej 
stosowaniu. W wypadku zarządu wielo-
osobowego wydaje się, że zasadą powin-
no być podejmowanie uchwały w sprawie 
kształtowania wynagrodzeń osobno dla 
każdego członka zarządu.

Z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o wynagro-
dzeniach w spółkach wynika, że uchwa-
ły w sprawie zasad kształtowania wyna-
grodzeń podejmuje walne zgromadzenie. 
Jest to rozwiązanie spójne z art. art. 2031 
i 378 § 2 k.s.h., według których uchwały 
w sprawie zasad kształtowania wynagro-
dzeń może podjąć walne zgromadzenie. 
W ustawie o wynagrodzeniach w spółkach 
nie został jednak wskazany organ podej-
mujący uchwały w sprawie kształtowania 
wynagrodzeń, tej kwestii nie uregulowano 
jednoznacznie również w Kodeksie spó-
łek handlowych. Z art. 2031 k.s.h. wynika, 
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że wynagrodzenie członków zarządu określa 
organ albo osoba powołana uchwałą zgro-
madzenia wspólników do zawarcia z nim 
umowy. Zgodnie z art. 378 § 1 i 2 k.s.h. rada 
nadzorcza ustala wynagrodzenie członków 
zarządu, chyba że statut stanowi inaczej.

Powyższe przypisy pozwalają, jak się wy-
daje, na przyjęcie, że co do zasady właści-
wym organem do podjęcia uchwały w spra-
wie kształtowania wynagrodzeń członków 
organów zarządzających jest rada nadzor-
cza, ponieważ podejmuje decyzje w formie 
uchwał17. Nie można jednak wykluczyć, 
że uchwałę w sprawie kształtowania wyna-
grodzeń podejmie walne zgromadzenie18 
– należałoby postulować, by kwestia ta zo-
stała rozstrzygnięta w statucie. W takiej 
sytuacji wydaje się, że należałoby dopuścić 
możliwość podjęcia przez walne zgroma-
dzenie jednej uchwały w sprawie wyna-
grodzeń członków organu zarządzające-
go, zawierającej zasady ich kształtowania 
oraz postanowienia szczegółowe.

W treści uchwał w sprawie wynagrodzeń 
członków organu zarządzającego należy 
ująć postanowienia dotyczące:

 • wynagrodzeń,
 • celów zarządczych,
 • najistotniejszych treści przyszłej umowy 

o świadczenie usług zarządzania (umowy 
o zarządzanie).

17 Warto dodać, że nie jest przy tym istotny tytuł uchwały, lecz jej treść. Przykładowo, jeśli załącznikiem 
do uchwały rady nadzorczej upoważniającej jej członka do zawarcia umowy z członkiem zarządu będzie 
projekt umowy o zarządzanie, zgodny z uchwałą w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń i uszczegó-
ławiający jej treść, to należałoby ją traktować jako uchwałę w sprawie kształtowania wynagrodzeń.

18 Zob. A. Rzetecka-Gil: Ustawa o zasadach…, op.cit., art. 4.
19 M. Kościelak, P. Michalski: Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, Warsza-

wa 2018, s. 115.
20 W przypadku podmiotów, których przeważający przedmiot działalności gospodarczej polega na zarządza-

niu aktywami podmiotów trzecich, stosownie do art. 4 ust. 4 pkt 2 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach, 
uwzględnia się wyłącznie przesłankę sumy aktywów bilansu, przy czym przez aktywa rozumie się również ak-
tywa powierzone w zarządzanie.

Składniki wynagrodzenia całkowitego
Wynagrodzenie członków zarządu spółki 
z udziałem JST składa się z części stałej, 
będącej uposażeniem miesięcznym podsta-
wowym oraz części zmiennej, stanowiącej 
uzupełnienie za rok obrotowy spółki (art. 4 
ustawy o wynagrodzeniach w spółkach). 
Wynagrodzenie w części stałej powinno 
być określone kwotowo, jednak należałoby 
przyjąć, że może być ustalone przez poda-
nie konkretnej kwoty lub wskazanie jed-
noznacznych zasad ustalania19.

Wysokość części stałej wynagrodzenia/
pensji członka organu zarządzającego zo-
stała uzależniona od spełnienia co najmniej 
dwóch z trzech parametrów: średniorocz-
nego zatrudnienia; wysokości rocznego ob-
rotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz operacji finansowych; sumy 
aktywów bilansu spółki20. Bazą do okre-
ślenia wielkości tych parametrów są dane 
z co najmniej jednego z dwóch ostatnich 
lat obrotowych. Ustawodawca dokonał 
podziału na pięć grup spółek, w zależności 
od wielkości liczbowych lub kwotowych 
wymienionych parametrów.

W poszczególnych grupach część stała 
pensji członków organu zarządzającego zo-
stała określona w przedziałach krotności 
podstawy wymiaru, którą zgodnie z art. 1 
ust. 3 pkt 11 ustawy o wynagrodzeniach 
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w spółkach jest wysokość przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale roku poprzedniego, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego. Walnemu zgromadze-
niu pozostawiono pewną swobodę kształ-
towania wynagrodzenia stałego, ponieważ 
jego wysokość w poszczególnych grupach 
określono w ustawie przy użyciu „widełek”, 
wskazując minimalną i maksymalną kwotę 
wynagrodzenia stałego, jaką mogą otrzymać 
(od jednokrotności do trzykrotności pod-
stawy wymiaru w pierwszej grupie spółek 
i od siedmiokrotności do piętnastokrotno-
ści podstawy wymiaru w piątej grupie)21.

Część zmienna wynagrodzenia stanowi 
motywacyjny składnik wynagrodzenia; 
nie może przekroczyć 50%, a w spółkach 
publicznych22 oraz innych, o których mowa 
w ust. 2 pkt 523 oraz 100% wynagrodzenia 
podstawowego członka organu zarządza-
jącego w poprzednim roku obrotowym. 

21 Ponadto ustawodawca w art. 4 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 przewidział możliwość określenia w uchwale w sprawie 
wynagrodzeń innej wysokości wynagrodzenia stałego członka organu zarządzającego, jeżeli przemawiają 
za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności jeżeli 
spółka: 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczą-
cej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów; 2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekracza-
jący wartość jej aktywów trwałych; 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie 
czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki; 4) ma siedzibę 
za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca RP umowa międzynarodo-
wa; 5) funkcjonuje krócej niż rok; 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udzia-
łem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków 
pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

22 Według art. 1 ust. 3 pkt 8 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach, spółką publiczną jest spółka, w której 
co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy z 29.7.2005 o obrocie in-
strumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768), z wyjątkiem spółki, której akcje zostały zarejestro-
wane na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z 29.7.2005 o obrocie instrumentami finansowymi.

23 Tj. w spółkach, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniły przynajmniej dwie 
poniższe przesłanki: a) zatrudnienie średniorocznie wynosiło co najmniej 1251 pracowników; b) roczny obrót 
netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych był wyższy niż równowartość w zło-
tych 250 milionów euro; c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe 
niż równowartość w złotych 215 milionów euro.

Część zmienna honorarium członka organu 
zarządzającego, stanowiąca wynagrodze-
nie uzupełniające za rok obrotowy spół-
ki, jest uzależniona od poziomu realizacji 
celów zarządczych.

Cele zarządcze
Cele zarządcze, (z ang. Key Performan-
ce Indicators, KPI) obejmują finansowe 
i niefinansowe wskaźniki wykorzystywa-
ne jako mierniki stopnia realizacji celów 
organizacji. Ustawodawca stymuluje 
w ten sposób wprowadzenie w spółkach 
metody zarządzania przez cele. Należałoby 
zatem postulować, aby walne zgromadze-
nia spółek przyjmowały długoterminowe 
strategie działania, w których zostałyby 
określone cele strategiczne spółki, a uchwa-
lane następnie cele zarządcze członków 
organu zarządzającego były spójne z cela-
mi strategicznymi (długofalowymi) spółki 
i wspierały je. W ten sposób zapewniono 
by kaskadowanie celów, czyli przełożenie 
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celów strategicznych na cele poszczegól-
nych struktur oraz pojedynczych pracow-
ników.

Ustawowy katalog celów zarządczych 
jest otwarty, mają one bowiem charak-
ter fakultatywny. Przepis art. 4 ust. 6 
ustawy o wynagrodzeniach w spółkach 
wymienia przykładowe cele zarządcze, 
które walne zgromadzenie może ustalić 
do realizacji przez członków organu za-
rządzającego w uchwale w sprawie wyna-
grodzeń24. Ma ono co do zasady swobodę 
w ich określaniu. W wypadku spółek bę-
dących przedsiębiorcami dominującymi, 
w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z 16 lute-
go 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów25, sporządzających skonsolidowa-
ne sprawozdania finansowe na podstawie 
przepisów o rachunkowości, ustawodawca 
w art. 4 ust. 7 ustawy o wynagrodzeniach 
w spółkach przewidział, że cele, o których 
mowa w ust. 6, przyjmuje się dla spółki 
dominującej i podmiotów od niej zależnych 
wszystkich rodzajów w taki sposób, jakby 
grupa kapitałowa stanowiła jeden podmiot.

W każdym przypadku jako odrębny cel, 
warunkujący możliwość otrzymania części 
zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wy-
nagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy 

24 Zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach, cele zarządcze mogą stanowić w szczególno-
ści: a) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnią 
zmianę tempa wzrostu jednego z tych wyników, b) osiągnięcie albo zmianę wielkości produkcji albo sprzedaży, 
c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności 
operacyjnej lub finansowej, d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej dzia-
łalności, e) realizację strategii lub planu restrukturyzacji, f) osiągnięcie albo zmianę określonych wskaźników, 
w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności, g) realiza-
cję inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości reali-
zacji, h) zmianę pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji 
z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów, i) realizację prowadzonej polityki 
kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.

25 Dz.U. z 2021 r. poz. 275.
26 Dz.U. z 2020 r. poz. 735, ze zm.

spółki, określa się (a więc niżej wymienione 
cele zarządcze są obligatoryjne):

 • ukształtowanie i stosowanie zasad wyna-
gradzania członków organów zarządzających 
i nadzorczych podmiotów zależnych odpo-
wiadających zasadom określonym w ustawie;

 • realizację obowiązków, o których mowa 
w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy 
z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządza-
nia mieniem państwowym26.

Proces ustalania i wdrażania konkret-
nych KPI powinien zostać każdorazowo 
zindywidualizowany i poprzedzony szcze-
gółową analizą sytuacji spółki z udziałem 
JST, uwzględniającą jej strategię oraz reali-
zowane cele publiczne. Ustalając cele za-
rządcze dla członków zarządów spółek ko-
munalnych należy brać pod uwagę nie tylko 
specyfikę działalności tych podmiotów 
i ich otoczenie rynkowe, ale również za-
kres podejmowanych przez nie zadań wła-
snych JST – co do zasady będą to zadania 
realizowane w sferze użyteczności publicz-
nej. Nie można zapominać, że członkowie 
zarządów takich spółek muszą niejedno-
krotnie przedkładać cele publiczne powie-
rzone tym podmiotom nad stricte bizne-
sowe, takie jak np. poprawa rentowności 
czy maksymalizacja zysku.
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Stosownie do art. 4 ust. 5 ustawy o wy-
nagrodzeniach w spółkach w odniesieniu 
do spółek podejmujących misję publiczną27 
albo zadania publiczne28 przy określeniu 
celów zarządczych, ich wagi oraz kryte-
riów ich wdrażania i rozliczania uwzględnia 
się także stopień wprowadzenia misji pu-
blicznej albo zadań publicznych w okresie 
stanowiącym podstawę ustalenia wyna-
grodzenia uzupełniającego.

W wypadku podmiotów z udziałem 
JST będzie to dotyczyło w szczególności 
spółek zarządzających lotniskiem użytku 
publicznego, dostarczających mieszkań-
com wodę, ciepło itd. Jeżeli więc spółce 
zostaje powierzona np. inwestycja celu 
publicznego, która wpłynie niekorzyst-
nie albo wręcz uniemożliwi osiągnięcie 
przez nią spodziewanych wskaźników fi-
nansowych (np. zysku netto bądź EBIT-
DA29 na określonym poziomie), to oko-
liczności te powinny zostać uwzględnione 
w procesie ustalania celów zarządczych. 
Co więcej, jeśli realizacja przez spółkę in-
westycji byłaby priorytetem gminy, powin-
no to wpływać na określenie wagi poszcze-
gólnych celów zarządczych. Finansowe cele 

27 Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 9 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach należy przez to rozumieć spółkę, o której 
mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

28 Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 10 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach należy przez to rozumieć spółkę, na którą 
ustawa albo statut nakłada dodatkowe obowiązki w zakresie realizacji celów publicznych, o których mowa 
w art. 6 ustawy z 21.8.1997 o gospodarce nieruchomościami.

29 EBITDA (z ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk operacyjny przedsię-
biorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji 
wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

30 Zob. <https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/newsletter-strefa-pracodaw-
cy-podatki-i-prawo/ksztaltowanie-wynagrodzenia-zalezne-od-realizacji-celow-zarzadczych.html>. Odnośnie 
do metody SMART, zob. np. R. Cynamon: Metoda SMART jako element prawidłowej kontroli zarządczej, 
„Finanse Komunalne” nr 11-12/2019, s. 73-86.

31 Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może prze-
widywać, że uszczegółowienia celów, wag, obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozlicza-
nia, dokona organ lub podmiot określający wynagrodzenie członka organu zarządzającego i zawierający 
z tym członkiem umowę o świadczenie usług zarządzania (art. 4 ust. 8).

zarządcze dla spółek komunalnych powin-
ny zostać dobrane odpowiednio do rodzaju 
działalności spółki. Wśród tych o charak-
terze niefinansowym zastosowanie mo-
głyby znaleźć np.: realizacja konkretnych 
inwestycji; wykorzystanie efektów synergii 
w prowadzonej działalności (m.in. z inny-
mi podmiotami komunalnymi, rynkiem 
lokalnym i regionalnym, partnerami bizne-
sowymi, instytucjami, urzędami); wdro-
żenie konkretnych procesów zarządczych, 
w tym procesów redukujących koszty 
prowadzonej działalności. Cele zarząd-
cze powinny każdorazowo odpowiadać 
powszechnie przyjętej w zarządzaniu 
regule SMART, zgodnie z którą są one: 
skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, 
realne, określone w czasie30.

W uchwale w sprawie wynagrodzeń 
członków organu zarządzającego nale-
ży również określić wagę celów zarząd-
czych, a także obiektywne i mierzalne 
kryteria ich realizacji oraz rozliczania. 
Należy uszczegółowić cele zarządcze 
i określić ich wagę oraz oczekiwane po-
ziomy wartości (wartości referencyjne)31. 
Zrealizowanie niektórych będzie łatwe 
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do stwierdzenia (wzrost zysku netto, osią-
gnięcie albo zmiana wielkości wskaźni-
ków finansowych), jednak część z nich 
jest stosunkowo nieostra (wzrost zaanga-
żowania pracowników, realizacja strategii 
lub planu restrukturyzacji), dlatego usta-
wodawca w art. 4 ust. 5 ustawy o wynagro-
dzeniach w spółkach nakazuje określenie 
obiektywnych i mierzalnych kryteriów 
ich realizacji i rozliczania. Trzeba dążyć 
do tego, aby były to kryteria ilościowe 
albo wartościowe. 

Cele zarządcze, ich wagę oraz kryteria 
ich wykonania można ustalać odrębnie 
dla poszczególnych członków organu za-
rządzającego32.

Uchwała w sprawie wynagrodzeń człon-
ków organu zarządzającego powinna za-
wierać przesłanki formalne powstania 
roszczenia o wypłatę wynagrodzenia 
zmiennego. Przysługuje ono po zatwier-
dzeniu sprawozdania zarządu z działalno-
ści spółki oraz jej sprawozdania finansowe-
go za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu 
temu członkowi organu zarządzającego 
absolutorium z wykonania przez niego obo-
wiązków przez walne zgromadzenie (art. 4 
ust. 9). Uchwała w sprawie kształtowania 
wynagrodzeń może również uszczegóła-
wiać tryb i sposób zgłaszania roszczenia 
przez członka, uzależniając je np. od zło-
żenia radzie nadzorczej sprawozdania z re-
alizacji celów zarządczych i podjęcia przez 
nią stosownej uchwały, określając termin 
wypłaty przez spółkę wynagrodzenia uzu-
pełniającego.

32 Zob. B. Tomaszewska: Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami z udziałem Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych osób 
prawnych, Komentarz praktyczny opubl. w bazie LEX, pkt 5.

Postanowienia 
przyszłej umowy o zarządzanie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o wyna-
grodzeniach w spółkach, projekty uchwał 
w sprawie wynagrodzeń przewidują, że 
z członkiem organu zarządzającego spółka 
zawiera umowę o zarządzanie na czas peł-
nienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia 
osobistego, bez względu na to, czy działa on 
w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej. W kolejnych punktach art. 5 ust. 1 
ustawy określono obligatoryjne elementy 
treści umowy o zarządzanie, które powinny 
być uregulowane w uchwale, dotyczące:

 • możliwości wypowiedzenia przez spółkę 
umowy o zarządzanie, przy czym mogą być 
w niej określone różne terminy wypowie-
dzenia, zależne od okresu jej wykonywania, 
jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też 
wniosek, że termin wypowiedzenia upły-
wa z końcem miesiąca kalendarzowego;

 • zakazu pobierania przez członka organu 
zarządzającego wynagrodzenia z tytułu peł-
nienia funkcji członka organu w podmiotach 
zależnych od spółki w ramach grupy kapi-
tałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów;

 • obowiązku informowania przez członka 
organu zarządzającego o zamiarze pełnienia 
funkcji w organach innej spółki handlowej, 
nabyciu w niej akcji.

Z art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy 
o wynagrodzeniach w spółkach wynika, 
że uchwały w sprawie wynagrodzeń mogą 
również kształtować inne postanowienia 
umów o zarządzanie, dotyczące np.:
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 • zakazu pełnienia funkcji w organach 
jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub 
innego rodzaju ograniczenia dotyczące 
działalności członka organu zarządzającego;

 • uprawnienia członków organu zarządza-
jącego do korzystania z określonych urzą-
dzeń technicznych oraz zasobów stanowią-
cych mienie spółki. Stosownie do art. 6 
ustawy o wynagrodzeniach w spółkach, 
w stosownej uchwale należy wówczas 
określić zasady przyznawania zapewnia-
nych przez nią urządzeń technicznych 
oraz zasobów stanowiących jej mienie 
do wykorzystania przez członków orga-
nu zarządzającego, niezbędnych do wy-
konywania ich funkcji, w szczególności 
mogą przewidywać limity kosztów albo 
sposób ich określania, jeśli spółka ponosi 
je w związku z dostępem i wykorzystywa-
niem tych urządzeń i zasobów33;

 • prawa do odprawy dla członków organu 
zarządzającego. Zgodnie z art. 7 ustawy 
o wynagrodzeniach w spółkach, uchwa-
ła w tej sprawie powinna przewidywać, 
że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia 
umowy o świadczenie usług zarządzania 
członkowi organu zarządzającego, z innych 
przyczyn niż naruszenie podstawowych 
obowiązków wynikających z tej umowy, 
może być przyznana odprawa w wysokości 
nie wyższej niż trzykrotność części stałej 
wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia 
przez niego funkcji przez okres co najmniej 
dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem 
umowy. Należy zaznaczyć, że prawo do od-
prawy nie przysługuje członkowi organu 

33 Niedopuszczalne jest korzystanie z mienia jedynie na podstawie postanowień umowy o zarządzanie, bez ure-
gulowania tej kwestii w uchwale w sprawie wynagrodzeń – zob. R. Adamus, M. Gazda: Kształtowanie wy-
nagrodzeń…, op.cit., s. 184.

zarządzającego w razie złożenia rezygnacji 
z pełnionej funkcji. Prawo do niej naby-
wa się bowiem w następstwie zakończe-
nia sprawowania funkcji, w wyniku zło-
żenia oświadczenia woli przez spółkę, 
a nie na mocy jednostronnego oświadczenia 
członka organu zarządzającego;

 • prawa do odszkodowania dla członków 
organu zarządzającego z tytułu zakazu 
konkurencji, wraz z określeniem warun-
ków jego przyznania; art. 8 ust. 1 ustawy 
o wynagrodzeniach w spółkach nakazuje 
w tej sytuacji, by uchwała w sprawie wy-
nagrodzeń przewidywała, że:
– zakaz konkurencji po ustaniu stosunku 
będącego podstawą pełnienia funkcji zo-
stanie ustanowiony jedynie w wypadku 
jej pełnienia przez członka organu zarzą-
dzającego przez okres co najmniej trzech 
miesięcy;
– umowa o zakazie konkurencji z człon-
kiem organu zarządzającego spółki obejmie 
okres nieprzekraczający sześciu miesięcy 
po ustaniu pełnienia funkcji;
– nie jest dopuszczalne zawarcie umowy 
o zakazie konkurencji po rozwiązaniu 
lub wypowiedzeniu umowy o zarządzanie;
– w razie niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez członka organu zarządza-
jącego spółką umowy o zakazie konku-
rencji będzie on zobowiązany do zapłaty 
kary umownej na rzecz spółki, nie niższej 
niż wysokość odszkodowania przysługu-
jącego za cały okres zakazu konkurencji;
– zakaz konkurencji przestaje obowiązywać 
przed upływem terminu, na jaki została 
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zawarta umowa, w razie przyjęcia funk-
cji przez członka organu zarządzającego 
w innej spółce;
– nastąpi odroczenie wypłaty wynagrodze-
nia uzupełniającego na okres nie dłuższy 
niż 36 miesięcy i warunków, w szczególno-
ści powodujących utratę prawa do otrzy-
mania wynagrodzenia uzupełniającego 
w całości albo w części, jeżeli w oznaczo-
nym w umowie terminie zajdą okoliczności 
mające wpływ na realizację określonych 
w umowie celów zarządczych34.

Umowa o zarządzanie może zawie-
rać również inne postanowienia, niewy-
mienione w ustawie o wynagrodzeniach 
w spółkach, np. dotyczące nabycia przez 
nią wszelkich praw majątkowych do wła-
sności intelektualnej powstałej w wyni-
ku świadczenia usług zarządzania przez 
członka organu zarządzającego, w okresie 
jej obowiązywania. Podstawą do ich wpro-
wadzenia w umowie powinny być sto-
sowne postanowienia uchwał w sprawie 
wynagrodzeń.

Szczególnym rodzajem uchwał w spra-
wie wynagrodzeń członków organu zarzą-
dzającego są te dotyczące spółki w likwi-
dacji. Z art. 9 ustawy o wynagrodzeniach 
w spółkach wynika, że w uchwale należy 
postanowić, iż wynagrodzenie likwida-
tora składa się z części stałej oraz premii 
likwidacyjnej. Premia likwidacyjna przy-
sługuje w przypadku zakończenia pracy 
w terminie przewidzianym w harmono-
gramie, przyjętym lub zatwierdzonym 
przez właściwy organ spółki. Może być 

34 Możliwe jest uwarunkowanie wypłaty wynagrodzenia zmiennego utrzymaniem celów zarządczych na okre-
ślonym poziomie także po ustaniu obowiązywania umowy o zarządzanie – zob. R. Adamus, M. Gazda: Kształ-
towanie wynagrodzeń…, op.cit., s. 195.

przyznana również w razie braku podsta-
wy do podejmowania uchwały w sprawie 
zatwierdzenia harmonogramu likwidacji 
w umowie o zarządzanie. Premia ta stano-
wi iloczyn wysokości części stałej wynagro-
dzenia członka zarządu, określonej na pod-
stawie art. 4 oraz liczby pełnych miesięcy 
liczonych od otwarcia do przewidzianego 
w harmonogramie zakończenia likwidacji 
spółki. Część stała wynagrodzenia członka 
zarządu podmiotu postawionego w stan 
likwidacji stanowi 50% wysokości części 
stałej wynagrodzenia, określonej zgod-
nie z art. 4 ust. 2. Właściwy organ spółki 
może wskazać inne proporcje części stałej 
i premii likwidacyjnej.

Uchwała w sprawie zasad 
kształtowania wynagrodzeń  
członków organu nadzorczego

W odniesieniu do członków organu nadzor-
czego ustawodawca przewidział w ustawie 
o wynagrodzeniach w spółkach jedynie 
obowiązek doprowadzenia przez organ wy-
konawczy do głosowania na posiedzeniu 
walnego zgromadzenia projektu uchwały 
w sprawie zasad kształtowania ich wyna-
grodzeń. Według art. 10 ust. 1 tej ustawy 
musi to być projekt o którym mowa w art. 2 
ust. 2 pkt 1, określający wysokość wyna-
grodzenia miesięcznego członków organu 
nadzorczego w wysokości nieprzekraczają-
cej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnoż-
nika w wysokości od 0,5 do 2,75. Mnożnik 
jest zróżnicowany w zależności od tego, 
do której grupy spółek, wymienionej 
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w art. 4 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach 
w spółkach, należy dany podmiot. Treść 
przepisu wskazuje, że zamiarem ustawo-
dawcy było, aby m.in. w spółkach z udzia-
łem JST członkowie rad nadzorczych peł-
nili funkcje odpłatnie35. Jak zostało wyżej 
wspomniane, przepisy Kodeksu spółek han-
dlowych nie wprowadzają obowiązku wy-
nagradzania członków rad nadzorczych, 
dlatego w spółkach z mniejszościowym 
udziałem JST, wobec nieprzyjęcia przez 
walne zgromadzenie rozwiązań przewidzia-
nych w przedłożonym projekcie uchwa-
ły, możliwe jest nieodpłatne sprawowanie 
funkcji przez członków rady nadzorczej.

W art. 10 ust. 2 ustawy o wynagrodze-
niach w spółkach przewidziano możliwość 
podwyższenia wynagrodzenia członków 
organu nadzorczego. Projekt uchwały 
w sprawie zasad kształtowania wyna-
grodzeń tych członków, o którym mowa 
w art. 2 ust. 2 pkt 1, może przewidywać 
wzrost do 10% w stosunku do wysokości 
określonej w ust. 1, ze względu na funk-
cję pełnioną w organie nadzorczym spółki 
lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego 
ramach komitecie36. 

Możliwe jest zatem zróżnicowanie wy-
nagrodzeń w radach nadzorczych w zależ-
ności od zajmowanej funkcji.

Przepisy ustawy nie wskazują, jaką inną 
treść powinna zawierać uchwała w sprawie 

35 Według A. Rzeteckiej-Gil, przepisy ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektó-
rymi spółkami nie narzucają odpłatnego pełnienia funkcji członka organu nadzorczego, zob. A. Rzetecka-Gil: 
Ustawa o zasadach…, op.cit., art. 10.

36 Komitetami w ramach rady nadzorczej są zespoły problemowe, powołane w celu zajmowania się poszcze-
gólnymi zagadnieniami w ramach nadzoru nad spółką, np. komitet audytu, ryzyka, ładu korporacyjnego, 
komitet ds. strategii i rozwoju.

37 Nr ewid. P/20/068/LLU, wyniki tej kontroli zostały opublikowane na stronie internetowej NIK,   
<https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/spolki-komunalne-w-lubelskim.html>.

zasad kształtowania wynagrodzeń organu 
zarządzającego. Należałoby postulować, 
aby dodatkowo znalazły się w niej posta-
nowienia dotyczące: terminów wypłaca-
nia wynagrodzenia, zasad ich obniżania 
z uwagi na nieobecność na posiedzeniach 
rady nadzorczej, trybu i sposobu uspra-
wiedliwiania nieobecności na posiedzeniu 
rady nadzorczej.

Kontrola zasad wynagradzania
Wynagradzanie władz spółek z udziałem 
JST budzi zainteresowanie obywateli i me-
diów, czego wyrazem są liczne artykuły 
na ten temat pojawiające się w prasie lo-
kalnej. Przestrzeganie przepisów ustawy 
o wynagrodzeniach w spółkach było rów-
nież badane przez NIK w 2020 r. w toku 
kontroli „Działalność spółek komunalnych 
w województwie lubelskim”37 i można 
przyjąć, że będzie przedmiotem kolejnych. 
W celu ustalenia stanu faktycznego nie-
zbędne jest dokonanie przede wszystkim 
analizy treści:

 • uchwał w sprawie zasad kształtowania 
wynagrodzeń członków organu zarządza-
jącego,

 • uchwał w sprawie kształtowania wyna-
grodzeń członków organu zarządzającego,

 • uchwał w sprawie zasad kształtowania 
wynagrodzeń członków organu nadzor-
czego,
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 • projektów wymienionych uchwał w spra-
wie wynagrodzeń,

 • protokołów walnych zgromadzeń lub rad 
nadzorczych, podczas których zostały pod-
jęte uchwały w sprawie wynagrodzeń,

 • uchwał podjętych podczas zwyczajnego 
walnego zgromadzenia,

 • umów o zarządzanie,
 • kart płacowych lub innych dokumentów 

płatniczych stanowiących dowód wypła-
ty przez spółkę wynagrodzenia poszcze-
gólnym członkom organu zarządzającego 
i nadzorczego,

 • dokumentów stanowiących dowód zre-
alizowania celów zarządczych i wymagal-
ności roszczenia członka organu zarządza-
jącego o zapłatę wynagrodzenia uzupeł-
niającego.

Ustalenia kontroli P/20/068, jak rów-
nież opublikowanych analiz ekonomicz-
nych skutków ustawy o wynagrodzeniach 
w spółkach38, pozwalają uznać za kluczowe 
następujące ryzyko:

 • niewyegzekwowania przez podmiot 
uprawniony do wykonywania praw 
udziałowych od kandydata na członka 
rady nadzorczej oświadczenia o przyję-
ciu obowiązku kształtowania w spółce 
wynagrodzeń członków organu zarzą-
dzającego;

 • ustalenia w uchwale w sprawie zasad 
kształtowania wynagrodzeń członków 

38 Zob. D. Klimek: Realizacja celów zarządczych jako podstawa wynagrodzenia członka zarządu spółki komu-
nalnej, „Marketing i Zarządzanie” nr 1/2018 r., s. 163–171.

39 Na podstawie art. 28 ustawy z 8.12.2017 o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy bu-
dżetowej na 2018 r. (Dz. U. poz. 2371), art. 22 ustawy z 9.11.2018 o szczególnych rozwiązaniach słu-
żących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r. (Dz.U. poz. 2435, ze zm.), art. 31 ustawy z 13.2.2020 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278), art. 15 
ustawy z 19.11.2020 o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021  
(Dz.U. poz. 2400).

organów zarządzających, wynagrodze-
nia zmiennego w wysokości zero procent 
wynagrodzenia stałego, co jest równo-
znaczne z jego nieprzyznaniem, i nieokre-
ślenie celów zarządczych dla członków 
zarządów;

 • przyznania członkom zarządu w uchwa-
łach w sprawie wynagrodzeń i umowach 
o zarządzanie prawa do odprawy w razie 
złożenia rezygnacji;

 • niezapewnienia przez organ wykonawczy 
JST właściwego nadzoru nad kształtowa-
niem wynagrodzeń członków rad nadzor-
czych i zarządów spółek;

 • nieuwzględnienia w latach 2018–2021 
przepisów ustaw zamrażających podstawę 
wymiaru wynagrodzenia członków zarządu 
i rady nadzorczej na poziomie przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w IV kwartale 2016 r.39;

 • nieprawidłowego naliczania i wypłacania 
wynagrodzenia członkom organu zarzą-
dzającego i organu nadzorczego;

 • określania w uchwałach w sprawie wy-
nagrodzeń niemierzalnych celów zarząd-
czych;

 • określania w uchwałach w sprawie wy-
nagrodzeń celów zarządczych wzajemnie 
się wykluczających, co oznacza, że wyna-
grodzenie zmienne nie będzie mogło być 
wypłacone w pełnym wymiarze.
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Podsumowanie
W ustawie o wynagrodzeniach w spółkach 
uregulowano obowiązki organów wykonaw-
czych JST jako podmiotów uprawnionych 
do wykonywania praw udziałowych oraz 
wskazanych przez te organy członków or-
ganów nadzorczych, dotyczące kształtowa-
nia wynagrodzeń organów zarządzających 
i nadzorczych w podmiotach z udziałem 
JST. Podstawową powinnością organów 
wykonawczych samorządu jest doprowa-
dzenie do podjęcia przez walne zgroma-
dzenie uchwał w sprawie zasad kształto-
wania wspomnianych wynagrodzeń. Po-
nadto powinna być podjęta (przez walne 
zgromadzenie albo radę nadzorczą spółki) 
uchwała w sprawie kształtowania wyna-
grodzeń, uszczegółowiająca postanowienia 
wyżej wspomnianych.

Z art. 10 ustawy o wynagrodzeniach 
w spółkach wynika, że w uchwałach 
w sprawie zasad kształtowania wynagro-
dzeń członków organu nadzorczego je-
dynym obligatoryjnym postanowieniem 
jest określenie go w sposób wskazany 
w tym przepisie. Należałoby jednak za-
mieścić w nich także inne postanowienia, 
wskazujące warunki i termin wypłaty.

W spółkach jednoosobowych i z więk-
szościowym udziałem JST obowiązki 

dotyczące podejmowania działań służą-
cych ukształtowaniu i stosowaniu zasad 
wynagrodzeń członków organów zarzą-
dzającego i nadzorczego powinny dopro-
wadzić do podjęcia przez walne zgroma-
dzenia uchwał w sprawie wynagrodzeń 
zgodnych z przepisami ustawy o wyna-
grodzeniach w spółkach. W spółkach 
z mniejszościowym udziałem samorzą-
dów efekt ten nie zawsze zostanie osią-
gnięty. Większość wspólników/akcjonariu-
szy może np. zadecydować, że członkowie 
rady nadzorczej sprawują swoją funkcję 
nieodpłatnie.

Wypłacenie członkom organu zarządza-
jącego wynagrodzeń w wysokości wyższej 
niż przewidziana w ustawie lub w uchwale 
stanowi szkodę dla spółki i może powo-
dować odpowiedzialność odszkodowaw-
czą członków rady nadzorczej lub zarządu. 
Uporczywe uchylanie się od obowiązku 
podejmowania działań mających na celu 
ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad 
wynagradzania członków obu organów sta-
nowi przestępstwo.
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ABSTRACT
Remuneration in Companies with Self-Governments’ Share – Members of Managing 
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The article presents the execution of rights of local self-government units stemming 
from shares in trading companies, related to the remuneration of members of their man-
aging and supervisory bodies. It comprises two elements. The first element is fixed, 
and depends on a company’s average annual employment, annual net turnover on sales 
of goods and services, financial operations and assets. The other element is related to 
management objectives fulfilment, and it makes an obligatory, motivating element of the 
remuneration. In the article, the author discusses the responsibilities of local self-gov-
ernment officials stemming from the provisions on remuneration of persons managing 
some companies, considering differences resulting from their capital engagement vol-
ume. The author also presents methodological guidance and key risks that may arise 
when such matters are audited. 
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Refleksje na jubileusz

65 lat „Kontroli Państwowej”

65 lat nieprzerwanej obecności, niezmiennie ten  sam wydawca, nie-
zliczone grono znakomitych autorów, czuwający nad  merytorycznym 
poziomem artykułów Komitet Redakcyjny (rada naukowa) i  redakcja 
czasopisma, dzięki której często to, co było jedynie zarysem koncepcji, 
przybierało postać kolejnego wydania. Mieliśmy ich dotąd niemal 400. 
„Kontrola Państwowa” przez minione dekady odbyła długą drogę od pi-
sma adresowanego do  pracowników Najwyższej Izby Kontroli, a  tak-
że różnych organów kontroli, rewizji, inspekcji, po czasopismo naukowe, 
obecne w kilku międzynarodowych bazach danych oraz na liście Mini-
stra Edukacji i Nauki z 40 punktami za publikowane artykuły, posia-
dające międzynarodową radę naukową. Właśnie obchodzimy jubileusz 
powstania naszego tytułu.

Zamiast podręcznika kontrolera
Pierwszy numer „Kontroli Państwowej” 
ukazał się w połowie 1956 roku, na krót-
ko przed październikową „odwilżą”, która 

umożliwiła ponowne powołanie Najwyż-
szej Izby Kontroli (NIK, Izba) w miejsce 
Ministerstwa Kontroli Państwowej (MKP). 
Zastąpiono nim NIK w 1952 roku, czyniąc 

Trochę historii
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z Izby resort rządowy. Inicjatorem stwo-
rzenia swego rodzaju poradnika, który od-
powiadałby na bieżące problemy inspek-
torów, ale także stał się źródłem wiedzy 
o nowych formach kontroli, był Tadeusz 
Jan Raabe, przedwojenny adwokat. Został 
pierwszym redaktorem naczelnym pisma 
i pełnił tę funkcję przez 11 lat, wspomaga-
ny przez kilkuosobowy zespół redakcyjny. 
Przedstawiając profil tytułu redakcja in-
formowała, że przeznaczony jest przede 
wszystkim dla pracowników i ma służyć 
podniesieniu poziomu pracy. Wskazywano 
przy tym, że działalność kontroli państwo-
wej obejmuje całość problemów gospodarki 
narodowej, pismo mogłoby więc wspo-
magać zatrudnionych w innych resortach, 

1 Nr 3/2001 „Kontroli Państwowej”, s. 161.

głównie ekonomistów i działaczy społecz-
nych. Jak pisała Barbara Dolińska, sekre-
tarz redakcji, a później zastępca redaktor 
naczelnej1, zawartość „KP” była niejako 
odbiciem działalności wydawcy. Pojawiały 
się w niej teksty o tematyce kontrolnej, 
niektóre mające wręcz charakter instruk-
tażowy, a także informacje o planach Mi-
nisterstwa. 

W drugim roku ukazywania się pisma, 
w związku z likwidacją MKP, na mocy 
nowej ustawy o kontroli państwowej, 
utworzono podległą Sejmowi Najwyższą 
Izbę Kontroli. Powierzono jej badanie wy-
konania budżetu, narodowego planu go-
spodarczego oraz zabezpieczenia własności 
społecznej i dyscypliny finansowej, dlatego 

Okładki naszego pisma odzwierciedlają drogę, jako „KP” przebyła przez ponad sześć ostatnich dekad.
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wyzwaniem stał się sposób sporządzenia 
uwag do poszczególnych, podlegających 
ocenie Izby, dokumentów rządowych. 
Do tego niezbędna okazała się wiedza, 
m.in. o organizacji i działalności poszcze-
gólnych resortów, realizacji budżetu cen-
tralnego i terenowych. W artykule przy-
gotowanym na jubileusz 45-lecia „KP” 
– Barbara Matosiuk, bardzo szanowana 
jej wieloletnia redaktor naczelna, wska-
zywała, że łamy pisma stały się forum wy-
miany myśli na ten temat: „Powoli zaczę-
ły się wykluwać zamysły organizacji Izby, 
założeń strategicznych kontroli, a nie tylko 
doraźnych dyktowanych potrzebą chwi-
li, szkolenia kadry inspektorskiej nowo 
przyjmowanej i doskonalenia pracowni-
ków. (…) W tym czasie zaczęto też kon-
struować długoterminowe plany kontroli, 
koordynowania jej realizacji i wielu innych 
zadań kontrolnych, które dziś wydają się 
oczywiste”2. Czasopismo stale temu towa-
rzyszyło, niekiedy przedstawiając nawet 
specyfikę funkcjonowania kontroli pań-
stwowej w wybranych krajach zachodnich, 
na ile uwarunkowania ustrojowo-politycz-
ne na to pozwalały. Było tak i w kolejnych 
latach, ponieważ nie istniał wówczas pod-
ręcznik dla kontrolerów, „KP” pozostawała 
więc cennym źródłem wiedzy.

W latach 1958–1969 nad logo umiesz-
czonym na pierwszej stronie wewnętrznej 
„KP” (nie było wówczas karty tytułowej) 
widniał napis: „Pismo poświęcone spra-
wom metody, techniki i organizacji kon-
troli”, co jednoznacznie wskazywało jego 

2 Op. cit., s. 174 i dalsze oraz nr 3/2006, s 153. Ciekawe są też refleksje Stanisława Markowskiego, wielo-
letniego członka Komitetu Redakcyjnego, nr 3/2006, s. 165.

3 „Kontrola Państwowa”, nr 3/1967, s. 3.

charakter, a tytuł zastrzeżono do użytku 
„pracowników NIK i innych organów, re-
wizji i inspekcji w ich pracy zawodowej”. 
Publikowane dane i materiały nie mogły 
być w żaden sposób rozpowszechniane. 

Otwarcie na czytelnika
W drugiej połowie lat 60. redakcja zapo-
wiedziała na łamach dialog z kontrolowa-
nymi. Chciała być bardziej użyteczna. List 
skierowany do czytelników zakończono 
stwierdzeniem: „W treści artykułów za-
mieszczanych na łamach Kontroli Pań-
stwowej” jej Czytelnik powinien uzyskać 
odpowiedź na pytanie: „JAK KONTRO-
LOWAĆ?”3. Znajdowało to odbicie w za-
wartości numerów. Pojawiło się więcej 
działów, a wśród nich: „Kontrolujemy”, 
„Warsztat kontrolny”, „Dialog: kontrolowa-
ny – kontrolujący”; „Spostrzeżenia i wnio-
ski” oraz „Kontrola w innych krajach”, „Py-
tania i odpowiedzi”. Były też „Kronika”, 
„Z ustawodawstwa”, „Z prasy i wydaw-
nictw” oraz „Przeczytaj”. 

Część materiałów miała fachowy cha-
rakter, opisywano poszczególne procedu-
ry, przedstawiano wzory arytmetyczne 
do kontroli kompleksowych i wskazówki 
metodyczne do prowadzenia koordyno-
wanych. Wciąż podejmowano na łamach 
aktualne problemy prawne, gospodar-
cze i społeczne, akcentujące rolę kontroli 
w usprawnianiu państwa i przeciwdzia-
łaniu wszelkim szkodom. Pisano więc 
np. o obowiązkach kierownika przedsię-
biorstwa w zakresie kontroli i nadzoru; 
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kontroli zaopatrzenia szkół w podręczni-
ki; budowie i rozliczaniu dróg lokalnych 
czy organizacji pracy w magazynach i sposo- 
bie przeprowadzania inwentaryzacji. Pismo 
wzbogacono o ilustracje przedstawiające 
ustalenia wybranych kontroli, które okazy-
wały się nieraz bardziej wymowne od tek-
stu. W związku z zapowiedzią większej 
otwartości na kontrolowanych, z czasem 
prenumeratą obejmowano różne instytucje 
państwowe. Na nakład, sięgający w 1976 
roku 13 tys. egzemplarzy, wobec 500-600 
w pierwszych dwóch latach istnienia tytu-
łu, wpływało bowiem również to, że do za-
leceń pokontrolnych w latach 60. i 70. 

4 Materiały te miały charakter wewnętrzny; znajdują się w archiwum redakcji.

należało… zaprenumerowanie „Kontro-
li Państwowej” w celach szkoleniowych, 
o czym opowiadali sami inspektorzy. Re-
dakcja ten sukces przypisywała bardziej 
umiejętnościom dotarcia do szerszego 
grona odbiorców, także w czasie organi-
zowanych corocznie spotkań redaktora 
naczelnego lub jego zastępcy z czytelnika-
mi w niektórych miastach wojewódzkich. 

Problemy lat 70. i 80.
Ciekawych informacji dostarczają spra-
wozdania z działalności Komitetu Redak-
cyjnego i redakcji „Kontroli Państwowej” 
obejmujące poszczególne lata wydawni-
cze4. Z zachowanych dokumentów z lat 
70. i 80. wyłania się sposób oceny materia-
łów, dalszej pracy nad nimi i współpracy 
z autorami. Ze sprawozdania za rok 1969 
wynika np., że KR odbył 11 posiedzeń 
(dla porównania obecnie mamy ich 6, czyli 
tyle, ile wydań czasopisma), a „kolegialne 
podejmowanie decyzji przy zatwierdzaniu 
materiałów autorskich do druku poprze-
dzone było każdorazowo opiniowaniem 
poszczególnych artykułów przez człon-
ków Komitetu Redakcyjnego, których 
uwagi były wykorzystywane przy adiu-
stacji redakcyjnej”. Pisano o 9 zasadni-
czych działach, w których ukazywały 
się teksty, ponieważ struktura numerów 
podlegała dalszych zmianom. Poświęcono 
je m in. „problemom zarządzania gospo-
darką narodową w płaszczyźnie kryteriów 
kontroli wynikających z aktualnych ocen 
czy decyzji najwyższych władz partyj-
nych i państwowych; teorii, systemom 

Odmowa udzielenia zezwolenia Głównego Urzę-
du Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk na wyda-
nie dwóch dodatkowych numerów „KP” w 1977 r.
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i historii kontroli; współdziałaniu kontroli 
zawodowej z organizacjami polityczny-
mi i kontrolą społeczną; (...) sposobom 
wykrywania nadużyć gospodarczych 
w świetle mechanizmów ich popełniania 
i walki z niegospodarnością; doskonaleniu 
organizacji i przebiegowi procesu kontroli 
oraz realizacji jej wyników wraz z zasa-
dami prawidłowego sporządzania doku-
mentów kontrolnych i właściwego inter-
pretowania przepisów o trybie kontro-
li (…) oraz niedoskonałościom i lukom 
w przepisach dotyczących zagadnień 

5 Nazwy Komitet Redakcyjny używano od 1970 r., do roku 1966 w stopce widniało tylko nazwisko redaktora 
naczelnego.

6 Rolę rady programowej czasopisma od 1973 roku pełniło Kolegium NIK.

gospodarczych i administracyjnych, sta-
nowiących przedmiot kontroli”. 

Pominąwszy kontekst polityczny i rolę 
aparatu partyjnego w zarządzaniu instytu-
cjami państwowymi, podejmowane wów-
czas zagadnienia warsztatu i uprawnień 
inspektorów, metod i efektów prowadze-
nia kontroli różnego typu oraz dotyczące 
aktualnych przepisów prawnych czy gospo-
darczych wciąż są obecne na łamach „KP”.

Z kolejnych sprawozdań, ale i zawartości 
numerów wynika, że czasopismo sięgało 
po nowe tematy i starało się podnieść ja-
kość publikacji, rezygnując z artykułów 
przyczynkarskich na rzecz pogłębionych 
analiz wybranych problemów. Zachęcano 
do większej współpracy środowiska nauko-
we, przeprowadzano ankiety wśród czy-
telników, mające pomóc odpowiedzieć 
na ich oczekiwania. 

W „Informacji o czasopiśmie ‚KP’” 
z 1977 roku, przygotowanej tym razem 
przez 13-osobowy Komitet Redakcyjny, 
w którego skład wchodzili wówczas pra-
cownicy redakcji oraz „głównie nieetatowi 
przedstawiciele nauki i praktyki”5, odnie-
siono się do dorobku pisma w minionym 
dwudziestoleciu istnienia, największego 
rozwoju upatrując w latach 1971–19766. 
Ze spraw nowych podnoszono rozpo-
częcie wydawania od 1974 roku dwóch 
numerów specjalnych rocznie, nazywa-
nych informacyjno-szkoleniowymi. Za-
miast sześciu, ukazywało się więc osiem 
zeszytów. Dotyczyły wyłącznie jednego 
problemu, jak ten poświęcony jakości 

Prośba o zgodę na wydanie trzech zaległych 
numerów pisma, skierowana do prezesa Za-
rządu Głównego RSW „Prasa, Książka, Ruch” 
krótko po wprowadzeniu stanu wojennego.
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produkcji lub miały charakter warszta-
towy, kiedy pisano o organizacji, metodach 
i technice kontroli NIK w nowych wa-
runkach działania. Po uprzedniej zmianie 
Konstytucji PRL7, wprowadzono bowiem 
ustawę o NIK8, na mocy której Izba stała 
się organem administracji państwowej, 
podległym Prezesowi Rady Ministrów 
(prezes NIK wchodził w skład tego gre-
mium), co w praktyce oznaczało degra-
dację kontroli państwowej.

7 10 lutego 1976 r., tj. Dz.U. z 1976 r., nr 7, poz.36.
8 Ustawa z 27.3.1976, Dz.U z 1976 r., nr 12, poz. 66.
9 W związku z obowiązywaniem zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk 

z 12.12.1981 w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie publikacji i widowisk 
oraz postępowania przy użytkowaniu zakładów, urządzeń i aparatów poligraficznych w czasie obowiązywa-
nia stanu wojennego, Mon. Pol. nr 30, poz. 278.

W sprawozdaniu odnoszono się też 
do spraw technicznych, wśród których wy-
mieniano brak papieru (a potem gwałtowny 
wzrost jego cen), który oczywiście doty-
kał wszystkich wydawnictw, więc mimo 
wytycznych Kolegium NIK o zwiększeniu 
nakładu „KP” do 15 tys., realizację de-
cyzji trzeba było odroczyć, a liczbę stron 
– ograniczyć.

Do trudności znacznie poważniejszych, 
ale równie powszechnych, należała dzia-
łalność cenzury i konieczność uzyskiwania 
od niej zezwoleń na druk. Wszelkie ze-
zwolenia, ale i odmowy dokumentowano 
w redakcji. Zachowała się teczka zawiera-
jąca taką korespondencję z lat 1959–1982. 
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publika-
cji i Widowisk miał monopol na decyzje 
w każdej sprawie, także dotyczącej obję-
tości wydania i ewentualnych numerów 
dodatkowych. A odpowiedzi bywały 
odmowne, co ilustruje skan dokumentu 
na s. 155. Zapewne wpływało na to, na ile 
w danej chwili „niewygodny” był prezes 
Izby. Dodatkowych restrykcji doświadcza-
no po wprowadzeniu stanu wojennego9. 
Tytułem przykładu, już w styczniu 1982 r., 
redakcja czasopisma prosiła o możliwość 
dokończenia numerów 4, 5, i 6, które po-
winny być wydane w 1981 r., ale ich druk 
został opóźniony głównie z powodu braku 
papieru. W praktyce oznaczało to koniecz-
ność otrzymania ponownej akceptacji cen-
zury dla prezentowanych materiałów, 

Fragment  sprawozdania dotyczącego działal-
ności redakcji w roku 1983.
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przykładowy wniosek w tej sprawie przed-
stawiono na s. 15610.

Okres przemian
W następnych dekadach „Kontrola Pań-
stwowa” stopniowo się przeobrażała. Prze-
chodziła drogę od tytułu branżowego, po-
święconego warsztatowi pracy kontrolera, 
który powinien posiadać wiedzę o działa-
niu aparatu państwowego i gospodarki11 
– w pismo o kontroli, działalności NIK 
oraz wybranych problemach społeczno-
-gospodarczych i prawnych, docierające 
do szerszego kręgu odbiorców. 

Nowe podejście do pisma znajdowa-
ło odzwierciedlenie w układzie i sposo-
bie prezentacji treści. Autorzy12, których 
w numerze na jubileusz 45-lecia przy-
bliżyła czytelnikom redaktor Joanna 
Kulicka, przez wiele lat związana z na-
szym tytułem, to bardzo często wybitni 
przedstawiciele swoich dyscyplin, którzy 
podejmowali wybrane tematy w formie 
rozbudowanych analiz. Wśród nich byli 
i członkowie Komitetu Redakcyjnego, 
i pracownicy Izby. Najsilniej ten proces 
zaznaczył się w latach 90., po przemianach 
demokratycznych w Polsce − w „Kontroli 
Państwowej” omawiano przede wszystkim 

10 Pismo z 5.1.1982 redaktora naczelnego Tadeusza Sołodkowskiego do Prezesa Zarządu Głównego RSW 
„Prasa, Książka, Ruch"; nr red.064-4/82.

11 W różnych okresach mniej lub bardziej zideologizowanych, od czego nie były wolne i inne tytuły pozostają-
ce w oficjalnym obiegu. Jak się wydaje, było to najbardziej widoczne w latach 70. i 80., kiedy podkreślano 
kierowniczą rolę partii, choć o wzorcach kontroli partyjno-państwowej ZSRR i innych krajów bloku wschod-
niego pisano i wcześniej.

12 Na 10-lecie NIK, w nr. 3/1965, redakcja pisała, że autorów jest już 382. Od tego czasu to grono znacznie się 
powiększyło, ale nie sposób wymienić kogokolwiek, nie pomijąc innych. Dość powiedzieć, że w prowadzonym 
przez nas wykazie jest ponad 5940 artykułów. Niektórzy autorzy mają bogaty dorobek. Zainteresowanych 
zachęcamy do przejrzenia wydań na naszej stronie www (w każdym 6. numerze w danym roku znajduje się 
roczny spis treści).

13 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.
14 Dz.U. z 2010 r. nr 227 poz. 1482, ze zm.

sprawy związane z organizacją nowego sys-
temu kontroli, pisano o tworzeniu i wpro-
wadzaniu ustawy z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli13, statusie 
pracowników, uprawnieniach kontrolo-
wanych etc. Dyskusja na nowo rozgorzała 
w związku z jej nowelizacją z 22 stycznia 
2010 roku14 i wynikającymi z tego konse-
kwencjami – zasadniczej zmianie uległa 
wówczas procedura kontrolna. Ważnym 
tematem, który w różnych momentach 
powracał na łamy (i to się nie zmienia) 
była rola i znaczenie Izby jako naczelnego 
organu kontroli państwowej. Przybliżano 
też sprawy gospodarki wolnorynkowej, 
omawiano decentralizację państwa i fi-
nansów publicznych. 

W 2001 r. na karcie tytułowej pojawił się 
cytat pochodzący z pisma Tadeusza Dem-
bowskiego, ministra skarbu Księstwa War-
szawskiego, z 1808 r.: „…ktokolwiek grosz 
publiczny do swego rozporządzenia odbie-
ra, wydatek onegoż usprawiedliwić winien”. 
W ten sposób podkreślono, w jakim kręgu 
spraw pismo pragnie pozostać. Znajdo-
wało to odzwierciedlenie w doborze ma-
teriałów, wśród których, obok artykułów 
omawiających wyniki kontroli, umieszcza-
no teksty o najważniejszych problemach 
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ekonomicznych i społecznych. Do grona 
autorów dołączało coraz więcej specjali-
stów spoza NIK – ekonomistów, prawni-
ków, historyków. Obecnie bardzo wiele 
miejsca poświęcamy sprawom budżetu 
państwa, jego planowania i wykonania, bu-
dżetom samorządu terytorialnego i innych 
podmiotów gospodarujących środkami 
publicznymi, ale też wnikliwie omawiamy 
kwestie wykorzystania i kontroli fundu-
szy Unii Europejskiej (UE). Pragniemy, 
aby pismo służyło też ich beneficjentom.

Wejście Polski do UE i NATO nale-
żało zresztą do ważniejszych wydarzeń, 
o których pisaliśmy, obok wielkich re-
form, prywatyzacji czy korupcji i metod 
jej zwalczania – temat podejmowaliśmy 
jako jedni z pierwszych. Dziś ten aspekt 
badany jest w większości kontroli podej-
mowanych przez NIK. 

Jeszcze na długo przed nadejściem no-
wego tysiąclecia w „KP” ukształtował 
się podział czasopisma na działy i rubry-
ki, które przetrwały ponad dwie kolej-
ne dekady. Każde wydanie było podzie-
lone na trzy zasadnicze części: ogólną 
(prezentowane tam materiały dotyczyły 
kontroli oraz prawa, gospodarki, finansów 
publicznych, spraw społecznych); dział 
„Ustalenia niektórych kontroli” (pomy-
ślany jako miejsce prezentacji wyników 
ważniejszych ustaleń); „Relacje, polemiki” 
(przeznaczone na artykuły „wspomagają-
ce”, dyskusyjne lub poszerzające tematykę 
kontrolną). Oprócz tego w KP pojawiały 
się rubryki „Współpraca międzynarodo-
wa” (artykuły poświęcone np. współpracy 
Izby z organami kontroli innych państw 
lub mówiące o ich doświadczeniach), re-
lacjonująca bieżące wydarzenia „Z życia 

Zecerskie czcionki, ołowiane matryce i ręcznie montowane kolumny należą do przeszłości.
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NIK”, a także poświęcone rynkowi wydaw-
niczemu „Recenzje” oraz „Sygnały o książ-
kach”. W zależności od potrzeb redakcja 
umieszczała także dział „Trochę historii”.

„KP” czasopismem naukowym 
Dbając o zachowanie profilu pisma „Kon-
trola Państwowa” obecnie koncentruje się 
na zagadnieniach szeroko rozumianej kon-
troli i audytu oraz pokrewnych. W ostat-
nich latach wielu autorów pisze o proble-
mach kontroli zarządczej, wciąż budzącej 
liczne wątpliwości ze względu na słabości 
przepisów regulujących te kwestie. Za-
mieszczamy też analizy prawne, gospodar-
cze i finansowe dotyczące dziedzin, w któ-
rych NIK prowadzi działalność kontrolną. 

Informujemy o aktywności międzyna-
rodowej Izby oraz jej współpracy z naj-
wyższymi organami kontroli (NOK) 
na świecie, zrzeszonymi z EUROSAI  
i INTOSAI. Szeroko pisaliśmy o powsta-
niu i aktywności obu organizacji, ich kon-
gresach, ale także podejmowanych uchwa-
łach, mających znaczenie dla wszystkich 
NOK. Szczególne miejsce zajmuje działal-
ność Europejskiego Trybunału Obrachun-
kowego, zarówno jako strażnika unijnego 
budżetu, jak i partnera NIK w organiza-
cjach międzynarodowych i wspólnych 
kontrolach. 

Odrębne miejsce, w ramach rubryki 
„Ustalenia kontroli NIK”, wciąż poświę-
camy upowszechnianiu najważniejszych 
wyników pracy Izby, ponieważ cieszą się 
one niesłabnącym zainteresowaniem od-
biorców „KP”. 

15 Były to to wydania 1/I i 1/II/2019 oraz 2/2019.

W 2011 r. zmieniliśmy szatę graficzną 
oraz układ treści: dodaliśmy m.in. opisowy 
spis treści, czytelne wstępy do artykułów, 
wprowadziliśmy nowe działy, w tym na po-
czątku „Kontrola i audyt”, związany z ty-
tułowymi i pokrewnymi zagadnieniami, 
„Państwo i społeczeństwo”, zajmujący się 
problematyką prawną i społeczno-ekono-
miczną oraz rubryki, np. „Pozostałe kon-
trole NIK”, zawierającą sygnały o kontro-
lach, na temat których Izba opublikowała 
informacje w ostatnich miesiącach, co daje 
wyobrażenie o jej aktywności. 

Oprócz wydań cyklicznych, ukazują 
się monotematyczne numery specjalne, 
mające przybliżyć konkretne, kontrower-
syjne lub budzące problemy zagadnienia. 
Wyróżnia je granatowy kolor. Zazwyczaj 
powstają po seminaryjnych posiedzeniach 
Kolegium NIK. Najbliższy ma być poświę-
cony budżetowi zadaniowemu.

Z okazji „okrągłych” rocznic utwo-
rzenia NIK wydawane są numery jubi-
leuszowe w złotej szacie graficznej (trzy 
ostatnie ukazały się z okazji 100-lecia NIK 
w 2019 r. i zawierały m.in. zaprezentowa-
ną w formie obszernej monografii historię 
delegatur15). Staramy się w nich przed-
stawić dzieje organów kontroli w Polsce 
i na uchodźstwie oraz oryginalne doku-
menty, na podstawie których zostały utwo-
rzone; przybliżamy też sylwetki preze-
sów. Te wydania „Kontroli Państwowej” 
są bogatym źródłem wiedzy o Izbie. Wy-
magały długich poszukiwań źródłowych 
dokumentów i ich opracowania w przy-
stępnej formie. 
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W upowszechnianiu wiedzy o dzie-
jach kontroli państwowej z okresu XIX 
i XX w. pomagali nam zmarły niedawno 
prof. Ryszard Szawłowski16, prof. Andrzej 
Sylwestrzak oraz inni autorzy. Powstające 
w Izbie różne wydawnictwa okolicznościo-
we w mniejszym lub większym stopniu 
korzystają z tego dorobku.  

Wielokrotnie z ust kolejnych prezesów 
NIK słyszeliśmy przy różnych okazjach, 
że o dziejach i funkcjonowaniu kontro-
li państwowej dowiadywali się właśnie 
z łamów „KP”.

Różnorodne zmiany, jakie zaszły 
w „Kontroli Państwowej” w ostatnich 
kilkunastu latach, umożliwiły spełnie-
nie wielu wymogów merytorycznych 
i formalnych, określonych przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
dzięki czemu od 2010 r. „KP” znalazła się 
w grupie naukowych czasopism punkto-
wanych z 8 punktami przyznawanymi 
autorom za publikację; obecnie posia-
damy 40 punktów. Kryteria oceniania 
wydawnictw takich jak nasze zmieniały 
się kilkakrotnie, a my zawsze staraliśmy 
się je wypełnić. 

Wszystkie artykuły publikowane w na-
szym piśmie są oceniane anonimowo przez 
dwóch niezależnych recenzentów, a na-
stępnie starannie adiustowane i przeka-
zywane do autoryzacji; prawa autorów 
podlegają ochronie. Zwalczamy wszel-
kie przejawy nierzetelności wydawniczej 
i stosujemy standardy etyczne Komitetu 
ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on 
Publication Ethics – COPE). 

16 Dorobek profesora przypomnieliśmy w nr. 6/2020, s. 152.

Od ponad 20 lat zamieszczamy spis tre-
ści i streszczenia artykułów w języku an-
gielskim; od kilku publikujemy wybrane 
artykuły w tym języku.

Czasopismo można odnaleźć w na-
ukowych bazach danych: ERIH PLUS, 
Index Copernicus Journal Master List 
oraz CEJSH ‒ Środkowo-Europejskim 
Czasopiśmie Nauk Społecznych i Hu-
manistycznych, a także w powiązanym 
z CEJSH Interdyscyplinarnym Centrum 
Modelowania Matematycznego i Kompu-
terowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Nad poziomem merytorycznym „Kontroli 
Państwowej” czuwa Komitet Redakcyjny, 
tworzący odrębne od redakcji, choć ściśle 
współpracujące z nami gremium, bez któ-
rego nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Człon-
kami rady naukowej są obecnie szanowani 
naukowcy, uznani specjaliści z dziedziny 
prawa, ekonomii i finansów, sędziowie 
Trybunału Konstytucyjnego w  stanie 
spoczynku i Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego oraz szefowie jednostek kon-
trolnych NIK i radcy prezesa. Tworzą ją: 

W ciągu 65 lat nieprzerwanego uka-
zywania się naszego dwumiesięcz-
nika wydaliśmy 399 numerów, wy-
drukowanych na około 48 000 stron 
oraz 22 numery specjalne, które liczą 
ponad 2600 stron. Opublikowaliśmy 
około 5230 artykułów, w tym prze-
szło 1166 omawiających wyniki wy-
branych kontroli. Od 2003 r. każ-
dy numer w całości zamieszczamy 
na stronie internetowej NIK.
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prof. Włodzimierz Broński, prof. Zbigniew 
Cieślak, dr Stanisław Dziwisz, prof. Jacek 
Jagielski, dr Michał Jędrzejczyk, prof. Adam 
Lipowski, prof. Teresa Liszcz, dr Jarosław 
Maćkowiak, dr Jacek Mazur, sędzia Mał-
gorzata Niezgódka-Medek, dr Czesława 
Rudzka-Lorentz, prof. Janusz Witkowski, 
dr Zbigniew Wrona, dyrektor Marek Za-
jąkała. Część członków KR współpracuje 
z „KP” od kilkunastu lat, a kilkoro od pra-
wie ćwierćwiecza. 

W tym roku do Komitetu Redakcyjnego 
dołączyło ośmiu członków zagranicznych 
– profesorów specjalizujących się w prawie, 
przede wszystkim administracyjnym i eko-
nomii. Są to: Jean-Bernard Auby (Francja), 
Josef Koubek (Czechy), Cristiana Lauri 
(Włochy), Elisa Scotti (Włochy), Fumio 
Shimpo (Japonia), Maciej M. Sokołowski 
(Polska, Belgia), Ulrich Stelkens (Niem-
cy), Roberto Galán Vioque (Hiszpania). 

Oceną doboru i sposobu prezentacji danych 
statystycznych w artykułach zajmuje się redak-
tor statystyczny– dr inż. Wiesław Karliński.

Dotychczas czasopismem kierowało 
10 osób: Tadeusz Raabe, Zygmunt Szta-
jerwald, Jakub Janiak, Zbigniew Schulz, 
Tadeusz Sołodkowski, Zdzisław Śledziń-
ski, Barbara Matosiuk, Barbara Dolińska, 

17 Op. cit. „KP” nr 3/2001, s. 168.

Barbara Odolińska, Marzena Repetow-
ska-Nyc. 

Zespół redakcyjny niezmiennie tworzą 
profesjonalni i oddani czasopismu redakto-
rzy, którzy muszą dziś nie tylko odznaczać 
się wiedzą merytoryczną i znajomością ję-
zyka polskiego, ale także umieć sprostać 
wszelkim wyzwaniom cyfrowego świata 
wydawniczego i świata nauki, którego do-
robek jest prezentowany w różnych zbio-
rach i międzynarodowych, anglojęzycznych 
bazach danych. Jego członkami są: redak-
torzy Barbara Odolińska (w redakcji „KP” 
od 35 lat) i Jacek Matwiejczyk (z nami 
od kilkunastu lat). Niedawno dołączyła 
do nas Agnieszka Kołodziejczyk, pracu-
jąca w Izbie od ćwierćwiecza.

Przez długi okres „Kontrola Państwowa” 
była łamana i drukowana w zewnętrznych 
oficynach, ale od 1998 r. stopniowo prace 
te przejmowała powielarnia NIK – obec-
nie Wydział Wydawniczy, a w nim odpo-
wiedzialny za skład i łamanie Sławomir 
Jakoniuk, a za druk – Bogusław Florczyk 
i Paweł Sobczyński. Bez wątpienia i ja-
kość i szybkość druku bardzo się zmie-
niły od czasów, które redaktor Barbara 
Odolińska wspominała na łamach wy-
dania jubileuszowego17, opisując drogę, 

 
Od 1956 r. do końca 1969 r. – okładka KP była biała, a tytuł czasopisma − zielony; od nr. 
1/1970 pojawił się raster (czarne kropki) na kolorowym tle; od nr. 1/1988 każdy z 6 nu-
merów miał przyporządkowany kolor (1 – żółty, 2 – pomarańczowy, 3 – czerwony, 4 – fio-
letowy, 5 – brązowy, 6 – zielony); od nr. 1/1995 r. – okładka jest lakierowana. Obecnie, 
od 2011 r. kolorem „KP” na okładce i we wnętrzach jest oliwka i jej odcienie, w wydaniach 
specjalnych granat, a jubileuszowych – złoto.  
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którą przeszliśmy od ołowianej czcionki 
do druku cyfrowego. 

Przegląd archiwum „KP”, nie pierwszy 
w ciągu ponad 13 lat pracy w naszym czaso-
piśmie, ponownie uświadomił mi, że ramy 
artykułu nie pozwolą zaprezentować po-
głębionych badań nad poszczególnymi wy-
daniami, ani wszystkich przemian, jakie 
zaszły w redakcji. To zadanie karkołom-
ne, biorąc pod uwagę, ile już powiedziano 
wcześniej z okazji jubileuszu 45. i 50-lecia. 
Te wydania są dostępne na stronie inter-
netowej „Kontroli Państwowej”. 

Sięgnęłam do wybranych dokumentów 
archiwalnych, których na łamach nie ana-
lizowano, a pozwalają uchwycić specyfikę 
pracy redakcji w określonych warunkach. 
Najbardziej zależało mi jednak na poka-
zaniu, jak szerokie jest spektrum zagad-
nień podejmowanych w piśmie, dla któ-
rych wspólnym mianownikiem jest kon-
trola państwowa. Nie sposób nawet o nich 
wszystkich wspomnieć. 

Ważna jest dla mnie też droga jaką od-
byliśmy, dążąc do uzyskania przez „KP” 
statusu czasopisma naukowego. Nie by-
łoby to możliwe bez wsparcia Komite-
tu Redakcyjnego i pracy niezawodnych 
redaktorów, za które bardzo Państwu 
dziękuję. 

Przez minione lata „Kontrola Państwowa” 
doświadczała wszystkich bolączek czasów, 
w których była wydawana. Od połowy lat 
50. redaktorzy borykali się z problemami 
w pozyskaniu artykułów na profesjonalnym 
poziomie, napisanych poprawnym i zrozu-
miałym dla wszystkich językiem, a długi 
czas także z wszechobecną cenzurą i braka-
mi papieru. Przez lata zmieniała się pozycja 
ustrojowa NIK, a wraz z nią także status 
czasopisma i jego charakter. Zyskiwaliśmy 
nowych czytelników. Wraz z otwarciem 
„KP” na zewnętrznego odbiorcę do grona 
prenumeratorów dołączyły inne instytucje 
i osoby zawodowo związane z działalnością 
kontrolną, przedstawiciele rządu i urzę-
dów centralnych, samorządy, reprezentan-
ci świata nauki, liczne grono studentów, 
a także wiele najwyższych organów kontroli 
z całego świata, należących do EUROSAI 
i INTOSAI. Pismo przestało być kupowane 
z obowiązku, a stało się źródłem wiedzy 
i forum dyskusji naukowej. 

Niezmiennie do niej Państwa zachęcamy, 
Czytelnikom i Autorom dziękując za tyle 
wspólnie spędzonych lat.

MARZENA REPETOWSKA-NYC
redaktor naczelna
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SALA TRADYCJI NIK IM. JANA ŻARNOWSKIEGO

Dokumenty związane z uchwaleniem 
w 1921 r. konstytucji marcowej powołu-
jącej Najwyższą Izbę Kontroli (wcześniej 
Najwyższa Izba Kontroli Państwa) oraz po-
chodzącej z tego samego roku pierwszej 
ustawy o kontroli państwowej; pisma 
i zdjęcia upamiętniające ważne dla Izby 
postacie: pierwszego premiera II RP Igna-
cego Jana Paderewskiego – współtwórcę 
naszej instytucji w 1919 r., jej pierwszego 
prezesa Józefa Higersbergera oraz jego na-
stępcę – Jana Żarnowskiego, jak też wiele 
innych archiwaliów ważnych dla historii 
Izby można zobaczyć w otwartej 8 lipca 
2021 r. Sali Tradycji NIK. 

Uroczystej inauguracji dokonał Marian 
Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. 
Wzięli w niej udział poprzedni prezes NIK, 
senator Krzysztof Kwiatkowski, prezes 
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej w Lublinie Krystyna Romer-
-Patyra, członek Zarządu Głównego To-
warzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wi-

leńskiej Waldemar Patyra oraz przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu 
Sejmu RP Piotr Babinetz. Spotkanie poprowadziła Elżbieta Południk.

Prezes Marian Banaś przypomniał ważne dla NIK postacie i daty. – W 2021 roku 
przypada setna rocznica uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Pol-
skiej pierwszej ustawy o kontroli państwowej, a w tych dniach również osiemdziesiąta 
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rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego współtwórcy niepodległego państwa 
polskiego i Najwyższej Izby Kontroli. Obchodzimy także rocznice związane z osobami 
pierwszych prezesów NIK – Józefa Higersbergera i jego następcy Jana Żarnowskiego 
– powiedział. Przypomniał, że w latach dwudziestych ubiegłego stulecia powszechna 
była opinia o Janie Żarnowskim, jako najlepszym kandydacie do objęcia stanowiska prezesa 
NIK po śmierci Józefa Higersbergera w maju 1921 roku. Jan Żarnowski był „urodzonym” 
kontrolerem, posiadał ogromne doświadczenie, jego instrukcje dotyczące prowadzenia 
kontroli, opracowane w 1922 roku, obowiązywały w Polsce aż do lat pięćdziesiątych. 
– Uznałem, że najlepszą formą uczczenia stulecia pierwszej ustawy o kontroli państwo-
wej będzie utworzenie Sali Tradycji Najwyższej Izby Kontroli. Nadaliśmy jej dziś imię 
Jana Żarnowskiego – pierwszego prezesa, który współtworzył i wcielał w życie przepisy 
nowej ustawy, tworząc podwaliny kontroli państwowej w Polsce – powiedział prezes NIK.

Goście wysłuchali także referatu Danuty Bolikowskiej, głównego specjalisty kontroli 
państwowej, poświęconego ustawie o kontroli państwowej z 3 czerwca 1921 r. 

W trakcie uroczystości często wspominano zmarłego w grudniu 2020 r. prof. Ryszarda 
Szawłowskiego. Ten ceniony historyk i członek Kolegium NIK jako pierwszy prowadził 
pogłębione badania na temat najstarszych dziejów Izby i upowszechniał je także na ła-
mach „Kontroli Państwowej”. Postulował upamiętnienie Jana Żarnowskiego w siedzi-
bie NIK. Zabiegał też o zachowanie jego nagrobka na wileńskim cmentarzu na Rossie, 
który odrestaurowano staraniem Najwyższej Izby Kontroli w 1996 roku. Podobnie stało 
się z grobem Józefa Higersbergera na warszawskich Powązkach. 

Uroczystość otwarcia Sali Tradycji im. Jana Żarnowskiego. Od lewej: były prezes NIK, senator Krzysztof Kwiatkow-
ski, prezes NIK Marian Banaś, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Lublinie Krystyna Romer- 
-Patyra, przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP Piotr Babinetz oraz Jolanta Kruszewska z NIK.
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TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA STANISŁAWA PESZYŃSKIEGO

W Warszawie, 6 sierpnia 2021 r. przy ul. Marszałkowskiej 15a, odsłonięto tablicę upa-
miętniającą Stanisława Peszyńskiego, harcmistrza i znanego prawnika, który w czasie 
II wojny światowej pełnił obowiązki szefa Najwyższej Izby Kontroli. W Polskim Pań-
stwie Podziemnym kierował komórką „Izba” – „NIK”. Dokładnie 77 lat wcześniej zo-
stał złapany przez Niemców w budynku pod tym numerem i natychmiast rozstrzelany.

W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyli prezes Najwyższej Izby Kontroli Ma-
rian Banaś, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma, marszałek senior 
Antoni Macierewicz, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Grzegorz Woźniak 
i przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej hm. prof. Grzegorz Nowik. 

Wcześniej, w sali IPN Przystanek Historia odbyła się konferencja, podczas której 
prof. Jacek Sawicki z Instytutu przypomniał niemieckie ludobójstwo w Warszawie 
w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, a hm. prof. Grzegorz Nowik przybliżył syl-
wetkę bohatera wydarzenia. 

Przemówienie wygłosił także Marian Banaś. – Często ograniczamy pojęcie podziemne-
go państwa do jego siły zbrojnej, do Armii Krajowej. Zapominamy, że poza podziemnym 
wojskiem była podziemna policja, sądy i ministerstwa. Także Sekcja Kontroli – stwier-
dził. – Nasz de facto wojenny prezes NIK Stanisław Peszyński – bliski współpracownik 
Delegata Rządu na Kraj wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego należy niewątpliwie 
do bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego. Dodajmy: do zapomnianych bohaterów. 
Tablica, którą odsłonimy, w miejscu, gdzie zaczynała się jego ostatnia droga, będzie zna-
kiem dla każdego przechodnia i początkiem drogi bohatera do naszej zbiorowej pamięci 
– powiedział Marian Banaś. 

W odsłonięciu tablicy uczestniczył prezes NIK Marian Banaś (w środku); hm. Grzegorz Woźniak 
(z lewej), hm. prof. Grzegorz Nowik (z prawej), wiceprezes IPN Mateusz Szpytma (czwarty z prawej)  
oraz marszałek senior Antoni Macierewicz (drugi z prawej).
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FINAŁ MIĘDZYNARODOWEJ KONTROLI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

W rzeszowskiej delegaturze NIK miało miejsce uroczyste podpisanie raportu kończącego 
trwającą ponad dwa lata kontrolę transgranicznego przemieszczania odpadów niebez-
piecznych na podstawie przepisów Konwencji bazylejskiej. W wydarzeniu uczestniczyli 
prezesi najwyższych organów kontroli (NOK) Polski, Słowacji i Ukrainy – Marian Banaś, 
Karol Mitrik i Valeriy Patskan.

Konwencja bazylejska z 1989 r., podpisana i ratyfikowana przez niemal wszystkie kraje 
świata (przez Polskę w 1992 roku), ma na celu ochronę ludzi i środowiska naturalnego 
przed niekorzystnymi skutkami oddziaływania odpadów niebezpiecznych, a więc i ogra-
niczenie ich przepływu przez granice państw. Realizację postanowień Konwencji może 
zapewnić m.in. skuteczna kontrola transferu odpadów przez granice.

Badania, prowadzone jednocześnie przez Izbę Obrachunkową Ukrainy, Najwyższy 
Urząd Kontroli Słowacji oraz Najwyższą Izbę Kontroli pokazały, że w każdym z trzech 
krajów brakuje skutecznego systemu kontroli w tym obszarze. 

W trójstronnym raporcie wskazano dwie główne przyczyny tej sytuacji: kontrola 
na przejściach granicznych polegała głównie na sprawdzaniu, czy kierowcy wiozący 
odpady posiadają stosowne dokumenty, a nie na fizycznym badaniu zgodności ładunku 
z rodzajem i ilością odpadów podanych w tych dokumentach; stan wyposażenia służb 
granicznych nie pozwalał na identyfikację odpadów oraz dokładne określanie ich ilości. 
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Prezes słowackiego Najwyższego Urzędu Kontroli Karol Mitrík (pierwszy z lewej), prezes NIK Marian 
Banaś oraz przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy Valeriy Patskan podczas spotkania poświę-
conego podpisaniu wspólnego raportu kończącego kontrolę.
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Dlatego, aby wdrożyć postanowienia Konwencji bazylejskiej, NOK Polski, Słowacji 
i Ukrainy uznały za konieczne: dokonać niezbędnych zmian w przepisach prawa kra-
jowego w celu sprecyzowania obowiązku kontroli odpadów, wraz z podaniem zakresu 
i sposobu jej przeprowadzania oraz ustalić zasady współpracy odpowiedzialnych orga-
nów; wyposażyć służby graniczne w sprzęt umożliwiający dokładne określanie ilości 
i rodzaju przemieszczanych odpadów.

Transport niebezpiecznych odpadów przez granicę z Ukrainą i Słowacją NIK badała już 
w 2007 roku. Izba alarmowała wówczas, że Polska nie realizuje postanowień Konwencji 
bazylejskiej. Jak pokazała ostatnia kontrola, przez 13 lat nic nie uczyniono, by poprawić 
tę sytuację.   

EUROPEJSKI PROJEKT WSPÓŁPRACY NIK Z NOK JORDANII

Przygotowanie podręczników audytu oraz wdrożenie standardów INTOSAI i proce-
dur służących podniesieniu wydajności i jakości funkcjonowania Biura Audytu Jordanii 
– to cele kontrolerów NIK zaangażowanych w projekt współpracy bliźniaczej „Wzmoc-
nienie potencjału instytucjonalnego Jordańskiego Biura Audytu”. Wcześniej tego typu 
przedsięwzięcia Izba przeprowadziła m.in. w Albanii, Azerbejdżanie i Kosowie. Ofertę 
NIK uznano za najlepszą w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską. Pro-
jekt potrwa dwa lata. 

Jego uroczyste rozpoczęcie miało miejsce 13 lipca 2021 r. w Ammanie, a wzięli w nim 
udział szefowie zaangażowanych najwyższych organów kontroli: prezes Najwyższej 
Izby Kontroli Marian Banaś oraz szef Biura Audytu Jordanii Asem Haddad. Obecni 
byli również przedstawiciele najwyższych jordańskich władz, w tym sekretarz general-
ny Ministerstwa Planowania i Współpracy Międzynarodowej Jordanii Marwan Refaie, 
ambasador RP Lucjan Karpiński oraz ambasador Unii Europejskiej w Jordanii Maria 
Hadjitheodosiou. 

– To olbrzymia satysfakcja dla Najwyższej Izby Kontroli, kiedy słyszymy opinie, 
że współpraca z nami pozwala budować nowoczesne i profesjonalne instytucje audy-
tu oraz kontroli państwowej – podkreślił prezes Banaś. Zapewnił także o gotowości 
polskich kontrolerów do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na rzecz rozwoju in-
stytucji kontroli, będących gwarantem dobrego zarządzania i strażnikiem finansów 
publicznych.

Prezes Biura Audytu Jordanii zaznaczył z kolei, że czynnikiem decydującym o wyborze 
polskiej oferty, poza wysoką pozycją NIK w międzynarodowej społeczności najwyższych 
organów kontroli oraz doświadczeniem w prowadzeniu tego typu projektów i audytów 
organizacji międzynarodowych (m.in. Rady Europy, CERN, OECD), było wykształcenie 
i przygotowanie zawodowe ekspertów NIK zgłoszonych do pracy w projekcie.

 (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, margi-
nesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza; w wypadku artykułów dotyczących ustaleń kontroli – 12 stron. 
Do tekstu prosimy dołączyć streszczenie w języku polskim, oddające istotę analizowanych proble-
mów, słowa kluczowe oraz bibliografię zawierającą pozycje książkowe i artykuły z czasopism we-
dług schematu: w przypadku czasopisma – imię (pierwsza litera) i nazwisko autora (autorów), tytuł 
artykułu (kursywą), nazwa czasopisma (w cudzysłowie), nr zeszytu i rok, strona w czasopiśmie, 
na której znajduje się publikacja; w przypadku książki prosimy o wpisanie imienia (pierwsza litera) 
i nazwiska autora (autorów) publikacji, następnie, jeśli potrzeba, tytułu rozdziału książki (kursywą), 
tytułu książki (kursywą), wydawnictwa (w cudzysłowie), miejsca i roku wydania, numeru stron.

2. Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym  
tytule, powinny zawierać najważniejsze, aktualne informacje.

3. Ewentualne rysunki i wykresy prosimy nadsyłać w oddzielnych plikach, podając wartości 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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