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Sprawozdanie z działalności NIK w 2020 roku
– wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli

8

Na 37. posiedzeniu Sejmu RP, 17 września 2021 r., prezes NIK Marian Banaś przedstawił
„Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku”. W tym okresie
Izba zrealizowała 91 kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej oraz 63 doraźne postępowania kontrolne. NIK przeprowadziła
łącznie 2007 badań jednostkowych w 1629 podmiotach i sformułowała 4548 wniosków
pokontrolnych, zgłosiła też 122 wnioski de lege ferenda. W ubiegłym roku wpłynęło do Izby
5577 skarg. Po ich analizie aż 209 spraw zbadano lub zaplanowano do wykorzystania
w ramach kontroli. Wiele innych wsparło procesy projektowania działań kontrolnych,
zaś wszystkie zostały poddane analizie i zasiliły bazę informacyjną Najwyższej Izby
Kontroli.
WOJCIECH ROBACZYŃSKI: Dyscyplina finansów publicznych

a stan epidemii – znaczenie nowych przepisów dla organów kontroli

16

Artykuł przybliża rozwiązania prawne, które wprowadzono w latach 2020–2021
w związku z epidemią COVID-19, mające szczególne znaczenie z punktu widzenia
dyscypliny finansów publicznych w kontekście działania organów kontroli należących
do szeroko rozumianej sfery publicznej. Część przepisów będzie nadal miała wpływ
na zakres odpowiedzialności z tego tytułu oraz zawiadomienia w sprawie naruszeń
kierowane do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Statystycznie najwięcej
zawiadomień składają regionalne izby obrachunkowe (RIO), co ukazuje coroczne
sprawozdanie z działalności Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
i rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Z treści najnowszego dokumentu wynika,
że spośród 1807 złożonych w 2020 r., RIO skierowały ich łącznie 441. Zauważalna
jest tu także aktywność Najwyższej Izby Kontroli, przekładająca się na 73 zawiadomienia.
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BOGDAN SKWARKA: Kontrola przygotowania wyborów
korespondencyjnych Prezydenta RP – organizacja i koszty głosowania

38

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP, wydanym 5 lutego 2020 r., 10 maja
miały się odbyć wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak już miesiąc
później zaczęto hospitalizować pierwsze osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2, wkrótce
też ogłoszono stan epidemii. W związku z tym Prezes Rady Ministrów, na podstawie decyzji
administracyjnych, polecił dwóm spółkom Skarbu Państwa – Poczcie Polskiej S.A. i Polskiej
Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
w trybie korespondencyjnym. Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że premier przekroczył
swoje uprawnienia. W dniu wydania decyzji wszelkie czynności związane z organizacją
i przeprowadzeniem elekcji należały bowiem do organów wyborczych, a ponadto nie istniał
żaden przepis rangi ustawowej dający podstawę do odbycia wyborów powszechnych
w tym trybie. Co więcej, do wyborów prezydenckich nie doszło w wyznaczonym terminie,
zaś państwowe spółki poniosły koszty związane z ich organizacją – w sumie 56 450,4
tys. zł. Izba ujawniła także inne nieprawidłowości, a w konsekwencji negatywnie oceniła
cały proces i skierowała do prokuratury pięć zawiadomień o możliwości popełnienia
przestępstwa.
GRZEGORZ KAPELA: Funkcjonowanie systemu ratownictwa

medycznego – konieczna koncepcja rozwoju

Wdrożenie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) rozpoczęto ponad
20 lat temu. Od tego czasu wielokrotnie zmieniano przepisy regulujące jego organizację,
zasady funkcjonowania i finansowania. Ostatni raz miało to miejsce w 2018 r. Celem
kontroli NIK było sprawdzenie, czy w nowych warunkach organizacyjnych system
ratownictwa medycznego zapewnia sprawne podejmowanie działań ratunkowych.
Badanie przeprowadzone w Ministerstwie Zdrowia, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
oraz w urzędach wojewódzkich, oddziałach NFZ i jednostkach systemu PRM wykazało,
że pomimo reorganizacji oraz zwiększenia nakładów na jego działanie, nie wyeliminowano
najważniejszych, istniejących od wielu lat problemów. Należą do nich przede wszystkim:
niewystarczające zasoby kadrowe; obciążenie szpitalnych oddziałów ratunkowych
pacjentami niewymagającymi takich świadczeń; długi czas oczekiwania na uzyskanie
pomocy medycznej; przekraczanie określonych parametrów czasu dotarcia zespołów
ratownictwa medycznego do osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Na efektywność i sprawność działania systemu PRM negatywny wpływ miały
nieprawidłowości w realizacji dwóch kluczowych projektów: rozbudowy Systemu
Wspomagania Dowodzenia PRM oraz uruchomienia systemu zarządzającego trybami
obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym – TOPSOR.
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po stracie dziecka – wsparcie w sytuacji poronienia i martwego urodzenia
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W Europie wskaźnik martwych urodzeń na 1000 porodów nie przekracza sześciu
zgonów. W naszym kraju wynosi nieco ponad trzy martwe urodzenia; podobnie
w Belgii, Francji czy na Węgrzech. Lepsza sytuacja jest w Czechach, Niemczech,
Szwecji, Norwegii oraz Finlandii. W Polsce w 2019 r. urodziło się 1561 martwych
dzieci, przy czym liczba ta w stosunku do 2017 r. zmniejszyła się o 11,2%. Ważne
jednak, aby każda kobieta, która tego doświadczyła, została otoczona właściwą opieką,
obejmującą także adekwatne do sytuacji wsparcie psychiczne. Ustalenia kontroli
NIK wskazują, że zasadniczym problemem w szpitalach jest oferowanie pacjentkom
jedynie niezbędnej pomocy medycznej, brakuje natomiast szerszego wsparcia,
zagwarantowanego obowiązującymi przepisami prawa, ułatwiającego poradzenie
sobie z tym traumatycznym przeżyciem.
ADAM BOROWSKI, BOGUSŁAW WÓJCIK: Gospodarowanie

nieruchomościami w samorządach – obszary turystyczne
województwa zachodniopomorskiego

85

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób gminny, powiatowy
lub wojewódzki to istotny element działalności samorządów (JST), będący
również źródłem dochodów. Analiza przeprowadzona w wybranych JST województwa
zachodniopomorskiego wykazała, że nieprawidłowości stwierdzone podczas
wcześniejszych kontroli NIK nie zostały wyeliminowane. W gminach i powiatach nie
przywiązywano należytej wagi do rzetelnego prowadzenia ewidencji nieruchomości
oraz sporządzania planów ich wykorzystania. Problemem było przestrzeganie
przepisów określających zawartość wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia
lub udostępnienia, nie zawsze dbano też o zachowanie wymogów określających sposób
ustalenia ich ceny lub stawki czynszu za najem i dzierżawę. Co więcej, samorządy
udostępniające nieruchomości rzadko kontrolowały prawidłowość ich wykorzystywania
przez dzierżawcę lub najemcę.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK

96

Wyniki przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2021 r. – red.

96

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: funduszu dróg samorządowych; funduszy inwestycyjnych; barier w rozwoju
OZE; organizacji pracy nauczycieli; usług Poczty Polskiej S.A.; infrastruktury liniowej;
interwencji kryzysowych; wyceny świadczeń opieki zdrowotnej; systemu leczenia pacjentów
po udarze mózgu; bezpieczeństwa pracowników medycznych; terenów inwestycyjnych
Nr 5/wrzesień-październik/2021
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na Warmii i Mazurach; programów rewitalizacji; administracji żeglugi śródlądowej;
stołecznych instytucji kultury; organizacji pracy w szpitalach; Funduszu Sprawiedliwości.

Państwo i społeczeństwo
RADOSŁAW KUJAWIŃSKI: Nowe regulacje w kontroli zamówień

publicznych – zasady, uwarunkowania i wpływ na działalność NIK

99
99

Od stycznia 2021 r. obowiązuje ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych, której rozwiązania mają przede wszystkim zwiększyć efektywność
kontroli i wyeliminować rozbieżności interpretacyjne w stosowaniu prawa przez różne
organy. Projektodawcy ustawy uznali, że będą temu służyć m.in. wspólne przepisy
dotyczące kontroli zamówień publicznych, przeprowadzanie ich na podstawie analizy
ryzyka naruszenia prawa oraz obowiązek publikacji wytycznych w sprawie kontroli
podejmowanych przez poszczególne organy. W artykule przybliżono rozwiązania
poświęcone tytułowym zagadnieniom, podjęto też rozważania dotyczące sposobu,
w jaki będą oddziaływały na działalność Najwyższej Izby Kontroli.

Trochę historii
DANUTA BOLIKOWSKA: Profesor Walerian Pańko

– prezes NIK czasu przełomu – wspomnienie w 30. rocznicę śmierci 

119
119

7 października 2021 r. minęło 30 lat od śmierci profesora Waleriana Pańki, pierwszego
demokratycznie wybranego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Planował zreformować
Izbę, uniezależnić ją od politycznych wpływów, sprawić, aby jej działalność umożliwiała
sporządzanie rzetelnych raportów o stanie państwa. Zdążył jedynie nakreślić kierunki
tych zmian. Zginął w wypadku samochodowym, na cztery dni przed planowanym
w Sejmie wystąpieniem, podczas którego miał zaprezentować wyniki kontroli działalności
Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

Z życia NIK
NIK wspiera NOK Palestyny – red.
Najwyższa Izba Kontroli – w ramach unijnego wsparcia – rozpoczęła program współpracy
bliźniaczej z najwyższym organem kontroli Palestyny. Podczas pierwszej wizyty
studyjnej w Polsce prezesa Państwowego Biura Audytu i Kontroli Administracyjnej
Iyyada Tayyema oraz przedstawicieli kadry kierowniczej NOK Palestyny podpisano
stosowne porozumienie.
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Przegląd partnerski NOK Rumunii – red.

141

Zagadnienia dotyczące jakości kontroli, sprawozdań, metodyki kontroli oraz sposoby
zwiększenia udziału zainteresowanych w doborze tematów badań były przedmiotem
przeglądu partnerskiego Trybunału Obrachunkowego Rumunii. Przeprowadził
go międzynarodowy zespół kierowany przez Najwyższą Izbę Kontroli. 24 września
zaprezentowano raport z tego przeglądu. Zawarto w nim rekomendacje dotyczące
czterech obszarów.
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Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Sprawozdanie z działalności
NIK w 2020 roku
Na 37. posiedzeniu Sejmu RP IX kadencji, 17 września 2021 r., prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił „Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku”. Ze względu na ograniczenia
czasowe wynikające z art. 148 pkt 2 Regulaminu Sejmu1 zaprezentował jego
skróconą wersję2. Obok przedstawiamy pełny tekst wystąpienia.

Szanowna Pani Marszałek!
Panie Posłanki, Panowie Posłowie!
Zgodnie z konstytucyjnym i ustawowym
obowiązkiem przedstawiam Sejmowi

1
2

8

Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzone przez Kolegium NIK „Sprawozdanie
z działalności Najwyższej Izby Kontroli
w 2020 roku”.

M.P.2021.483 tj. z 24.5.2021.
Stenogram wystąpienia znajduje się na stronie internetowej Sejmu pod adresem: <http://orka2.sejm.gov.
pl/StenoInter9.nsf/0/2C917973441CBE94C1258753007DC169/%24File/37_c_ksiazka.pdf>, s. 408.
Wyróżnione fragmenty tekstu pochodzą od redakcji.
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Fot. Kancelaria Sejmu/Anna Strzyżak

Wystąpienie prezesa NIK w Sejmie

Jako naczelny organ kontroli państwowej, którego raporty są źródłem rzetelnej
informacji o stanie państwa, opieramy się
na wartościach i zasadach, którym pozostajemy wierni od ponad stu lat – bezstronności, rzetelności i oddaniu służbie
państwu i społeczeństwu.
Najwyższa Izba Kontroli wykonuje swoje
zadania na podstawie rocznego planu pracy,
uchwalonego przez Kolegium NIK i przedłożonego Sejmowi.

Do organów ścigania złożyliśmy 55 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń. Przesłaliśmy
też zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych.
NIK zrealizowała łącznie 2007 kontroli
jednostkowych w 1629 podmiotach i sformułowała 4548 wniosków pokontrolnych.
Zgłosiła też 122 wnioski de lege ferenda.

Wysoka Izbo!
Najwyższa Izba Kontroli, wykonując swoje
zadania, zrealizowała w 2020 r. 91 kontroli
planowych, w tym kontrolę wykonania
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Przeprowadziliśmy również doraźne postępowania kontrolne w 63 tematach. NIK zrealizowała łącznie 2007 kon
troli jednostkowych w 1629 podmiotach
i sformułowała 4548 wniosków pokontrolnych. Ponadto zgłosiliśmy 122 wnioski
de lege ferenda.

Wymiernym efektem naszej pracy są finansowe rezultaty kontroli:
• kwoty wydatkowane z naruszeniem
prawa to ponad 345 mln zł,
• kwoty wydatkowane w następstwie
działań stanowiących naruszenia prawa
– ponad 136 mln zł,
• korzyści finansowe – prawie 12 mln zł.
O wciąż rosnącym zaufaniu do Najwyższej Izby Kontroli niech świadczy to,
że tylko w minionym roku wpłynęło
Nr 5/wrzesień-październik/2021
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do Izby 5577 skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli. Wnioskodawcami były w głównej mierze osoby
prywatne, ale także posłowie, senatorowie,
radni oraz organizacje społeczne i związkowe. Po ich analizie aż 209 spraw zbadano lub zaplanowano do wykorzystania
w ramach kontroli. Wiele innych wsparło
procesy projektowania działań kontrolnych, zaś wszystkie zostały poddane analizie i zasiliły bazę informacyjną Najwyższej Izby Kontroli.
Ustaliliśmy, że ponad 480 mln zł wydatkowano z naruszeniem prawa lub w wyniku
takich działań. Korzyści finansowe dla państwa będące następstwem naszych kontroli
wyniosły 12 mln zł.

Wysoki Sejmie!
Najwyższa Izba Kontroli w roku 2020 opublikowała i sformułowała o 609 wniosków pokontrolnych więcej niż w roku poprzednim.
W „Sprawozdaniu z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 r.” przedstawiono ważniejsze ustalenia kontroli w podziale
na sześć obszarów funkcjonowania państwa.
W obszarze bezpieczeństwo ekonomiczne państwa NIK kontrolowała m.in. kwestie związane z systemem finansów, stabilnością finansową i systemem podatkowym.
Kontrola zarządzania długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych okazała się uzasadniona
w związku ze wzrostem obciążeń dla finansów publicznych, spowodowanym
przeciwdziałaniem epidemii.
NIK zajęła się też problemem nadzoru
nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa,
10
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Wystąpienie prezesa NIK w Sejmie

procedurami zakupowymi prowadzonymi
przez te spółki czy gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Poddała
też ocenie zarządzanie portfelem kapitałowym i inwestycyjnym Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A. i podmiotów powiązanych.
Oceniała stabilność gospodarki i warunki
jej rozwoju.
Pragnę podkreślić, że NIK od lat monitoruje stan polskiej energetyki i bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce, co w sposób szczególny znalazło odzwierciedlenie w kontroli efektywności wydatków
ponoszonych przez producentów energii
elektrycznej.
Kontrole w dziedzinie transportu skupiały się natomiast na infrastrukturze transportowej, organizacji systemu i rozwoju
zrównoważonego transportu. Po raz pierwszy badaliśmy także zagadnienie elektromobilności.
W obszarze bezpieczne, sprawne i skuteczne państwo NIK skontrolowała m.in.
realizację prac rozwojowych na rzecz resortu obrony narodowej. Istotne były
tematy kontroli dotyczące funkcjonowania służb, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
Tylko w minionym roku wpłynęło do Izby
5577 skarg, wniosków oraz wniosków
o przeprowadzenie kontroli, co świadczy
o zaufaniu, jakim cieszy się naczelny organ
kontroli państwowej.

Epidemia COVID-19 determinowała w znacznym stopniu tematy naszych
kontroli w dziedzinie ochrony zdrowia
i zapewnienia godnego poziomu życia.

Wystąpienie prezesa NIK w Sejmie

W tym obszarze badaliśmy zagadnienia
związane z funkcjonowaniem systemu
ochrony zdrowia.
Oceniając sytuację społeczną, skontrolowaliśmy domy pomocy społecznej,
czy dożywianie dzieci i młodzieży w czasie epidemii.
W obszarach środowisko i klimat kontrole skupiały się na badaniu oddziaływania zanieczyszczeń na ludzkie zdrowie,
wpływie działalności człowieka na przyrodę oraz na ocenie projektów związanych
z ochroną środowiska.
W „Sprawozdaniu z działalności NIK
w 2020 r.” przedstawiliśmy ważniejsze ustalenia kontroli w podziale na sześć obszarów:
zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa; zapewnienie stabilności gospodarki i warunków jej rozwoju; bezpieczne,
sprawne i skuteczne państwo; ochrona
zdrowia i zapewnienie godnego poziomu
życia; troska o środowisko i klimat; dbałość
o edukację, kulturę i dziedzictwo narodowe.

Najwyższa Izba Kontroli badała też zagadnienia dbałości o edukację, kulturę
i dziedzictwo narodowe. Za szczególnie
ważny uznajemy problem niedostosowania
oferty edukacyjnej do rynku pracy. W dziedzinie badań naukowych NIK wskazała
na słabość nadzoru nad realizacją projektów badawczych.

Wysoka Izbo!
Podczas analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej Najwyższa Izba Kontroli uznała konieczność przywrócenia budżetowi odpowiedniej rangi
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związanej ze szczególnym charakterem
oraz centralną pozycją w systemie finansów publicznych.
Uzasadnieniem powyższego stanowiska
było stwierdzenie znaczącej nierównowagi finansowej państwa w 2020 r., spowodowanej m.in. planowaniem i dokonywaniem dużych operacji finansowych, prowadzących do wzrostu długu publicznego,
z pominięciem budżetu państwa. Należały
do nich w szczególności operacje polegające
na przekazaniu w 2020 r. różnym podmiotom obligacji skarbowych i udzielaniu pożyczek zamiast dotacji, które zwiększyłyby
wydatki i deficyt budżetu państwa prawie
o 30 mld zł. Ponadto, o obniżeniu rangi budżetu państwa świadczyć miały także liczne operacje finansowe skutkujące przyrostem zobowiązań państwa, które tylko
pozornie nie zwiększały państwowego
długu publicznego zgodnie z metodologią krajową. Przykładem takiej praktyki
była m.in. emisja obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o łącznej wartości
ponad 166 mld zł, których spłata i obsługa
jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
Najwyższa Izba Kontroli z niepokojem
obserwuje zatem dalszą dewaluację znaczenia budżetu państwa, skutkującą możliwością „wykazywania w budżecie państwa
dowolnego wyniku, przez co plan ten przestaje mieć istotne znaczenie dla oceny sytuacji finansowej państwa”. Jako prezes
Najwyższej Izby Kontroli, a także były minister finansów pragnę zwrócić uwagę,
że budżet państwa jest podstawowym
instrumentem rządzenia, a tym samym
władzy politycznej, wobec tego wyznacza
w państwie prawa granice sprawowania
Nr 5/wrzesień-październik/2021
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tej władzy przez różne organy i podmioty
władzy publicznej, z administracją rządową włącznie.

Wysoka Izbo!
Najwyższa Izba Kontroli szczególną wagę
przywiązuje do współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej. Co roku analizuje
i uwzględnia sugestie tematów kontroli
składane przez organy Sejmu do planu
pracy NIK. Najwyższa Izba Kontroli prezentuje wyniki przeprowadzonych kontroli
Sejmowi oraz jego organom i w minionym
roku przedłożyła:
• 112 informacji o wynikach kontroli planowych i doraźnych,
• 99 informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa,
• „Analizę wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2019 r.”,
• „Sprawozdanie z działalności NIK
w 2019 roku”.
Pragnę zwrócić uwagę, że Najwyższa
Izba Kontroli funkcjonuje sprawnie i efektywnie, pomimo że Kolegium NIK działa
w niepełnym składzie. Duże zaniepokojenie wywołuje niepowoływanie przez
Marszałka Sejmu RP nowych członków
Kolegium NIK, pomimo skierowania przeze mnie dwudziestu siedmiu wniosków
w tej sprawie. Od objęcia funkcji prezesa
sześciokrotnie składałem do Marszałek
Sejmu pisma w celu uzupełnienia składu
Kolegium. Niestety, Marszałek Sejmu powołała na członków Kolegium NIK tylko
siedem osób.
Zaproponowanych przez mnie kandydatów na członków Kolegium NIK – wybitnych i uznanych specjalistów z dziedziny
prawa oraz ekonomii lub wieloletnich, bardzo doświadczonych pracowników NIK
12
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– Komisja do spraw Kontroli Państwowej
zaopiniowała negatywnie, bez wskazywania żadnych merytorycznych argumentów. Negatywna opinia odnosiła się nawet
do byłego członka Kolegium NIK, trzy lata
temu pozytywnie ocenionego przez Komisję. Trudno wyobrazić sobie i zaakceptować w państwie prawa sytuację, w której
– w związku z ewentualnym niepowołaniem przez Marszałka Sejmu członków
Kolegium NIK – działalność tego organu
kolegialnego, a co za tym idzie funkcjonowanie całej Izby, mogłyby być sparaliżowane.

Wysoki Sejmie!
Najwyższa Izba Kontroli to także uznany
i ceniony partner międzynarodowy.
Jest wybierana do międzynarodowych
zespołów przeprowadzających przeglądy
partnerskie w innych najwyższych organach kontroli i z sukcesem uczestniczy
w konkursach na audytora zewnętrznego
oraz dotyczących realizacji projektów
współpracy bliźniaczej Komisji Europejskiej.
NIK jest wybierana do międzynarodowych
zespołów przeprowadzających przeglądy
partnerskie w innych najwyższych organach
kontroli, z sukcesem uczestniczy w konkursach na audytora zewnętrznego oraz dotyczących realizacji projektów współpracy
bliźniaczej Komisji Europejskiej.

Jako prezes Najwyższej Izby Kontroli
zostałem ponownie wybrany na wiceprzewodniczącego Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli
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(EUROSAI), zrzeszającej 50 krajów i Europejski Trybunał Obrachunkowy. Ponadto reprezentuję Najwyższą Izbę Kontroli w Zarządzie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli
(INTOSAI), która liczy 201 członków
na całym świecie.
Pozwala to mieć realny wpływ na rozwój nowoczesnej kontroli państwowej
na świecie – między innymi przez udział
w tworzeniu międzynarodowych standardów kontroli.
Najwyższa Izba Kontroli przewodniczy
także pracom grupy roboczej EUROSAI
ds. kontroli środowiskowych, w ramach
której prowadzi m.in. międzynarodową
kontrolę dotyczącą gospodarowania odpadami plastikowymi oraz podkomisji
INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej, gdzie odpowiada za opracowanie tych międzynarodowych standardów.
NIK samodzielnie realizuje projekty
współpracy bliźniaczej w: Kosowie, Jordanii i Palestynie. Projekty takie umożliwiają nam dzielenie się doświadczeniami
w zakresie digitalizacji procesu kontrolnego, zapewnienia jakości kontroli oraz zgodności procedury kontrolnej z międzynarodowymi standardami kontroli publicznej
– także w celu promowania niezależności
i obiektywizmu w kontrolach.
Obecnie NIK prowadzi również audyt
zewnętrzny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), do realizacji którego została wybrana w drodze
otwartego konkursu.
Najwyższa Izba Kontroli ma również
przedstawicieli w Kolegium Audytorów Zewnętrznych mechanizmu finansowania operacji wojskowych Unii
Europejskiej ATHENA, w Komisji

Audytowej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Europejskiej Organizacji
ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej
(EUROCONTROL).

Wysoka Izbo!
Miniony rok dla Najwyższej Izby Kontroli
to także czas niezwykle ciężkiej i efektywnej pracy służącej wdrażaniu usprawnień
organizacyjnych oraz usprawnień procesów kontrolnych.
W roku 2020 została przyjęta – pierwsza od osiemnastu lat – „Strategia Najwyższej Izby Kontroli na lata 2021–2024”,
wraz z którą rozpoczęliśmy tworzenie
zintegrowanej platformy wsparcia procesów kontrolnych, aby skrócić czas badań
w jednostce kontrolowanej, podnieść jakość kontroli, a docelowo zwiększyć jej dynamikę. Strategia zakłada m.in. podnoszenie kompetencji merytorycznych i metodycznych przez doskonalenie warsztatu
zawodowego kontrolerów, silne wsparcie
procesu kontroli technologiami cyfrowymi, aktualizację metodyki kontroli.
W roku 2020 została przyjęta – pierwsza
od osiemnastu lat – „Strategia Najwyższej
Izby Kontroli na lata 2021–2024”.

Najwyższa Izba Kontroli skoncentrowała się na aktualizowaniu i rozwoju systemów informatycznych, zarówno pod
kątem funkcjonalnym, technologicznym,
jak i wydajności. Wykorzystywane obecnie systemy umożliwiają obsługę planu
pracy NIK, zawierają dane dotyczące
kontroli, wspomagają i monitorują proces kontroli.
Nr 5/wrzesień-październik/2021
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Od ponad roku przygotowujemy się
do digitalizacji procesu kontrolnego. Projektowany system analityczny i raportowy
będzie wspierał pracę kontrolerów między
innymi dzięki wielowymiarowej analizie
danych pochodzących z różnych źródeł.
Wprowadzamy także cyfrowe modelowanie i zarządzanie ścieżkami przepływu
pracy oraz uruchomimy pomiary efektywności procesów kontrolnych.
Pracujemy także nad unowocześnieniem
metodyki kontroli opartej na aktualnej wiedzy oraz szerszym wykorzystaniem oceny
ryzyka, a w opracowaniu pozostaje nowy
„Podręcznik kontrolera”.
W 2020 r. w Najwyższej Izbie Kontroli
z sukcesem przeprowadzono centralizację
wykonywania jej budżetu. Od 1 stycznia
2021 r. budżet NIK wykonywany jest wyłącznie na poziomie dysponenta części,
co przynosi wymierne efekty, zarówno
o charakterze finansowym, jak i organizacyjnym. Dokonano centralizacji rachunkowości oraz planowania i realizacji zamówień publicznych. W efekcie obniżono
koszty funkcjonowania NIK przez zmniejszenie zatrudnienia w służbach finansowo-księgowych, z łącznej liczby 54 do 30
osób. Kolejne oszczędności przyniosła centralizacja planowania i realizacji zamówień
publicznych.
W wyniku centralizacji nastąpił wzrost
efektywności zarządzania finansami NIK,
zapewniono pełniejszy nadzór nad procesami wykonywania budżetu, było też możliwe
wprowadzenie usprawnień organizacyjnych,
co w rezultacie pozwoliło na wygospodarowanie oszczędności, które zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych.
Sukcesem zakończyła się przyjęta
w Strategii koncepcja powołania
14
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w Najwyższej Izbie Kontroli nowego Wydziału Koordynacji Kontroli Doraźnych,
której jednocześnie towarzyszyła potrzeba uproszczenia procedur w zakresie podejmowania i realizacji kontroli doraźnych.
O sprawności jego działania świadczy to,
że w ostatnim roku koordynował i przeprowadził lub nadal prowadzi dziewięć
złożonych kontroli, obejmujących czynności w 22 jednostkach. W trakcie ich realizacji współpracował z innymi jednostkami kontrolnymi NIK, przyczyniając się
do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów kontrolnych.
W NIK utworzono Wydział Koordynacji Kontroli Doraźnych. Skala finansowa
wykrytych i prawomocnie stwierdzonych
przez Wydział nieprawidłowości – w zaledwie kilka miesięcy od jego powstania
– przekroczyła 26 mln zł.

Wśród badanych jednostek znalazły się
nie tylko ministerstwa i urzędy centralne, ale również instytucje państwa odpowiedzialne za dystrybucję środków finansowych Unii Europejskiej oraz spółki
prawa handlowego – zarówno z udziałem
Skarbu Państwa, jak i samorządu terytorialnego. Co ważne, dla złożoności kontroli, wśród badanych spółek znajdowały
się te o istotnym znaczeniu dla gospodarki
państwa.
Kontrolowane kwestie obejmowały skomplikowane od strony prawnej i finansowo-rachunkowej zagadnienia, dotyczące wydatkowania znaczących środków publicznych i kluczowych obszarów aktywności
państwa. Zwrócę uwagę m.in. na kontrolę

Wystąpienie prezesa NIK w Sejmie

realizacji inwestycji w blok energetyczny
Ostrołęka C czy choćby kontrolę poświęconą działalności i restrukturyzacji Morskiej
Stoczni Remontowej Gryfia SA oraz zaangażowania Funduszu Rozwoju Spółek SA
w procesy naprawcze i sprawowanie nadzoru właścicielskiego.
Skala finansowa wykrytych i prawomocnie stwierdzonych przez Wydział Koordynacji Kontroli Doraźnych nieprawidłowości – w zaledwie kilka miesięcy od jego
powstania – przekroczyła już 26 mln zł.

Wysoki Sejmie!
Wszystkie komisje sejmowe, które rozpatrzyły Sprawozdanie – podobnie jak w latach poprzednich – pozytywnie oceniły
działalność i wyniki pracy NIK.
Pragnę jednak zwrócić uwagę, że od
2016 r. Sejm – bez podania merytorycznych argumentów – nie przyjmuje sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Jest to niezrozumiałe i daje podstawy sądzić, że decyzje tej izby parlamentu
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Wszystkie komisje sejmowe, które rozpatrzyły Sprawozdanie – podobnie jak w latach poprzednich – pozytywnie oceniły
działalność i wyniki pracy NIK.

nie są motywowane względami merytorycznymi, odnoszącymi się do realizacji
zadań przez NIK oraz do rzetelnej pracy
oddanych służbie państwu, ponad 1600
jej pracowników.
W imieniu własnym, kontrolerów i pracowników, wyrażam przekonanie, że działania Najwyższej Izby Kontroli dobrze
przyczyniają się do usprawniania i ulepszania funkcjonowania państwa. Chcę
za to podziękować kontrolerom i pracownikom NIK.
To ludzie oddani służbie publicznej
i kontroli państwowej. Oceniając „Sprawozdanie z działalności NIK w 2020 r.”,
oceniacie Państwo ich ciężką i odpowiedzialną pracę.
Dziękuję za uwagę.

Nr 5/wrzesień-październik/2021
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Znaczenie nowych przepisów dla organów kontroli

Dyscyplina finansów publicznych
a stan epidemii
Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i spowodowanej nim choroby COVID-19 wywarło wielki wpływ na życie społeczne i gospodarcze wszystkich państw. Nowe, nieznane do tej pory zagrożenie wymusiło przyjęcie w latach 2020–2021 szczególnych rozwiązań prawnych,
których zadaniem było i jest ograniczanie szkodliwych, także w wymiarze społeczno-ekonomicznym, skutków epidemii. Wprowadzone
w Polsce przepisy będą z pewnością wykraczać poza czas jej trwania.
Przedmiotem opracowania jest analiza regulacji zawartych w podstawowej dla tych spraw ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191, ale także w innych ustawach, które mają istotne
znaczenie dla odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

WOJCIECH ROBACZYŃSKI

Znacząca część nowych rozwiązań prawnych dotyczy przede wszystkim walki
z epidemią i wprowadzanych w tym celu
ograniczeń swobody prowadzenia działalności gospodarczej, oświatowej, kulturalnej
etc. W różnym czasie i w różnym zakresie odnoszą się one także do możliwości

1

przemieszczania się i organizowania uroczystości rodzinnych i oficjalnych. Obok
ograniczeń, wprowadzono przepisy przewidujące rekompensaty dla określonych
grup przedsiębiorców, ponoszących straty w ich wyniku. Oprócz doraźnych rozwiązań, nowe ustawodawstwo przyniosło także głębsze zmiany w niektórych
obszarach.

Ustawa z 2.3.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r.
poz. 1842, ze zm., zwana dalej „ustawą covidową”.
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Poniżej zaprezentowano rozwiązania,
które zostały wprowadzone w związku
z epidemią, a mają szczególne znaczenie
z punktu widzenia dyscypliny finansów
publicznych, w ujęciu istotnym w perspektywie działania organów kontroli. Nie
ulega bowiem wątpliwości, że one nadal
będą miały wpływ na zakres odpowiedzialności za jej naruszenie2. Pozostaną
ważne dla tych organów kontroli, które
funkcjonują w szeroko rozumianej sferze
publicznej i mogą składać zawiadomienia
do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Spośród takich organów statystycznie najwięcej zawiadomień kierują
do rzeczników regionalne izby obrachunkowe (RIO), co ukazuje corocznie składane, na podstawie art. 192 ust. 4 uondfp,
sprawozdanie z działalności Głównego
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rzeczników dyscypliny finansów
publicznych. Z treści najnowszego dokumentu wynika, że spośród 1807 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych złożonych w 2020 r., RIO
(wszystkie) skierowały ich łącznie 441.
Zauważalna jest tu także aktywność Najwyższej Izby Kontroli (NIK) przekładająca
się na 73 zawiadomienia3.

2

3

4
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Przedmiotem dalszych rozważań będą
kwestie związane z odpowiedzialnością
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zarówno w związku z działaniami podejmowanymi dla ograniczania
negatywnych skutków rozprzestrzeniania
się wirusa SARS-CoV-2, jak i innych naruszeń, jeśli jest istotne, że miały miejsce
w okresie epidemii. Znaczenie przepisów
„covidowych” można analizować w odniesieniu do działalności naczelnego organu
kontroli państwowej, jednakże szereg kwestii będzie miało odniesienia do wszystkich
organów kontroli funkcjonujących w sferze finansów publicznych. Dotychczasowe
opracowania na temat prawnych aspektów epidemii dotyczą w większym stopniu wpływu nowych regulacji na kwestie
prawno-gospodarcze, w tym problematykę
wykonywania wcześniej zawartych umów4.
Interesujące może być zatem spojrzenie
z punktu widzenia publicznego prawa finansowego, zwłaszcza w kontekście rozwiązań z pogranicza prawa prywatnego
i publicznego (przede wszystkim z zakresu
prawa zamówień publicznych)5.
Przedstawiona analiza nie ma na celu
wyczerpującego ujęcia spraw istotnych
z punktu widzenia odpowiedzialności

Ustawa z 17.12.2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. z 2021 r.
poz. 289, oznaczana dalej skrótem „uondfp”.
Źródło: Sprawozdanie z działalności Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rzeczników
dyscypliny finansów publicznych w 2020 roku.
Zob. w tym zakresie przykładowo: B. Nowak-Górski, D. Mróz, K. Olszak: Stosowanie klauzuli rebus sic
stantibus w dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2, MP nr 10/2020; R. Strugała: Wpływ pandemii COVID-19
na wykonywanie umów w świetle art. 3571 KC, MP nr 11/2020; K. Kurosz, W.P. Matysiak: Klauzula rebus sic
stantibus w czasie pandemii, PPH nr 6/2020; W. Robaczyński: Modyfikacja umowy o zamówienie publiczne
w obliczu epidemii COVID-19, Kwartalnik PZP nr 4/2020.
Z tego zakresu zob. także P. Falenta: Ustawa COVID-19 na tle rozwiązań w zakresie dyscypliny finansów
publicznych. Analiza z wykorzystaniem elementów metody kompletu normatywnego, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 7-8/2021.
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za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w czasie i w związku z epidemią. Chodzi raczej o przybliżenie
pewnych mechanizmów, charakterystycznych dla rozwiązań z tego okresu,
które będą miały znaczenie w dłuższej
perspektywie.
Jest sprawą powszechnie znaną, że
w czasach epidemii zmieniła się specyfika działania wielu instytucji należących
do grupy szeroko pojętych organów publicznych. Zagadnienie to może stanowić
przedmiot innych badań. Niniejsze opracowanie koncentruje się na obszarach potencjalnych ustaleń, które mogą być i z pewnością będą dokonywane przez te organy,
a zwłaszcza Najwyższą Izbę Kontroli.

Terminy: epidemia,
stan epidemii, pandemia
W publicznych wypowiedziach i w doniesieniach prasowych pojawiają się, stosowane na ogół zamiennie, określenia „epidemia” i „pandemia”. W tym opracowaniu stosowany będzie termin „epidemia”,
rozumiany – zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi6 – jako wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub
zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń

6
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lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Termin ten jest powszechnie
stosowany w polskim ustawodawstwie.
Określenie „pandemia” jest z kolei rozpowszechnione przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO), która przyjęła, że oznacza ono epidemię mającą zasięg światowy
lub co najmniej ponadregionalny. W tym
znaczeniu pandemia jest epidemią o szczególnie rozległym zasięgu. Można wyrazić
wątpliwość, czy takie nowe nazewnictwo
tego stanu jest konieczne. W każdym razie
nie zostało ono przyjęte przez polskiego
prawodawcę na poziomie ustawowym.
Ustawy dotyczące COVID-19, w tym podstawowa, z 2 marca 2020 r., posługują się
określeniem „epidemia”. Zaznaczyć jednak trzeba, że w aktach prawnych o charakterze wykonawczym z lat 2020–2021
znajdujemy odwołania do pandemii, co dotyczy nawet tytułów rozporządzeń7. Jest
to pewna niekonsekwencja terminologiczna, która jednak nie ma wpływu na merytoryczną treść rozważań.
Od pojęcia „epidemii” odróżnić należy
pojęcie „stanu epidemii”. O ile epidemia
oznacza wystąpienie określonego zjawiska,
o tyle stanem epidemii nazwiemy pewien
stan prawny, wprowadzony i ogłoszony
w związku z rozwojem choroby. W świetle
art. 2 ust. 22 ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

Ustawa z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. z 2020 r.
poz. 1845, ze zm.
Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 15.7.2020 w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu
pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii
COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020, Dz.U. z 2021 r. poz. 1051, rozporządzenie Rady Ministrów z 26.2.2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19, Dz.U. z 2021 r. poz. 371.
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u ludzi, wprowadza się go na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii,
w celu podjęcia określonych w ustawie
działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych służących zminimalizowaniu skutków epidemii. Zgodnie z art. 46
ust. 1 i 2 powyższej ustawy, w Polsce stan
epidemii, w zależności od zasięgu występowania choroby ogłaszany jest w drodze
rozporządzenia, wydanego przez wojewodę
na wniosek państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego (na obszarze województwa lub jego części) lub przez ministra
właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego (jeżeli epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa). W tym samym trybie
następuje odwołanie tego stanu. W związku z epidemią COVID-19 doszło do wprowadzenia stanu epidemii na podstawie
§ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z 20 marca 2020 r.8
Stan epidemii był poprzedzony krótkotrwałym stanem zagrożenia epidemicznego. W świetle art. 2 pkt 23 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oznacza on sytuację
prawną wprowadzoną na danym obszarze
w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii, w celu podjęcia określonych w ustawie
działań zapobiegawczych. W większości
przypadków, w przepisach mających znaczenie z punktu widzenia tematyki niniejszego opracowania, skutki określonych
regulacji rozciągają się zarówno na okres
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stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego.
Dla dyscypliny finansów publicznych
znaczenie ma przede wszystkim formalne
wprowadzenie stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego). Powoduje bowiem
powstanie szczególnego stanu prawnego,
w ramach którego ulegają modyfikacji zasady postępowania w porównaniu z tymi,
które obowiązywały wcześniej. Nie można
jednak wyłączyć także wpływu samej epidemii – jako zjawiska medycznego, biologicznego i społecznego – na stosunki prawne podlegające ocenie.
Znaczenie zmian stanu prawnego przejawia się w co najmniej kilku obszarach
działań legislacyjnych, przy czym wiele
kwestii wiąże się w sposób trudny do pojęciowego rozdzielenia. Ogół zmian istotnych
z punktu widzenia dyscypliny finansów
publicznych, które są ważne w praktyce
funkcjonowania organów kontroli, obejmuje w szczególności: przepisy depenalizujące czyny, które w innych okolicznościach stanowiłyby jej naruszenia; przepisy
wyłączające obowiązek stosowania procedur, których niezastosowanie lub nieprawidłowe zastosowanie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(dotyczy to przede wszystkim uregulowań
wyłączających stosowanie trybu zamówień publicznych do niektórych udzielanych w związku z epidemią albo w ogóle
w okresie epidemii); przepisy wprowadzające rozwiązania szczegółowe, związane
z dochodzeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.3.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii, Dz.U. z 2020 r. poz. 491, ze zm. Obecnie (w październiku 2021 r.) stan epidemii trwa.
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w okresie epidemii czy też określające bieg
terminów przedawnienia. W dalszej części
opracowania przedmiotem analizy będą
najistotniejsze rozwiązania we wskazanych
obszarach problemowych.

Karalność naruszenia
dyscypliny finansów
Istotne znaczenie miało uchylenie karalności naruszeń dyscypliny finansów publicznych, które obowiązywało w okresie
od 31 marca 2020 r. do 3 września 2020 r.
na podstawie art. 15w i art. 10c ustawy
covidowej, w odniesieniu do działań podejmowanych w związku ze zwalczaniem
skutków epidemii.
Należy zwrócić tu uwagę, że w art. 27
uondfp ujęto specyficznie określony stan
wyższej konieczności. Wyłączono odpowiedzialność w wypadku naruszenia dyscypliny dokonanego w związku z przeciwdziałaniem skutkom tzw. zdarzenia losowego.
Zdefiniowano je jako wywołane czynnikami zewnętrznymi, którego nie można
przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody
niewspółmiernie większej, niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę finansów publicznych.
W wypadku wystąpienia takiego zdarzenia,
art. 27 ust. 1 uondfp przewiduje, że nie dochodzi się odpowiedzialności jeśli działanie
lub zaniechanie podjęto wyłącznie w celu
ograniczenia skutków zdarzenia losowego.
Należy przyjąć, że zwrot „nie dochodzi
się odpowiedzialności” oznacza, iż organ
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kontroli nie kieruje w takiej sprawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Nie ulega wątpliwości, że art. 27 uondfp
może mieć potencjalne zastosowanie
do decyzji i czynności podejmowanych
zarówno w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, jak i stanu epidemii, ponieważ epidemiczne rozprzestrzenianie się
choroby może być uznane za zdarzenie losowe w rozumieniu art. 27 ust. 2
uondfp. Nie wystarczy jednak ogólne powołanie się na epidemię, aby zastosować
konstrukcję wskazaną w tym przepisie.
Aktualny pozostaje pogląd zaprezentowany w literaturze na tle orzecznictwa,
że „zagrożenie zdrowia lub życia musi być
rzeczywiste i aktualne, a nie jedynie potencjalne lub przewidywane”9. Zastosowanie art. 27 ust. 1 uondfp trzeba zatem
poprzedzić analizą konkretnych przypadków. Nie ma tu żadnego „automatyzmu”
oceny. Nie mniej w związku z COVID-19
w stopniu większym, niż w odniesieniu
do jakichkolwiek wcześniejszych zdarzeń
– zarysowało się pole do jej potencjalnego
zastosowania.
Ustawodawca zdecydował jednak, że
było potrzebne wyraźne uchylenie karalności ogółu czynów mogących stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
popełnionych w związku ze zwalczaniem
skutków epidemii. Jednocześnie uznano
za stosowne wprowadzenie pewnego pakietu wyłączeń odpowiedzialności – nie
tylko z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ale także przestępstwa

Tak R. Cieślak [w:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. Komentarz, pod red. W. Misiąga, Warszawa 2019, s. 1180.
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niedopełnienia obowiązków lub nadużycia
uprawnień oraz przestępstwa nadużycia
zaufania (tzw. karalna niegospodarność),
jak również czynu powodującego odpowiedzialność dyscyplinarną. Wprowadzone
rozwiązania miały bowiem zastosowanie
także do czynów stanowiących przestępstwo z art. 231 lub art. 296 k.k. (należy
podkreślić, że także mimo uregulowania
stanu wyższej konieczności w art. 26 k.k.).
Do ustawy covidowej 31 marca 2020 r.10
wprowadzono zatem art. 15w w brzmieniu: „Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, deliktu
dyscyplinarnego ani czynu, o którym mowa
w art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19, nabywając towary lub usługi
niezbędne dla zwalczania tej epidemii narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące w tym zakresie przepisy, jeżeli działa
w interesie społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone”.
Po kilkunastu dniach obowiązywania przepis został uchylony 18 kwietnia 2020 r.11,
co było związane z problemem podwójnego
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uregulowania tej samej kwestii. Równolegle
bowiem, od 1 kwietnia 2020 r., wprowadzono art. 10c ustawy covidowej12 w brzmieniu: „Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (…), deliktu dyscyplinarnego ani czynu, o którym
mowa w art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (…), kto
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19, nabywając towary lub usługi
niezbędne dla zwalczania tej choroby zakaźnej, narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące w tym zakresie przepisy, jeżeli
działa w interesie społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych
towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone”.
Z obowiązujących równolegle13 – w okresie od 1 do 17 kwietnia 2020 r. – art. 15w
i art. 10c ustawy covidowej szerszy zakres
miał art. 10c, który statuował brak odpowiedzialności nie tylko za czyny popełnione „w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19” (jak art. 15w
ustawy covidowej), ale także popełnione
„w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19” – objęto nim zatem okres stanu

Ustawą z 31.3.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.
Ustawą z 16.4.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, Dz.U. z 2021 r. poz. 737.
Ustawą z 31.3.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. z 2020 r. poz. 567, ze zm.
Na równoległe obowiązywanie tych dwóch bardzo podobnych przepisów wskazują J. Giezek, P. Kardas:
Wyłączenie odpowiedzialności karnej za nadużycie zaufania i nadużycie władzy publicznej w okresie epidemii
– kilka uwag o osobliwościach epizodycznych regulacji prawnych, „Prokuratura i Prawo”, nr 7-8/2020, s. 8-9.
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zagrożenia epidemicznego. Art. 10c ustawy
covidowej utracił następnie moc 4 września 2020 r. na podstawie art. 36 ust. 1 tej
samej ustawy, w brzmieniu ustalonym przez
ustawę nowelizującą z 14 sierpnia 2020 r.14
Późniejszy wzrost zachorowań nie stał się
już podstawą do ponownego wprowadzenia takiego rozwiązania.
W ten sposób ustawodawca objął szczególną ochroną prawną przed odpowiedzialnością, także z tytułu naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, osoby
zaangażowane w walkę ze skutkami epidemii. Należy zauważyć, że było to wydarzeniem bez precedensu. W tym opracowaniu nie podejmuję analizy przesłanek
zawartych w art. 10c ustawy covidowej,
wymagałoby to bardziej szczegółowych
rozważań15.
Skoro przedstawione wyżej rozwiązania ustawy covidowej już nie obowiązują,
w obecnym stanie prawnym działania i zaniechania związane z przeciwdziałaniem
epidemii COVID-19 należy oceniać w perspektywie wspomnianego wyżej art. 27
uondfp, tj. w ramach ograniczania skutków
zdarzenia losowego. Oczywiście, istotna
jest także ocena z punktu widzenia możliwości postawienia zarzutu winy zgodnie
z art. 19 ust. 2 uondfp. Nie należy zapominać, że odpowiedzialność za naruszenie
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dyscypliny finansów publicznych może
być przypisana wyłącznie w przypadku
stwierdzenia winy po stronie jego sprawcy.
Ponieważ jednak są to „zwyczajne” rozwiązania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
nie będą analizowane w opracowaniu poświęconym szczególnemu ustawodawstwu
„covidowemu”.
Warto zaprezentować stanowisko,
że w toku czynności dokonywanych przez
organ kontroli bardzo trudno jest ocenić
kwestię wyłączenia odpowiedzialności
w szczególnych przypadkach działań
zmierzających do ograniczania skutków
zdarzenia losowego. Jest to zresztą fragment znacznie szerszego i nadal aktualnego
problemu, w jakim zakresie organ kontroli
może i powinien uwzględniać mechanizmy
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, nakazujące ustalenie podstaw dochodzenia odpowiedzialności w konkretnym przypadku.
Dotyczy to np. możliwości uwzględniania znikomego stopnia szkodliwości czynu
dla finansów publicznych, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 uondfp16. Wydaje się zatem,
że należy zachować tu daleko idącą ostrożność, gdyż pełna ocena przesłanek odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych jest kompetencją

Ustawa z 14.8.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2020 r. poz. 1478.
Odnotujmy tylko na marginesie, że w związku z analogicznymi rozwiązaniami co do uchylenia odpowiedzialności karnej, w literaturze zgłoszono istotne uwagi krytyczne w kwestii materialnoprawnej wykładni przesłanek zastosowania
art. 10c ustawy covidowej. Por. J. Giezek, P. Kardas: Wyłączenie odpowiedzialności karnej…, op.cit., s. 11 i nast.
Na wątpliwości w tym zakresie wskazują E. Jarzęcka-Siwik i B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2017, s. 242.
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rzecznika dyscypliny i komisji orzekającej. Nie zmienia to jednak, że – jak to już
wyżej stwierdzono – ze względu na sformułowanie użyte w art. 27 ust. 1 uondfp
(„nie dochodzi się odpowiedzialności”)
organ kontroli nie ma podstaw do kierowania w takiej sprawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Gdy chodzi natomiast o kwestie dotyczące
możliwości przypisania winy sprawcy naruszenia, organ kontroli nie ma w praktyce
narzędzi, które pozwalałyby na ustalenie
wszystkich okoliczności podmiotowych
warunkujących możliwość postawienia
zarzutu zawinionego. W tym zakresie
ocenę powinno pozostawić się rzecznikowi dyscypliny, do którego skierowane
będzie zawiadomienie, i dalej – komisji
orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Na zakończenie tego fragmentu opracowania trzeba dodać, że wobec przytoczonej wyżej treści art. 10c ustawy covidowej
przepis ten – choć już nieobowiązujący
– ma nadal istotne znaczenie, gdy chodzi
o ocenę czynów popełnionych w okresie
jego obowiązywania, czyli od 1 kwietnia
2020 r. do 3 września 2020 r. Osoba naruszająca obowiązujące wówczas przepisy nie popełniła naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, o ile oczywiście
zostały spełnione przesłanki określone w art. 10c ustawy covidowej. Trzeba
wskazać w tym miejscu przepis intertemporalny, zawarty w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
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finansów publicznych. Chodzi o art. 24
ust. 1 uondfp, zgodnie z którym, jeżeli
w czasie orzekania w sprawie o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia
tego naruszenia, stosuje się ustawę nową,
z tym że należy stosować tę obowiązującą w czasie popełnienia naruszenia, jeżeli jest ona względniejsza dla sprawcy.
Nie ulega wątpliwości, że skoro w czasie
popełnienia czynu obowiązywał ustawowy przepis wyłączający odpowiedzialność, to jest to właśnie przykład sytuacji,
gdy w czasie popełnienia naruszenia obowiązywała ustawa względniejsza dla sprawcy. Problemem pozostaje, czy w świetle
ustaleń konkretnej kontroli przeprowadzający ją organ dojdzie do przekonania,
że zostały spełnione wszystkie przesłanki
warunkujące zastosowanie art. 10c ustawy covidowej.

Stosowanie przepisów
o zamówieniach publicznych
W analizowanym okresie doszło do istotnej
zmiany stanu prawnego. Po ponadrocznym okresie vacatio legis, 1 stycznia 2021 r.
weszło bowiem w życie, uchwalone jeszcze przed epidemią, nowe prawo zamówień publicznych17. Zastąpiło ono ustawę
pod tą samą nazwą, uchwaloną w 2004 r.18
Z punktu widzenia niniejszych rozważań
nie ma jednak decydującego znaczenia,
pod rządami której ustawy będzie udzielone i wykonywane zamówienie. Ważne natomiast, czy i w jakim zakresie do udzielania

Ustawa z 11.9.2019 – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., dalej także Pzp. Na
temat nowych regulacji w zamówieniach publicznych piszemy w tym wydaniu „KP” także na s. 99.
Ustawa z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.
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konkretnego zamówienia powinna być
stosowana. Kwestia ta ma pierwszorzędne znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdyż w art. 17 uondfp
zawarto wiele typów naruszeń dyscypliny
związanych z zamówieniami publicznymi.
Warunkiem sine qua non odpowiedzialności na tej podstawie jest to, aby w konkretnym przypadku istniał obowiązek zastosowania prawa zamówień publicznych.
W przeciwnym razie nie może być mowy
o odpowiedzialności za którekolwiek z naruszeń dyscypliny finansów publicznych,
o którym mowa w poszczególnych ustępach art. 17 uondfp.
Przepisy „covidowe” w szerokim zakresie wyłączyły obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych19.
Przede wszystkim, w okresie od 8 marca
do 4 września 2020 r. dotyczyło to zamówień udzielanych w celu przezwyciężenia
epidemii. Art. 6 ust. 1 ustawy covidowej
stanowił, że do zamówień na usługi lub
dostawy niezbędne do przeciwdziałania
COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się
choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona
zdrowia publicznego. Równolegle, na podstawie art. 6 ust. 2 wyłączono także stosowanie Pzp do zamówień udzielanych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
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Polski Fundusz Rozwoju S.A. lub regionalne fundusze rozwoju, o których
mowa w art. 13 ust. 1a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
związanych z realizacją:
1) zadań dotyczących obsługi funduszy
utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych
oraz związanych z realizacją programów
rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych lub
2) zadań związanych z wykorzystaniem
środków pochodzących z takich funduszy,
które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia
COVID-19.
Obecnie powyższe cele związane z wyłączeniem przepisów o zamówieniach publicznych realizuje nowelizacja dokonana
w ustawie z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi. Art. 25 ustawy covidowej wprowadził do niej nowy art. 46c,
zgodnie z którym do zamówień na usługi,
dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym
ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego
lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów
o zamówieniach publicznych.
Podobnie, w art. 15zza ustawy covidowej
przewidziano, że do zamówień na usługi
lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w związku z realizacją

W dalszej części artykułu przedstawiono rozwiązania krajowe. Ze względu na ograniczone ramy artykułu
nie są w tym miejscu omawiane kwestie zgodności tych mechanizmów z rozwiązaniami unijnymi, co wymagałoby odrębnego opracowania. W literaturze zob. na ten temat m.in. M. Nowikowska: Zamówienia publiczne
w czasie pandemii COVID-19, „Cybersecurity and Law” nr 1/2020, s. 119-120.
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zadań związanych z ustalaniem prawa lub
wypłatą świadczenia postojowego, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Także i w tym przypadku zmiana,
choć mająca węższy zakres, okazała się
trwała, gdyż art. 15zza ustawy covidowej
zachował moc obowiązującą. Trwałą zmianę wprowadziła również ustawa covidowa
w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych
na wypadek epidemii w ustawie z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Na podstawie art. 23
ustawy covidowej do ustawy tej dodano
art. 49a w brzmieniu: „W przypadku stanu
zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii
albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się
zakażenia lub choroby zakaźnej, które może
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce
zakaźnej, o których mowa w przepisach
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, wojewoda może
zawrzeć dodatkową umowę na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego związanych z zabezpieczeniem wybranych miejsc
lub dokonanie czynności wykraczających
poza zadania określone w planie, z dysponentem zespołów ratownictwa medycznego. Do tej umowy nie stosuje się przepisów
o zamówieniach publicznych”.
Jak z wynika z powołanych wyżej rozwiązań, zakres wyłączeń stosowania
przepisów o zamówieniach publicznych
jest na tle ustawodawstwa związanego
z epidemią COVID-19 znaczący. Będzie
to miało z pewnością wpływ na ustalenia
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dokonywane przez organy kontroli. Pamiętać jednak trzeba, że nawet w wypadkach,
w których Pzp nie znajdzie zastosowania,
należy przestrzegać dalej zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
Chodzi przede wszystkim o art. 44 ust. 3
pkt 1 ufp, w świetle którego wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem
zasad uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów oraz optymalnego
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Z tego punktu widzenia organy kontroli mają prawo
nadal oceniać udzielanie zamówień, nawet
jeśli wyłączono w odniesieniu do danego
zamówienia obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Przyznać jednak trzeba, że kryteria dokonywania wydatków określony w powołanym
art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp nie przenoszą się
na ewentualną odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w czasie epidemii
wynikają nie tylko z ustawy covidowej,
ale także z późniejszych ustaw, w różny
sposób uzupełniających lub modyfikujących jej rozwiązania. Dotyczy to w szczególności:
• ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-220, której art. 9 stanowi:
„Przez okres trwania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii,
a także przez okres kolejnych trzech
miesięcy od dnia odwołania tego stanu,

Dz.U. z 2021 r. poz. 737 (tzw. tarcza 2.0).
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do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi nabywane przez Instytucję,
niezbędne do zapewnienia realizacji procesu udzielania wsparcia, o którym mowa
w niniejszej ustawie, można nie stosować
przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (…)”;
• ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-221, która w art. 22
wprowadziła zmianę w art. 13 ust. 6 ustawy z 29 października 2010 r. o rezerwach
strategicznych22, nadając mu następujące
brzmienie: „W przypadku ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wykonanie decyzji o utworzeniu rezerw strategicznych, na wniosek ministra
właściwego do spraw zdrowia lub w wyniku nałożenia obowiązku, o którym mowa
w art. 46d ustawy z 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (…) odbywa
się z wyłączeniem ust. 5 oraz przepisów
o zamówieniach publicznych”;
• ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dodatku
solidarnościowym przyznawanym w celu
przeciwdziałania negatywnym skutkom
COVID-1923;
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• ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach
do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu
w związku z wystąpieniem COVID-1924,
która w art. 70 pkt 1 dodała do art. 7 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych25 ustęp 2a
w brzmieniu: „Do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (…), jeżeli wartość zamówienia
jest mniejsza niż progi unijne, o których
mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy”.
Możliwość zmiany umowy
w sprawie zamówienia publicznego

Ustawa covidowa ma także znaczenie
z punktu widzenia dopuszczalności dokonywania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kwestia jest istotna,
ponieważ art. 17 ust. 6 uondfp przewiduje jako typ naruszenia dyscypliny finansów publicznych dokonanie zmiany
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy na usługi społeczne i inne
szczególne usługi lub umowy ramowej

Dz.U. z 2021 r. poz. (tzw. tarcza 3.0).
Dz.U. z 2020 r. poz. 2051, ustawa uchylona 23.2.2021 przez nową ustawę z 17.12.2020 o rezerwach strategicznych, Dz.U. z 2021 r. poz. 255, ze zm. Na podstawie art. 60 pkt 2 tej ustawy przeniesiono powyższe
rozwiązanie do art. 46d ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm., jako ustęp 9 w brzmieniu: W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wykonanie decyzji o utworzeniu rezerw strategicznych, na wniosek
ministra właściwego do spraw zdrowia lub w wyniku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, odbywa
się z wyłączeniem art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (…) oraz przepisów o zamówieniach publicznych.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1068, ze zm.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1072, ze zm. (tzw. tarcza 4.0).
Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, ze zm.
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z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych. Takie zmiany są dopuszczalne wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 144 ustawy – Prawo
zamówień publicznych z 2004 r., a obecnie w art. 454-455 nowej ustawy – Prawo
zamówień publicznych z 2019 r.
Artykuł 15r ustawy covidowej reguluje
tryb postępowania w sytuacji, gdy okaże
się, że epidemia ma wpływ na wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 15r ust. 1 strony
umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie, o ile taki wpływ
wystąpił lub może wystąpić. Potwierdzają go dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, mogące dotyczyć
w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób
świadczących pracę za wynagrodzeniem
na innej podstawie niż stosunek pracy,
które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych
lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów,
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z w ią zanych z przeciwd ziałaniem
COVID-19, o których mowa w art. 11
ust. 1-3;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności
w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają
możliwość wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5,
w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W świetle ust. 2 omawianego artykułu, każda ze stron umowy, o której mowa
w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19
na należyte jej wykonanie. Następnie,
na podstawie art. 15r ust. 3 ustawy covidowej, strona umowy, o której mowa w ust. 1,
na podstawie otrzymanych oświadczeń
lub dokumentów, wymienionych w ust. 1
i 2, w terminie 14 dni od dnia ich uzyskania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności, o których
mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie.
Jeżeli stronie umowy przekazano kolejne
oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania26.
Po wypełnieniu powyższych obowiązków może dojść do zmiany umowy. Art. 15r
ust. 4 ustawy covidowej przewiduje, że zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,

Na temat realizacji obowiązków informacyjnych na tle ustawy covidowej zob. także M. Nowikowska: Zamówienia publiczne w czasie pandemii…, op.cit., s. 120-122.
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o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte jej wykonanie, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (do 31 grudnia 2020 r. powołany był w tym miejscu art. 144 ust. 1 pkt 3
ustawy – Prawo zamówień publicznych
z 2004 r.), w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub
jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy, lub jej części;
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw,
usług lub robót budowlanych;
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy
i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia
wykonawcy;
– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy
50% wartości pierwotnej umowy.
Artykuł 15r ust. 6 ustawy covidowej
przewiduje, że jeżeli umowa w sprawie
zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności
za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, wymieniona w ust. 1,
w stanowisku, o którym mowa w ust. 3,
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przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz na zasadność
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań lub ich wysokość. Rozwiązanie to ma bardzo istotne znaczenie, biorąc pod uwagę obowiązek dochodzenia
roszczeń cywilnoprawnych, do których
należą te wymienione w ustępie 6. Wynika on z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach
publicznych27, zgodnie z którym jednostki
sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny oraz terminowego
podejmowania czynności zmierzających
do wykonania zobowiązania. Niewykonanie tego obowiązku może stanowić podstawę odpowiedzialności za naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 uondfp28.
Konsekwencją wyżej zaprezentowanych
rozwiązań ustawowych odnośnie do modyfikacji umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz dochodzenia przez jednostkę sektora finansów publicznych roszczeń jej dotyczących, jest treść art. 15s
ustawy covidowej. Zgodnie z tym przepisem, nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa

Ustawa z 27.8.2009 o finansach publicznych, Dz.U. z 2021 r. poz. 305, dalej również „ufp”.
Art. 5 ust. 1 uondfp ma następujące brzmienie: Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora
finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego
obliczenia;
2) niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej
jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej
niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;
3) niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej
jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie
do przedawnienia tej należności.
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w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 17 ust. 6
uondfp:
1) nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1,
należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego
na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa
w art. 15r ust. 1;
2) zmiana umowy w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4.
Powyższe rozwiązanie ma bardzo
istotne znaczenie z punktu widzenia
organów przeprowadzających kontrolę
procesu realizacji zamówienia publicznego, a zatem także Najwyższej Izby
Kontroli. Skoro czyny, o których mowa,
nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych, nie mogą stać się
przedmiotem zawiadomienia kierowanego do rzecznika dyscypliny finansów
publicznych29. Można w tym miejscu podnieść, że art. 15s ustawy covidowej tylko
potwierdza wniosek, który i tak wynika
z wcześniej przedstawionych przepisów.
Jeśli nieustalenie lub niedochodzenie należności, a także zmiana umowy mają podstawę w przepisach ustawy covidowej,
to nie można będzie uznać tych zachowań za niezgodne z prawem, nie zostanie też spełniona podstawowa przesłanka odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci
bezprawności. Zaznaczmy na marginesie,
że w art. 15t i 15u ustawy covidowej w analogiczny sposób wyłączono możliwość

29
30

kwalifikowania opisanych wyżej zachowań jako stanowiących czyn zabroniony,
a także będących podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej.
Warto podkreślić, że art. 15r ust. 11 ustawy covidowej stanowi, iż przepisy ust. 1-9
stosuje się odpowiednio do umów w sprawie zamówień publicznych wyłączonych
ze stosowania Pzp. Na marginesie, rozwiązanie rozszerzające zakres zastosowania
przepisów ustawy covidowej o zmianie
umowy w sprawie zamówienia publicznego na umowy, które nie podlegają przecież przepisom ustawy Prawo zamówień
publicznych można ocenić co najmniej
jako kontrowersyjne30.
Forma umowy

Wśród przepisów dotyczących zamówień publicznych na uwagę zasługuje
także art. 15r ust. 10, dotyczący formy
umowy. Stanowi on, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii oraz związanych z nimi
ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy
w sprawie zamówienia publicznego zawierane są pod rygorem nieważności w formie
pisemnej, albo za zgodą zamawiającego,
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Z mocy art. 77 § 1 k.c. regulacja ta będzie miała zastosowanie także do określenia formy zmiany umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Ma to znaczenie dla odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, ponieważ niezastosowanie przepisów o formie

Obszerniej na temat art. 15s ustawy covidowej zob. P. Falenta: Ustawa COVID-19…, op.cit., s. 10-12.
Co do tej kwestii zob. M. Falkowska: Wpływ „tarczy antykryzysowej” na zamówienia publiczne, LEX/el. 2020.
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umowy w sprawie zamówienia publicznego
jest także stypizowane jako odrębne naruszenie dyscypliny finansów publicznych
na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 uondfp.
Jest nim zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej
bez zachowania formy określonej przepisami o Pzp.
Dochodzenie roszczeń
przez zamawiającego

Na zakończenie omawiania kwestii związanych z realizacją zamówień publicznych
odnotować trzeba rozwiązanie, w świetle którego zostaje osłabiony obowiązek
dochodzenia pewnych roszczeń przez zamawiającego. Zgodnie z art. 15r1 ust. 1
ustawy covidowej, w okresie ogłoszenia
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii w związku z COVID-19 i przez
90 dni od dnia odwołania stanu, który
obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie
może potrącić kary umownej zastrzeżonej
na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa
w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności,
a także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,
o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii31. Istnienie takiego
rozwiązania ma znaczenie dla odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, choć już nie na podstawie
art. 17 uondfp, lecz art. 5 uondfp. Inne
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przypadki wyłączenia odpowiedzialności
z art. 5 uondfp zostaną zaprezentowane
w dalszej części artykułu.

Szczególne przypadki
wyłączenia odpowiedzialności
Gdy chodzi o wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych z tytułu nieustalenia lub niedochodzenia należności, a także z tytułu
zmian umowy, to obok wspomnianych
wyżej przepisów związanych z zamówieniami publicznymi, wyłączenia przewidziane są także w odniesieniu do innych
sfer funkcjonowania jednostek sektora
finansów publicznych.
Dotyczy to w szczególności należności
powstałych w związku z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem umowy,
o której mowa w art. 15zzzzzb ust. 1 ustawy covidowej, tj. o wsparcie realizacji zadania
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego lub umowy zawartej w trybie
określonym w art. 11a-11c lub art. 19a ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawartej
w okresie przed ogłoszeniem stanu zagrożenia
epidemicznego z powodu COVID-19. Zgodnie z art. 15zzzzzc pkt 1-3 ustawy covidowej
nie stanowią naruszeń dyscypliny finansów
publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1 i 2, art. 8 pkt 2 i 3 oraz art. 9 pkt 2 i 3
uondfp, zachowania polegające na nieustaleniu lub niedochodzeniu od organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Obszerniej na ten temat zob. M. Nowikowska: Zamówienia publiczne w czasie pandemii…, op.cit.., s. 124-126
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należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
umowy, o której mowa w art. 15zzzzzb ust. 1
ustawy covidowej, a także zmiana umowy
zgodnie z art. 15zzzzzb ust. 2 tej ustawy
oraz odstąpienie od dochodzenia należności, o którym mowa w art. 15zzze ust. 2-3a,
art. 15zzzf i art. 15zzzg ust. 2 ustawy covidowej32.
W analogiczny sposób ustawa covidowa
rozwiązuje w odniesieniu do dyscypliny
finansów publicznych problem dochodzenia należności pieniężnych, o których
mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami33, z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie.
Zgodnie z art. 15zzze ust. 1 ustawy covidowej, należności te, przypadające za okres
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, mogą być umarzane w całości
albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach
powiatu, wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej, bez zgody wojewody. Z kolei w świetle art. 15zzze ust. 2
ustawy covidowej, starosta lub prezydent
miasta na prawach powiatu wykonujący
zadania z zakresu administracji rządowej
bez zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia należności, o których mowa
w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego
płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu
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COVID-19. Analogicznie ukształtowaną kompetencję przewiduje dla ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa art. 15zzze ust. 3
ustawy covidowej w odniesieniu do nieruchomości określonych w art. 60 ust. 1
ugn (tj. znaczącej części nieruchomości
wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa).
Kierownicy państwowych jednostek
organizacyjnych, na rzecz których ustanowiono trwały zarząd w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, mogą także
odstąpić od dochodzenia należności z tytułu oddania jej w najem, dzierżawę lub
użytkowanie, przypadających za okres
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii na wniosek podmiotu, którego
płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych na skutek
COVID-19 (art. 15zzze ust. 3a ustawy
covidowej).
Jak widać, w warunkach epidemii ulega
znaczącej modyfikacji zakres zastosowania
art. 5 uondfp, ze względu na dopuszczenie w wielu sytuacjach możliwości powstrzymania się przez właściwe podmioty od pobierania należności związanych
z gospodarowaniem nieruchomościami,
w szczególności przez umorzenie w całości
albo w części, a także odroczenie lub rozłożenie ich spłaty na raty.
W odniesieniu do należności przypadających jednostkom samorządu terytorialnego

Dla kompletności rozważań przytaczam oznaczenie tych przepisów, jednak ze względu na ograniczenia
niniejszego tekstu nie podaję ich szczegółowej treści.
Dz.U. z 2021 poz. 1899, dalej także „ugn”.
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(JST), art. 15zzzf stanowi, że ich organ
stanowiący może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia
należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających JST lub jej jednostkom
organizacyjnym, wymienionym w art. 9
pkt 3, 4 i 13 ufp34, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19
i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.
Rozwiązania zawarte w ustawie covidowej związane są jednocześnie z regulacją
ustawy o finansach publicznych, dotyczącą
ulg w spłacie należności przypadających
tym jednostkom oraz ich jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3,
4 i 13 ufp. Artykuł 59 ust. 1 i 2 ufp przyznaje organowi stanowiącemu samorządu kompetencje do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych, mających
charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organu
lub osoby uprawnionych do ich udzielania.
W związku z tym ogólnym rozwiązaniem
art. 59 ust. 1 i 2 ufp ustawa covidowa przewiduje w art. 15zzzg ust. 1, że do czasu
określenia przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego zasad udzielania
ulg, które dotyczą należności pieniężnych
z tytułu oddania nieruchomości w najem,
dzierżawę lub użytkowanie przypadających
za okres stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii jednostce samorządu
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terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3,
4 i 13 ufp, mogą być one umarzane, a terminy spłaty zostać odroczone lub płatność
tych należności zostać rozłożona na raty
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
zarząd powiatu albo zarząd województwa.
Z kolei z art. 15zzzf ustawy covidowej
wynika, że organ stanowiący JST może,
w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających samorządowi terytorialnemu lub jego
jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ufp, w stosunku
do podmiotów, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z COVID-19
i które złożą stosowny wniosek. Natomiast
w świetle art. 15zzzg ust. 2 ustawy covidowej, do czasu podjęcia uchwały, o której
mowa w art. 15zzzf, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd
województwa może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności, wymienionych w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego płynność uległa pogorszeniu w związku
z COVID-19.
Także rozwiązania, o których mowa
wyżej, mają bardzo istotne znaczenie
z punktu widzenia tematyki niniejszego opracowania. Stosowanie ulg w spłacie należności, będące jednym z najistotniejszych zagadnień związanych z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych wymienionych
w art. 5 uondfp, pozostaje stale przedmiotem badań organów przeprowadzających

Chodzi o jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury.
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kontrolę gospodarki finansowej jednostek
sektora finansów publicznych.
Wyżej wskazane przykłady nie wyczerpują listy tych wszystkich rozwiązań
ustawodawstwa związanego z epidemią
COVID-19, które dotyczą spraw prawnofinansowych wiążących się z problematyką dyscypliny finansów publicznych, pozostających w orbicie zainteresowań organów kontroli, w tym także NIK. Jako jeden
z dalszych przykładów można wskazać
także art. 15zj ustawy covidowej, dotyczący działań związanych z rozliczaniem
dotacji. W świetle tego przepisu nastąpiło
przedłużenie terminów do zatwierdzenia
takich rozliczeń, w związku z realizacją
zadań związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19. Zatwierdzenie rozliczenia
dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, o którym mowa w art. 152 ust. 2
ufp, powinno nastąpić w tych przypadkach
w terminie 60 dni od dnia jego przedstawienia, a w przypadku dotacji na realizację
zadania za granicą – 120 dni od dnia przedstawienia. Niedotrzymanie tych terminów,
stanowiąc naruszenie art. 152 ust. 2 ufp,
wyczerpuje znamiona naruszenia dyscypliny
finansów publicznych określonego w art. 8
pkt 2 uondfp.

Stan epidemii
a przedawnienie karalności
Ustawodawstwo związane z epidemią
COVID-19 miało także, choć raczej krótko
trwały, wpływ na bieg terminów przedawnienia karalności określonych w art. 38
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ust. 1 uondfp. Zgodnie z tym przepisem
karalność naruszenia dyscypliny finansów
publicznych ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły 3 lata. Jeśli jednak w tym
okresie wszczęto postępowanie, karalność
ustaje z upływem 2 lat od jego zakończenia.
Co do zasady, obowiązywanie stanu epidemii nie ma wpływu na bieg terminu
przedawnienia karalności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych. Dochodzenie odpowiedzialności jest w tym czasie możliwe, choć oczywiście zdarzają się
okresy większych utrudnień, np. w związku z zawieszaniem działalności orzeczniczej z powodu kolejnych fal zachorowań.
Jednak na początku epidemii ustawodawca zdecydował o czasowym zawieszeniu biegu terminu przedawnienia karalności. Dotyczy to okresu od 31 marca
2020 r. do 24 maja 2020 r., obejmującego
łącznie 54 dni. Wynikało ze szczególnego uregulowania zawartego w art. 15zzr
ust. 1 pkt 3 ustawy covidowej. W świetle tego przepisu, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19, bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów
przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Przepis ma zastosowanie m.in. w odniesieniu do przedawnienia karalności, o którym mowa w art. 38 ust. 1 uondfp. W piśmie skierowanym do przewodniczących
komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych35,

Pismo przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej z 23.9.2020 (BDF1.4840.21.2020). Było skierowane do przewodniczących komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
ale także do członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę. Identyczne pismo do rzeczników dyscypliny finansów publicznych skierował również Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.
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przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej (GKO) zwrócił uwagę, że terminy
określone w ustawie o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostały określone w przepisach prawa
administracyjnego, a nie karnego lub prawa
o wykroczeniach. Wspomniany art. 15zzr
ust. 1 pkt 3 wprowadzono do ustawy covidowej przez art. 1 pkt 14 ustawy z 31 marca
2020 r. nowelizującej ustawę covidową,
obowiązującej od 31 marca 2020 r.36 Z kolei
uchylenie tego przepisu nastąpiło 16 maja
2020 r. na podstawie art. 46 pkt 20 ustawy z 14 maja 2020 r., m.in. nowelizującej
ustawę covidową37. Natomiast art. 68 ust. 2
ustawy z 14 maja 2020 r. stanowi, że terminy, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 ustawy covidowej, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia
wejścia w życie ustawy z 14 maja 2020 r.
W konsekwencji termin przedawnienia karalności czynów stanowiących naruszenie
dyscypliny finansów publicznych ponownie zaczął bieg od 24 maja 2020 r. Okres
wstrzymania biegu terminu przedawnienia
wyniósł zatem 54 dni. Przewodniczący
GKO zauważył przy tym, że odpowiednio
krótszy będzie okres przedłużenia karalności w odniesieniu do czynów popełnionych
w okresie od 1 kwietnia 2020 r,. do 15 maja
2020 r., natomiast przedłużenie terminu przedawnienia karalności nie będzie
miało zastosowania do czynów popełnionych po 15 maja 2020 r., ze względu na to,
że od 16 maja 2020 r. nie obowiązywał już
art. 15zzr ustawy covidowej.
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Opisany wyżej mechanizm przedłużenia okresu przedawnienia karalności
naruszenia dyscypliny finansów publicznych popełnionych przed 16 maja 2020 r.
może mieć istotne znaczenie w procesie
dochodzenia odpowiedzialności z tego tytułu. Dotyczy to także ustaleń organów
kontroli. Na uwagę zasługuje cytowany
wyżej art. 38 ust. 1 zd. 2 uondfp, w świetle
którego, jeżeli w okresie trzech lat od daty
popełnienia czynu wszczęto postępowanie
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karalność ustaje z upływem dwóch
lat od zakończenia tego okresu. Jeśli zatem
organ kontroli skieruje do rzecznika dyscypliny finansów publicznych stosowne zawiadomienia o naruszeniach popełnionych
w okresie niewiele krótszym od trzech
lat, to pytanie, czy rzecznik zdoła wydać
postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Skuteczne wszczęcie
takiego postępowania skutkuje zaś przedłużeniem o dwa lata terminu przedawnienia karalności.
Doliczenie 54 dni do okresu przedawnienia karalności może mieć istotne znaczenie dla organu kontroli, również dlatego,
że w razie upływu terminu przedawnienia nie ma już podstaw do kierowania zawiadomienia. W artykule 38 ust. 1 zd. 1
uondfp mowa bowiem o tym, że w razie
upływu terminu przedawnienia „karalność
naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje”. Skierowanie zawiadomienia
jest w istocie pierwszą czynnością zmierzającą do dochodzenia odpowiedzialności

Ustawa powołana w przyp. 10.
Ustawa z 14.5.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. z 2020 r. poz. 875, ze zm.
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(bowiem w świetle art. 93 ust. 1 uondfp
mamy tu do czynienia z profesjonalnym
zawiadamiającym). Zgodzić się zatem należy z poglądem wyrażonym przez autorów
komentarza do ustawy o Najwyższej Izbie
Kontroli, że „nie kieruje się zawiadomienia w przypadku wystąpienia negatywnej
przesłanki procesowej, jaką jest przedawnienie karalności takiego czynu – art. 38
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”38.
Reasumując, ogłoszenie stanu epidemii
nie miało zasadniczego znaczenia dla biegu
terminów karalności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dotyczyło
bowiem stosunkowo krótkiego okresu.
Z drugiej jednak strony – biorąc pod uwagę
znaczącą liczbę postępowań w takich sprawach – w pewnych sytuacjach wspomniany okres 54 dni może mieć akurat decydujące znaczenie dla oceny, czy nastąpiło
przedawnienie karalności.

Podsumowanie
Ustawodawstwo związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID19 dotyczy także zagadnień związanych
z dyscypliną finansów publicznych,
a przez to ma znaczenie dla praktyki
działalności organów kontroli, których
kompetencje obejmują tę sferę. W toku
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działalności kontrolnej podejmowanej
w najbliższych miesiącach i latach niewątpliwie trzeba będzie uwzględniać
szczególne rozwiązania ustawy covidowej i innych ustaw związanych z epidemią.
Ważne, aby pamiętać, że mają one wpływ
na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Należy jednak
zwrócić uwagę, że przedstawione wyżej
kwestie dotyczą prawnomaterialnych podstaw odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ani bowiem
ustawa covidowa, ani inne przepisy prawa
powszechnie obowiązującego nie zmieniły reguł dochodzenia odpowiedzialności
za takie naruszenia. W szczególności dotyczy to opracowywania i kierowania zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów
publicznych, co odbywa się na niezmienionych zasadach. Również bez zmian pozostają przepisy regulujące tryb postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych39.

dr WOJCIECH ROBACZYŃSKI
prof. UŁ, ORCID: 0000-0001-7904-7677
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego,
doradca prawny w Delegaturze NIK w Łodzi

E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, op.cit., s. 242.
Pomijam pewne zmiany w przepisach regulujących kwestie doręczeń w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Sprawa ta, istotna głównie dla stron postępowania pozostaje w orbicie zainteresowań organów kontroli tylko jako składających zawiadomienia – otrzymujących postanowienia
rzeczników dyscypliny w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz ewentualnego
umorzenia postępowania. Wymagałoby to już jednak odrębnego opracowania.
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ABSTRACT
Changes in the Area of Public Finance Discipline – Significance for Audit Bodies
During the Pandemic
The spread of SARS-CoV-2 virus and the related COVID-19 disease has had a great
impact on the social and economic lives in all countries. This new threat, which nobody knew before, forced the states to introduce special legal solutions in the years
2020–2021, the aim of which had been to reduce the effects of the pandemic, not
only medical, but social and economic as well. It is also related to the regulations
introduced in Poland, the results of which will for sure exceed the very duration of
the pandemic. The article analyses the regulations included in the Act of 2 March
2020 on the detailed solutions related to prevention, counteracting and fighting
COVID-19 – the basic law for the fight against the results of the pandemic, as well
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as in the other acts of high significance to the responsibility for breaches of the public finance discipline. The vast part of the new legal solutions is related to the very
fight against pandemic and the resulting limitations of e.g. business, educational
and cultural activity. At different times and in various scope these are also related
to the freedom of movement and organisation of family and official events. Apart
from limitations, provisions have been introduced foreseeing compensations for
specific groups of entrepreneurs who suffer losses due to these provisions. Next
to ad hoc solutions, the new legislature has also caused deep changes in some other
areas. The article presents the solutions introduced as a result of the epidemic that
are of importance from the perspective of the public finance discipline, especially
in the context of audit bodies activities. Beyond doubt, the regulations related to
the epidemic will have an impact on the scope of responsibility for breaches of the
public finance discipline. They will be significant to the audit bodies that operate
in the broadly understood public sphere, and that can submit notifications to public
finance discipline officials. The highest number of such notifications is submitted by
regional accounting chambers, which is evidenced in the annual report of the Chief
Public Finance Discipline Officer and other public finance discipline officers. The
latest reports read that out of 1,807 notifications submitted in 2020, 441 were submitted by regional accounting chambers. The activity of the Supreme Audit Office
is also visible here, as it submitted 73 notifications in 2020.
Wojciech Robaczyński, PhD, Faculty of Law and Administration of the University of
Łódź. Legal Advisor at the Regional Branch of NIK in Łódź
Key words: COVID-19, public finance discipline, pandemic, public procurement, exclusion
of liability
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Organizacja i koszty głosowania

Kontrola przygotowania wyborów
korespondencyjnych Prezydenta RP
BOGDAN SKWARKA

Na 10 maja 2020 r. ustalono termin przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jednak ze względu na pandemię COVID-19 głosowanie w lokalach
wyborczych było ryzykowne, a ponadto znaczna liczba obywateli z powodu kwarantanny
czy izolacji nie mogłaby wziąć w nich udziału. Prezes Rady Ministrów na podstawie
decyzji administracyjnych polecił dwóm spółkom Skarbu Państwa – Poczcie Polskiej S.A.
(dalej PP) i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (dalej PWPW) – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w trybie korespondencyjnym. Wszystkie kwestie
z tym związane, w tym koszty, miały być ustalone w umowach zawartych ze spółkami,
odpowiednio przez Ministra Aktywów Państwowych (dalej Minister AP) oraz Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej Minister SWiA). Najwyższa Izba Kontroli
wykazała, że premier przekroczył swoje uprawnienia. W dniu wydania decyzji wszelkie
czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem elekcji należały bowiem do organów wyborczych, a ponadto nie istniał żaden przepis rangi ustawowej dający podstawę
do przeprowadzenia powszechnych wyborów korespondencyjnych. Wybory prezydenckie
nie odbyły się jednak 10 maja 2020 r., a ministrowie nie podpisali umów ze spółkami.
Te zaś poniosły koszty. Za wybory, których nie było, polski podatnik zapłacił w sumie
56 450,4 tys. zł1. Izba ujawniła także inne nieprawidłowości, a w konsekwencji negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów korespondencyjnych i skierowała do prokuratury 5 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

Wstęp
Począwszy od 20 marca 2020 r. wprowadzono w Polsce stan epidemii, spowodowany

1
2

chorobą COVID-19, wywoływaną przez
koronawirus SARS-CoV-22, z powodu gwałtownie rosnącej liczby chorych

Według stanu na 31.1.2021.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.3.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii, Dz.U. poz. 491, ze zm.
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i zmarłych3. W tym okresie kończyła się kadencja urzędującego Prezydenta RP. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji, zobowiązany był do wyznaczenia
daty wyborów prezydenckich na dzień
przypadający nie wcześniej niż na 100 dni
i nie później niż 75 dni przed upływem kadencji głowy państwa. Marszałek, postanowieniem z 5 lutego 2020 r., wyznaczyła
datę wyborów Prezydenta RP na 10 maja
2020 r.4
Prezes Rady Ministrów (dalej także Prezes RM lub premier) na podstawie art. 11
ust. 2, w zw. z art. 2a i 3 ustawy z 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych5 (dalej ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19) wydał Poczcie Polskiej S.A.
i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., polecenie, w drodze decyzji administracyjnych, podjęcia działań dotyczących organizacji i przeprowadzenia wyborów
prezydenckich w trybie korespondencyjnym.
W przypadku PP Prezes RM6 polecił
przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz pozyskanie koniecznych zasobów materiałowych i kadrowych. Miało
to być sfinansowane z części budżetowej, której dysponentem jest minister

3

4
5
6
7
8
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właściwy do spraw aktywów państwowych, czyli Minister Aktywów Państwowych oraz na podstawie umowy zawartej
przez tego ministra z PP.
Jeżeli chodzi o PWPW, Prezes RM polecił7 realizację działań służących przeciwdziałaniu COVID-19, polegających
na wydrukowaniu odpowiedniej liczby
kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń
o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, niezbędnych do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Jak określono w decyzji, te działania
miały zostać sfinansowane z części budżetowej, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw wewnętrznych, czyli
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na podstawie umowy zawartej
przez niego z PWPW. Decyzje podlegały
natychmiastowej wykonalności.
Obie spółki przystąpiły do wykonania
polecenia Prezesa RM, ponosząc koszty
z tego tytułu. W mediach pojawiły się doniesienia o dużych nakładach finansowych,
ale ich dokładna wysokość nie była znana
przed rozpoczęciem kontroli.
10 maja 2020 r. jednak nie doszło do wyborów, a Państwowa Komisja Wyborcza
(dalej także PKW)8 ostatecznie potwierdziła brak możliwości przeprowadzenia
głosowania w tym terminie.

W marcu 2020 r. było 2311 osób zarażonych, 33 osoby zmarły, a w kwietniu 2020 r. – 10 566 osób zarażonych i 613 zgonów. Dane za <https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,koronawirusw-polsce--liczba-zakazen---w-lipcu-padl-rekord,artykul,95315283.html>.
Dz.U. poz. 184.
W brzmieniu obowiązującym 16.4.2020, Dz.U. poz. 1842, ze zm.
Decyzja nr BPRM.4820.2.3.2020 z 16.4.2020.
Decyzja nr BPRM.4820.2.4.2020 z 16.4.2020.
Uchwała nr 129/2020 z 10.5.2020 w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. poz. 967.
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Najwyższa Izba Kontroli (dalej także
NIK lub Izba), biorąc pod uwagę wiele
wniosków o przeprowadzenie kontroli
w tej sprawie, przeprowadziła kontrolę doraźną „Działania wybranych podmiotów w związku z przygotowaniem
wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem
głosowania korespondencyjnego” (dalej
także kontrola wyborów kopertowych)9.
Dotyczyła okresu od 5 lutego do 23 października 2020 r. i obejmowała podmioty
zaangażowane w wybory oraz organizację
głosowania, a zatem: Kancelarię Prezesa
Rady Ministrów (dalej KPRM), Ministerstwo Aktywów Państwowych (dalej MAP),
Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych (dalej także MSWiA), PP
i PWPW. Mimo że miała charakter doraźny, co oznacza węższy zakres i prowadzenie jej z udziałem mniejszej liczby
jednostek kontrolnych NIK, jednak z racji
wagi tego badania zaangażowano do niej
pięć jednostek kontrolnych: Departament
Administracji Publicznej; Departament
Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego;
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji; Departament Infrastruktury oraz Departament Prawny
i Orzecznictwa Kontrolnego.
NIK szukała odpowiedzi na pytania:
czy Prezes RM miał uprawnienia do podjęcia działań dotyczących wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 r.
w trybie korespondencyjnym i czy KPRM

9

10

Bogdan Skwarka

prawidłowo wykonywała swoje obowiązki dotyczące wyborów; czy Minister AP
i Minister SWiA właściwie wykonywali
zadania w zakresie organizacji wyborów
prezydenckich, a także czy PP i PWPW
prawidłowo realizowały działania związane z tymi wyborami.
Podejmując kontrolę wyborów kopertowych Najwyższa Izba Kontroli posiadała
wiedzę o sytuacji epidemicznej w kraju
w okresie podejmowania decyzji przez Prezesa RM. Izba zgodnie z art. 203 Konstytucji i art. 5 ustawy z 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli10 (dalej ustawa
o NIK) jest zobowiązana do stosowania
wyłącznie czterech kryteriów: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
Nie ma w tym katalogu kryterium słuszności czy wyższej konieczności. Ponadto,
nawet tak trudna sytuacja nie mogła wyłączać stosowania przepisów Konstytucji RP,
a zwłaszcza art. 7 stanowiącego, że organy
władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa.

Brak podstaw prawnych
Kluczowe w KPRM było ustalenie podstaw prawnych do wydania przez Prezesa RM poleceń PP i PWPW. Nie ulega
wątpliwości, że na mocy art. 11 ust. 2
ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19,
w brzmieniu obowiązującym od 31 marca
do 17 kwietnia 2020 r., premier mógł wydawać spółkom wiążące polecenia. Przepis ten stanowił, że Prezes RM z własnej
inicjatywy lub na wniosek wojewody,

Informacja o wynikach tej kontroli została opublikowana na stronach internetowych NIK, nr ewid.
79/2021/D/20/502/KAP, Departament Administracji Publicznej NIK, maj 2021 r.
Dz.U z 2020 r. poz. 1200, ze zm.
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po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki może, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać
polecenia obowiązujące inne, niż wymienione w ust. 111, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom.
Miały być wydawane w drodze decyzji
administracyjnej i podlegały natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagały
uzasadnienia.
Na podstawie przytoczonego przepisu
ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 Prezes RM mógł wydawać pisemne polecenia
PP i PWPW pod warunkiem, że rzeczywiście dotyczyły przeciwdziałania pandemii
koronawirusa. Powstaje jednak pytanie,
czy miał prawo czynić to w takim zakresie, w jakim określono to w decyzjach
z 16 kwietnia 2020 r. Premier polecił PP
„podjęcie i realizację niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., w trybie korespondencyjnym”, zaś PWPW polegających
na „wydrukowaniu odpowiedniej liczby
kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń
o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, niezbędnych do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego”.
Należy zwrócić uwagę na treść polecenia wydanego PWPW, z którego wyraźnie
wynika, że dotyczy ono wydrukowania

11

12
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pakietu wyborczego, a więc konkretnego
działania, nie zaś przygotowania do jego
wydrukowania.
Kontrola wykazała, że Prezes RM wydając decyzje o takiej treści przekroczył
swoje uprawnienia. Wynika to z dwóch
przesłanek. Po pierwsze, 16 kwietnia
2020 r. obowiązywały przepisy ustawy
z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy12,
które czynności związane z organizowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich powierzały PKW i Krajowemu
Biuru Wyborczemu (dalej KBW). Artykuł 157 § 1 Kodeksu wyborczego statuuje PKW jako najwyższy organ wyborczy
właściwy w sprawach przeprowadzenia
wyborów i referendów. Do zadań KBW
należy natomiast zapewnienie warunków
organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów
oraz referendów w zakresie określonym
w Kodeksie oraz innych ustawach (art. 187
§ 2 Kodeksu wyborczego).
Zgodnie z art. 294 § 1 Kodeksu wyborczego, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadzają: PKW, okręgowe komisje wyborcze i obwodowe komisje wyborcze. Wymaga podkreślenia, że art. 307
Kodeksu stanowi, że to PKW, po sporządzeniu listy kandydatów, zarządza wydrukowanie potrzebnej liczby kart do głosowania i wspólnie z okręgowymi komisjami wyborczymi zapewnia dostarczenie
ich obwodowym komisjom wyborczym.

Przepis art. 11 ust. 1 ustawy uprawniał wojewodów do wydawania poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu
terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Dz.U z 2020 r. poz. 1319.
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Ponadto na podstawie art. 40 § 5, PKW
uchwałą nr 29/2020 z 24 lutego 2020 r.13
określiła wzór kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a zgodnie z art. 73 Kodeksu, karty
do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej
komisji wyborczej ds. przeprowadzenia
głosowania w obwodzie są nieważne.
Z powyższych przepisów wynika więc
jasno, że uprawnienie do zarządzenia
przygotowania do wyborów, w tym drukowania kart do głosowania oraz określenia ich wzoru przysługiwało PKW. Należy
dodać, że 18 kwietnia 2020 r. ustawodawca
ograniczył wprawdzie stosowanie przepisów Kodeksu wyborczego14, ale nie miało
to znaczenia dla oceny działań Prezesa RM,
gdyż ograniczenia te weszły w życie już
po wydaniu decyzji, a ponadto nie upoważniały go do działania za PKW i KBW.
Po drugie, w dniu wydania decyzji
przez Prezesa RM nie było ustawowych
podstaw do organizowania powszechnych
wyborów korespondencyjnych. Obowiązujące wówczas przepisy Kodeksu wyborczego ograniczały krąg osób mogących brać
udział w takim głosowaniu do osób niepełnosprawnych, podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji

13
14

15
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w warunkach domowych, a także tych,
które skończyły 60 lat. Kodeks nie dopuszczał natomiast przeprowadzenia powszechnych wyborów korespondencyjnych z udziałem innych wyborców. Taka
możliwość została dopiero wprowadzona
9 maja 2020 r., kiedy weszła w życie ustawa z 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych
zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.15
Tym samym, począwszy od 16 kwietnia
2020 r., tj. wydania przez Prezesa RM decyzji polecających PP i PWPW przygotowanie i podjęcie działań zmierzających
do przeprowadzenia powszechnych wyborów korespondencyjnych, aż do 9 maja
2020 r., kiedy powstały podstawy prawne
do przeprowadzenia takiego głosowania,
utrzymywał się stan niezgodny z prawem.
Prezes RM wydając polecenie wydrukowania kart do głosowania PWPW wyłączył ustawowe uprawnienia Państwowej Komisji Wyborczej. Było to wydarzenie bez precedensu, bowiem wyłączenia
dokonał decyzją administracyjną, która
jest indywidualnym aktem z zakresu
prawa administracyjnego, niemającego
charakteru normatywnego i powszechnie obowiązującego oraz niewymienionego

M. P. poz. 251.
Na podstawie art. 102 ustawy z 16.4.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. z 2021 r. poz. 737, ze zm., który wszedł w życie 18.4.2020, ustawodawca wprowadził ograniczenia stosowania przepisów Kodeksu wyborczego przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych
na Prezydenta RP. Zgodnie z jego treścią, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
w 2020 r., nie stosuje się przepisów Kodeksu wyborczego w zakresie: m.in. głosowania korespondencyjnego
oraz ustalania przez PKW wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.
Dz.U. poz. 827. Ustawa uchylona 2.6.2020 przez art. 27 ustawy z 2.6.2020 o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością
głosowania korespondencyjnego, Dz.U. poz. 979.
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w Konstytucji jako źródło prawa, w przeciwieństwie do ustawy – Kodeks wyborczy, która jest aktem normatywnym, powszechnie obowiązującym i stanowiącym
źródło prawa. Decyzje Prezesa RM nie
tylko naruszały przepisy tego Kodeksu, ale
także przytoczony już art. 7 Konstytucji.
W związku z ustaleniami kontroli
w KPRM 25 maja 2021 r. NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury dotyczące
Prezesa RM i Szefa KPRM. Wskazała na naruszenie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, skutkującego wydatkowaniem z budżetu państwa kwoty w łącznej
wysokości 56 450,4 tys. zł z tytułu rekompensaty dla PP i PWPW. Zdaniem Izby
wyczerpywało to znamiona czynu zabronionego określonego w art. 231 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny16.

Analizy prawne
Podejmując decyzje zawierające polecenia dla PP i PWPW, Prezes RM dysponował dwiema pisemnymi analizami
prawnymi (opiniami) podmiotów najbardziej odpowiednich do sporządzenia takich analiz. Był to Departament Prawny
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dalej
DP KPRM) i Prokuratoria Generalna RP
(dalej PG RP)17. Podmioty te powinny
„ostrzegać” premiera albo przynajmniej
wskazywać na ewentualne możliwości
naruszenia przez niego prawa, i tak uczyniły. Opinie, z racji swojego charakteru

16

17

18
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prawnego nie były wiążące dla Prezesa
RM, ale warto je przytoczyć, ponieważ
w sposób jednoznaczny i bezsporny wskazywały na brak podstaw prawnych do wydania przez Prezesa RM wspomnianych
decyzji na postawie art. 11 ust. 2 ustawy
o przeciwdziałaniu COVID-19.
W analizie DP KPRM i PG RP, inaczej
niż NIK, nie skupiły się na treści decyzji, ale na podstawie prawnej określonej
w powołanym art. 11 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, jednak doszły
do takiego samego wniosku. W reasumpcji analizy DP KPRM wskazano na brak
podstaw do wydania przez Prezesa Rady
Ministrów decyzji administracyjnej polegającej na poleceniu spółce Poczta Polska
przeprowadzenia de facto wyborów powszechnych na podstawie art. 11 ust. 2
tzw. specustawy. DP KPRM stwierdza,
że „zadania, jakie miałaby wykonywać
Poczta Polska S.A. nie mają bezpośredniego związku z przeciwdziałaniem
COVID-19, ale z organizacją nadchodzących wyborów prezydenckich”18. Podobnie
PG RP stwierdza, że „w obecnym stanie
prawnym, tj. przed wejściem w życie ustawy o wyborach, wydanie polecenia nie jest,
jak się wydaje, możliwe. Nie została bowiem spełniona przesłanka wydania polecenia, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy
o COVID-19, tj. cel polegający na przeciwdziałaniu COVID-19, skoro głosowanie
korespondencyjne w sposób powszechny

Dz.U. z 2020 r. poz. 1444, ze zm. Przepis ten statuuje tzw. przestępstwo urzędnicze, tj. działanie na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego przez przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków.
Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z 15.12.2019 o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, Dz.U. z 2020 r. poz. 762, ze zm. PG RP przygotowuje raporty, analizy i stanowiska obejmujące zagadnienia prawne oraz wydaje opinie prawne.
Opinia przesłana Szefowi KPRM mailem 13.4.2020, Informacja o wyborach kopertowych, s. 22 i 23.

Nr 5/wrzesień-październik/2021

43

kontrola i audyt
nie jest jeszcze prawnie dopuszczalne19”.
Co więcej, w analizie DP KPRM zawarto
wskazania dotyczące konsekwencji podpisania przez Prezesa RM takich decyzji.
Wskazywano na odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu oraz odpowiedzialność majątkową funkcjonariusza
publicznego za rażące naruszenie prawa.
Obok tych dwóch opinii KPRM dysponowała inną ekspertyzą prawną datowaną na 16 kwietnia 2020 r.20, w której
odmiennie niż w opiniach DP KPRM
i PG RP stwierdzono, że projekty decyzji administracyjnych realizują dyspozycję zawartą w treści art. 11 ust. 2
oraz ust. 2a i ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 i nie naruszają
obowiązujących przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, w tym w szczególności norm wynikających z Kodeksu
wyborczego. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na szerszą polemikę,
trudno jednak zgodzić się z takim poglądem, choćby z jednego względu. Jej autor
uzasadnia stanowisko tym, że polecenia
skierowane do spółek zawierały zadania
o charakterze techniczno-organizacyjnym wobec całego procesu wyborczego,
np. w postaci przygotowania odpowiednich druków czy zaplecza organizacyjnego
i technicznego dostarczenia materiałów
do głosowania. Pominięto, że Prezes RM
w decyzji skierowanej do PWPW polecił

19
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wprost wydrukowanie kart do głosowania, a zarządzenie przygotowania odpowiednich druków i polecenie ich drukowania należało wtedy do kompetencji
PKW. Ponadto NIK zauważyła, że pomimo niezawarcia umowy z Ministrem
SWiA, PWPW nie traktowała decyzji
Prezesa RM jako polecającej podjęcie jedynie działań przygotowawczych, ale jako
polecenie wydrukowania odpowiedniej
liczby kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu
na karcie do głosowania, odpowiadającej
liczbie wyborców w wyborach Prezydenta RP, ujętych w rejestrach wyborców
na terenie całego kraju21. I tak PWPW
uczyniła, drukując 29 990 700 kompletów, a więc w takiej liczbie, jakby wszyscy
wyborcy mogli brać udział w powszechnych wyborach kopertowych, mimo że takiej możliwości nie dawały obowiązujące
wówczas przepisy prawa.
Już po wydaniu decyzji, 7 maja 2020 r.,
Prezes Rady Ministrów polecił Szefowi
KPRM podjęcie działań, zmierzających
do sporządzenia zewnętrznych ekspertyz.
Na podstawie umów zawartych 8 maja
2020 r. Szef KPRM zlecił pięciu podmiotom sporządzenie takich opinii, które dotyczyłyby obowiązków Prezesa Rady Ministrów w procesie wyborczym w stanie
epidemii. Z treści tych opinii wynika,

Opinia przesłana do KPRM 10.4.2020.
Opinia była datowana na 16 kwietnia, ale umowa w sprawie jej sporządzenia została zawarta 17.4.2020
przez KPRM z pracownikiem Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej i tego dnia została przesłana w formie pisemnej, a więc już po wydaniu przedmiotowej
decyzji. W wyjaśnieniach złożonych kontrolerom KPRM wskazała, że opinia wcześniej została sformułowana
w formie ustnej.
Informacja o wyborach kopertowych, s. 30.
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że decyzje z 16 kwietnia 2020 r. w sprawie
wydania poleceń PP oraz PWPW są zgodne z przepisami prawa. Nie wchodząc
w szczegółową polemikę z tymi opiniami
(ekspertyzami)22, trudno nie zauważyć
braku celowości zlecania opinii dotyczących podstaw prawnych decyzji, które już
zostały wydane i były od kilku tygodni
obowiązujące23.
Na brak podstawy prawnej do wydania
decyzji przez Prezesa RM polecających PP
podjęcie działań mających na celu organizowanie i przeprowadzenie powszechnych wyborów korespondencyjnych
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na Prezydenta RP wskazał również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej WSA) w wyroku z 15 września
2020 r.24 Decyzję Prezesa RM do WSA
zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich25. WSA uznał, że decyzja Prezesa
RM jest nie tylko niezgodna z Kodeksem
postępowania administracyjnego (dalej
k.p.a.), ale i z Kodeksem wyborczym
oraz Konstytucją26.
Wątpliwości co do podstaw prawnych
decyzji miały również gminy, występując
do Prezesa RM z wnioskami o ich wstrzymanie i ponowne rozpatrzenie sprawy.

Opinie te uznają, że decyzje nie naruszały przepisów Kodeksu wyborczego i miały podstawę prawną. Podobnie jak ekspertyza z 16.4.2020 wskazują, że decyzje Prezesa RM nie miały charakteru władczego tylko
charakter przygotowawczy, stawiające w stan gotowości przedsiębiorców, którym powierzony miał być
druk kart do głosowania i przedmiotowa decyzja powinna być odczytywana jako postawienie PWPW w stan
gotowości do realizacji zarządzenia drukowania kart do głosowania. Treść decyzji Prezesa Rady Ministrów
polecającej „realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegających na wydrukowaniu
(nie zaś przygotowaniu) odpowiedniej liczby kart do głosowania, jak i działania podjęte przez PWPW traktującej decyzje jako polecenie drukowania a nie przygotowania do drukowania sprawia, że z tymi opiniami
trudno się zgodzić”.
Z części 16 budżetu państwa – KPRM poniosła wydatki na wynagrodzenia dla wykonawców zewnętrznych
opinii prawnych w łącznej wysokości 149,3 tys. zł.
VII SA/Wa 992/20. Opublikowany <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>. W okresie przygotowywania niniejszego
opracowania wyrok ten był nieprawomocny. Został zaskarżony przez KPRM.
Decyzję zaskarżyła także Fundacja Wolne Społeczeństwo z siedzibą w Poznaniu. Obie skargi dotyczą wprawdzie PP, nie zaś PWPW, ale z racji tych samych podstaw prawnych decyzji Prezesa RM wyrok WSA może
być również odniesiony do tej ostatniej spółki.
Zdaniem WSA decyzja Prezesa RM dotycząca PP „nie tylko rażąco narusza prawo, ale również została
wydana bez podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.)”. WSA stwierdza, że decyzja Prezesa RM zlecająca PP przygotowanie wyborów Prezydenta RP wyłącznie korespondencyjnych w sposób niegwarantujący
wyborcom wyborów równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym rażąco naruszała art. 127 Konstytucji,
który stanowi, że Prezydent RP jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Wybory korespondencyjne, jako wyłączna forma głosowania, byłyby niezgodne z prawem
obowiązującym w dniu wydania decyzji, szczególnie naruszając konstytucyjną zasadę tajności wyborów,
gdyż wchodzące w skład pakietu wyborczego oświadczenie o osobistym oddaniu głosu, zawierające PESEL
wyborcy, w sposób prosty pozwala ustalić osobę wyborcy. WSA wskazał ponadto, że decyzja Prezesa RM
rażąco naruszała przepis art. 157 § 1 i art. 187 § 1 i § 2 Kodeksu wyborczego. W dacie wydania decyzji
nie istniał żaden przepis ustawowy, który wyłączałby stosowanie tych przepisów Kodeksu wyborczego przyznających PKW prawo do przygotowania i przeprowadzenia wyborów. W wyroku stwierdzono, że wydanie
decyzji polecającej PP rozpoczęcie działań należących na podstawie ustawy wyłącznie do PKW i KBW polegających na podjęciu i realizacji czynności zmierzających do przygotowania wyborów na Prezydenta RP
w trybie korespondencyjnym, w szczególności przez przygotowanie struktury organizacyjnej, niezbędnej
infrastruktury, pozyskania koniecznych zasobów materiałowych i kadrowych, było sprzeczne z przywołanymi
przepisami Kodeksu wyborczego.
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Samorządy wskazywały na naruszenie
art. 11 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, art. 7 Konstytucji oraz
art. 6 k.p.a.27

Inne nieprawidłowości w KPRM
W trakcie kontroli ujawniono inne nieprawidłowości niż brak podstawy prawnej
do wydania poleceń PP i PWPW. Jedne
dotyczyły legalności, inne rzetelności.
Do tych pierwszych należy zaliczyć naruszenie przepisów art. 61 § 4 oraz art. 10
§ 1 k.p.a. Stosownie do art. 61 § 4 o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie
jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Natomiast art. 10 § 1 zobowiązuje organy
administracji publicznej do zapewnienia
stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzji do umożliwienia im wypowiedzi
co do zebranych dowodów i materiałów.
Przepisy te stanowią realizację zasady
czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym. Przed wydaniem
decyzji ani PP, ani PWPW nie zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania,
a także nie umożliwiono im wypowiedzenia się. Takie postępowanie tłumaczono
koniecznością pilnego wydania decyzji.
Jednakże owa pilność nie może uzasadniać naruszenia prawa.

27

28

Bogdan Skwarka

Nie ulegało wątpliwości, że realizacja
decyzji Prezesa RM będzie łączyła się
z kosztami, które obciążą budżet państwa,
a w konsekwencji polskiego podatnika.
Wydawało się więc oczywiste oszacowanie
kosztów wykonania decyzji, tym bardziej,
że w tym okresie nie było żadnej pewności,
iż powszechne wybory korespondencyjne
Prezydenta RP odbędą się, co mogło spowodować uszczerbek dla budżetu państwa.
Ponadto, konieczność oszacowania kosztów
jest związana z zasadą rzetelnego wydatkowania środków publicznych określoną
w art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych28. Przepis ten stanowi, że wydatki publiczne powinny być
dokonywane: w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów,
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach
wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań. Jednakże takiego oszacowania w KPRM nie dokonano i praktycznie
nie wiedziano z jakimi kosztami wyborów
należy się liczyć. W KPRM nie monitorowano ponadto realizacji tych decyzji.
Zaniechanie oszacowania kosztów i monitorowania wykonania decyzji NIK uznała
za nierzetelność.

W kwietniu i maju 2020 r. 38 gmin wystąpiło do Prezesa RM z wnioskami o ponowne rozpatrzenie sprawy,
wnosząc jednocześnie o wstrzymanie wykonania decyzji skierowanej do PP. Ponadto, jedna gmina wystąpiła do Prezesa RM o stwierdzenie nieważności decyzji, skierowanej do PP wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania. Prezes RM umorzył jednak postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy
lub stwierdzenie nieważności decyzji. Uznał on, że gminy nie posiadały statusu strony w postępowaniu dotyczącym decyzji, bowiem nie miały w tym zakresie interesu prawnego. Prezes RM nie znalazł też podstaw
uzasadniających wstrzymanie wykonania decyzji.
Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.
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Niewykonywanie
poleceń premiera
Decyzje Prezesa RM zobowiązywały Ministra AP i Ministra SWiA do zawarcia
umów odpowiednio z PP i PWPW. Oczywiście umowy powinny ustalać istotne
sprawy związane z działaniami tych spó
łek podczas przygotowania wyborów kopertowych, takie jak: zakres, harmonogram i koszty działań, liczba drukowanych
kart do głosowania itp. Ani Minister AP,
ani Minister SWiA nie wykonali poleceń
premiera i umów nie podpisali. Powstaje
zatem pytanie, jakie były tego przyczyny?
Minister AP 17 kwietnia 2020 r. poinformował PP o gotowości podpisania umowy,
jednocześnie zwracając się do spółki
o przedstawienie szczegółowych działań
i kosztów, ale ostatecznie jej nie podpisał.
Jako główną przyczynę29 podał, że „istniały wątpliwości prawne co do możliwości
zawarcia umowy oraz jej ewentualnego
zakresu, gdyż nie obowiązywały wówczas
jeszcze żadne przepisy prawa powszechnie
obowiązującego przyznające Ministrowi
Aktywów Państwowych kompetencje
w zakresie organizowania czy finansowania wyborów, a jednocześnie kompetencje
w tym zakresie pozostawały w gestii Państwowej Komisji Wyborczej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy”30.
W wyjaśnieniach Ministra można zauważyć niekonsekwencje. Wyrażał chęć

29
30
31
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zawarcia umowy, o czym informował PP,
mimo że miał wątpliwości prawne co do decyzji Prezesa RM. Nie skorzystał jednak
z możliwości ich wyjaśnienia i w tym celu
nie zwracał się do KPRM, nie dzielił się
tymi wątpliwościami z PP31. W MAP nie
było także żadnych udokumentowanych
opinii lub ekspertyz dotyczących wyjaśnienia owych kwestii. Mimo to Minister AP
bardzo intensywnie przystąpił do wykonania decyzji, nawet przed jej wydaniem.
Już bowiem 15 kwietnia 2020 r., a więc
w przeddzień wydania decyzji, odbyło
się spotkanie przedstawicieli MAP z PP
i PWPW oraz podwykonawcami, podczas
którego ustalono, że za wydrukowanie kart
do głosowania będzie odpowiedzialna
PWPW, a konfekcjonowanie (tworzenie
kompletów) kart do głosowania zostanie
powierzone podmiotom prywatnym zaproszonym na spotkanie, z którymi stosowne
umowy podpisze PP.
Wyjaśnienia Ministra AP dotyczące
niepodpisania umowy z powodu wątpliwości prawnych związanych z decyzjami
Prezesa RM są ponadto nieprzekonujące,
gdy weźmie się pod uwagę, że projekty
tych decyzji zostały przygotowane w MAP,
a następnie przekazane do KPRM w celu
konsultacji. Porównanie treści projektów
decyzji przygotowanej przez MAP i ostatecznych wydanych przez Prezesa RM
wskazują na pewne różnice, ale nie dotyczyły one meritum sprawy, czyli polecenia

Wyjaśnienia na podstawie upoważnienia Ministra AP złożył dyrektor generalny MAP.
Stanowisko Ministra AP stanowiące załącznik do Informacji o wyborach kopertowych.
Prezes PP wyjaśnił, że PP S.A. nie była informowana ani pisemnie, ani ustnie o wątpliwościach MAP
co do możliwości zawarcia umowy, jak również o braku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie
Ministerstwa. Informacja o wyborach kopertowych, s. 48.
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dokonania przez PP określonych czynności
związanych z wyborami32.
NIK oceniła negatywnie niepodpisanie
umowy przez Ministra AP. Jeżeli Minister chciał mieć pewność co do legalności decyzji, powinien zgłosić ten problem do KPRM. Zdaniem NIK niepodpisanie umowy z PP stanowiło działanie
na szkodę interesu publicznego i prywatnego, przez niedopełnienie obowiązków,
co było naruszeniem art. 231 § 1 Kodeksu karnego. Pozbawiło to bowiem organy
państwa wpływu i kontroli nad realizacją
decyzji premiera przez PP, naraziło Skarb
Państwa (dalej SP) na nieokreślone koszty
ze strony spółki (umowa powinna określać
zakres działań PP i koszty z tym związane), ograniczało możliwość dochodzenia
przez SP roszczeń za ewentualne nienależyte wykonanie decyzji, a także doprowadziło do powstania szkody finansowej
wielkich rozmiarów w PP33.
W przeciwieństwie do Ministra AP,
Minister SWiA nie miał wątpliwości

32

33

34
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prawnych związanych z decyzją Prezesa
RM polecającą zawarcie umowy z PWPW.
Jako przyczynę jej niepodpisania wskazał,
że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych już podpisała z Pocztą Polską
stosowną umowę, a PWPW przystąpiła
do jej realizacji, zgodnie z decyzją premiera. Podpisanie przez MSWiA umowy
z PWPW, obejmującej ten sam przedmiot
działań, zadaniem Ministra, prowadziłoby
do „konfuzji i byłoby de facto działaniem
niegospodarnym”, a w związku z tym wskazanie MSWiA jako źródła finansowania
druku „w decyzji wystawionej dla PWPW
nie zmaterializowało się”. Reasumując,
z powodu wykonania dyspozycji decyzji
Prezesa Rady Ministrów przez podmiot
trzeci i braku innych aktów prawnych obligujących do realizacji tej decyzji, MSWiA
nie podejmowało kroków w celu jej realizacji, jako że działania takie pozostałyby
bezprzedmiotowe”34.
Z ustaleń kontroli wynika, że Minister
SWiA mylił się w przedmiocie zawarcia

Wydanie dwóch decyzji 16.4.2020 zostało poprzedzone przekazaniem przez przedstawicieli MAP do KPRM
ich projektów odpowiednio: 10.4.2020 decyzji dotyczącej PP oraz 14.4.2020 – dotyczącej PWPW. W projekcie decyzji dotyczącej PP, przekazanej do KPRM 10.4.2020, podobnie jak w ostatecznej decyzji Prezesa
RM, polecono tej spółce realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 polegających na: podjęciu
niezbędnych działań zmierzających do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym, w szczególności na przygotowaniu struktury organizacyjnej oraz pozyskania koniecznych
zasobów kadrowych. W projekcie pozostawiono puste miejsce na wpisanie podmiotu z budżetu którego
miały zostać pokryte koszty poniesione przez PP. Należy zwrócić uwagę, że projekt zawiera polecenie podjęcia działań zmierzających do „przeprowadzenia”, nie zaś przygotowania do przeprowadzenia, jak to miało
miejsce w przypadku decyzji Prezesa RM.
Takie zarzuty znalazły się w zawiadomieniu NIK do prokuratury z 25.5.2021 o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra AP. W zawiadomieniu do prokuratury NIK wskazała również na inne
uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 231 §1 Kodeksu karnego. W Ministerstwie, wspólnie
z PP, zaakceptowano bowiem wzory dokumentów stanowiących pakiet wyborczy, mimo że proces określający ich wygląd nie został zakończony. Wzory te, w tym kart do głosowania, miały zostać określone w załączniku do projektu rozporządzenia przygotowywanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 3
ust. 9 powołanej już ustawy z 16.4.2020 o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych na maj 2020 r. Jednakże ustawa weszła w życie dopiero 9.5.2020,
a przed jej wejściem w życie do ustalenia wzoru kart wyborczych uprawniona była PKW, nie zaś Minister AP.
Informacja o wyborach kopertowych, s. 37.
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umowy pomiędzy PP a PWPW. Do jej zawarcia nie doszło, zaś uzgodnienia pomiędzy spółkami dotyczyły jedynie procesu konfekcjonowania pakietów wyborczych, w tym liczby podmiotów biorących
w tym udział oraz wymagań technicznych35.
W ocenie NIK ze zgromadzonego w toku
kontroli materiału dowodowego wynika,
że dokonanie uzgodnienia pomiędzy PP
a PWPW nie zwalniało Ministra SWiA
z wykonania obowiązku zawarcia umowy
z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na podstawie decyzji Prezesa RM.
To umowa miała dopiero poruszać istotne kwestie związane z realizacją decyzji,
np. ustalać ową odpowiednią liczbę pakietów, czy koszty, które miały być poniesione z budżetu MSWiA. Brak umowy spowodował, że PWPW dysponując decyzją,
która podlegała natychmiastowej wykonalności, musiała podjąć określone zadania
bez znajomości warunków ich realizacji,
ewentualnej odpowiedzialności z powodu nienależytego wykonania i – co ważne
– bez zabezpieczenia środków, a także żadnej gwarancji na zwrot poniesionych.
Izba, działając na podstawie art. 63 ust. 1
ustawy o NIK, złożyła zawiadomienie
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra SWiA36.
Podobnie jak w przypadku Ministra AP

35
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uznała, że niepodpisanie umowy z PWPW
przez Ministra SWiA stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego, gdyż pozbawiło organy państwa
wpływu i kontroli nad realizacją decyzji
premiera przez PWPW, naraziło Skarb
Państwa na nieokreślone koszty z strony
spółki, ograniczało możliwość dochodzenia
przez SP roszczeń za ewentualne nienależyte wykonanie decyzji, a także doprowadziło do powstania szkody finansowej
wielkich rozmiarów w PWPW. Zdaniem
NIK wyczerpywało to znamiona czynu
zabronionego określonego w art. 231 §1
Kodeksu karnego.

Koszty nieudanych wyborów
Wobec pilności zadań i natychmiastowej
wykonalności decyzji Prezesa RM, obie
spółki przystąpiły do ich realizacji. Zdaniem NIK, mimo że decyzje podlegały
natychmiastowej wykonalności, nie powinny one podejmować tak szerokich działania ani zaciągać zobowiązań w znacznej
wysokości, bez określenia szczegółowego
ich zakresu, zabezpieczenia środków finansowych i gwarancji ich zwrotu. Wszakże
jednym z istotnych elementów obu decyzji
było podpisanie stosownych umów z MAP
i MSWiA. Zarządy spółek, choć zobligowane do starannego działania w ich interesie, podjęły jednak ryzyko działania

Z analizy uzyskanych w trakcie prowadzonej kontroli dowodów wynika, że PP nie zamawiała w PWPW wydruku
elementów pakietów wyborczych w postaci karty do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu
głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, a jedynie ustalała wymagania
techniczne, co do formy i miejsca ich przekazania oraz osób uprawnionych do odbioru. Jak wynika z informacji
uzyskanych od PP, uzgadniała ona z PWPW zakres umowy, mającej formalnie uregulować powyższe ustalenia. Do podpisania obu dokumentów przez PWPW nie doszło, a zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi
przez PWPW pismem z 28.8. 2020, powodem tego był brak możliwości uzgodnienia z PP pojęcia wydrukowania „odpowiedniej” liczby pakietów wyborczych. Informacja o wyborach kopertowych, s. 37.
Zawiadomienie z 25.5.2021.
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bezumownego. Mogło to powodować trudności w odzyskaniu poniesionych kosztów
i tak się stało37.
Zarówno PP, jak i PWPW zaciągnęły
zobowiązania finansowe, czy to na zakup
towarów, czy z tytułu zlecenia realizacji
określonych działań podwykonawcom.
PP różnie szacowała swoje koszty38. Ostatecznie w fakturze VAT39 z 12 czerwca
2020 r., przesłanej do Ministerstwa Finansów (dalej MF), PP oszacowała koszty
na łączną kwotę 71 880,6 tys. zł brutto.
Ponieważ nie zawarto umowy z MAP, spółka poniosła koszty z własnych środków.
Natomiast PWPW, w fakturze40 z 29 maja
2020 r., przesłanej do MF, wyceniła swoje
koszty na 4646,8 tys. zł brutto, które z powodu braku umowy z MSWiA zostały
poniesione ze środków spółki.
Praktyka potwierdzała, że realizowanie decyzji Prezesa RM bez gwarancji
zwrotu kosztów było procesem długotrwałym i niełatwym. Nikt nie czuł się
bowiem zobowiązany do ich pokrycia.

37

38

39
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41
42
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KPRM, Minister AP, Minister SWiA i MF
nie chcieli zwrócić kosztów poniesionych
przez PP i PWPW. Jak wyjaśniano kontrolerom, rola KPRM sprowadzała się bowiem
jedynie do wydania decyzji, a koszty miały
być pokryte z budżetu MAP i MSWiA,
co zostało w niej wskazane. Ministrowie
odmawiali tego jednak z powodu braku
stosownych umów.
Sytuacja spółek stawała się coraz trudniejsza. Obie zaczęły więc usilnie szukać
statio fisci, czyli podmiotu, który działając w imieniu Skarbu Państwa powinien te koszty zwrócić. PWPW 29 maja
2020 r. zwróciła się do dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z prośbą
o pomoc w ustaleniu właściwego statio
fisci. Pismo to do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 23 października 2020 r. pozostało bez odpowiedzi
MSWiA41. PP zwracała się kilkakrotnie
do MAP o zwrot kosztów42. Z powodu
braku chęci ich pokrycia przez MAP, PP
zleciła opinię prawną na ten temat, w której

Przed przystąpieniem do realizacji decyzji PP nie skorzystała z przysługujących jej praw do złożenia skargi
do WSA w Warszawie, wniosku do Prezesa RM o ponowne rozpatrzenie sprawy, jak również nie wystąpiła z wnioskiem o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści decyzji na podstawie przepisów k.p.a. (odpowiednio
art. 111 § 1 lub art. 113 § 2). Dopiero 20.8.2020, w trakcie kontroli NIK, PP złożyła w KPRM wniosek o wyjaśnienie treści tej decyzji. Informacja o wyborach kopertowych, s.49.
PP wystąpiła 29.4.2020 (nr pisma CZF.13.2020) do MAP o refinansowanie dotychczas poniesionych i planowanych do poniesienia wydatków dla podwykonawców w wysokości 68 289,6 tys. zł. Jeśli zaś chodzi
o ogólne koszty poniesione oraz niezbędne do poniesienia, to szacowano je na kwotę 88 213,6 tys. zł.
W te koszty wchodziło m.in.: skompletowanie 32 mln pakietów wyborczych o wartości 68 289,6 tys. zł (wydatki na podwykonawców), zakup urn z PCV oraz urn z przezroczystego poliwęglanu oraz worków za łączną
kwotę 7 495,6 tys. zł, zakup kaset KL2 z otworem wrzutowym na kopertę C5 o wartości 2 169,7 tys. zł.
Nr F03734_P00204.
N05SF00121.
Pismo Z-0132-O2/2020/PC.
Obok pisma z 29.4.2020, również 11.5.2020 PP skierowała pismo do MAP, w którym wskazała, że według stanu
na 10.5.2020 poniesione przez PP S.A. łączne koszty wyniosły 71 423,4 tys. zł. W piśmie tym PP S.A. „przypomniano”, że decyzja Prezesa RM wskazywała na ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, jako odpowiedzialnego za zawarcie z PP S.A. umowy zabezpieczającej finansowanie. PP wskazywała również m.in. na bardzo
trudną sytuację finansową spowodowaną epidemią COVID-19, a także na trudności z utrzymaniem płynności
finansowej, m.in. w zakresie terminowych wypłat wynagrodzeń, Informacja o wyborach kopertowych, s.54.
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wskazano, że takim statio fisci może być
Ministerstwo Finansów.
Zgodnie z tą opinią, PP 12 czerwca
2020 r. wystawiła MF fakturę na łączną
kwotę brutto 71 880,6 tys. zł. Dyrektor
generalny MF odesłał ją, wskazując, że Ministerstwo nie jest właściwe w sprawie uregulowania tej płatności. Również PWPW
17 czerwca 2020 r. przesłała do MF fakturę
za druk kart wyborczych na łączną kwotę
4646,8 tys. zł. Dyrektor generalny w piśmie z 22 lipca 2020 r., zwracając dokument, poinformował PWPW – podobnie
jak w przypadku PP – że MF nie jest właściwe w sprawie uregulowania płatności.
Sytuacja stawała się dla PP i PWPW
coraz trudniejsza, bowiem groziła niepokryciem kosztów poniesionych na realizację decyzji Prezesa RM. Po odesłaniu
przez Ministerstwo Finansów faktury,
PP na podstawie art. 113 § 2 k.p.a. złożyła 20 sierpnia 2020 r. do KPRM wniosek dotyczący wyjaśnienia treści decyzji
Prezesa RM. Chodziło o wskazanie podmiotu zobowiązanego do zwrotu kosztów
poniesionych przez spółkę. Jednakże postanowieniem Prezesa RM43 z 8 września
2020 r. odmówiono wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji44.
Podstawę zwrotu kosztów poniesionych przez PP i PWPW na realizację decyzji Prezesa RM dała dopiero ustawa.
1 września 2020 r., na mocy art. 22 ustawy

43
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z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania
ochrony zdrowia w związku z epidemią
COVID-19 oraz po jej ustaniu45, do ustawy
z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzeniam wirusa SARS-CoV-2, dodano
art. 117a–117c. Zgodnie z art. 117a ust. 1 i 2
podmioty, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie
Prezesa RM związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych
na Prezydenta RP, zarządzonych w 2020 r.,
z możliwością głosowania korespondencyjnego, mogły wystąpić do Szefa KBW
o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych
kosztów, wynikających bezpośrednio z realizacji polecenia, z wyjątkiem kosztów
zakupu środków trwałych, wyposażenia
lub na inne wydatki, które mogą być wykorzystane w bieżącej działalności podmiotu.
Stosownie do art. 117b ust. 1 i art. 117c
ust. 1 rekompensata miała być udzielana
z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Szef KBW. Wysokość i terminy miały być uzgodnione w stosownych
umowach zawieranych przez Szefa KBW
z uprawnionymi podmiotami.
Zarówno PP, jak i PWPW skorzystały
z możliwości wynikających z tych przepisów i wystąpiły o zwrot kosztów. KBW
ustaliło wysokość należnej Poczcie Polskiej

BPRM.4820.2.3.2020(8).
Pismo do KPRM zostało skierowane w trakcie kontroli NIK. W uzasadnieniu tej odmowy wskazano, że:
z analizy decyzji nie wynika, aby jej treść wymagała wyjaśnienia, a Prezes RM w sposób jasny i niebudzący
wątpliwości wskazał wyraźnie i precyzyjnie podmioty zobowiązane do zawarcia umowy, a także źródło finansowania zobowiązania, mającego powstać w związku z wykonaniem decyzji, precyzyjnie określił obowiązki
jej adresatów, a także wskazał podstawę prawną.
Dz.U. poz. 1493.
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rekompensaty na 53 205,3 tys. zł. Płatności dokonano 31 grudnia 2020 r. Jednocześnie określono, że strony zobowiązują się zawrzeć dodatkowe umowy dotyczące zwiększenia przyznanej spółce
rekompensaty o dalsze kwoty. Chodzi
w szczególności o takie sprawy, jak: koszt
składowania i ewentualną utylizację pakietów wyborczych po odjęciu przychodów z odsprzedaży odpadów z utylizacji,
kwoty niepodlegającego zwrotowi podatku
od towarów i usług itp. W przypadku Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, KBW oszacowało poniesione koszty
na 3245,1 tys. zł. Wypłata rekompensaty PWPW nastąpiła 30 grudnia 2020 r.
na podstawie umowy zawartej z Szefem
KBW.
Z porównania wysokości kosztów szacowanych przez obie spółki w fakturach
wystawionych dla MF i faktycznie zwróconych przez KBW wynika, że wypłata nastąpiła w wysokości o wiele niższej. Kwota
wypłaconej PP rekompensaty była niższa
o 18 675,3 tys. zł od wskazanej w fakturze
wystawionej przez spółkę i przekazanej
MF. Rekompensata dla PWPW była niższa
o 1401,7 tys. zł od wskazanej w fakturze.
NIK negatywnie oceniła działalność zarządów PP i PWPW. Były one wprawdzie
zobowiązane do wykonania decyzji Prezesa RM, ale nie powinny podejmować
aktywności, przynajmniej w tak szerokim
zakresie, i zaciągać tak wysokich zobowiązań, nie mając ustalonego zakresu działania
i kosztów. Jednakże obie spółki przystąpiły do energicznego wykonania decyzji
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bez tych istotnych ustaleń. Co więcej, musiały ponosić koszty z własnych środków.
Nie zwracały się też w odpowiednim czasie do KPRM o wyjaśnienie treści decyzji. Zarządy spółek doprowadziły do powstania dużej niepewności co do zwrotu
tych kosztów wyborów kopertowych, bowiem ani KPRM, MF, MAP, ani MSWiA
nie poczuwały się do obowiązku ich spłaty.
Gdyby nie zmiana przepisów ustawowych,
dochodzenie zwrotu kosztów byłoby znacznie utrudnione i pozostawałaby jedynie
droga sądowa. Nie można też pominąć,
że ich zwrot nie nastąpił w wysokości
oszacowanej przez PP i PWPW, co może
sugerować, że spółki pokryły resztę z własnych środków.
W konsekwencji NIK sformułowała zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przez zarządy PP i PWPW, polegającego
na niedopełnieniu ciążącego na nich obowiązku dołożenia staranności wynikającej
z zawodowego charakteru swojej działalności46, czym wyczerpały znamiona czynu
określonego w art. 296 § 1 w związku z § 3
Kodeksu karnego. Przystąpiły one bowiem
do realizacji działań wynikających z decyzji Prezesa RM w warunkach niepewności
co do szczegółowych warunków i zakresu
działań, w tym także zapewnienia ich finansowania, nie zwróciły się też do premiera o uzupełnienie lub wyjaśnienie zawartych w decyzji poleceń, ani nie zawarły
stosownych umów odpowiednio z MAP
lub MSWiA, określających m.in. zasady i wysokość finansowania kosztów,

Kontrola przygotowania wyborów korespondencyjnych Prezydenta RP

wyrządzając tym w spółkach szkody majątkowe wielkich rozmiarów. Wynikają one
z różnicy pomiędzy wypłaconą przez KBW
rekompensatą a faktycznymi kosztami
poniesionymi przez spółki. Jak wskazano wyżej, wynosiła ona 18 675,3 tys. zł
w przypadku PP i 1401,7 tys. zł w przypadku PWPW.

Bezprawne udostępnienie
danych osobowych
Poczta Polska, 20 kwietnia 2020 r., zwróciła się do Ministra Cyfryzacji (dalej również MC) o udostępnienie danych osobowych z rejestru PESEL. Odebrał je przedstawiciel PP 22 kwietnia 2020 r. Ponadto
spółka, 23 kwietnia 2020 r., zwróciła się
drogą elektroniczną z wnioskiem do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
o udostępnienie spisu wyborców47.
Wyniki kontroli wykazały, że wystąpienie przez PP z tymi wnioskami nie miało
podstaw prawnych i było sprzeczne z obowiązującym prawem, a szczególnie z art. 5
ust. 1 lit. a i art. 6 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE48
(dalej RODO), określającego zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich zgodności z prawem. Zgodnie
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z RODO, działania związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, i przetwarzaniem
danych osobowych, muszą być oparte
na jednoznacznej i powszechnie obowiązującej podstawie prawnej.
PP zwracając się do MC o dane z rejestru PESEL oraz do wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast z wnioskiem o przekazanie danych ze spisów wyborców,
jako prawną podstawę swoich działań
powołała art. 99 ustawy o szczególnych
instrumentach wsparcia, w związku z decyzją Prezesa RM skierowaną do spółki
oraz wskazała, że są one niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją
powszechnych wyborów prezydenckich.
Zgodnie z art. 99 tej ustawy49, operator
wyznaczony w rozumieniu ustawy – Prawo
pocztowe50, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje
dane z rejestru PESEL, bądź też z innego
spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane są potrzebne do realizacji zadań
związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP, bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy
administracji rządowej. Dane przekazywane są w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze
od dnia otrzymania wniosku, a wyznaczony operator jest uprawniony do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim
je otrzymał.

Wniosek ten nie był jednak podpisany. Dopiero wniosek z 24.4.2020 został podpisany przez dwóch członków
zarządu PP.
Dz.Urz. UE L z 4.5.2016, nr 119, s. 1, ze zm.
Wszedł w życie 18.4.2020.
Ustawa z 23.11.2012 – Prawo pocztowe; Dz.U. z 2020 r. poz. 1041.
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Należy podkreślić, że zgodnie z wyżej
wskazanym art. 99 operator mógł zwrócić
się o dane osobowe jedynie w wypadku
wystąpienia jednej z dwóch odrębnych
przesłanek, tj. realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta
RP, albo w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej.
Z wniosków skierowanych przez Pocztę
Polską do MC oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów bezsprzecznie wynika,
że celem uzyskania i przetwarzania danych osobowych z rejestru PESEL i spisów
wyborców było przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Jednakże w czasie
składania wniosków żaden przepis prawa
powszechnie obowiązującego nie przewidywał dla PP, jako operatora pocztowego,
jakichkolwiek zadań i obowiązków związanych z organizacją tej elekcji. Ponadto,
w dniu wystąpienia przez PP z wnioskiem
o przekazanie danych z rejestru PESEL
oraz danych ze spisu wyborców zadania
związane z organizacją wyborów należały
do kompetencji PKW i KBW. Takiej podstawy nie mogła stanowić ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów, która wszakże weszła w życie dopiero 9 maja 2020 r., a wiec już po złożeniu
wniosku o udostępnienie danych osobowych przez PP. Poza tym, art. 102 powołanej już ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia, który wszedł w życie
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18 kwietnia 2020, ustalał, że w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych
na Prezydenta RP, nie stosuje się przepisów Kodeksu wyborczego w odniesieniu
do m.in. głosowania korespondencyjnego. W tym stanie prawnym PP nie miała
żadnych podstaw prawnych, aby żądać
danych z rejestru PESEL i rejestru wyborców z powodu braku jakiegokolwiek
przepisu nie tylko uprawniającego spółkę
do tych działań, ale również dopuszczającego przeprowadzenie powszechnych
wyborów korespondencyjnych51.
Nie ulega też wątpliwości, że podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań wskazanych
w decyzji Prezesa RM nie mogła stanowić sama decyzja. Treść art. 99 ustawy
o szczególnych instrumentach wsparcia
wskazywała bowiem, że prawo do pobrania i przetwarzania tych danych może
nabyć podmiot, którego prawo do organizacji wyborów Prezydenta RP wynikało
z przepisów powszechnie obowiązujących,
nie zaś decyzji administracyjnej. Zdaniem
NIK przeciwna interpretacja jest całkowicie nieuzasadniona, gdyż prowadziłaby
do sytuacji, że organy administracji rządowej bez szczególnej i konkretnej podstawy ustawowej, decyzjami, a więc aktami
indywidulanymi z zakresu prawa administracyjnego, niemającymi charakteru

NIK skierowała zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przez PP polegającego na nieuprawnionym przetwarzaniu danych osobowych, mimo braku uprawnień
do ich przetwarzania, wystąpienie, bez ustawowej podstawy prawnej, o przekazanie danych osobowych
od MC oraz ze spisu danych wyborców od organów jednostek samorządu terytorialnego, a następnie przetwarzania tych danych w sposób sprzeczny z przepisami RODO, co stanowiło czyn opisany w art. 107 § 1
ustawy z 19.5.2018 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1781.
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normatywnego i powszechnie obowiązującego, mogłyby nałożyć np. na PP obowiązek uzyskania określonych danych osobowych obywateli, co byłoby niezgodne
z art. 7 i 51 Konstytucji RP oraz RODO.
W tym miejscu należy ponadto wskazać
na wyrok WSA w Warszawie52 z 26 lutego
2021 r., który stwierdził bezskuteczność
czynności Ministra Cyfryzacji z 22 kwietnia 2020 r., polegającej na udostępnieniu
Poczcie Polskiej danych osobowych z rejestru PESEL.

Podsumowanie
Przygotowanie do powszechnych wyborów korespondencyjnych na Prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja 2020 r.
i ich realizacja odbywały się w trudnym
okresie pandemii COVID-19 i w dużym
pośpiechu, mimo że nie było żadnych
przeszkód prawnych, aby przeprowadzić je w innym terminie, co się zresztą
stało. Ostatecznie wybory, ale nie wyłącznie w trybie korespondencyjnym,
odbyły się 28 czerwca 2020 r., a więc
w czasie, gdy liczba chorych i przebywających na kwarantannie czy w izolacji
nie była mniejsza53 niż w maju tego roku.
Kontrola NIK wykazała, że przy organizacji wyborów kopertowych naruszono
prawo, a także dopuszczono do powstania

52
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innych nieprawidłowości. NIK nie neguje,
że wybory prezydenckie musiały się odbyć
w konstytucyjnym terminie, ale z poszanowaniem prawa. Nawet pandemia nie mogła
nikogo od tego zwalniać, tym bardziej organów administracji rządowej, na których
ciąży konstytucyjny obowiązek działania
w granicach i na podstawie prawa. Nieudane wybory kopertowe doprowadziły
do powstania wielomilionowych kosztów,
które w konsekwencji poniósł polski podatnik.
Wszystkie te okoliczności spowodowały,
że NIK negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów korespondencyjnych54
i wskazała we wnioskach pokontrolnych
na konieczność:
• wdrożenia rozwiązań zapobiegających
wystąpieniu sytuacji, w których działania
organów państwa będą naruszać zasady
praworządności;
• dokonywania rzetelnych i pogłębionych
analiz ryzyka oraz skutków finansowych
podczas przygotowania projektów aktów
normatywnych, w tym również decyzji
administracyjnych;
• podjęcia działań zapewniających sprawną realizację przez członków Rady Ministrów poleceń, wydawanych zgodnie z obowiązującym prawem przez Prezesa Rady
Ministrów;

IV SA/Wa 1817/20.
W maju 2020 r. było 10 969 osób zarażonych, 422 osoby zmarły, a na 31.5.2020 – 78 822 osoby przebywały na kwarantannie, 18 947 podlegało nadzorowi epidemiologicznemu a 2134 osoby były hospitalizowane.
W czerwcu liczba zakażonych wynosiła 10 674, a 400 osób zmarło. Na dzień 30 czerwca było 83 499 osób
na kwarantannie, 13 987 podlegało nadzorowi epidemiologicznemu, a 1797 przebywało w szpitalach. Dane
za <https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,koronawirus-w-polsce--liczba-zakazen--w-lipcu-padl-rekord,artykul,95315283.html>.
Do wystąpień pokontrolnych KPRM, MAP, MSWiA, PP i PWPW złożyły zastrzeżenia. Uchwałami
z 24.3.2021 Kolegium NIK oddaliło wszystkie zastrzeżenia KPRM, MAP i MSWiA, a uchwałami z 31.3.2021
komisja rozstrzygająca oddaliła wszystkie zastrzeżenia PP i PWPW.
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• stworzenia mechanizmów gwarantujących racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych, również w sytuacjach wystąpienia stanu epidemii lub innego stanu zagrożenia.
NIK zwróciła również uwagę na konieczność zachowania transparentności
w wypadku podejmowania trudnych

Bogdan Skwarka

działań w zmieniających się warunkach
i pod presją czasu.

dr BOGDAN SKWARKA
dyrektor Departamentu
Administracji Publicznej NIK

Słowa kluczowe: wybory kopertowe, wybory korespondencyjne prezydenta RP, organizacja
głosowania, Poczta Polska, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

ABSTRACT
Audit of the Preparation of the Postal Election of the President of Poland
– Organisation and Cost of Voting
On 10 May 2020, the presidential elections were scheduled in Poland, yet due to the
COVID-19 pandemic voting at local election points was risky. Moreover, a significant
number of citizens would not participate in the elections due to quarantine or isolation.
The Prime Minister, on the basis of administrative decisions, ordered two State Treasury
companies – the Polish Post Office (Poczta Polska S.A.) and the Polish Security Printing
Works (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.) – to prepare and conduct
election through postal voting. All the related issues, including costs, were to be settled
in contracts concluded with these companies by the Minister of State Assets and the
Minister of the Interior and Administration respectively. The audit of the Supreme
Audit Office indicates that the Prime Minister exceeded his rights. On the day when
the decisions were issued, all activities related to organising and conducting election
lied with the electoral bodies and, what is more, there was no single provision, at the
level of legal acts, which could be the basis for conducting postal voting. The elections
were to be held on 10 May 2020, and the Ministers had not signed contracts with the
companies that, still, incurred substantial costs. Thus, the postal elections that ultimately were not organised, cost the Polish taxpayers PLN 56,450,400. The NIK also
disclosed other irregularities, and consequently gave a negative opinion on the process
of postal voting preparation, and submitted five notifications on potential offences to
the prosecutor’s office. The article presents the detailed findings of this audit.
Bogdan Skwarka, PhD, Director of the Department of Public Administration of NIK
Key words: postal voting, election of the President of Poland, organisation of election, Poczta
Polska, Polish Security Printing Works
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Konieczna koncepcja rozwoju

Funkcjonowanie systemu
ratownictwa medycznego
GRZEGORZ KAPELA

System Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) miał zapewnić pomoc każdej osobie
w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia i powinien sprawnie funkcjonować przez całą
dobę na terenie kraju. Przepisy regulujące organizację systemu oraz zasady jego działania
zmieniały się wielokrotnie. Istotne zmiany w tym zakresie wprowadzono w połowie 2018 r.
Najwyższa Izba Kontroli1 sprawdziła, czy w nowych warunkach system zapewnia sprawne
podejmowanie medycznych działań ratunkowych.

Wstęp
Działania ratownicze powinny być podjęte
wobec każdej osoby, której życie lub zdrowie jest zagrożone na skutek nagłego niebezpieczeństwa. Chodzi nie tylko o pojedyncze zdarzenia zagrażające zdrowiu pacjentów, ale również o wystąpienie zdarzeń
o charakterze masowym. Obowiązkiem
administracji publicznej jest posiadanie
rozwiązań systemowych, adekwatnych
do każdego rodzaju zagrożenia.
Problem zapewnienia odpowiedniej opieki pacjentom w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego często podejmowano w mediach oraz był przedmiotem zainteresowania
Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika
Praw Pacjenta. Do najczęściej wymienianych

1

uchybień zaliczano ograniczoną dostępność
do świadczeń medycyny ratunkowej, przejawiającą się wydłużonym czasem oczekiwania
na przyjazd karetek oraz kolejkami w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Media informowały o nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu – dochodziło do dramatycznych
zdarzeń skutkujących utratą zdrowia, a nawet
życia pacjentów, którym nie udzielono niezwłocznie pomocy.

Organizacja systemu
Wdrożenie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego rozpoczęto ponad
20 lat temu w ramach przygotowanego
w Ministerstwie Zdrowia programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne na lata

Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego, nr ewid. P/19/105, koordynowanej przez Delegaturę NIK w Warszawie, Warszawa, marzec 2021 r.
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1999–2003”. Od tego czasu wielokrotnie
zmieniały się przepisy regulujące organizację oraz zasady funkcjonowania i finansowania tego systemu. Ostatnie istotne
zmiany wprowadzono ustawą z 10 maja
2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym2 oraz niektórych innych ustaw3. Dotyczyły głównie:
przeniesienia zarządzania Systemem
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)
z resortu spraw wewnętrznych do resortu
zdrowia i utworzenia Krajowego Centrum
Monitoringu Ratownictwa Medycznego
(KCMRM); wyeliminowania z systemu
PRM podmiotów prywatnych, pełniących
rolę dysponentów zespołów ratownictwa
medycznego; wprowadzenia segregacji medycznej pacjentów szpitalnych oddziałów ratunkowych, ustalającej kolejność
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
z uwzględnieniem ich stanu zdrowia.
System PRM składa się z dwóch pionów.
Pierwszy to organy administracji rządowej
właściwe w zakresie wykonywania zadań,
czyli Minister Zdrowia i wojewodowie.
Do nich należy organizowanie, planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją
obowiązków oraz częściowo finansowanie
jednostek systemu. To one stanowią drugi
pion; tworzą go szpitalne oddziały ratunkowe
i zespoły ratownictwa medycznego, w tym
lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.
W ramach systemu PRM w 2019 r.
funkcjonowało 1577 zespołów ratownictwa medycznego (369 specjalistycznych

2
3
4

Grzegorz Kapela

i 1208 podstawowych). Pomocy medycznej udzielało również Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe (LPR) – 21 baz – oraz personel
medyczny 237 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Z systemem PRM współpracowało 155 izb przyjęć, 17 centrów urazowych udzielających świadczeń opieki
zdrowotnej pacjentom z mnogimi wielonarządowymi obrażeniami ciała oraz
8 centrów urazowych dla dzieci.
W celu zapewnienia realizacji zadań
określonych w ustawie o PRM przez dyspozytorów medycznych, członków zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), koordynatorów ratownictwa medycznego,
stworzono SWD PRM z wykorzystaniem
jednolitego w skali kraju narzędzia teleinformatycznego. Miał być również wykorzystywany jako narzędzie monitorowania
jakości funkcjonowania systemu PRM.

Ustalenia kontroli NIK
Kontrolą NIK objęto 22 podmioty realizujące zadania systemu PRM, tj. Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe oraz na terenie pięciu województw4: urzędy wojewódzkie, oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu
Zdrowia, szpitale mające w swojej strukturze szpitalne oddziały ratunkowe, dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Kontrola dotyczyła lat 2018–2019
i została zakończona przed wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2.

Ustawa z 8.9.2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. z 2020 r. poz. 882, ze zm.
Dz.U. poz. 1115, ze zm.
Kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i mazowieckiego.
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Jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w podziale
na województwa w 2019 r. (stan na 31 grudnia 2019 r.)
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Liczba lekarzy medycyny ratunkowej

W 2018 r. w systemie PRM było zatrudnionych 1004 lekarzy ze specjalizacją
z medycyny ratunkowej, co według opinii konsultanta krajowego w tej dziedzinie,
stanowiło zaledwie 39% zapotrzebowania
systemu PRM na taką grupę specjalistów.
Deficyt lekarzy w systemie PRM spowodował niepełne zapewnienie obsady szpitalnych oddziałów ratunkowych i specjalistycznych ZRM, a lekarze tam zatrudnieni
pełnili kilkudziesięciogodzinne dyżury
bez odpoczynku. Zdarzały się przypadki,

że w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) był obecny tylko jeden lekarz
i to nie zawsze specjalista medycyny ratunkowej, albo nieobsadzono stanowiska
ordynatora takiego oddziału (105 Kresowy
Szpital Wojskowy w Żarach). Zatrudnieni
w SOR lekarze pełnili dyżury nieprzerwanie nawet przez blisko 80 godzin (Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie) a w ZRM przez 144 godziny
z godzinną przerwą (Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie).
Nr 5/wrzesień-październik/2021
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Zanotowano sytuacje, że dysponenci ZRM
wysyłali do zdarzeń specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego bez lekarza,
co naruszało warunki umów na świadczenie usług medycznych zawartych z NFZ
i wiązało się z nakładaniem na dysponentów kar umownych. Z uwagi na deficyt lekarzy w systemie PRM, kary te nie spełniały funkcji prewencyjnej i dyscyplinującej.
Taki stan rzeczy ograniczał pacjentom
będącym w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, dostęp do niezwłocznej
i adekwatnej dla ich stanu zdrowia opieki medycznej; stwarzał też ryzyko obniżenia standardów realizowanych świadczeń.
W okresie objętym kontrolą nastąpił
spadek liczby lekarzy chętnych do kształcenia się w ramach specjalizacji z medycyny ratunkowej – przygotowane w 2018 r.
i w 2019 r. miejsca szkoleniowe zostały
wykorzystane odpowiednio: w 13,7%
i 9,6%.
Organizacja systemu PRM
na terenie województw

Zadaniem wojewodów jest opracowanie
wojewódzkich planów działania systemu
PRM oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania na terenie województwa systemu SWD PRM. Kontrola przeprowadzona w pięciu urzędach wojewódzkich
wykazała, że wojewódzkie plany działania systemu PRM opracowano zgodnie
z przepisami, tj. plany były uzgodnione

5
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z właściwymi podmiotami5 (poza jednym przypadkiem), przekazano je do zaopiniowania jednostkom samorządu terytorialnego i do zatwierdzenia Ministrowi
Zdrowia. Podstawą opracowania planów
były dane pochodzące z SWD PRM oraz
od jednostek systemu PRM. Wojewodowie nie zawsze analizowali i weryfikowali te dane, pomimo że były niewiarygodne (np. czas dojazdu ZRM od momentu
przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora
do miejsca zdarzenia określono na 838
godzin6; liczba lekarzy systemu przekraczała liczbę lekarzy ogółem7) oraz znacząco
różniły się w poszczególnych jednostkach
(np.: liczba pacjentów SOR niebędących
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
wynosiła od 0 do ponad 28 tys. ). W konsekwencji wojewódzkie plany działania
nie mogły stanowić rzetelnego narzędzia
organizacji i nadzoru nad systemem PRM,
zarówno na szczeblu województwa, jak
i całego kraju.
Zgodnie z ustawą o PRM (art. 24) miernikami funkcjonowania systemu PRM
są m.in. mediana czasu dotarcia oraz maksymalny czas dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu
przez dyspozytora. Wojewodowie powinni podejmować działania organizacyjne
zmierzające do zapewnienia określonych
w ustawie parametrów dojazdu. W okresie
objętym kontrolą działania wojewodów
w tym zakresie były niedostateczne.

O których mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o PRM, tj. m.in. z dyrektorem OW NFZ, komendantem
wojewódzkim PSP, komendantem wojewódzkim Policji.
W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS w Warszawie.
Według stanu na koniec 2018 r. liczba wszystkich lekarzy zatrudnionych w PRM wynosiła 5539, w tym 6856
lekarzy systemu.
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Rysunek 2.

Mediana czasu dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia w 2019 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KCRM.

Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia, wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o PRM, jest nie większa niż 8 minut
w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców,
15 minut poza tymi miastami. Według danych z wojewódzkich planów działania
systemu PRM w 2018 r., mediana czasu dajazdu ZRM na miejsce zdarzenia od przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
i poza nimi, przekraczała parametry określone w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o PRM,
odpowiednio o 55 sekund oraz 1 minutę

8

i 1 sekundę. Według danych Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego dotyczących 2019 r., mediana
czasu dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia8
dla miast powyżej 10 tys. mieszkańców
i poza tymi miastami, przekraczała wymienione parametry, odpowiednio o 1 minutę
i 54 sekundy oraz 54 sekundy.
Przekraczano również parametry maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia od przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora (tj. do 15 minut w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców i do 20 minut

Wartość uśredniona dla kraju w całym roku.
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poza tymi miastami)9. Limity czasu dojazdu ZRM były przestrzegane jedynie
w przypadku zdarzeń, w których doszło
do nagłego zatrzymania krążenia.
Na podstawie art. 29 ustawy o PRM wojewodowie byli zobowiązani od 26 czerwca
2018 r. do zatrudnienia tylu wojewódzkich
koordynatorów ratownictwa medycznego
na podstawie stosunku pracy w urzędzie
wojewódzkim, aby zabezpieczyć całodobową koordynację i współpracę dyspozytorów
oraz rozstrzyganie o przyjęciu przez szpital
transportowanego pacjenta w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego. Spośród pięciu
kontrolowanych wojewodów tylko dwóch
zapewniło całodobowe dyżury koordynatorów (lubelski i mazowiecki).
Niezapewnienie takich dyżurów stwarzało zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli w sytuacjach, które wymagały interwencji koordynatora.
Obciążenie szpitalnych
oddziałów ratunkowych

Szpitalne oddziały ratunkowe udzielały
pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) wszystkim zgłaszającym się osobom,
również takim, które nie znajdowały się
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pacjenci SOR, którzy nie wymagali
pilnych zabiegów medycyny ratunkowej
stanowili, w zależności od źródła danych,
w 2018 r. – od 28% (dane SOR) do 71%
(dane NFZ) i w I półroczu 2019 r. odpowiednio: od 29% do 69%. Obciążenie
Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych pacjentami, którzy nie wymagali ratunkowej

9

Określonego w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM.
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opieki medycznej wydłużało czas oczekiwania na pilną pomoc pacjentów, którzy
takiej potrzebowali.
Taka sytuacja, w ocenie NIK, była konsekwencją ograniczonej dostępności do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz braku skutecznego mechanizmu
pozwalającego na ograniczenie udzielania
świadczeń w szpitalnych oddziałach ratunkowych osobom, które tego nie wymagały.
Wyposażenie jednostek systemu
w sprzęt i urządzenia

W wyposażeniu SOR nie stwierdzono
braków sprzętu i aparatury medycznej,
jednak w szpitalach w: Chełmie, Żarach
i Koszalinie sprzęt i aparatura były pożyczane innym oddziałom, co ograniczało
niezwłoczny dostęp pacjentów oddziałów
ratunkowych do tych urządzeń.
ZRM dysponowały 1557 ambulansami
wyposażonymi w niezbędny sprzęt i leki.
W 2019 r. z budżetu Ministra Zdrowia
(dotacja celowa) sfinansowano za kwotę
80 mln zł wymianę najstarszych pojazdów,
kupując 200 ambulansów na potrzeby ZRM.
W akcjach ratowniczych prowadzonych
przez LPR wykorzystywano 27 śmigłowców i dwa samoloty. Wszystkie były sprawne technicznie oraz podlegały obowiązkowej okresowej obsłudze, potwierdzonej
stosownym certyfikatem. Stwierdzono
jednak, że LPR nie dysponowało symulatorem lotów na śmigłowcu EC 135 P3,
co utrudniało utrzymanie i doskonalenie
kwalifikacji zawodowych pilotów i skutkowało koniecznością wykorzystywania

Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego

samolotów operacyjnych do celów szkoleniowych. LPR bezskutecznie wnioskowało do Ministra Zdrowia o sfinansowanie
zakupu takiego urządzenia.
Z powodu niewystarczającej liczby baz
LPR nie było w stanie zapewnić zasięgu
operacyjnego o najwyższym standardzie
(60 km z czasem gotowości do startu
do 3 minut) na całym terytorium Polski.
W porze nocnej zasięg operacyjny w tym
standardzie ograniczał się do obszarów
położonych w promieniu 60 km od czterech dużych miast: Warszawy, Krakowa,
Wrocławia, Gdańska.
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu
dyspozytorni medycznych

Sposób funkcjonowania oraz wymagane
elementy techniczne określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej10. Trzy z pięciu objętych
kontrolą dyspozytorni były wyposażone
i zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dyspozytornie medyczne
wykorzystywane przez dysponentów ZRM
w Zamościu i Bydgoszczy nie miały odpowiednio zorganizowanych rezerwowych
stanowisk dyspozytorskich.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach
przez dyspozytora medycznego11, określało

10
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12
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maksymalny czas na podjęcie poszczególnych czynności przez dyspozytorów medycznych.
Na podstawie danych KCMRM ustalono, że u wszystkich skontrolowanych
dysponentów ZRM wystąpiły przypadki
przekroczenia parametrów określonych
w tym rozporządzeniu, w przypadku zgłoszeń wymagających najpilniejszej interwencji, oznaczonych kodem nr 112. Dotyczyło
to zarówno czasu przeznaczonego na przyjęcie zgłoszenia przez dyspozytora przyjmującego (120 sekund), jak i zadysponowania
ZRM przez dyspozytora wysyłającego (30
sekund) oraz wyjazdu ambulansu do miejsca zdarzenia (60 sekund). Odsetek przekroczeń czasu przyjęcia zgłoszenia wynosił
od 31,8% (w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie) do 51,68%
(w MEDITRANS w Warszawie); czasu
zadysponowania zespołu ratownictwa
medycznego przez dyspozytora wysyłającego od 15,4% (w Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie)
do 34,80% (w MEDITRANS w Warszawie) oraz czasu wyjazdu zespołu do miejsca zdarzenia od 11,52% (w MEDITRANS
w Warszawie) do 72,52% (w Samodzielnej
Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim).
Finansowanie systemu PRM

Przedszpitalne świadczenia ratunkowe
dotyczące systemu PRM były finansowane

Dz.U. z 2018 r. poz. 2001.
Dz.U. nr 1703, weszło w życie 6.9.2019.
Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia, nadanie kodu pilności KOD 1 oznacza, że niezbędny jest natychmiastowy wyjazd zespołu ratownictwa medycznego o najkrótszym przewidywanym czasie dotarcia
na miejsce zdarzenia w związku ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego wymagającym natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych.
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z budżetu państwa, z części, których dysponentami są Minister Zdrowia i wojewodowie, natomiast szpitalne świadczenia ratunkowe w SOR – ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Źródłem
finansowania LPR oraz zadań KCMRM
były dotacje budżetu państwa, z części
której dysponentem jest Minister Zdrowia.
W latach 2018–2019 środki na finansowanie PRM zostały zwiększone w każdym
z wymienionych obszarów13.
We wszystkich skontrolowanych przez
NIK szpitalach występowały problemy
z pokryciem, z otrzymywanych środków
finansowych, kosztów działalności szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wystąpiła też negatywna tendencja do pogłębiania się strat na działalności SOR14
w poszczególnych szpitalach (np.: w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie
strata na działalności SOR w 2018 r.
wyniosła 583,4 tys. zł, a w ciągu trzech
kwartałów 2019 r. wzrosła do 1025 tys. zł;
w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, w tym samym okresie, wzrosła
z 2234,1 tys. zł do 2755,2 tys. zł).
Nadzór Ministra Zdrowia

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy
z 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej15 za organizację i nadzór nad systemem PRM odpowiada Minister Zdrowia.
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Wydawanie aktów wykonawczych
do ustawy o PRM

Minister z opóźnieniem wydał akty wykonawcze do znowelizowanej 10 maja 2018 r.
ustawy o PRM, tj. rozporządzenie z 3 lipca
2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego16 i z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń
alarmowych i powiadomień o zdarzeniach
przez dyspozytora medycznego17. Z opóźnieniem wynoszącym ponad osiem miesięcy ogłosił również obwieszczenie w sprawie
algorytmu zbierania wywiadu medycznego
przez dyspozytora medycznego18 .
Regulacje te miały istotne znaczenie
dla funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, bowiem określały jednolity sposób postępowania osób przyjmujących zgłoszenia alarmowe i powiadomienia o zdarzeniach, a w przypadku
SWD PRM – zasady działania i zakres
odpowiedzialności na poszczególnych
szczeblach administrowania systemem
(krajowym, wojewódzkim oraz dysponenta zespołów ratownictwa medycznego). Do czasu wejścia w życie tych przepisów istniało ryzyko nieprawidłowej
obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, co mogło zagrażać zdrowiu i życiu osób wymagających
pilnego udzielenia świadczeń medycyny
ratunkowej.

Wzrost nakładów w 2019 r. w poszczególnych obszarach PRM wyniósł: ZRM (5,4%), SOR (10%), LPR (7,3%).
W trakcie kontroli przeprowadzono w kontrolowanych jednostkach analizę porównawczą środków otrzymanych w ramach umów z NFZ na prowadzenie SOR i rzeczywistych kosztów ich funkcjonowania.
Dz.U. z 2019 r. poz. 945, ze zm.
Dz.U. poz.1310 – wydane z sześciomiesięcznym opóźnieniem.
Dz.U. poz. 1703 – wydane z ośmiomiesięcznym opóźnieniem.
Dz.Urz. MZ z 2019 r. poz. 71.
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Minister Zdrowia nie ogłosił także standardów postępowania dla zespołu ratownictwa medycznego oraz kierującego
akcją ratunkową, do czego zobowiązuje
go art. 43 ustawy o PRM, który wszedł
w życie 1 stycznia 2007 r.
Nierzetelne dane
o funkcjonowaniu systemu PRM

Warunkiem sprawnego nadzoru nad systemem jest wiarygodność informacji dotyczących jego funkcjonowania. Nierzetelne dane utrudniają zdiagnozowanie
problemów, ustalenie ich przyczyn i skutków oraz podjęcie działań naprawczych.
Tymczasem Minister nie dysponował
rzetelnymi danymi dotyczącymi jakości
udzielanych świadczeń ratownictwa medycznego oraz liczby pacjentów potrzebujących, ponieważ te uzyskiwane z SWD
PRM, z wojewódzkich planów działania
systemu PRM oraz Narodowego Funduszu Zdrowia nie były wiarygodne i spójne.
Informacje o pacjentach SOR pochodziły
od podmiotów leczniczych, które niejednolicie kwalifikowały ich do poszczególnych
grup pod względem priorytetu udzielania
świadczeń zdrowotnych. Minister Zdrowia, pomimo dużych rozbieżności w danych z poszczególnych szpitali oraz z NFZ,
nie doprowadził do ujednolicenia tej kwalifikacji, np. przez opracowanie odpowiednich wytycznych dla SOR.
W tym stanie rzeczy nie była znana rzeczywista liczba osób potrzebujących świadczeń medycyny ratunkowej, co jest niezbędne do rzetelnego planowania działań
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w systemie PRM i sprawowania prawidłowego nadzoru nad jego jednostkami.
Opóźnienia i błędy w rozbudowie SWD PRM

System SWD PRM stworzono w celu
zapewnienia realizacji zadań określonych w ustawie o PRM przez dyspozytorów medycznych, członków zespołów
ratownictwa medycznego, koordynatorów ratownictwa medycznego, z wykorzystaniem jednolitego w skali kraju narzędzia teleinformatycznego. Daje on
również możliwość monitorowania jakości działania systemu PRM. Minister
Zdrowia, po przejęciu od ministra właściwego do spraw administracji publicznej
od 1 stycznia 2019 r. nadzoru nad systemem SWD PRM19, zadania związane
z administrowaniem i jego rozbudową powierzył LPR. Jednak świadczy ono usługi
ratownictwa medycznego i transportu
sanitarnego i nie miało doświadczenia
w realizacji skomplikowanych projektów
informatycznych. Co prawda w strukturze LPR utworzono w tym celu komórkę
organizacyjną – Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego,
to jednak czas niezbędny do zorganizowania nowej komórki oraz zapoznania
się ze strukturą i funkcjonalnością przejętego systemu, a także jego złożoność
spowodowały, że LPR nie było w stanie
dotrzymać wskazanego przez Ministra
Zdrowia terminu wdrożenia rozbudowanego SWD PRM w wersji 2.0, tj. do końca
2020 r. Nowy termin określono na koniec 2022 r.

Zgodnie z art. 1 pkt 21 ustawy z 10.5.2018 o zmianie ustawy o PRM.
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Użytkownicy SWD PRM (urzędy wojewódzkie i dysponenci ZRM) w latach
2018–2019 zgłaszali krytyczne uwagi
dotyczące funkcjonowania SWD PRM,
np.: błędy w raportach predefiniowanych,
które generowały nieprawidłowe dane;
brak funkcjonalności umożliwiającej bieżące aktualizowanie przebiegu trasy karetki; nieprawidłową synchronizację czasu
na komputerach stacjonarnych i terminalach, powodującą naruszenie chronologii
realizacji zleceń; brak ciągłości działania
systemu w przypadku łączenia z terminalem mobilnym.
W trakcie rozbudowy systemu SWD PRM
o nowe funkcjonalności wystąpiły błędy,
powodujące nieprawidłowości w działaniach PRM (np. brak możliwości zalogowania się do systemu, niewykorzystywanie dostępnych ZRM, brak możliwości
wprowadzenia prawidłowej oceny poziomu przytomności pacjenta), które mogły
zagrozić życiu i zdrowiu pacjentów.
SWD PRM nie zapewniał więc sprawnej realizacji zadań przez ZRM i nie był
skutecznym narzędziem monitorowania
jakości funkcjonowania systemu PRM.
Opóźnienia i nieprawidłowości
w realizacji projektu TOPSOR

We wszystkich skontrolowanych szpitalnych oddziałach ratunkowych prowadzono segregację medyczną dotyczącą

20
21

22

Grzegorz Kapela

pierwszeństwa w objęciu pacjenta
niezbędną opieką medyczną. Zasady
jej przeprowadzania w poszczególnych
jednostkach były jednak różne. Minister Zdrowia planował od 1 października 2019 r. wdrożenie20 projektu „Tryb
obsługi pacjenta w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym” (TOPSOR). System miał
ujednolicić zasady rejestracji i segregacji chorych oraz usprawnić pracę SOR
przez monitorowanie czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia zdrowotne
i poddawanie osób przebywających na terenie oddziału ciągłej ocenie ich stanu
klinicznego. Zakładano, że realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia kolejek pacjentów w SOR, dzięki możliwości
przekierowania części z nich do podstawowej opieki zdrowotnej. Wiodącą rolę
w procesie wdrażania systemu TOPSOR
na terenie kraju Minister Zdrowia powierzył LPR 21.
Wskutek błędów popełnionych przez
LPR na etapie przygotowania postępowania22 o udzielenie zamówienia publicznego
na realizację tego projektu (nieprawidłowy
opis przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
które nie pozwoliły na porównanie złożonych ofert, konieczne było unieważnienie
rozpoczętego w lipcu 2019 r. przetargu.
Termin wdrożenia projektu został przesunięty na 2021 r.

W szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest minister, uczelnia medyczna albo samorząd województwa.
Zarządzeniem Ministra Zdrowia z 6.12.2018, Dz. Urz. MZ z 2018 r. poz. 118, zmieniono statut LPR wprowadzając w § 12 ust. 3 pkt 8 zapis, że LPR prowadzi wydzieloną działalność w zakresie wykonywania zadań
zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostały opracowane nieprawidłowo, pomimo poprzedzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego programem pilotażowym i dialogiem technicznym, co świadczy o niedostatecznym nadzorze Ministra nad realizacją projektu.
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Podsumowanie
W okresie objętym kontrolą organy administracji rządowej odpowiedzialne
za organizowanie, planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań
systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego nie stworzyły warunków
do jego sprawnego funkcjonowania. Pomimo wprowadzonej w połowie 2018 r.
reorganizacji oraz zwiększeniu nakładów
na jego działanie, nie wyeliminowano
najważniejszych, istniejących od wielu
lat problemów. Należą do nich: niewystarczające zasoby kadrowe (w systemie
brakuje ok. 1500 lekarzy medycyny ratunkowej i zmniejsza się zainteresowanie tą specjalizacją); obciążenie szpitalnych oddziałów ratunkowych pacjentami niewymagającymi takich świadczeń;
długi czas oczekiwania w tych oddziałach
na uzyskanie pomocy medycznej; przekraczanie określonych parametrów czasu
dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do osób będących w stanie nagłego

kontrola i audyt

zagrożenia zdrowotnego. Prawidłowy
nadzór nad jednostkami systemu PRM
utrudniał brak rzetelnych danych dotyczących jakości udzielanych świadczeń
ratownictwa medycznego oraz liczby potrzebujących pacjentów.
Na efektywność i sprawność działania
systemu PRM negatywny wpływ miały
nieprawidłowości w realizacji dwóch kluczowych projektów: rozbudowy Systemu
Wspomagania Dowodzenia PRM oraz uruchomienia systemu zarządzającego trybami
obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale
ratunkowym – TOPSOR.
W związku z problemami występującymi w systemie PRM, w opinii NIK,
konieczne jest dokonanie kompleksowej
analizy ich przyczyn i przygotowanie całościowej koncepcji rozwoju systemu.

GRZEGORZ KAPELA
Delegatura NIK w Warszawie

Słowa kluczowe: ratownictwo medyczne, Państwowe Ratownictwo Medyczne, PRM, stan
nagłego zagrożenia zdrowotnego, Szpitalny Oddział Ratunkowy, SOR, System Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, SWD PRM
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Grzegorz Kapela

ABSTRACT
Operations of the Medical Rescue System – A Development Concept Necessary
The system of the State Medical Rescue (Państwowe Ratownictwo Medyczne)
was established in order to provide assistance to every person who experiences
a sudden threat to health or life. It should operate properly twenty-four hours
a day in the whole country. Significant organisational changes, aimed to improve
the system, were introduced in mid-2018. The objective of the NIK audit was
to assess whether the new organisational conditions ensured effective medical
rescue measures. The audit was conducted at the Ministry of Health, the Polish
Medical Air Rescue (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe), branches of the National
Health Fund (NFZ) and units of the State Medical Rescue system. The audit
covered the years 2018–2019.
Grzegorz Kapela, Regional Branch of NIK in Warszawa
Key words: medical rescue, State Medical Rescue (PRM), sudden health threat, Hospital
Rescue Ward (SOR), System for Supporting State Medical Rescue Management (SWD PRM)
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Wsparcie w sytuacji poronienia i martwego urodzenia

Opieka nad kobietami po stracie dziecka
GRZEGORZ WALENDZIK, KRZYSZTOF WILKOSZ

Opieka nad pacjentkami, które poroniły lub urodziły martwe dziecko wymaga doświadczenia, wiedzy i umiejętności komunikowania się z nimi. Pracownikom szpitali należy więc zapewnić odpowiednie szkolenia1. Przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) kontrola2 ujawniła, że szpitale ograniczały się najczęściej
do udzielenia niezbędnej pomocy medycznej, natomiast nie zapewniały kobietom
szerszego wsparcia przewidzianego przepisami prawa. Zastrzeżenia budził też sposób
postępowania z ciałami dzieci.

Poronienie,
urodzenie martwego dziecka
W Europie wskaźnik martwych urodzeń
na 1000 porodów nie przekracza sześciu
zgonów. W naszym kraju wynosi nieco ponad
trzy martwe urodzenia. Podobnie jest w Belgii, Francji czy na Węgrzech. Lepsza sytuacja ma miejsce w Czechach, Niemczech,
Szwecji, Norwegii oraz Finlandii3. W Polsce w 2019 r. kobiety urodziły 1561 martwych dzieci, przy czym liczba ta w stosunku do 2017 r. zmniejszyła się o 11,2%.
Dane odnośnie do skali poronień nie
są do końca znane, ponieważ do znacznej ich części (ok. 50%) dochodzi jeszcze

1
2

3
4

przed zagnieżdżeniem zapłodnionej komórki jajowej w macicy. Jeśli nastąpi
to we wczesnej fazie, niektóre kobiety
mogą nawet nie wiedzieć, że były w ciąży.
Ryzyko poronienia zależy od wieku ciąży
– im jest ona starsza, tym to ryzyko maleje. Na podstawie szacunków uznaje się,
że w Polsce około 10-15% wszystkich kończy się poronieniem. Z danych zgromadzonych na podstawie sprawozdań o działalności ogólnej szpitali wynika, że w Polsce
w 2017 r. u prawie 41 tys. kobiet ciąża
zakończyła się poronieniem, a w 2019 r.
– u ponad 39 tys.4 W 2019 r. wzrost
liczby poronień w stosunku do 2017 r.

<http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2017/3/529_3_65_2017.pdf>. 15.11.2019.
Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Opieka nad pacjentkami w przypadkach
poronień i martwych urodzeń, nr ewid. 46/2020/P/20/063/LKI, Delegatura NIK w Kielcach, grudzień 2020 r.
<https://niebieskiepudelko.pl/martwe-urodzenia/>, data dostępu 15.3.2021.
Na podstawie danych uzyskanych przez NIK z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Dane
nie zawierają informacji na temat szpitali psychiatrycznych, szpitali podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz szpitali podległych Ministerstwu Sprawiedliwości.
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Rysunek 1.

Grzegorz Walendzik, Krzysztof Wilkosz

Liczba dzieci martwo urodzonych w Polsce w 2017 i w 2019 r.
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Źródło: Opracowanie własne, dane uzyskane przez NIK z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia na podstawie MZ-29 Sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego.

odnotowano w sześciu województwach,
w tym najwyższy w: opolskim (o 18,8%)
i podlaskim (o 6,8%), natomiast największy spadek – w świętokrzyskim i zachodniopomorskim (po 16,3%).
Utrata ciąży lub śmierć nowonarodzonego dziecka wywołuje u kobiety skutki
fizyczne i psychiczne, a poczucie straty
nie zależy od wieku dziecka oraz tego,
czy się ono narodziło.

5

6

7

Medycznymi konsekwencjami utraty
ciąży są najczęściej: krwotoki położnicze,
wstrząs hipowolemiczny5, interwencje wewnątrzmaciczne, immunizacja czynnikiem
Rh6 i niewydolność cieśniowo-szyjkowa7.
Powikłania związane z interwencją wewnątrzmaciczną wynikają z zabiegów
łyżeczkowania jamy macicy i obejmują:
perforację macicy, krwotok, zakażenia
oraz uszkodzenie warstwy błony śluzowej

Nagły kliniczny stan zagrożenia życia, spowodowany względnym lub bezwzględnym zmniejszeniem objętości
krwi krążącej. Najczęstszą przyczyną jest obfity krwotok.
Leczenie tego stanu polega na podawaniu immunoglobuliny anty-D w sytuacjach wysokiego ryzyka kontaktu
krwi kobiety Rh D ujemnej z krwią RH D dodatnią.
Niezdolność szyjki macicy do utrzymania ciąży do terminu porodu spowodowana zaburzeniami jej funkcji.
Jest to jedna z najistotniejszych przyczyn niepowodzeń położniczych w II i III trymestrze ciąży i urodzeń
noworodków z niską masą urodzeniową.
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Rysunek 2.

Liczba poronień w Polsce w 2017 i w 2019 r.
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Źródło: Jak w rys. 1.

macicy. Odległym następstwem łyżeczkowania jamy macicy jest zespół pourazowych zrostów wewnątrzmacicznych spowodowany uszkodzeniem warstwy błony
śluzowej macicy8. Jednocześnie opisane
skutki poronienia mogą potęgować poczucie smutku i lęku. Jeśli ciąża była zaawansowana, dodatkowo mogą pojawić się takie
fizyczne reakcje organizmu jak rozpoczęcie laktacji, co bywa wyjątkowo trudnym
doświadczeniem dla kobiety9.
W postępowaniu po utracie ciąży lub
dziecka istotne jest więc zapobieganie
możliwym negatywnym następstwom

8

9
10

psychologicznym, które wywierają ogromny
wpływ na funkcjonowanie psychiczne kobiety i jej rodziny. Bez względu na stopień
zaawansowania ciąży, jej utratę uznaje się
za sytuacyjny kryzys psychologiczny – trwającą 6-8 tygodni reakcję zdrowej kobiety
na sytuację trudną, przekraczającą zasoby
i możliwości adaptacyjne. Poronienie wywołuje wstrząs przez swoją nagłość, nieprzewidywalność i brak możliwości kontroli.
Powoduje wzmożone napięcie, poczucie dyskomfortu i załamanie mechanizmów radzenia sobie10. Często pojawia się także depresja, która dotyka prawie 11% takich kobiet.

P. Fiegler, K. Kamiński, W. Kaźmierczak, J. Radzioch, P. Węgrzyn: Przyczyny, etiologia oraz współczesne
metody diagnostyki i leczenia poronień, „Ginekologia Praktyczna”, nr 12/2004, s. 26-29.
<https://psychologiawpraktyce.pl/artykul/bol-emocjonalny-kobiety-po-stracie-ciazy>, data dostępu 15.3.2021.
P. Fiegler, K. Kamiński, W. Kaźmierczak, J. Radzioch, P. Węgrzyn, Przyczyny…, op.cit. s. 26-29.
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Według psycholog I. Barton-Smoczyńskiej, kobiety po stracie dziecka poczętego
można zaklasyfikować do grupy zagrożonej wystąpieniem Zespołu stresu pourazowego tzw. syndromu PTSD (Posttraumatic Stress Disorder). Wśród objawów
występują: zmniejszenie wiary w siebie,
osłabienie siły ego, bierność i pesymizm
w relacjach z innymi, reakcje depresyjne
i zaburzenia nastroju, silne dolegliwości
psychosomatyczne, nawracające obrazy i wyraźnie negatywne myśli. Zwykle w diagnozie psychiatrycznej termin
ten stosuje się, gdy objawy trwają co najmniej przez miesiąc. Jeśli występują krócej, wówczas zaburzenie nosi nazwę ostrej
reakcji na stres. Cechą charakterystyczną
PTSD jest długotrwałe występowanie
objawów – nawet kilka lat po porodzie
lub poronieniu11. Bardzo istotną rolę
w przeciwdziałaniu PTSD odgrywają
grupowe formy zajęć terapeutycznych
dla kobiet doświadczających niepowodzeń położniczych czy psychoterapia
grupowa.
Sposób, forma i zakres udzielanej pomocy kobiecie po poronieniu lub śmierci
nowonarodzonego dziecka, zostały określone w przepisach prawa. Wytyczne, dotyczące sprawowania opieki nad takimi
pacjentkami, znajdują się przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki okołoporodowej12.

11

12
13
14
15

Grzegorz Walendzik, Krzysztof Wilkosz

Wcześniej obowiązywały rozporządzenia
Ministra Zdrowia z: 20 września 2012 r.
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu,
połogu oraz opieki nad noworodkiem13;
9 listopada 2015 r. w sprawie standardów
postępowania medycznego w łagodzeniu
bólu porodowego14; 9 listopada 2015 r.
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, z zakresu okołoporodowej opieki
położniczo-ginekologicznej sprawowanej
nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą
w sytuacji niepowodzeń położniczych15.
Utraciły moc 31 grudnia 2018 r.
Przytoczone standardy są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Oznacza to, że każdy pracownik medyczny
zobowiązany jest do ich przestrzegania,
a na podmiotach wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń
zdrowotnych dotyczących opieki okołoporodowe ciąży obowiązek zapewnienia
ich stosowania.
W rozporządzeniu z 2015 r. w sprawie
opieki okołoporodowej wyodrębniono
część poświęconą organizacji udzielania
świadczeń w przypadku niepowodzeń

<https://www.rodzicpoludzku.pl/images/stories/publikacje/problemy_emocjonalne_okres_okoloporodowy.pdf>, 15.11.2019.
Dz. U. poz. 1756; dalej: rozporządzenie z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1132.
Dz. U. poz. 1997.
Dz. U. poz. 2007; dalej: rozporządzenie z 2015 r. w sprawie opieki okołoporodowej.
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położniczych. Natomiast w rozporządzeniu z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej termin niepowodzenia położnicze zastąpiono pojęciem sytuacje
szczególne.
Pacjentki doświadczające niepowodzeń
położniczych są hospitalizowane na oddziałach ginekologiczno-położniczych
o trzech poziomach referencyjnych. Pierwszy poziom opieki perinatalnej obejmuje
opiekę nad fizjologicznie przebiegającą
ciążą, porodem i połogiem oraz zdrowym
noworodkiem, a także krótkotrwałą opiekę
nad niespodziewanie występującą patologią ciąży. Drugi poziom dotyczy opieki nad patologią ciąży średniego stopnia,
trzeci obejmuje najcięższą.

Zakres kontroli
i założenia metodyczne
Przedmiotem kontroli NIK, koordynowanej przez Delegaturę NIK w Kielcach,
było zbadanie prawidłowości zapewnienia opieki pacjentkom, które poroniły
lub urodziły martwe dziecko. Kontrola
została przeprowadzona w 35 szpitalach
z siedmiu województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego,
podkarpackiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Badanie dotyczyło
okresu od 1 stycznia 2017 r. do 14 września
2020 r. Poprzedziła je kontrola rozpoznawcza, którą objęto dwa szpitale z województwa świętokrzyskiego16.

16

17
18
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Sprawdzono, czy pacjentkom zapewniono prawidłową i wystarczającą opiekę
w przypadkach poronień i martwych urodzeń. Ocenę przeprowadzono na trzech
płaszczyznach: prawidłowości zorganizowania opieki, przestrzegania obowiązujących uregulowań (w tym standardów)
dotyczących opieki okołoporodowej,
jeśli dojdzie do poronienia lub martwego
urodzenia oraz wystarczalności udzielanej pomocy.
Skala urodzeń i poronień

W 35 skontrolowanych szpitalach17, w latach 2017–2019 urodziło się 106 191 żywych noworodków, co stanowiło ponad
9% urodzonych w kraju. Z roku na rok malała tam liczba urodzeń, tj. o 6,2% w 2018 r.
w stosunku do 2017 r. i o 4,5% w 2019 r.
w stosunku do 2018 r.
W latach 2017–2019 w szpitalach tych
urodziło się łącznie 380 martwych noworodków (odpowiednio 134, 116 i 130),
do szóstej doby życia zmarło 202 noworodków (70, 73 i 59) oraz doszło do 15 437 poronień (5396, 5052 i 4989)18.
Organizacja opieki nad pacjentkami

W skontrolowanych szpitalach pacjentki
doświadczające poronienia, urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka hospitalizowano na oddziałach ginekologiczno-położniczych, najczęściej w części ginekologicznej. W większości szpitali funkcjonowały

Kontrola R/19/008 Opieka nad pacjentkami w sytuacjach niepowodzeń położniczych. Okres objęty kontrolą
– od 1 stycznia 2017 r. do 12 listopada 2019 r.
Szpitale objęte kontrolą planową. Nie uwzględniono danych z kontroli doraźnych, ponieważ nie obejmowały 2019 r.
W 2019 r. udział noworodków martwo urodzonych, noworodków, które zmarły do szóstej doby życia oraz
poronień w kontrolowanych szpitalach w ogólnej liczbie tego rodzaju zdarzeń w skali kraju wynosił odpowiednio: 8,3%, 8,5% i 12,7%.
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regulaminy, w których określono zadania
i sposób organizacji poszczególnych jednostek szpitala, także organizacji oddziałów ginekologiczno-położniczych. Cztery szpitale
nie miały takich zapisów lub dokumentów,
co stanowiło naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 7
ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej19.
Kontrola ujawniła, że zasoby będące
w dyspozycji 37 skontrolowanych szpitali20,
służące wykonywaniu świadczeń opieki
zdrowotnej, w tym dostępność i kwalifikacje personelu oraz zaopatrzenie w sprzęt,
nie zawsze odpowiadały obowiązującym
przepisom.
Zapewnienie personelu medycznego

We wszystkich skontrolowanych szpitalach
zatrudniano odpowiednią liczbę lekarzy
mających kwalifikacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia
z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego21 (dalej: rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych), jednak potrzeby okazywały się znacznie większe.
Powodowało to, że np. w dwóch oddziałach
ginekologiczno-położniczych samodzielnie pełnili dyżury lekarze, którzy nie mieli
wymaganej specjalizacji, lub że pełniący
dyżur anestezjolog znieczulał równocześnie
dwóch pacjentów (w tym kobietę do cesarskiego cięcia)22.
W szpitalach co do zasady przestrzegano uregulowań dotyczących czasu pracy

19
20
21
22
23

Grzegorz Walendzik, Krzysztof Wilkosz

pracowników podmiotów leczniczych,
o których mowa w art. 93 (i następnych)
ustawy o działalności leczniczej. Niemniej
w 14% placówkach stwierdzono naruszenie tych przepisów, polegające na tym,
że lekarze nie mieli co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie pracy (art. 97 ust. 1 i 2 ustawy).
Przepisy te nie dotyczą jednak personelu
medycznego zatrudnionego na podstawie
umów cywilnoprawnych. W konsekwencji
aż w 68% skontrolowanych podmiotów
leczniczych czas pracy lekarzy, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych23, znacznie przekraczał 24 godziny.
Ustalono, że w 1109 przypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie od 24 do 30
godzin, w 392 – od 31 do 40, w 169
– od 41 do 50, w 46 – od 51 do 60 oraz 46
– powyżej 60 godzin. W skrajnym przypadku czas pracy lekarza wyniósł nawet
88 godzin.
Może to świadczyć o niewłaściwej organizacji pracy w danej jednostce oraz
budzić uzasadnione wątpliwości co do
jakości opieki medycznej i bezpieczeństwa
zdrowotnego pacjentek. Niezapewnienie
lekarzom odpowiedniego czasu na odpoczynek mogło prowadzić do przemęczenia i stanowić zagrożenie także dla
ich zdrowia.
Niewłaściwa organizacja pracy personelu była jedną z przyczyn innego rodzaju nieprawidłowości stwierdzonej w jednym ze skontrolowanych szpitali. Trzech

Dz. U. z 2021 r. poz. 711, ze zm.
Dotyczy również szpitali objętych kontrolą rozpoznawczą.
Dz. U. z 2021 r. poz. 290, ze zm.
Na oddziale o pierwszym poziomie referencyjności.
Kontrolą objęto czas pracy lekarzy w lipcu i październiku lat 2017–2019.
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lekarzy świadczyło pracę w tym samym
czasie w poradni oraz na oddziale ginekologiczno-położniczym. W konsekwencji
niezasadnie wypłacono im wynagrodzenie
w łącznej kwocie 12,2 tys. zł. Przebywając w poradni lekarze nie mogli zapewnić opieki pacjentkom hospitalizowanym
na oddziale.
Szkolenia i wsparcie
personelu medycznego

Jednym z warunków udzielania prawidłowej opieki pacjentkom, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub którym dziecko zmarło wkrótce po porodzie jest zagwarantowanie odpowiednio
przygotowanego personelu medycznego.
Zgodnie ze standardem organizacyjnym
opieki zdrowotnej, będącym załącznikiem do rozporządzenia z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej (część XV
ust. 2), osoby wykonujące zawód medyczny w podmiocie leczniczym prowadzącym opiekę okołoporodową powinny
być przygotowane do pracy z rodzicami
doświadczającymi śmierci noworodka
lub narodzin dziecka chorego oraz być informowane o przebywaniu takiej pacjentki
w szpitalu, aby uwrażliwić ich na jej sytuację.
Spośród objętych kontrolą placówek
w szkoleniach prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, których tematyka
była związana ze standardami opieki
okołoporodowej, uczestniczył personel

24

25
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medyczny 17 szpitali. W niemal wszystkich
tych podmiotach organizowano szkolenia
wewnętrzne na ten temat. W 29 z nich
przeprowadzono przynajmniej jedno szkolenie wewnętrzne poświęcone wyłącznie
opiece nad pacjentkami doświadczającymi niepowodzeń położniczych. Tylko
w jednym szpitalu nie został przeszkolony personel oddziału ginekologiczno-położniczego. Dodatkowo, obowiązująca
od marca 2014 r. wewnętrzna procedura
tego oddziału poświęcona opiece nad pacjentkami, które doświadczyły poronienia
lub urodzenia dziecka martwego, nie została zaktualizowana, mimo że od tego czasu
dwukrotnie zmieniono przepisy dotyczące
standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej24.
Znaczenie właściwej komunikacji personelu medycznego z pacjentkami doświadczającymi niepowodzeń położniczych podnoszone było również w opracowanych na potrzeby kontroli opiniach
ekspertów – prof. dr. hab. n. med. Bogdana Chazana oraz prof. dr. hab. n. med.
Krzysztofa Preisa25.
Standardy opieki okołoporodowej nakładają na kierowników placówek medycznych obowiązek wspierania personelu
medycznego w radzeniu sobie ze stresem,
w związku z udzielaniem świadczeń kobietom, które straciły dziecko (znalazły
się w sytuacjach szczególnych). Stanowią
o tym ust. 3 pkt 9 części VII załącznika do
rozporządzenia z 2015 r. w sprawie opieki

Rozporządzenie z 2015 r. w sprawie opieki okołoporodowej oraz rozporządzenie z 2018 r. w sprawie opieki
okołoporodowej.
Ekspertyzy prof. dr. hab. n. med. Bogdana Chazana i prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Preisa stanowią załączniki odpowiednio nr 6.5. i 6.6. do Informacji o wynikach kontroli: patrz przypis 2.

Nr 5/wrzesień-październik/2021

75

kontrola i audyt
okołoporodowej i ust. 3 pkt 11 części XV
załącznika do rozporządzenia z 2018 r.
w sprawie opieki okołoporodowej. Niezapewnienie takiej pomocy stwierdzono
w 13,5% szpitali. W pozostałych jednostkach wsparcie dla pracowników zajmujących się opieką nad pacjentkami organizowano w różnych formach. Nie zawsze
jednak spełniały one oczekiwania i były
adekwatne do potrzeb personelu. W okresie objętym kontrolą szkolenia dotyczące
problematyki radzenia sobie ze stresem,
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
zorganizowano w 27% szpitali. Personelowi medycznemu zatrudnionemu w 59,5%
kontrolowanych podmiotów zapewniono
możliwość skorzystania z pomocy psychologa. Zdaniem części pracowników
opiekujących się pacjentkami doświadczającymi niepowodzeń położniczych,
istotną formę pomocy w radzeniu sobie
ze stresem stanowiły wzajemne koleżeńskie rozmowy i wsparcie ze strony przełożonych.
Z osobistych opinii pielęgniarek i położnych większości skontrolowanych
szpitali wynika, że praca z pacjentkami
doświadczającymi niepowodzeń położniczych jest dla nich trudna i absorbująca.
Według części pracowników 12 szpitali,
oferowane wsparcie było niewystarczające.
Zgodnie z oczekiwaniami personelu należało m.in. poprawić dostępność do konsultacji psychologicznych, organizować
więcej szkoleń dotyczących relacji interpersonalnych i komunikacji z pacjentkami
oraz treningów redukcji stresu.

26

Dz. U. poz. 1545.
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Normy zatrudnienia
i realizacja umów z NFZ

Kontrola wykazała, że w 22% objętych
kontrolą szpitali nie ustalono minimalnych
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, bądź ustalono je nieprawidłowo lub
ich nie przestrzegano, a także nie dokonywano aktualizacji tych norm w wymaganym okresie trzech lat. Było to niezgodne z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności
leczniczej i § 7 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 28 grudnia 2012 r. w sprawie
sposobu ustalania minimalnych norm
zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami26. Zatrudnianie
mniejszej liczby pielęgniarek i położnych
niż określone minimum (w skrajnych
przypadkach nie była to nawet połowa
wymaganej kadry), zwłaszcza w sytuacji znacznej liczby hospitalizowanych
pacjentek, mogło powodować zagrożenie
nie tylko dla ich bezpieczeństwa, ale również personelu. Z punktu widzenia pacjenta, zapewnienie odpowiedniej liczby
personelu medycznego stanowi formalną
gwarancję jakości opieki pielęgniarskiej
i położniczej.
W kontroli ustalono także, że w 43%
oddziałów ginekologiczno-położniczych świadczeń udzielali lekarze, położne lub pielęgniarki, którzy nie byli
zgłoszeni do NFZ. Stanowiło to naruszenie § 6 ust. 1 i 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
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opieki zdrowotnej27 oraz umów zawartych z NFZ, według których świadczeniodawca był zobowiązany do wykonywania świadczeń przez osoby wymienione
w załączniku do umowy oraz bieżącej
aktualizacji tego wykazu.
Sprzęt medyczny
oraz wyposażenie pomieszczeń

Oddziały ginekologiczno-położnicze
skontrolowanych szpitali zostały wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną
wymagane rozporządzeniem w sprawie
świadczeń gwarantowanych. W dwóch
szpitalach odnotowano brak kolposkopu28. W 21,6% skontrolowanych szpitali nie przestrzegano jednak zalecanej
przez producentów częstotliwości wykonywania autoryzowanych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury
medycznej, wymaganych art. 90 ust. 1, 6
i 7 ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych29. Mogło to mieć wpływ
na prawidłowość wykonywanych badań
oraz bezpieczeństwo pacjentów. Ponadto w ośmiu szpitalach nie wykonywano
terminowo okresowych przeglądów
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, które powinny być przeprowadzane
nie rzadziej niż co 12 miesięcy, zgodnie
z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny

27
28

29
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odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą30.
Dodatkowo w okresie objętym kontrolą
znaczna część skontrolowanych szpitali
(27%) nie spełniała wszystkich minimalnych warunków dotyczących wyposażenia
i sposobu urządzenia zespołów porodowych, sal chorych, pokoi diagnostycznych,
określonych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą31 oraz w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą.
Także organizacja sal porodowych i przeznaczonych do badań w czterech szpitalach nie zapewniała pacjentkom prawa
do intymności i godności, wymaganych
art. 20 i 22 ustawy z 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta32.
Wsparcie psychologiczne pacjentek

Placówki medyczne mają obowiązek
udzielania wsparcia psychologicznego pacjentkom, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub którym dziecko zmarło

Dz. U. z 2020 r. poz. 320, ze zm.
Kolposkop to urządzenie, które za pomocą układu optycznego umożliwia przeprowadzenie badania ginekologicznego, służącego wykryciu m.in. przedklinicznych postaci raka szyjki macicy.
Dz. U z 2021 r. poz. 1565.
Dz. U. poz. 595, ze zm.
Dz. U. poz. 739; uchylone 1.4.2019.
Dz. U. z 2020 r. poz. 849, ze zm.
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tuż po porodzie. Stosownie do ust. 3 pkt 2
części XV załącznika do rozporządzenia
z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej, po przekazaniu informacji na temat
sytuacji położniczej i zdrowotnej matki
oraz jej dziecka, należy umożliwić kobiecie skorzystanie możliwie szybko z pomocy psychologicznej i kontakt z duchownym jej wyznania oraz wsparcie osób
bliskich, zgodnie z życzeniem kobiety.
Wymóg zatrudnienia psychologa w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, zgodnie
z częścią I załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych, obowiązuje tylko dla oddziału
ginekologiczno-położniczego o trzecim
poziomie referencyjności.
W każdym z kontrolowanych szpitali
badaniem pod kątem liczby pacjentek,
które skorzystały z pomocy psychologa,
objęto dokumentację medyczną 60 kobiet
(łącznie zbadano dokumentację 2220 hospitalizowanych). Ustalono, że faktyczna
liczba udzielonych im konsultacji psychologa była zróżnicowana – w trzech podmiotach leczniczych w ogóle ich nie prowadzono, a w jednym szpitalu 85% pacjentek, z badanej próby dokumentacji,
skorzystało z takich porad. Zależało
to w głównej mierze od stopnia referencyjności oddziału szpitala. Na oddziałach
o trzecim poziomie referencyjności33 z takiej formy pomocy skorzystało najwięcej
kobiet – od 8% do 85%, przy czym w trzech
z nich nie spełniono wymogu zatrudnienia
psychologa. W szpitalu, w którym 85% pacjentek z badanej próby skorzystało z jego

33

Grzegorz Walendzik, Krzysztof Wilkosz

porady, na oddział ginekologiczno-położniczy na stałe oddelegowano psychologa.
Na wypadek jego nieobecności wyznaczono także zastępcę.
Zapewnienie intymności i godności

Zgodnie z ust. 3 pkt 3 części VII załącznika do rozporządzenia z 2015 r.
w sprawie opieki okołoporodowej, pacjentka po niepowodzeniu położniczym
nie powinna przebywać w sali razem
z kobietami ciężarnymi, bądź w połogu, których ciąża zakończy się urodzeniem zdrowego dziecka; należy zadbać
o to, aby w czasie pobytu na oddziale
nie miała ona z nimi stałego kontaktu
(przepis obowiązywał do 30 grudnia
2018 r.). Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ust. 3 pkt 3 części XV załącznika
do rozporządzenia z 2018 r. w sprawie
opieki okołoporodowej, w miarę możliwości nie umieszcza się kobiet w sytuacjach szczególnych, w tej samej sali
co pacjentek w ciąży lub w czasie połogu,
które urodziły zdrowe dziecko. Analizą
przestrzegania tego standardu NIK objęła
sposób hospitalizacji pacjentek, które poroniły w okresie od jednego lub dwóch
miesięcy przed podjęciem kontroli.
W 24% skontrolowanych szpitali, w dokumentacji medycznej pacjentek nie odnotowywano w jakiej sali przebywały kobiety
doświadczające poronienia lub urodzenia martwego dziecka. W czterech podmiotach adnotacje nie były sporządzane
w każdym przypadku. W jednym szpitalu personel medyczny w dokumentacji

Skontrolowano 10 szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi o tym poziomie referencyjności.
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nie zaznaczał przeniesienia pacjentek
do innej sali. W związku z tym Izba
nie miała możliwości wypowiedzenia się
na temat przestrzegania tego standardu
przez placówki.
W sześciu szpitalach miały miejsce sytuacje, w których pacjentki w sytuacji
szczególnej przebywały na korytarzu
lub w jednej sali z kobietami w ciąży lub
po urodzeniu zdrowego dziecka. Wpływało to negatywnie na ich stan psychiczny. Umieszczanie osób na szpitalnym
korytarzu może też budzić wątpliwości
związane z przestrzeganiem praw pacjenta do poszanowania jego godności
i intymności.
Zgodnie z ust. 3 pkt 5 części XV załącznika do rozporządzenia z 2018 r. w sprawie
opieki okołoporodowej pacjentce, jeżeli
wyraża taką potrzebę, należy umożliwić
pożegnanie się ze zmarłym dzieckiem
w obecności osób bliskich. Może towarzyszyć jej ktoś z personelu (psycholog,
lekarz, położna lub pielęgniarka, kapłan,
pracownik socjalny).
Kontrola wykazała, że w żadnym ze skontrolowanych szpitali nie było osobnego pomieszczenia przeznaczonego do tego celu
(tzw. sala/pokój pożegnań). Deklarowano
jednak, że pacjentkom, jeżeli sobie życzą,
gwarantuje się taką możliwość. Najczęściej
pożegnanie miało miejsce w jednoosobowej sali, w której przebywała lub rodziła
pacjentka. W większości jednostek objętych kontrolą praktykowano przekazywanie rodzicom pamiątek po dziecku.
W okresie objętym kontrolą, dwa skontrolowane szpitale oferowały pacjentkom
doświadczającym niepowodzeń położniczych opiekę hospicjów perinatalnych. Jeden szpital sam prowadził taką
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placówkę, natomiast drugi współpracował
z podmiotem ją prowadzącym. Pomoc
hospicjów perinatalnych była przede
wszystkim skierowana do rodziców,
którzy oczekiwali na narodziny dziecka
nieuleczalnie lub bardzo ciężko chorego.
W ramach opieki zapewniane są tam specjalistyczne konsultacje lekarskie, opieka
psychologiczna, duchowa, a także wsparcie w żałobie.
Informowanie pacjentek
o ich prawach

Obowiązujące w kontrolowanym okresie
standardy przewidywały udzielanie kobiecie wszelkich informacji o możliwości uzyskania dalszej pomocy psychologicznej,
miejscach i organizacjach udzielających
wsparcia osobom w podobnej sytuacji, jak
i przysługujących jej prawach (ust. 3 pkt 8
części XV załącznika do rozporządzenia
z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej). Na podstawie ust. 3 pkt 10 części
XV tego załącznika, kobiecie udziela się
także wyczerpującej informacji na temat
obowiązującego stanu prawnego, wynikającego z przepisów o aktach stanu cywilnego, zabezpieczenia społecznego i prawa
pracy dotyczącego sytuacji, w jakiej się
znalazła, jak również o możliwości pochówku.
W większości skontrolowanych jednostek (73%) nie dokumentowano przekazywania pacjentkom informacji wymaganych
rozporządzeniem z 2018 r. w sprawie opieki okołoporodowej. Korzystano głównie
z broszur przygotowanych przez organizacje zewnętrzne. W zaledwie 35% szpitali
opracowano własne informatory o możliwościach i sposobie uzyskania dalszej pomocy oraz przysługujących uprawnieniach.
Nr 5/wrzesień-październik/2021
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Problemy ze zwłokami

Podczas kontroli przeanalizowano sposób
postępowania ze zwłokami dzieci urodzonych w wyniku poronienia lub martwo urodzonych, od momentu poronienia
lub porodu do pochówku34. Nieprawidłowości stwierdzono aż w 54,3% szpitali
objętych badaniem. Z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r.
w sprawie postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi35, za zwłoki uważa
się ciała osób zmarłych i dzieci martwo
urodzonych, bez względu na czas trwania
ciąży. Są one chowane przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 1
ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych36, czyli najbliższą
rodzinę. Takie prawo przysługuje również osobom, które się do tego dobrowolnie zobowiążą (art. 10 ust. 1 zd. 4 ustawy),
co stwarza osobom trzecim możliwość
organizowania pogrzebów. Dzięki temu
mogą je przeprowadzić parafie, fundacje,
a czasem same szpitale. Niektóre szpitale samodzielnie organizują zbiorowe pochówki zmarłych dzieci, których ciała w
nich pozostawiono. Zwłoki niepochowane
przez podmioty wymienione w art. 10
ust. 1 tej ustawy mogą być przekazane
do celów dydaktycznych i naukowych
uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk medycznych lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa

34

35
36
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wyższego i nauki prowadzącej taką działalność naukową (art. 10 ust. 2). Jeśli tak
się nie stanie, są chowane przez gminę
właściwą ze względu na miejsce zgonu
(art. 10 ust. 3). W tym celu niezbędna
jest współpraca pomiędzy szpitalem i samorządem.
W skontrolowanych jednostkach przyjęto różne sposoby postępowania, nie zawsze
zgodne z prawem i wewnętrznymi procedurami. Szpital jest zobowiązany, zgodnie
z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności
leczniczej, do należytego przygotowania
zwłok przez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej,
w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do pochowania. Szpital
może przechowywać zwłoki nie dłużej
niż przez 72 godziny, licząc od chwili,
w której nastąpiła śmierć pacjenta.
We wszystkich podmiotach opracowano wewnętrzne procedury regulujące zasady postępowania ze zwłokami.
Większość z nich dotyczyła także szczątków dzieci martwo urodzonych – tylko
w dwóch szpitalach obowiązywały ogólne regulacje. Obowiązująca do 16 lutego
2017 r. procedura opracowana w jednym
ze szpitali była niezgodna z aktualnym
stanem prawnym, ponieważ przewidywała, że w sytuacji pozostawienia martwego płodu w szpitalu należy postępować z nim jak z odpadami medycznymi.
Z kolei od 17 lutego 2017 r., pomimo

Badanie to przeprowadzono w 35 kontrolowanych jednostkach w ramach kontroli planowej. W każdej jednostce przeanalizowano dokumentację medyczną 20 pacjentek, które urodziły martwe dziecko lub poroniły
po 12. tygodniu ciąży w każdej jednostce, z wyjątkiem dwóch szpitali – gdzie zbadano po 60 takich dokumentacji.
Dz. U. nr 153, poz. 1783, ze zm.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1947, ze zm.
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wprowadzenia w tej placówce prawidłowej procedury, również nie zapewniono
możliwości organizacji pochówku dzieci martwo urodzonych, ponieważ zwłoki przekazywano do pracowni wykonującej badania patomorfologiczne, w której były niszczone jako odpad medyczny
(w badanej próbie stwierdzono 17 takich
przypadków).
Inne nieprawidłowości dotyczące nieprzestrzegania wewnętrznych procedur
określających sposób postępowania szpitala
ze zwłokami dzieci urodzonych w wyniku poronienia lub martwo urodzonych,
stwierdzono w sześciu kontrolowanych
podmiotach leczniczych. Polegały one
przede wszystkim na niesporządzaniu
lub nierzetelnym sporządzaniu wymaganych dokumentów, np. nie zamieszczono
karty odbioru zwłok.
W większości badanych szpitali stosowano wzory oświadczeń dotyczące
decyzji matki o sposobie postępowania
ze zwłokami dziecka (korzystaniu z prawa
do pochówku lub rezygnacji z niego i pozostawienia ciała w szpitalu). W trzech
stwierdzono jednak przypadki, w których
wzory dokumentów nie były prawidłowe i mogły wprowadzać kobiety w błąd.
Z kolei w dziewięciu (26%) dokumentacja
medyczna niektórych pacjentek nie zawierała oświadczenia o korzystaniu z prawa
do pochówku lub rezygnacji z niego. Dlatego nie podejmowano tam dalszych
czynności prowadzących do organizacji
pochówku.
Nieprawidłowości związane ze zbyt długim przechowywaniem zwłok stwierdzono w czterech placówkach. Przykładowo,
w jednym szpitalu zwłoki dziecka urodzonego 10 grudnia 2014 r. zostały pochowane
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dopiero 15 października 2019 r., a więc
po upływie niemal pięciu lat.
Sześć podmiotów przekazywało ciała
dzieci martwo urodzonych do badań histopatologicznych, nie zapewniając jednocześnie możliwości organizacji ich pochówku. Umowy z podmiotami wykonującymi te badania nie regulowały kwestii
zwrotu ciał do szpitali. Na przykład w jednym przekazano podmiotowi wykonującemu badania histopatologiczne 12 płodów
(od 11. do 20. tygodnia ciąży), a ten następnie firmie zajmującej się utylizacją
materiałów biologicznych.
Sytuacje, w których ciała dzieci poronionych lub martwo urodzonych zostały potraktowane jak odpady medyczne
przez sam szpital i następnie zutylizowane,
stwierdzono w dwóch placówkach. Naruszało to art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy
o działalności leczniczej, zgodnie z którym szpital jest zobowiązany do należytego przygotowania zwłok przez ich umycie
i okrycie, z zachowaniem godności należnej
osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie
lub instytucji uprawnionej do ich pochowania. W konsekwencji uniemożliwiono
dokonanie pochówku zwłok przez właściwą gminę. Utylizacja odpadów medycznych dokonywana przez wyspecjalizowany
podmiot nie jest tożsama ze spopieleniem
zwłok, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi. Zgodnie z jego § 8
ust. 1 pkt 1, do postępowania ze spopielonymi szczątkami ludzkimi stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania ze zwłokami. Z uzyskanych przez NIK
informacji wynikało, że nie wszystkie szpitale nawiązały współpracę z właściwymi
gminami w celu organizacji pochówku
Nr 5/wrzesień-październik/2021
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zwłok dzieci, których rodzina nie korzystała z takiego prawa.
Prowadzenie
dokumentacji medycznej

Aż w 56,8% skontrolowanych szpitali wadliwie prowadzono dokumentację
medyczną pacjentek, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub których dziecko
zmarło tuż po porodzie37. Stwierdzone
nieprawidłowości świadczyły m.in. o braku
należytej staranności w dokumentowaniu
procesu diagnozowania i leczenia.
Wskaźniki opieki okołoporodowej

Według ust. 2 części I Standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia z 2018 r.
w sprawie opieki okołoporodowej, ustalają one wskaźniki tej opieki i monitorują
je nie rzadziej niż raz w roku, kierując się
ograniczaniem interwencji medycznych
wskazanych w ust. 1 oraz oceną satysfakcji
kobiet objętych opieką. Sposób realizacji
oraz dokumentowanie działań dotyczących ustalania i monitorowania wskaźników powinien określać, zgodnie z ust. 3
części I standardu, regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Nieprawidłowości dotyczące ustalania wskaźników opieki okołoporodowej
stwierdzono w 78,4% skontrolowanych
szpitali. W 14 nie określono wskaźników,

37
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natomiast w 13 ustalono je, lecz sposób
realizacji oraz dokumentowanie działań
dotyczących ustalania i monitorowania
wskaźników nie zostały określone w regulaminach organizacyjnych. W jednym
szpitalu nie monitorowano i nie analizowano jednego z przyjętych wskaźników
(częstotliwość występowania wad wrodzonych płodu), natomiast w innym monitorowanie wskaźników opieki okołoporodowej nie odbywało się w ustalonym
terminie.
Nieustalenie, nierzetelne określenie
wskaźników albo ich niemonitorowanie,
uniemożliwia systematyczną i prawidłową
analizę opieki okołoporodowej, zwłaszcza
w obszarach problematycznych dla danej
jednostki.

Podsumowanie i wnioski
Mając na uwadze opisane wyżej ustalenia
kontroli, ich charakter i skalę, NIK oceniła, że w badanych szpitalach pacjentkom,
które poroniły, urodziły martwe dziecko
lub których dziecko zmarło tuż po porodzie, nie zapewniono prawidłowej i wystarczającej opieki. Przyczyną była wadliwa
organizacja procesu udzielania świadczeń
oraz nieprzestrzeganie obowiązującego
prawa, w tym standardów opieki okołoporodowej. Zdaniem Izby często opieka nad pacjentkami doświadczającymi
tych szczególnych sytuacji ograniczała się
do udzielenia niezbędnej pomocy medycznej, nie zapewniała natomiast szerszego
wsparcia zagwarantowanego obowiązującymi przepisami.

Badanie dokumentacji medycznej przeprowadzono na podstawie próby dokumentacji 60 pacjentek w każdym szpitalu.
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Z tego powodu Najwyższa Izba Kontroli
wniosła o zmianę:
• rozporządzenia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, przez wprowadzenie obowiązku zatrudniania psychologa w wymiarze
co najmniej 0,5 etatu również na oddziale
ginekologiczno-położniczym o pierwszym
i drugim poziomie referencyjności;
• rozporządzenia w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
przez wprowadzenie wzoru oświadczenia
dla pacjentek, które poroniły lub urodziły
martwe dziecko, dokumentującego ich decyzję o skorzystaniu z prawa do pochówku
dziecka lub rezygnacji z niego oraz obowiązku dołączania tego oświadczenia do indywidualnej dokumentacji medycznej.
Najwyższa Izba Kontroli wniosła także
o podjęcie przez Ministra Zdrowia, w ramach sprawowanego ogólnego nadzoru
nad sprawami pozostającymi w jego właściwości, objętymi ustawą o cmentarzach
i chowaniu zmarłych na podstawie art. 21
ust. 2 tej ustawy, działań zapewniających
jednolity, zgodny z obowiązującymi przepisami, sposób postępowania szpitali
ze zwłokami dzieci martwo urodzonych
i po poronieniu38.
Minister Zdrowia nie zakwestionował
zasadności wniosku dotyczącego wprowadzenia obowiązku zatrudniania psychologa na oddziale ginekologiczno-położniczym o pierwszym i drugim poziomie
referencyjności. Stwierdził jednocześnie,
że nieokreślenie w przepisach wymogu

38
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zatrudnienia takiego specjalisty nie zwalnia
świadczeniodawców z obowiązku zapewnienia kobietom pomocy psychologicznej w sytuacjach takich, jak poronienie
czy urodzenie dziecka martwego.
Według Ministra Zdrowia nie znajduje
natomiast uzasadnienia drugi wniosek
de lege ferenda przedstawiony przez NIK,
bowiem umieszczenie w przepisach
tego rozporządzenia oświadczenia pacjentek o skorzystaniu z prawa do pochówku
dziecka lub rezygnacji niego, wykraczałoby poza delegację ustawową rozporządzenia. Prezes NIK, w opinii do stanowiska Ministra, nie podzielił powyższej
argumentacji.
Odnosząc się do wniosku dotyczącego
podjęcia, na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
działań zapewniających jednolity, zgodny z obowiązującymi przepisami, sposób
postępowania szpitali ze zwłokami dzieci martwo urodzonych i po poronieniu,
Minister Zdrowia stwierdził, że sposób
postępowania ze zwłokami dzieci martwo urodzonych i po poronieniu jest uregulowany w przepisach prawa, a stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości
wynikają głównie z ich nieprzestrzegania. W opinii do przedstawionego stanowiska Prezes NIK – nie kwestionując
tego poglądu – uznał jednak, że Minister
Zdrowia, z uwagi na skalę stwierdzonych
nieprawidłowości, powinien skorzystać
z przysługujących mu uprawnień nadzorczych i podjąć działania o jakich mowa
we wniosku.

Wniosek nie miał charakteru de lege ferenda.
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W Informacji o wynikach kontroli NIK
sformułowała także odpowiednie wnioski do zarządzających podmiotami leczniczymi, mające na celu wyeliminowanie
stwierdzonych nieprawidłowości.
Z przekazanych informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych
wynika, że kierownicy jednostek zrealizowali 51 wniosków, 41 było w trakcie

realizacji, natomiast 73 nie zostały zrealizowane.

dr GRZEGORZ WALENDZIK, dyrektor
dr KRZYSZTOF WILKOSZ,
p.o. wicedyrektor,
Delegatura NIK w Kielcach

Słowa kluczowe: medycyna, świadczenia medyczne, opieka położnicza, poronienia, urodzenie
martwego dziecka, pochówek martwo urodzonych dzieci
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ABSTRACT
Care of Women Who Lost Babies – Support in Miscarriage and Stillbirth
In the world, according to the UNICEF report, every 16 seconds a stillbirth takes place,
and in 2019 in 39 high-revenue countries the number of stillbirths exceeded the number
of new-born babies’ deaths, while in 15 countries – the number of stillbirths exceeded the
number of infants’ deaths. This may mean that in developed countries regular full-term
pregnancies and giving birth to a healthy baby are a bigger problem than infant deaths. It
is estimated that in 2019 in Poland over 39,000 women had a miscarriage and over 1,500
women experienced stillbirth. It is important to provide such women with appropriate
care. It should not be limited to “eliminating” physical aspects of a miscarriage, stillbirth
or delivery of a sick, or incapable of living new-borns. It should also support the psyche
of women, so that this traumatic experience to the least extent possible affects their
present and future lives. However, the audit conducted by the Supreme Audit Office
revealed numerous deficiencies of the health protection system. The basic problem is
that the care of such women is reduced to necessary medical assistance, it does not,
however, ensure broader support that is guaranteed by the binding legal regulations.
Grzegorz Walendzik, PhD, Director
Krzysztof Wilkosz, PhD, Acting Deputy Director. Regional Branch of NIK in Kielce
Key words: medicine, medical services, obstetric services, miscarriage, stillbirth, stillbirth funeral
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Obszary turystyczne województwa zachodniopomorskiego

Gospodarowanie nieruchomościami
w samorządach
ADAM BOROWSKI, BOGUSŁAW WÓJCIK

Nieruchomości należą do najbardziej wartościowych składników majątku jednostek
samorządu terytorialnego (JST), a ich sprzedaż jest ważnym źródłem dochodów.
Gospodarowanie gminnym, powiatowym i wojewódzkim zasobem nieruchomości
stanowi więc ważny element działalności samorządów. Kontrola przeprowadzona
przez NIK w miejscowościach turystycznych województwa zachodniopomorskiego1
ujawniła, że brakuje kompleksowych, długofalowych programów i analiz uwzględniających skutki zbycia lub udostępnienia nieruchomości. Ogranicza to możliwość
efektywnego wykorzystania posiadanego przez nie majątku. JST nie wyeliminowały
też nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszych kontrolach Izby.

Na zasób nieruchomości Skarbu Państwa
(SP) lub JST składają się te, które stanowią
ich własność i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz będące przedmiotem
użytkowania wieczystego Skarbu Państwa,
gminy, powiatu lub województwa.
Za prawidłowe gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości odpowiada wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
W wypadku zasobu powiatowego lub wojewódzkiego – odpowiednio zarząd powiatu
lub województwa. Dodatkowo starostowie,

1

2

w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, są odpowiedzialni
za gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (dalej także: zasób nieruchomości SP).
Zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami określono w art. 23 ust. 1
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami2. Należy do nich m.in.:
ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z ich katastrem; zapewnienie ich wyceny; sporządzanie planów wykorzystania

Artykuł przygotowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Gospodarowanie nieruchomościami
przez jednostki samorządu terytorialnego w miejscowościach turystycznych województwa zachodniopomorskiego, nr ewid. P/20/083/LSZ, Delegatura NIK w Szczecinie, marzec 2021 r.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.; dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami, dalej także ugn.
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Rysunek 1. Dochody ogółem powiatów, miast na prawach powiatu i gmin województwa
zachodniopomorskiego z gospodarowania nieruchomościami w latach 2016–2020
(I półrocze)
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie sprawozdań Rb-27S JST województwa zachodniopomorskiego.

gminnych, powiatowych lub wojewódzkich zasobów nieruchomości; przygotowanie planów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa; naliczanie
należności za nieruchomości udostępnione oraz prowadzenie windykacji należności; zbywanie3 i udostępnianie4

3

4

5

nieruchomości wchodzących w skład
zasobu.

Dochody z gospodarowania
nieruchomościami
Analiza dochodów samorządów województwa zachodniopomorskiego5, wykazała

Zbywanie lub nabywanie nieruchomości – zgodnie z art. 4 pkt 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami
jest to dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste.
Udostępnianie nieruchomości – oddanie w dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład
gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego zasobu nieruchomości, a także w skład zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa.
Tj. samorządu województwa, powiatów, miast na prawach powiatu, gmin, ujętych w sprawozdaniach Rb-27S
(sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) w rozdziale
70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), z wyłączeniem dochodów dotacyjnych (paragrafy rozpoczynające się od cyfry 2 lub 6), z wyłączeniem dochodów z gospodarowania nieruchomościami SP.
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m.in., że najwyższe dochody z gospodarowania nieruchomościami osiągnęły
one w 2017 r., było to 627 203,3 tys. zł.
W kolejnych latach zauważalna jest tendencja malejąca, dochody z tego tytułu
wyniosły odpowiednio: 469 105,2 tys. zł
w 2018 r. (spadek o 25%) i 455 025,7 tys. zł
w 2019 r. (spadek o 3% w odniesieniu do 2018 r.). W I półroczu 2020 r.
było to 236 061,1 tys. zł.
Udział dochodów z gospodarowania
nieruchomościami w dochodach ogółem
JST województwa zachodniopomorskiego
w kontrolowanym okresie wynosił odpowiednio – 5,9% w 2017 r., 4,1% w 2018 r.
i 3,8% w 2019 r. Największy stanowiły
te ze zbycia nieruchomości. W 2017 r. wyniosły 319 535,9 tys. zł (51% dochodów
z gospodarowania nieruchomościami),
a w 2019 r. – 170 078,8 tys. zł (tj. 37,4%).
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST w 2017 r. sięgnęły 146 187,3 tys. zł (23,3%), zaś w 2019 r.
– 148 767,5 tys. zł (32,7%).
Wpływy z tytułu rocznych opłat za
użytkowanie wieczyste w 2017 r. wyniosły 63 266 tys. zł (10,1%), a w 2019 r.
– 52 450,6 tys. zł (11,5%). Ich spadek
w 2019 r. wynikał z trwającego od stycznia tego roku procesu przekształcania prawa
użytkowania gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo ich własności.
Dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności w 2017 r. wyniosły 5 792 tys. zł (0,9%),
a w 2019 r. – 22 350,7 tys. zł (4,9%). Wzrost
wynikał ze wskazanego wyżej procesu
przekształceń.
Dochody samorządów z pozostałych tytułów w 2017 r. wyniosły 92 422,1 tys. zł
(14,7%), a w 2019 r. – 61 378 tys. zł (13,5%).

Mimo że w latach 2017–2019 zasób
nieruchomości samorządowych ulegał
zmniejszeniu (łączne dochody z tytułu
ich zbycia wyniosły 685 672,4 tys. zł),
dochody z dzierżawy i najmu utrzymywały się w kolejnych latach na zbliżonym
poziomie ponad 146 mln zł.

Obszary turystyczne
w województwie
W województwie zachodniopomorskim
najważniejszym i dominującym turystycznie obszarem jest strefa nadmorska ze 185 km pasem wybrzeża Bałtyku,
z którego większość (ok. 135 km) posiada
dobre lub bardzo dobre warunki dla rozwoju turystyki wypoczynkowej. Głównym
atutem są tam szerokie piaszczyste plaże
oraz liczne kąpieliska.
Dodatkowo ten obszar charakteryzuje
się bardzo korzystnymi warunkami bioklimatycznymi, co w połączeniu z obecnością surowców uzdrowiskowych (źródeł
solanek, torfów borowinowych) stwarza
dogodne warunki do rozwoju turystyki
uzdrowiskowej.
Drugim istotnym z tego punktu widzenia obszarem (ok. 35% powierzchni obszaru województwa) jest pas pojezierzy: Drawskiego, Myśliborskiego,
Wałeckiego, Wełtyńskiego, Choszczeńskiego, Ińskiego i Szczecineckiego. Charakteryzują się one malowniczym krajobrazem, dużym zalesieniem, zróżnicowaniem wysokości oraz znaczną liczbą
jezior o dużych powierzchniach (pow.
20 ha). Dodatkowa atrakcyjność wynika z połączeń wodnych (sieci hydrograficznej) niektórych akwenów ciekami
wodnymi, co sprzyja uprawianiu sportów wodnych.
Nr 5/wrzesień-październik/2021
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Rysunek 2. Struktura dochodów z gospodarowania nieruchomościami w dochodach
JST województwa zachodniopomorskiego w latach 2017–2020 (I półrocze)
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(I półr.)

34,0%
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100

Użytkowanie wieczyste
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie sprawozdań Rb-27S JST województwa zachodniopomorskiego.

Ponadto według danych Głównego Urzędu Statystycznego6 na 11 251 obiektów
noclegowych, jakie w 2019 r. funkcjonowały w Polsce, 1604 (14,3%) znajdowało
się w województwie zachodniopomorskim,
co plasowało je na drugiej pozycji pod
tym względem. Oferowały one 145 414
(17,5%) miejsc noclegowych. Dla porównania, w województwie pomorskim
było ich 119 521 (14,5%), a w małopolskim
– 104 921 (12,7%).
Wskazane uwarunkowania turystyczne powodują, że popyt na nieruchomości
jest tam szczególnie duży, co nie pozostaje
bez wpływu na ceny. Dodatkowo może
też powodować nieprawidłowości w gospodarowaniu nimi przez JST, szczególnie
dotyczy to ich zbywania i udostępniania.

6

Przedstawionych w opracowaniu Turystyka w 2019 r.
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Zakres kontroli
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania do kontroli wytypowano:
• sześć gmin nadmorskich (Międzyzdroje,
Wolin, Rewal, Trzebiatów, Ustronie Morskie, Będzino) oraz trzy gminy w pasie pojezierzy (Kobylanka, Ińsko, Szczecinek);
• po jednym powiecie nadmorskim (gryficki) i w pasie pojezierzy (drawski);
• jedno miasto na prawach powiatu, położone nad morzem (Świnoujście).
W dziewięciu gminach kontrolą objęto gospodarowanie gminnym zasobem
nieruchomości, w dwóch starostwach
– gospodarowanie zarówno powiatowym
zasobem nieruchomości, jak i zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, a w Świnoujściu gospodarowanie gminnym,

Gospodarowanie nieruchomościami w samorządach

powiatowym, a także zasobem nieruchomości SP.
Dochody kontrolowanych samorządów
z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiły w badanym okresie 20% dochodów wszystkich JST województwa
zachodniopomorskiego z tego tytułu.
Prowadzenie ewidencji

Wyniki kontroli wskazują, że gminy
i powiaty nie przywiązywały należytej
wagi do rzetelnego prowadzenia gminnych i powiatowych ewidencji zasobów
nieruchomości. W połowie skontrolowanych urzędów oraz w jednym starostwie prowadzone ewidencje gminnego
zasobu nieruchomości (dalej GZN) lub
powiatowego zasobu nieruchomości (dalej
PZN) nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu w odniesieniu do gruntów będących własnością lub współwłasnością
gminy/powiatu. Dotyczyło to m.in. nieujęcia w ewidencjach wszystkich działek gruntowych będących własnością
lub współwłasnością JST oraz wykazywania działek sprzedanych lub podzielonych.
Prowadziło to do rozbieżności pomiędzy
ewidencjami GZN lub PZN, a ewidencjami gruntów i budynków (katastrami
nieruchomości) prowadzonymi przez właściwych starostów na podstawie art. 7d
pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne7, w których,
zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy, gromadzi się, aktualizuje i udostępnia informacje m.in. o właścicielach gruntów,
budynków i lokali.

7
8
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Podkreślenia wymaga, że rozbieżności te wystąpiły, pomimo że pracownicy
urzędów, odpowiedzialni za prowadzenie
ewidencji GZN, mieli zapewniony dostęp
do ewidencji we właściwych starostwach.
Ponadto w ośmiu skontrolowanych jednostkach (z 12) nie były one kompletne,
gdyż nie zawierały danych dotyczących
m.in. przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP), a w przypadku
jego braku w studium oraz oznaczenia księgi wieczystej urządzonej dla danej nieruchomości. Stwierdzono również przypadki
wykazywania w nich nieaktualnych danych, szczególnie dotyczących: powierzchni nieruchomości, jej oznaczenia czy nieaktualnego numeru księgi wieczystej.
Najbardziej jaskrawym przykładem nierzetelnego realizowania zadań w tym obszarze było niezałożenie i nieprowadzenie
ewidencji GZN w jednym ze skontrolowanych urzędów. Pozostałe 11 jednostek posiadało je, jednak pomimo obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy
z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej8, nie zamieszczono na stronach
internetowych Biuletynu Informacji Publicznej informacji o nich oraz o zasadach
udostępniania zawartych tam danych.
Zakres danych jaki powinien być ujęty
w ewidencji GZN, PZN lub zasobu nieruchomości SP został określony w art. 23
ust. 1c ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tymczasem ewidencje zasobów
nieruchomości, które powinny zawierać
wszystkie niezbędne dane do opracowania

Dz.U. z 2020 r. poz. 2052, ze zm.
Dz.U. z 2020 r. poz. 2176, ze zm.
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planu wykorzystania zasobu nieruchomości, były niekompletne i nieaktualne.
Plany wykorzystania zasobów

Zasady prawidłowej gospodarki wymagają od
gmin i powiatów sporządzania planów wykorzystania zasobów nieruchomości, które
są istotnym narzędziem długofalowej polityki rozwoju w obszarze gospodarowania
nieruchomościami. W art. 25 ust. 2a ustawy
o gospodarce nieruchomościami określono
jakie dane powinny obejmować. Tymczasem z ustaleń kontroli wynika, że w większości skontrolowanych jednostek (w siedmiu) takie plany nie zostały sporządzone,
a w tych, w których obowiązywały, część nie
zawierała wszystkich wymaganych danych,
w tym tak istotnego elementu jak Program
zagospodarowania nieruchomości. Biorąc pod
uwagę liczbę jednostek, w których nie były
sporządzane trzyletnie plany wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, można
mówić o nieprawidłowości o charakterze
systemowym. Powinny być one istotnym
narzędziem polityki rozwoju gminy i wieloletniego prognozowania finansowego oraz
służyć urealnianiu planowanych na każdy
rok dochodów budżetowych. Dodatkowo
należy mieć na uwadze, że dla opracowania
tych planów znaczenie ma także informacja
o stanie mienia komunalnego, sporządzana
na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych9.
Podkreślenia wymaga również nieopracowanie przez Radę Ministrów (RM) wytycznych dotyczących gospodarowania

9
10
11

Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372.
Dz.U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.
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nieruchomościami SP, które powinny
stanowić podstawę Planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami SP, przygotowanego przez starostów.
Obowiązek ten nałożono na RM w art. 10a
ugn (jest realizowany na wniosek ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa). Wobec braku takich
wytycznych w trakcie kontroli NIK nie
była oceniana prawidłowość sporządzania
przez starostów planów realizacji polityki
gospodarowania nieruchomościami SP.
Zdaniem NIK istotą opracowania takich planów powinno być ograniczenie
ryzyka podejmowania przez JST decyzji
przypadkowych i doraźnych.
Zasady i skutki zbywania
oraz udostępniania nieruchomości

Jawności i przejrzystości polityki zbywania
i udostępniania nieruchomości nie sprzyjał
brak ustalonych szczegółowych zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata
lub na czas nieoznaczony, których możliwość przyjęcia wynika z art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym10 oraz z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy
z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym11. Z prawa przyjęcia zasad we wskazanym zakresie skorzystały jedynie trzy rady
gminy i jedna rada powiatu. Ponadto dwie
rady gminy i jedna rada powiatu określiły
te zasady jedynie częściowo.

Gospodarowanie nieruchomościami w samorządach

O braku przemyślanej, spójnej i przejrzystej polityki w powyższym zakresie
świadczył także brak udokumentowanych
analiz skutków zbywania lub udostępniania
nieruchomości, zarówno w perspektywie
krótko-, jak i długoterminowej. Pomimo
że obowiązek ich sporządzania nie został
nałożony ani na wójtów, ani na zarządy powiatów, to takie analizy mogą być pomocne
przy gospodarowaniu nieruchomościami
oraz stanowić punkt wyjścia do sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości. Nieudokumentowane analizy
przeprowadzano jedynie na potrzeby przygotowania projektów uchwał rady gminy
zezwalających na zbycie bądź udostępnienie konkretnej nieruchomości.
Spadek dochodów

Spadek dochodów samorządów z gospodarowania nieruchomościami, zaobserwowany w latach 2017–2019 ogółem dla
JST województwa zachodniopomorskiego, w przypadku jednostek objętych kontrolą, odnotowano w dochodach z gospodarowania GZN oraz nieruchomościami SP.
Dochody z gospodarowania GZN
zmniejszyły się o 74,1% (ze 155 230 tys. zł
w 2017 r.12 do 40 159 tys. zł w 2019 r.). Istotnie obniżyły się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – ze 131 184 tys. zł
w 2017 r. do 18 521 tys. zł w 2019 r.,
tj. o 85,9%. Nieznacznie spadły m.in. również te z dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych – ze 14 455 tys. zł w 2017 r.
do 13 913 tys. zł w 2019 r., tj. o 3,7%.

12
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W odniesieniu do gospodarowania
nieruchomościami SP spadek wyniósł
12,1% (z 12 863 tys. zł w 2017 r. do
11 306 tys. zł w 2019 r.). Było to spowodowane m.in. zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości SP
(z 2240 tys. zł w 2017 r. do 1680 tys. zł
w 2019 r., tj. o 25%) oraz nieznacznym
wzrostem wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste (z 7262 tys. zł w 2017 r.
do 7456 tys. zł w 2019 r., tj. o 2,7%).
Natomiast dochody z gospodarowania PZN w tym samym okresie wzrosły
z 2399 tys. zł w 2017 r. do 2544 tys. zł
w 2019 r., tj. o 6%. Było to m.in. wynikiem
zwiększenia wpływów ze sprzedaży nieruchomości powiatowych (z 873 tys. zł
w 2017 r. do 1162 tys. zł w 2019 r.,
tj. o 33,1%) oraz dzierżawy i najmu nieruchomości (z 1140 tys. zł w 2017 r.
do 1344 tys. zł w 2019 r., tj. o 17,9%).
Wykazy nieruchomości

W skontrolowanych jednostkach w latach
2017–2020 (do 30 kwietnia) sporządzono łącznie 1440 wykazów obejmujących
3208 nieruchomości przeznaczonych
do zbycia lub udostępnienia. Badanie
dotyczyło 242 wykazów (16,8%), w tym
113 nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz 129 do udostępnienia. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 70 wykazów (28,9% zbadanych) w ośmiu jednostkach (66,7% jednostek skontrolowanych).
W trzech urzędach i w jednym starostwie
nie przestrzegano wymagań co do miejsca i terminu ich publikacji, określonych

Na kwotę tę składa się m.in. jedna sprzedaż nieruchomości w gminie Rewal za kwotę ponad 50 mln zł.
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w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (np. te dotyczące nieruchomości bez zamieszczenia wymaganego
ogłoszenia w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, zamieszczenie wykazów na stronach internetowych
urzędów na okres krótszy niż wymagane
21 dni). W pięciu urzędach i jednym starostwie w wykazach nie uwzględniono
wszystkich wymaganych danych określonych w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (np. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nie zawierały terminu złożenia wniosku
przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, bądź termin
ten był określany nieprawidłowo; wykazy nieruchomości, które miały być oddane
w użytkowanie wieczyste nie zawierały
terminu zagospodarowania nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych
opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
wykazy nieruchomości przeznaczonych
do udostępnienia nie zawierały opisu
nieruchomości, zasad aktualizacji opłat,
określonej wysokości opłat z tytułu najmu
bądź dzierżawy). W trzech urzędach ceny
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ustalono niezgodnie z art. 67 ugn
(np. wartość została ustalona na podstawie operatu szacunkowego wykonanego
dla innego podmiotu; wartości nieruchomości wskazywane w wykazach tych przeznaczonych do zbycia były niższe względem wartości określonych w operatach

13
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szacunkowych). W jednym urzędzie stawki czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości ustalono w wysokości niższej
od określonej w przyjętych gminnych
dokumentach określających minimalne
stawki czynszu.
Postępowania dotyczące
zbycia lub udostępnienia

W skontrolowanych jednostkach w latach
2017–2020 (do 30 kwietnia) zawarto łącznie 3270 umów zbycia lub udostępnienia
nieruchomości, w tym 592 umowy sprzedaży, 2461 dzierżawy, 48 najmu, 130 użyczenia nieruchomości oraz 27 umów oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Badaniem kontrolnym objęto 262 postępowania poprzedzające zbycie lub udostępnienie nieruchomości, z tego 217 w miejscowościach o charakterze turystycznym
(83%). W wyniku kontroli ww. postępowań poprzedzających zawarcie 261 umów
(8% wszystkich zawartych umów)13, nie
stwierdzono żadnego przypadku sprzedaży nieruchomości bez wymaganego trybu
przetargowego. Nieprawidłowości stwierdzono w 29 postępowaniach (11,1% skontrolowanych). Najistotniejsze dotyczyły:
ustalania cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie nieaktualnego operatu szacunkowego, tj. z naruszeniem art. 156 ust. 3 i 4 ustawy ugn
(w dwóch postępowaniach); ustalania cen
z naruszeniem art. 67 ustawy, tj. w kwocie

W tym 101 postępowań poprzedzających zawarcie 101 umów sprzedaży (17% z ogólnej liczby umów
sprzedaży), 128 postępowań poprzedzających zawarcie 127 umów dzierżawy (5% z ogólnej liczby umów
dzierżawy), 16 postępowań poprzedzających zawarcie 16 umów najmu (33% z ogólnej liczby umów najmu),
17 postępowań poprzedzających zawarcie 17 umów użyczenia (13% z ogólnej liczny umów użyczenia).
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niższej od wynikającej z prawidłowego obliczenia (w jednym postępowaniu); zawarcia umów udostępnienia nieruchomości
bez wcześniejszego ujęcia ich w wykazach,
tj. z naruszeniem art. 35 ust. 1 ustawy
ugn (w 19 postępowaniach); zmiany zapisów w umowie na korzyść zamawiającego,
po terminie wpłaty wadium a przed przetargiem, pomimo że wpłata wadium oznaczała akceptację treści umowy załączonej
do ogłoszenia o przetargu (w jednym postępowaniu). Tego rodzaju nieprawidłowości wystąpiły w pięciu urzędach i jednym
starostwie.
W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto umowy z wybranymi podmiotami. Nie stwierdzono, aby w umowie
sprzedaży przyjęto cenę inną niż ustalona
w postępowaniu. Ujawniono natomiast
sześć przypadków (2,3% skontrolowanych
postępowań) ujęcia w nich stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości niższych od minimalnych przyjętych
w gminie – w dwóch urzędach.
Zabezpieczanie interesu prawnego
i ekonomicznego JST

Objęte kontrolą jednostki samorządu terytorialnego zabezpieczały w umowach
swoje interesy prawne i ekonomiczne.
Określano w nich konsekwencje nieuregulowania lub nieterminowego regulowania należności, bądź wykorzystywania
udostępnionej nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem. Dotyczyło to również umów sprzedaży nieruchomości
w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży
na raty. Nienależyte zabezpieczenie interesów jednostki stwierdzono jedynie
w dwóch urzędach. W jednym odnosiło się to do nieokreślenia konsekwencji
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prawnych lub ekonomicznych, w sytuacji
nieuiszczenia czynszu przez dzierżawcę
bądź najemcę nieruchomości (66,8% zbadanych umów), a w drugim nieokreślenia
konsekwencji w przypadku stwierdzenia
wykorzystywania nieruchomości udostępnionej w sposób niezgodny z przeznaczeniem (100% zbadanych umów).
Egzekwowanie należności

To, jak istotne znaczenie ma należyte zabezpieczenie interesów JST w umowach
potwierdzają przypadki nieterminowego
bądź niepełnego regulowania należności
z tytułu czynszu za dzierżawę lub najem
bądź z tytułu spłaty rozłożonej na raty ceny
nieruchomości, co stwierdzono w 10 (spośród 12) skontrolowanych jednostkach.
Dłużnikom naliczano wówczas odsetki,
a w celu wyegzekwowania zaległości wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty
oraz podejmowano postępowania sądowe.
W wyniku tych działań większość należności wyegzekwowano do czasu rozpoczęcia kontroli NIK. W dwóch urzędach
wystąpiły jednak przypadki niepodejmowania działań służących rozwiązaniu czterech umów z powodu kilkumiesięcznego nieuiszczania czynszu. Po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy dzierżawy
lub najmu nieruchomości nie zawsze dochodzono jej zwrotu, w czterech przypadkach doprowadzając do bezumownego
korzystania z niej (w dwóch urzędach).
Z tego tytułu dzierżawców i najemców
wezwano do zaniechania naruszeń, wydania nieruchomości i zapłaty odszkodowań
w łącznej wysokości 15 tys. zł. Stwierdzono także jeden przypadek (w gminie
Szczecinek) zawarcia kolejnej umowy
najmu, pomimo niewyegzekwowania
Nr 5/wrzesień-październik/2021
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dotychczasowych zaległości w zapłacie
czynszu, wynoszących 8 tys. zł. Gmina
nie skorzystała z możliwości jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym,
co przewidywały postanowienia umowy.
Kontrole prawidłowości
wykorzystywania

Oględziny przeprowadzone przez pracowników NIK na podstawie art. 39 ust. 1
ustawy o NIK14 wykazały przypadki wykorzystywania nieruchomości niezgodnie
z postanowieniami umów15. W ośmiu badanych jednostkach (spośród 12), takie
kontrole nie były prowadzone albo dokumentowane. W jednym z urzędów, wbrew
przyjętym procedurom, kontrolą objęto
realizację tylko części umów.

Ocena gospodarowania zasobem
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła,
że gospodarowanie nieruchomościami
przez jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego
w miejscowościach turystycznych było prowadzone na podstawie niepełnych i nieaktualnych ewidencji zasobu nieruchomości, często bez wymaganego planu jego
wykorzystania. Postępowania dotyczące
zbywania i udostępniania nieruchomości
na ogół przeprowadzane były prawidłowo. Podejmowano je przede wszystkim
w związku z zainteresowaniem konkretnego podmiotu daną nieruchomością.

14
15

16

Adam Borowski, Bogusław Wójcik

Brakowało kompleksowych i długofalowych programów i analiz uwzględniających skutki zbycia lub udostępnienia nieruchomości. Ograniczało to możliwość
efektywnego wykorzystania posiadanego
majątku.

Wyniki wcześniejszych kontroli
Z porównania wyników omawianej kontroli i kontroli przeprowadzonej w 2001 r.16
wynika, że zmniejszył się odsetek jednostek, w których dochodziło do naruszenia
obowiązujących zasad ustalania cen na zbywane nieruchomości – w 2001 r. nieprawidłowości te stwierdzono w 54% skontrolowanych jednostek, obecnie w 25%.
Zwiększył się natomiast poziom nieprawidłowości jeśli chodzi o przestrzeganie
procedur zapewniających jawność postępowań związanych ze zbywaniem lub udostępnianiem nieruchomości – z 38% skontrolowanych jednostek w 2001 r. do 42%
obecnie. Pogorszeniu uległa także terminowość windykacji należności z tego tytułu.
W 2001 r. nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 13% jednostek, obecnie
w 16% jednostek.

Wnioski
Mając na uwadze konieczność zapewnienia w gminach i powiatach efektywnego
wykorzystania posiadanego majątku, Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o podjęcie działań w celu:

Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.
Przykładowo: w Międzyzdrojach w trzech przypadkach dzierżawcy wykorzystywali teren o powierzchni większej, niż wynikało to z zawartych umów, a w Świnoujściu na działce rekreacyjno-warzywnej posadowiono
nowy blaszany garaż (na świeżej wylewce cementowej).
Gospodarowanie nieruchomościami w gminach o walorach turystycznych, nr ewid. P/01/168.
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Gospodarowanie nieruchomościami w samorządach

• zapewnienia rzetelnego i zgodnego
z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzenia ewidencji
ich zasobu,
• sporządzania planów wykorzystania zasobów nieruchomości z uwzględnieniem
programu gospodarowania nimi,
• gospodarowania nieruchomościami z zachowaniem procedur zapewniających jawność postępowań związanych z ich zbywaniem i udostępnianiem,
• kontrolowania prawidłowości wykorzystania udostępnionych nieruchomości.
Ogółem, na 77 sformułowanych wniosków, zrealizowano 69, tj. 89,6%, a pozostałych osiem jest w trakcie realizacji.
Dotyczyły one: uzupełnienia ewidencji
zasobu gminnego, powiatowego lub Skarbu
Państwa o dane na temat przeznaczenia
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nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w wypadku jego braku – w studium oraz o wskazanie
ksiąg wieczystych lub jeśli ich nie ma – dokumentów potwierdzających posiadanie przez JST prawa własności; założenia
ksiąg wieczystych dla wszystkich nieruchomości gminnego zasobu nieruchomości;
przeprowadzenia weryfikacji treści ksiąg
wieczystych założonych dla nieruchomości w gminach pod względem zgodności
ze stanem faktycznym i aktualizacji zgodnie z przepisami prawa.

ADAM BOROWSKI,
BOGUSŁAW WÓJCIK,
Delegatura NIK w Szczecinie

Słowa kluczowe: gospodarowanie, nieruchomości, JST, zbywanie, udostępnianie.

ABSTRACT
Management of Real Estate in Self-Governments – Tourist Areas of the
Zachodniopomorskie Region
The management of real estate makes one of the most important aspects of the activities of local self-government units. The findings of the audit conducted in 2020 in
the area of the Zachodniopomorskie Region showed that the irregularities indicated
by NIK in previous audits had not been eliminated. Insufficient attention is paid to
real estate recording and making plans for their use. The regulations setting forth the
contents of real estate registers – as for their sale or use, as well as the place and timing
of their publication – were not complied with. Frequently, the requirements on the
manner of setting the price of real estate on sale were not met, as well as those related
to setting rent or lease prices. Local self-government units do not always controlled
whether the lessees or tenants used the properties in an appropriate manner.
Adam Borowski, Bogusław Wójcik, Regional Branch of NIK in Szczecin
Key words: management, real estate, local self-government units (JST), sale, make available
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Fundusz
dróg samorządowych

Według danych Głównego
Urzędu Statystycznego, sieć
dróg publicznych, zarządzanych przez gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego, na koniec 2019 r.
wynosiła 376,1 tys. km. Stanowiło to 88,5% wszystkich dróg
publicznych w Polsce. Jednak
tylko 236 tys. km tych dróg
miało nawierzchnię bitumiczną bądź betonową. Najwyższa
Izba Kontroli sprawdziła, czy
organy administracji publicznej prawidłowo wykonywały
zadania wynikające z ustawy
o funduszu dróg samorządowych, zwłaszcza te związane
z poprawą ich standardu i bezpieczeństwa oraz zwiększeniem atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
Skontrolowano Ministerstwo
Infrastruktury, pięć urzędów
wojewódzkich, 21 jednostek
samorządu terytorialnego i ich
jednostek organizacyjnych.
Badaniem objęto okres od początku 2019 r. do czasu zakończenia kontroli.
Organizacja
pracy nauczycieli

Polski system oświaty nakłada
na nauczycieli obowiązek pracy
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40 godzin tygodniowo, w tym
tylko część tego czasu jest ewidencjonowana, tzw. pensum
(18 godzin). Przepisy nie określają natomiast, w jaki sposób
mają być zagospodarowane
godziny pracy poza pensum.
Tymczasem nauczyciele wykonują liczne zadania dodatkowe,
np. sprawdzają prace klasowe,
prowadzą zebrania z rodzicami
i uroczystości szkolne, przygotowują się do lekcji, doskonalą
umiejętności. Złożoność tego
zjawiska powoduje, że narzekają na nadmierne obciążenie
obowiązkami. Z tego względu
Najwyższa Izba Kontroli postanowiła sprawdzić, czy organizacja pracy umożliwia im właściwą realizację powierzonych
zadań.
Obowiązki
personelu medycznego

Personel medyczny jest obciążony wieloma czynnościami administracyjnymi polegającymi m.in. na prowadzeniu
dokumentacji medycznej, wystawianiu recept, skierowań,
zleceń czy zwolnień lekarskich. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
wydawane są także orzeczenia i zaświadczenia związane
z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy,
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kontynuowaniem nauki, uczestnictwem w zajęciach sportowych oraz zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i uczniów.
Z tego względu NIK sprawdziła,
czy organizacja pracy personelu
medycznego – w tym zakres zadań administracyjnych oraz podział kompetencji – zapewniała
odpowiednie warunki do prawidłowego udzielania świadczeń
zdrowotnych. Kontrolę przeprowadzono w 22 podmiotach
leczniczych funkcjonujących
w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Badanie dotyczyło lat
2019–2020.
Bariery w rozwoju OZE

Obecnie w Polsce za główne
przeszkody blokujące rozwój
energetyki odnawialnej (OZE)
uważa się ograniczone możliwości finansowania inwestycji
przez przedsiębiorców, prawne
regulacje wsparcia, trudności
administracyjno-proceduralne, a także problemy z funkcjonowaniem sieci przesyłowych.
NIK zbadała, czy administracja
rządowa podjęła odpowiednie
działania zmierzające do likwidacji tych barier. Skontrolowano Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Urząd Regulacji
Energetyki. Badaniem objęto
lata 2017–2020 (I półrocze).

kontrola i audyt
Fundusze inwestycyjne

Badanie zostało zaplanowane
i przeprowadzona w następstwie kontroli sprawdzającej
działalność organów i instytucji
państwowych oraz podmiotów
organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A.,
podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz audytujących spółkę. Jego przedmiotem
były działania analityczne, kontrolne i sankcyjne Komisji Nadzoru Finansowego i jej Urzędu
wobec wybranych podmiotów
funkcjonujących na rynku funduszy inwestycyjnych. Sprawdzono, czy były wykonywane legalnie i rzetelnie. Kontrolę, która
dotyczyła lat 2017–2020, przeprowadzono w Urzędzie Komisji
Nadzoru Finansowego.
Interwencje kryzysowe

Świadczenie interwencji kryzysowej to zadanie własne powiatów, które powinny gwarantować potrzebującym mieszkańcom niezwłoczny dostęp
do specjalistycznej pomocy.
Izba sprawdziła, jak te jednostki samorządu terytorialnego
wywiązują się z ustawowego
obowiązku. Skontrolowano
siedem ośrodków interwencji
kryzysowej, 11 powiatowych
centrów pomocy rodzinie, jeden miejski ośrodek pomocy
społecznej oraz cztery zespoły

pomocy społecznej lub wsparcia, w strukturach których
funkcjonowały ośrodki lub
punkty interwencji kryzysowej.
Ponadto badaniem kwestionariuszowym objęto: Ministerstwo Rodziny i Pomocy Społecznej, urzędy wojewódzkie
i marszałkowskie, 25 powiatów,
w których nie działają jednostki interwencji kryzysowej. Badanie dotyczyło lat 2018–2020
(I połowa).
Jakość usług
Poczty Polskiej

NIK sprawdziła, czy w latach
2015–2020 Poczta Polska S.A.
zapewniła właściwą jakość i dostępność powszechnych usług
pocztowych. Oceniono m.in.
terminowość i bezpieczeństwo
dostarczania przesyłek, jak też
rozliczania tych usług. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie
Komunikacji Elektronicznej,
centrali Poczty Polskiej S.A. oraz
jej oddziałach logistycznych.
Infrastruktura liniowa

Celem kontroli było zbadanie,
czy działania podejmowane
przez Ministra Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. (PKP PLK S.A.) oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
przyczyniły się do skutecznego
zabezpieczenia interesu Skarbu

Państwa dotyczącego waloryzacji i solidarnej odpowiedzialności inwestora w zawieranych
umowach na wykonanie obiektów liniowych. Kontrolę, która objęła okres od 2017 r. do
30 czerwca 2020 r., przeprowadzono w 11 jednostkach: Ministerstwie Infrastruktury, centrali oraz czterech oddziałach
GDDKiA, PKP PLK S.A. i jej
czterech regionach – północnym, centralnym, śląskim oraz
zachodnim.
Wycena świadczeń
opieki zdrowotnej

Zbadano, czy taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
jest dokonywana prawidłowo,
a Narodowy Fundusz Zdrowia
wykorzystuje rzetelnie jej wyniki w realizacji zadań. Założono, że wartością dodaną kontroli będzie wskazanie ewentualnych problemów o charakterze
systemowym w tym obszarze.
Badaniem, które dotyczyło lat
2015–2020, objęto Agencję
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowy
Fundusz Zdrowia oraz 20 podmiotów leczniczych.
Leczenie udaru mózgu

NIK sprawdziła, czy w województwie podlaskim funkcjonuje spójny i skuteczny system
Nr 5/wrzesień-październik/2021
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leczenia pacjentów po udarze
mózgu. Skontrolowano Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
13 podmiotów leczniczych
i jedną stację pogotowia ratunkowego. Badaniem objęto
okres od 1 stycznia 2018 r. do
30 września 2020 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014–2020. Sprawdzono, czy
zostały wykorzystane prawidłowo i uzyskano zakładane efekty. Kontrolą, która dotyczyła
lat 2014–2020, objęto Urząd
Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz
10 beneficjentów Programu.

Bezpieczeństwo
pracowników medycznych

Programy rewitalizacji

W Polsce codziennie dochodzi
do około 100 wypadków związanych z używaniem sprzętu
medycznego przez pracowników służby zdrowia. W kontroli skoncentrowano się na przypadkach i sytuacjach, w których pracownik jest narażony
na zranienie ostrym narzędziem
lub promieniowanie jonizujące. Sprawdzono 12 podmiotów
leczniczych, w tym cztery szpitale kliniczne, pięć wojewódzkich oraz trzy powiatowe. Badanie dotyczyło lat 2017–2020.
Tereny inwestycyjne
na Warmii i Mazurach

Przedmiotem analizy była realizacja projektów dotyczących przygotowania i uzbrojenia terenów inwestycyjnych,
finansowanych ze środków

NIK sprawdziła, czy prowadzone przez samorządy programy
rewitalizacji były realizowane
prawidłowo i czy przyniosły zakładane efekty. Skontrolowano
urzędy marszałkowskie z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, podkarpackiego, opolskiego i śląskiego oraz wybrane
gminy z tych regionów. Badanie dotyczyło lat 2016–2020
(III kwartał).
Administracja
żeglugi śródlądowej

Zbadano, czy dyrektor Urzędu
Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie prawidłowo realizował
przypisane mu zadania. Ocenie poddano także gospodarkę
finansowo-księgową jednostki. Kontrolę za lata 2018–2020
przeprowadzono tylko w tym
podmiocie.

Instytucje kultury

Izba oceniła, czy środki finansowe na działalność stołecznych
instytucji kultury były przyznawane oraz wydatkowane
zgodnie z prawem i gospodarnie. Skontrolowano Urząd m. st.
Warszawy i 10 instytucji kultury, dla których Urząd pełni
funkcję organizatora lub współorganizatora (m.in. Orkiestra
Sinfonia Varsovia, Muzeum Powstania Warszawskiego, Teatr
Rozmaitości, Teatr Muzyczny
Roma, Centrum Nauki Kopernik). Badanie dotyczyło okresu od roku 2018 do 30 czerwca
2020 r.
Fundusz Sprawiedliwości

Przedmiotem analizy Najwyższej Izby Kontroli były działania
Ministra Sprawiedliwości związane z zapewnieniem właściwych uwarunkowań prawnych
i organizacyjnych funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości,
jak też sposób wykorzystania
będących w jego dyspozycji
środków publicznych. Kontrolą objęto Ministra Sprawiedliwości, który jest dysponentem
Funduszu oraz 20 beneficjentów. Badanie dotyczyło okresu
od 1 stycznia 2018 r. do 30 października 2020 r.
(red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2021 r., <www.nik.gov.pl>.
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Państwo
i społeczeństwo
Zasady, uwarunkowania i wpływ na działalność NIK

Nowe regulacje w kontroli
zamówień publicznych
Nowe regulacje dotyczące kontroli, wprowadzone na mocy obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych1, mają zwiększyć ich efektywność i wyeliminować
rozbieżności interpretacyjne w stosowaniu prawa przez różne organy.
Urzeczywistnieniu tych postulatów posłużą wynikające z przepisów
ustawy zasady: współpracy organów kontroli, jej planowania i przeprowadzania na podstawie analizy ryzyka prawdopodobieństwa naruszenia prawa oraz stosownych kwestionariuszy, oparcia negatywnej oceny
na stwierdzonych nieprawidłowościach, mających wpływ na wynik
postępowania oraz upubliczniania wyników. Nowe przepisy nie dotyczą wprost Najwyższej Izby Kontroli, można jednak zakładać, że będą
wpływać na jej praktykę.

1

Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., dalej: Pzp.
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Zamówienia publiczne
a aktywność organów kontroli
W ostatnich latach, w związku z ustaleniami kontroli wykonania budżetu państwa, NIK cyklicznie zwracała uwagę2
na problemy z przestrzeganiem przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych3. Spostrzeżenie
to znajduje także potwierdzenie w danych związanych z aktywnością NIK
w zakresie składania zawiadomień o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W 2020 r. Izba ujawniła 36 czynów związanych z udzieleniem
zamówienia publicznego lub zawarciem
umowy ramowej4. Stanowiły one 19,5%
wszystkich ujawnionych przez NIK czynów (185), w związku z którymi złożono
zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia
dyscypliny finansów publicznych5, a zarazem drugą najliczniejszą grupę ujawnionych w wyniku działalności kontrolnej.
W 2019 r. odsetek ten wyniósł – odpowiednio 46,2% (85 ze 184), była to największa
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grupa czynów; w 2018 r. – 15,1% (39 z 259),
druga pod względem liczebności grupa;
w 2017 r. – 21,1% (63 z 298), również druga
grupa6.
W latach 2017–2020 w działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych
(dalej RIO), nieprawidłowości związane
z udzielaniem zamówień publicznych stanowiły – odpowiednio – 9,7%, 9,9%, 10,1%,
11,1% wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości (w 2017 r. – 1194 z 12 311;
w 2018 r. – 1231 z 12 404; w 2019 r.
– 1192 z 11 845; w 2020 r. – 1185 z 10 677)7.
Jeżeli chodzi o działalność kontrolną
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
(dalej także Prezes UZP), zwraca uwagę
odsetek nieprawidłowości w odniesieniu
do przeprowadzonych kontroli. Dotyczy
to zwłaszcza kontroli doraźnych8. W 2020 r.
na 67 kontroli doraźnych przeprowadzonych przez Prezesa UZP, w 60 (tj. 89,6%)
wykazano naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, w tym w 58 kontrolach (86,6%) – mające lub mogące mieć
wpływ na wynik postępowania. W 2019 r.,
2018 r. i 2017 r. było to – odpowiednio – 83,

Zob. Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za lata 2017–2020 
<https://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/>, dostęp: wrzesień 2021 r.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., dalej: Pzp z 2004 r.
Tj. czyny opisane w art. 17 ustawy z 17.12.2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych Dz.U. z 2021 r. poz. 289, ze zm.
Liczba ujawnionych czynów nie jest tożsama z liczbą zawiadomień, jedno zawiadomienie może obejmować
więcej niż jeden czyn.
Dane za sprawozdaniami z działalności NIK: 
<https://www.nik.gov.pl/o-nik/sprawozdania-z-dzialalnosci-nik/>, dostęp: wrzesień 2021 r.
Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r., <https://rio.gov.pl/131/krajowa-rada-regionalnych-izb-obrachunkowychprzyjela-sprawozdanie-z-dzialalnosci-regionalnych-izb-obrachunkowych-i-wykonania-budzetu-przez-jst
-w-2020-roku.html>, dostęp: wrzesień 2021 r.
Dane za Sprawozdaniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w poszczególnych latach: < https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/analizy-systemowe/sprawozdania-o
-funkcjonowaniu-systemu-zamowien-publicznych>, dostęp: wrzesień 2021 r.
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68 i 60 kontroli doraźnych, z czego w 82, 57
i 56 (tj. 98,8%, 83,8% i 93,3%) wykazano
naruszenia, w tym w 73, 48 i 46 kontrolach
(tj. 88%, 70,6% i 76,7%) mające lub mogące mieć wpływ na wynik. Na 224 kontrole obligatoryjne uprzednie Prezesa
UZP przed zawarciem umowy z wykonawcą zamówień współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej (dalej UE)
o wartościach przekraczających wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 10 mln
euro dla dostaw i usług oraz 20 mln euro
dla robót budowlanych, w 74 kontrolach
(33%) stwierdzono naruszenia przepisów
Pzp, które nie miały wpływu na wynik
postępowania, a w 22 kontrolach (9,8%)
– mające taki wpływ. W 2019 r., 2018 r.
i 2017 r. było to – odpowiednio – 191,
218 i 218 kontroli uprzednich obligatoryjnych, z czego w 67, 82 i 117 kontrolach
(35,1%, 37,6% i 53,7%) ujawniono naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, które nie miały wpływu na wynik
postępowania, a w 16, 12 i 21 kontrolach
(8,4%. 5,5% i 9,6%) –mające taki wpływ.
Dodatkowo warto odnotować, że w latach 2017–2020 naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych plasowały się w czołówce spraw
rozpatrywanych przez komisje orzekające
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W 2020 r. osobom

9

10
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odpowiedzialnym za te nieprawidłowości
przypisano 119 naruszeń dotyczących zamówień publicznych, co stanowiło 17,2%
wszystkich czynów i było trzecią najliczniejszą grupą czynów, w przedmiocie których zapadały rozstrzygnięcia. W 2019 r.,
2018 r. i 2017 r. było to – odpowiednio
– 225 czynów (17,2% wszystkich czynów,
183 czyny (18,1% wszystkich czynów) oraz
214 czynów (19,5% wszystkich czynów).
W każdym przypadku była to druga najliczniejsza grupa czynów 9.
Zamówienia publiczne są także jedną
z dziedzin branych pod uwagę w kontrolach Centralnego Biura Antykorupcyjnego
(dalej także CBA). W 2020 r. CBA przeprowadziło 170 kontroli, z czego 38 dotyczyło kategorii, którą na podstawie
sprawoz dawczości tego organu można
zdefiniować jako „decyzje gospodarcze
związane z zamówieniami publicznymi”.
W 2019 r., 2018 r. i 2017 r. było to – odpowiednio – 192, 85 i 161 kontroli, z czego
39, 33 i 37 dotyczyło „decyzji gospodarczych związanych z zamówieniami publicznymi”10.
Nie można więc mieć wątpliwości,
że problematyka udzielania zamówień
publicznych jest istotnym aspektem działalności organów kontroli.
Trzeba jednak pamiętać, że z kontrolnego punktu widzenia problematyka zamówień publicznych jawi się jako obszar

Dane za Sprawozdaniami z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji
w poszczególnych latach. Dane za 2020 r., 2019 r. i 2018 r.: <https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdaniagko>; dane za 2017 r.: <https://mf-arch2.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/
glowna-komisja-orzekajaca/sprawozdania-gko>, dostęp: wrzesień 2021 r.
Dane za Informacjami o działalności CBA za poszczególne lata: < https://cba.gov.pl/pl/o-nas/informacja-o
-wynikach>, dostęp: wrzesień 2021 r.
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trudny do zmierzenia11. W Polsce istnieje wiele organów kontroli zewnętrznej,
które w ramach swoich kompetencji badają ich udzielanie. Sprawy te mogą być
również przedmiotem zainteresowania
audytu wewnętrznego oraz kontroli wewnętrznej funkcjonującej u zamawiających. Mimo tych uwarunkowań wydaje
się, iż rzeczywistej weryfikacji kontrolnej
poddawany może być jedynie niewielki
odsetek udzielanych zamówień.

Nowe regulacje
W uzasadnieniu projektu obowiązującej ustawy – Prawo zamówień publicznych, wskazano, że jednym z kluczowych
problemów wymagającym rozwiązań
jest rozproszony i nieefektywny model
kontroli. Wyeliminowaniu tego miało
służyć usprawnienie systemu kontroli
przez wprowadzenie wspólnych przepisów ogólnych dotyczących kontroli zamówień publicznych, przeprowadzanie
ich na podstawie analizy ryzyka naruszenia
prawa oraz obowiązek publikacji wytycznych w sprawie kontroli prowadzonych
przez poszczególne organy. Oczekiwano,
że zwiększy to efektywność kontroli zamówień publicznych oraz uczyni system
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bardziej spójnym i czytelnym dla rynku,
a także będzie wywierać pozytywny
wpływ na rozwiązanie problemów wynikających z odmiennych interpretacji
czy dublowania się kontroli12. W Pzp
znalazł się zatem Dział XI – „Kontrola
zamówień publicznych”.
Kontrolę uregulowaną w tym dziale
zgodnie z „trójpodziałem” kontroli13 należy zakwalifikować jako kontrolę zgodności14, na co wskazuje treść art. 596 ust. 1
Pzp. Stanowi on, że do kontroli udzielania
zamówień, w zakresie zgodności z przepisami ustawy, zwanej dalej „kontrolą”, przeprowadzanej przez upoważnione organy,
stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy
odrębne, właściwe ze względu na wskazany organ.
W art. 596 ust. 2 Pzp zdefiniowano organy zobowiązane do stosowania wprowadzonych w tej ustawie regulacji:
• Prezesa UZP;
• organy, o których mowa w art. 6 ustawy
z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rządowej15, z wyłączeniem Prezesa Rady
Ministrów, tj. Szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, ministra, kierownika
urzędu centralnego lub przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady

Zob. dane dotyczące rynku zamówień publicznych, liczby zamawiających, liczby przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wskazywane w Sprawozdaniach Prezesa UZP.
Rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych, druk sejmowy nr 3624, 
<https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3624>, dostęp: maj 2021 r.
Ogólnie, kontrole w sektorze publicznym mogą być przypisane do jednego lub więcej z trzech głównych rodzajów: kontroli finansowej, kontroli zgodności oraz kontroli wykonania zadań – zob. „Standardy ISSAI 100
• ISSAI 200 ISSAI 300 • ISSAI 400”, s. 11, <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nowe-standardy-dlakontrolujacych-i-kontrolowanych-nik-wydala-polskie-tlumaczenie.html>, dostęp: maj 2021 r.
Kontrole zgodności koncentrują się na badaniu, czy przedmiot kontroli jest zgodny z przyjętymi w charakterze
kryteriów normami, wynikającymi z przepisów prawa, ustalonych regulacji, uchwał budżetowych, polityk,
kodeksów, umów oraz ogólnie uznanych zasad – zob.: Plan pracy NIK na 2021 r., s. 9, 
<https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kogo-nik-skontroluje-w-2021.html>, dostęp: maj 2021 r.
Dz.U. z 2020 r. poz. 224.
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Ministrów, wojewodę, organy administracji
zespolonej i niezespolonej;
• regionalne izby obrachunkowe;
• instytucję audytową oraz instytucję
zarządzającą w rozumieniu przepisów
dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności oraz programów
realizowanych z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz funduszy wspierających sektory morski lub rybacki.
W tym katalogu nie ujęto NIK. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano,
że Izba, podobnie zresztą jak Prezes Rady
Ministrów, została wyłączona z obowiązku
stosowania w toku kontroli udzielania zamówień publicznych zasad uregulowanych
ustawą, z uwagi na swoją pozycję ustrojową16. Ze stosowania przepisów ustawy
wyłączono także CBA. Znalazło to jednak wyraz nie bezpośrednio w Pzp, lecz
w ustawie z 11 września 2019 r., Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych17, na podstawie której
do ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym dodano
art. 46a ust. 218.
Zgodnie z art. 596 ust. 3 Pzp przepisy
dotyczące kontroli zamówień publicznych
stosuje się komplementarnie z przepisani
odrębnymi dla właściwych organów kontroli. Jednakże w przypadku wystąpienia
sprzeczności między nimi zastosowanie

16
17
18
19
20
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mają przepisy Pzp (zasada lex specialis derogat legi generali)19.
Uregulowaną w Pzp kontrolę zamówień
publicznych oparto na pięciu filarach, które
można traktować jako zasady:
• współpracy organów kontroli (art 597
Pzp);
• planowania i przeprowadzania kontroli
na podstawie analizy ryzyka prawdopodobieństwa naruszenia prawa (art. 598);
• dokonywania kontroli na podstawie
przygotowanych przez organy kwestionariuszy kontroli (art. 599-600 Pzp);
• oparcia negatywnego wyniku kontroli
na stwierdzonych nieprawidłowościach
mających wpływ na wynik postępowania
(art. 601 Pzp);
• upubliczniania wyników kontroli (art.
602 Pzp)20.
Ostatnia z tych zasad właściwie nie wymaga komentarza, pozostałe są ważne
z punktu widzenia praktyki kontrolnej
NIK i warto się do nich szerzej odnieść.

Wątpliwości co do zakresu
zastosowania przepisów
W przepisach Pzp jest mowa o kontroli
udzielania zamówień. Należy zatem przyjąć, że chodzi tu o ujęcie szerokie, na podstawie którego zakres przedmiotowy kontroli może obejmować wszelkie działania
zamawiających wynikające z ustawy, takie
jak: planowanie zamówień, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań,

Rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych, druk sejmowy nr 3624.
Dz.U. z 2019 r. poz. 2020, ze zm., dalej: „pw Pzp”.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1921, ze zm.
L. Więcław-Bator: Kontrola zamówień publicznych, „Przetargi publiczne” nr 3/2021, s. 56-60.
E. Kowalczyk: Nowe regulacje dotyczące kontroli, „Przetargi publiczne” nr 1/2021, s. 41-44.
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zawieranie i realizację umów, inne obowiązki wynikające z ustawy, np. sprawozdawcze, wyłączenie ze stosowania Pzp.
Nie należy utożsamiać tak zakreślonych
ram kontroli z badaniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Odnosząc się tylko do niego, można powiedzieć, że będziemy mieli do czynienia
z kontrolą w wąskim ujęciu. W Pzp zdefiniowano bowiem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wskazując,
że należy przez nie rozumieć wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia
do negocjacji albo zaproszenia do składania
ofert, prowadzone jako uporządkowany
ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania
postanowień umowy, kończące się jej zawarciem w tej sprawie albo unieważnieniem postępowania, z tym że zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu (art. 7 pkt 18 Pzp).
Warto poszukać więc odpowiedzi
na pytanie, czy przepisy Działu XI Pzp
znajdują zastosowanie do zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza
niż 130 000 zł. Zgodnie z art. 2 ust. 1
pkt 1 Pzp, przepisy ustawy stosuje się
do zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość

21

22
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jest równa lub przekracza tę kwotę.
Zamówienia o niższej wartości są więc
udzielane poza reżimem ustawy, z reguły na podstawie regulacji wewnętrznie obowiązujących u zamawiających.
Pierwotnie ustawodawca zdecydował się
uregulować w pewnym zakresie udzielanie zamówień publicznych, których
wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.
Artykuł 2 ust. 2 Pzp przewidywał bowiem, że do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca
jednorazowego zakupu, jest mniejsza
niż 130 000 zł, nie mniejsza jednak niż
50 000 zł, które nazwano „zamówieniami bagatelnymi”, udzielanych przez zamawiających publicznych stosuje się
przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2
pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271
ust. 1–3 oraz art. 272 Pzp. Dyspozycje
te przewidywały bardzo uproszczoną,
mającą jednak charakter normatywny,
procedurę udzielania „zamówień bagatelnych”. Jednakże, jeszcze przed dniem
wejścia w życie Pzp, nastąpiła jego nowelizacja, w ramach której wyeliminowano regulacje dotyczące udzielania
tych zamówień21. Uznano je za zbytni
formalizm22.
Obecnie zatem, podobnie jak pod rządami Pzp z 2004 r., udzielanie zamówień
publicznych o wartości niższej od ustalonej normatywnie kwoty, co do zasady

Ustawa z 27.11.2020 o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2020 r. poz. 2275.
Zob. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 765, 
<https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=765>, dostęp: maj 2021 r.).
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odbywa się poza reżimem ustawy. Niemniej w myśl art. 29 Pzp zamawiający
nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, zaniżać wartości zamówienia lub konkursu, wybierać
sposób obliczania wartości zamówienia. Nie może też dzielić zamówienia
na odrębne, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba
że jest to uzasadnione obiektywnymi
przyczynami. Z kwestiami tymi powiązane jest stosowanie zasad związanych
z udzielaniem zamówień podzielnych
i niepodzielnych na części (art. 24 i 25
pzp). Koreluje to również z ustawowymi
obowiązkami zamawiających w zakresie planowania zamówień publicznych
(art. 23 pzp). Zagadnienia dotyczące
udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł,
bez wątpienia mogą i powinny być obejmowane kontrolą, o której mowa w przepisach Działu XI Pzp. Trzeba jednak
zaznaczyć, że taka kontrola nie będzie
badaniem przebiegu konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, gdyż nie jest ono prowadzone na podstawie przepisów ustawy,
tylko opiera się na wewnętrznych regulacjach obowiązujących u zamawiającego. Kontrola powinna koncentrować się
na szerokim i całościowym spojrzeniu
na zgodność z prawem funkcjonujących
u zamawiającego mechanizmów zapewniających prawidłowe planowanie zakupów, szacowanie ich wartości i podejście
do podziału na części zamówień publicznych oraz do zamówień niepodzielonych.
Co więcej, przy badaniu tych zagadnień
nie sposób pominąć zasad udzielania zamówień publicznych, określonych w:
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• art. 16 Pzp, który stanowi, że zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty i proporcjonalny;
• art. 17 ust. 2 Pzp, przewidującym, że zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
Naruszenie przez zamawiającego art. 24,
25 lub 29 Pzp będzie automatycznie powodowało naruszenie zasad udzielania
zamówień publicznych, o których mowa
w art. 16 i 17 ust. 2 Pzp.
Podobne wątpliwości co do stosowania
przepisów o kontroli udzielania zamówień
publicznych można mieć w przypadku zakupów wyłączonych ze stosowania przepisów Pzp ze względu na przesłanki inne,
niż wartość zamówienia.
Co do zasady zostały one określone
w Dziale I, Rozdziale 1, Oddziale 2 Pzp.
Takie zamówienia mogą i powinny być obejmowane kontrolą, o której mowa w przepisach Działu XI Pzp. Sprawdzeniu w jej
ramach będzie podlegało przede wszystkim, czy zamawiający prawidłowo skorzystał
z wyłączenia stosowania Prawa zamówień
publicznych. Niezbędne będzie także ustalenie, czy zamawiający zapewnił przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
określonych w art. 16 i art. 17 ust. 2 Pzp.
Jeżeli prawidłowo skorzystał ze zwolnienia,
samo badanie postępowania powinno mieć
miejsce poza reżimem Działu XI Pzp.
Obecnie i zapewne jeszcze przez pewien
czas nie można również pomijać specyficznego stanu prawnego, wprowadzonego
w związku z epidemią COVID-19 i przewidującego ekstraordynaryjne wyłączenia stosowania Pzp w związku z zakupami
Nr 5/wrzesień-październik/2021
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w tym zakresie23. Prima facie do takich zamówień w ogóle nie stosuje się przepisów
Prawa zamówień publicznych, co oznaczałoby, że ich kontrola nie powinna odbywać się
w trybie Pzp. Tak jak w innych wyjątkowych
sytuacjach, również i w wypadku zamówień
„covidowych” konieczne jest obiektywne
wykazanie, że zachodzą ustawowe przesłanki do niestosowania ogólnych reguł udzielania zamówień publicznych24. Jeżeli zatem
określone okoliczności nie zostaną wykazane, zamawiający będzie miał obowiązek
zastosowania Pzp i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z jej przepisami. Zamówienia związane z COVID-19 mogą i powinny
być przedmiotem kontroli, o której mowa
w przepisach Działu XI Pzp, w kontekście
zasad udzielania zamówień publicznych,
określonych w art. 16 i 17 ust. 2. Powinno się zatem sprawdzić, czy zamawiający
mógł nie respektować tych zasad, ze względu na specjalne rozwiązanie wprowadzone ustawą covidową. Jeżeli zamawiający
prawidłowo skorzystał ze zwolnienia, samo
badanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinno mieć miejsce
poza reżimem Działu XI.

Zasada współpracy
organów kontroli i rola NIK
Artykuł 597 ust. 1 Pzp stanowi, że organy
kontroli współpracują ze sobą, wymieniając

23

24
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informacje o przeprowadzonych kontrolach
i ich wynikach. Jak wskazuje art. 597 ust. 2
Pzp, w wypadku powzięcia przez jeden
z nich informacji o wcześniejszej kontroli
zamówienia przez inny, organ ten powinien:
• zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji o jej wyniku, w tym dokumentu kończącego kontrolę, do organu,
który ją przeprowadził, chyba że uzyskał
tę informację w inny sposób;
• uwzględnić wyniki przeprowadzonej
wcześniej kontroli innego organu kontroli.
Warto dodać, że w myśl art. 496 pkt 23
Pzp na wniosek organu kontroli Prezes
UZP przedstawia stanowisko w związku
z wątpliwościami interpretacyjnymi między organami, o których mowa w art. 596
ust. 2 Pzp.
Jak wskazuje UZP, opierając się na uzasadnieniu projektu Pzp, zasada współpracy
i uwzględniania wyników kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP lub inne
organy kontroli ma na celu ograniczenie
przypadków odmiennych interpretacji
przepisów czy dublowania postępowań
kontrolnych u tych samych zamawiających.
Jednak kontrola zamówień publicznych powinna być dokonywana w zgodzie z przepisami zawartymi w ustawie, a także z odrębnymi, właściwymi dla poszczególnych organów. Zasady wskazane w prawie zamówień
publicznych nie wpływają na ich ustawowe kompetencje, a wskazują ramy samego

Zob.: art. 6 (w brzmieniu pierwotnym i po zmianach) i 6a ustawy z 2.3.2020 o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm., Art. 46c ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.
Zob. zamieszczony przez UZP na stronie internetowej Komunikat w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19
<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/informacje-dotyczace-zamowien-w-zwiazku
-z-covid-19/komunikat-w-sprawie-art.-6-tzw.-ustawy-o-covid-19>, dostęp: maj 2021 r.
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procesu kontroli. Zatem sposób i zakres
uwzględnienia wyników uzyskanych
przez inny organ jest uzależniony od regulacji dotyczących prowadzenia kontroli
przez organ, który to rozważa. Przepisy
Pzp, co do zasady, nakazują uwzględniać
wyniki badań innych organów kontroli, jednak nie oznacza to automatyzmu.
Inaczej bezprzedmiotowe byłoby uprawnienie organu kontroli, aby na podstawie
art. 469 pkt 23 Pzp zwrócić się do Prezesa Urzędu o wydanie opinii w przypadku
wątpliwości interpretacyjnych w tej sprawie. Organ kontroli może zatem nie podzielić oceny prawnej danego działania
lub zaniechania zamawiającego dokonanej
przez inny organ. Ustalenia formy i sposobu uwzględnienia wyników kontroli,
to znaczy, czy jest możliwe odstąpienie
od kontroli danego, kontrolowanego wcześniej postępowania lub przyjęcie za własne
wyników kontroli prowadzonej przez inny
organ, czy też konieczne jest przeprowadzenie czynności – należy dokonać na podstawie przepisów właściwych dla konkretnego organu kontroli w określonej sytuacji.
Zasadą jest jednak unikanie powtarzania kontroli tego samego postępowania,
a jeśli nie jest to możliwe – formułowania
odmiennych ocen25.
Z kolei w piśmiennictwie wskazuje się,
że „uwzględnianie wyników” jest dość
pojemną formułą. Nie oznacza ścisłego
związania kolejnego organu treścią rozstrzygnięć, które wcześniej sformułował
inny, tym bardziej, że w wypadku różnych
kontroli zarówno zakres ich prowadzenia,

25
26
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jak i kryteria mogą być różne. Uwzględnianie wyników kontroli należy postrzegać jako instrument służący niwelowaniu
istotnych rozbieżności, które mogą pojawić
się w ramach kontroli tych samych zamówień publicznych26.
Kontrole przeprowadzane przez różne
organy w rozumieniu Pzp mogą różnić się
zakresem. Podstawowym dokumentem
umożliwiającym ich weryfikację jest właściwy kwestionariusz kontroli. Natomiast
kontrole te nie będą różnić się kryteriami,
gdyż każde badanie udzielania zamówień
publicznych prowadzone na podstawie
przepisów Działu XI Pzp dotyczy zgodności działań zamawiającego z przepisami
ustawy, a więc jest kontrolą uwzględniającą tylko kryterium legalności.
Warto zauważyć, że uwarunkowania
wynikające z zasady współpracy organów
kontroli można powiązać z funkcjonującym w praktyce organów UE modelem
jednorazowej (pojedynczej) kontroli.
W kontekście wspólnotowym odnosi się
ono do systemu kontroli wewnętrznej
i audytu wewnętrznego. Jego podstawą
jest założenie, że każdy poziom kontroli
jest oparty na poprzednim. Zasada jednorazowej kontroli ma na celu unikanie
powielania prac i zmniejszenie ogólnego
kosztu działań kontrolnych i audytowych
na poziomie państw członkowskich i Komisji Europejskiej (KE). Ma także zmniejszyć obciążenia administracyjne jednostek kontrolowanych. KE (która ponosi
ostateczną odpowiedzialność za wykonanie budżetu UE) znajduje się na szczycie

<https://www.uzp.gov.pl/nowe- Pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych>, dostęp: maj 2021 r.
E. Kowalczyk: Nowe regulacje…, op.cit.
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piramidy „jednorazowej kontroli”27.
Warto dodać, że w doktrynie wskazuje
się, iż model jednorazowej kontroli funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w Holandii28.
Jak już wspomniano, NIK – z uwagi
na swą pozycję ustrojową – nie jest adresatem regulacji Działu XI Pzp. Ze względu na umocowanie Izby w systemie organów państwa powstaje pytanie, czy w ramach swojej działalności nie powinna
realizować postulatów dążenia do zapewnienia jednolitości stosowania prawa
oraz unikania dublowania postępowań
kontrolnych u tych samych zamawiających. Odpowiedź nie wydaje się oczywista. Wyłączenie NIK z obowiązku stosowania regulacji dotyczących kontroli
określonych w Pzp nie stoi w sprzeczności
z urzeczywistnianiem tych postulatów.
Mają one charakter systemowy i uniwersalny oraz wyrażają bardziej ducha prawa,
niż jego literę. Zasady te powinny być
brane pod uwagę przez wszystkie organy
władzy publicznej, gdyż korespondują
z konstytucyjną zasadą praworządności.
Ponadto warto dostrzec, że ustawa o NIK
w art. 12 buduje szeroką płaszczyznę
do porozumiewania się i koordynowania

27

28

29

30

31
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działań organów kontrolnych w celu zapewnienia sprawności oraz skuteczności kontroli29. Izba ma bowiem nie tylko
możliwość zapoznania się z wynikami
badań innych organów, ale także wspólnego przeprowadzania kontroli lub zlecania im tego. Trzeba również dodać,
że zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy
o NIK, przygotowując postępowanie
Izba powinna uwzględnić wyniki innych kontroli30. W literaturze wskazuje
się przy tym, że wyniki kontroli specjalistycznej nie wiążą inspektorów NIK.
Prowadzący kontrolę powinien samodzielnie dokonać oceny materiału dowodowego31. Z prawnego punktu widzenia
pogląd ten jest ze wszech miar słuszny.
W praktyce, sytuacje takie nieco trudniej
sobie wyobrazić w odniesieniu do kontroli zlecanych przez NIK, gdyż z reguły
mają charakter specjalistyczny i ich przeprowadzenie powierza się właściwym
organom z powodu braku możliwości
samodzielnej oceny określonych zagadnień. Zapewne takie podejście jest słuszniejsze, jeżeli chodzi o uwzględnianie
wyników innych kontroli w działalności
NIK, zwłaszcza biorąc pod uwagę kryteria kontroli Izby.

Stosowanie modelu jednorazowej kontroli oraz poleganie przez komisję na pracach krajowych instytucji audytowych w obszarze spójności, Sprawozdanie specjalne nr 16/2013 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,
<https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special%20report&tab=tab4>,
dostęp: maj 2021 r.
Zob. J. Mazur, L. Marcinkowski: Kierunki możliwych zmian w systemie kontroli środków Unii Europejskiej,
„Kontrola Państwowa” nr 4/ 2005 r., s. 23-45.
E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek, B. Skwarka, Z. Wrona: Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, Warszawa 2018, s. 71.
W myśl obowiązujących w NIK zasad przygotowywania kontroli, uwzględnienie wyników wcześniejszych
kontroli jest elementem analizy przedkontrolnej (§ 6 pkt 1 Zarządzenia nr 11/2020 Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli z 25.2.2020 w sprawie szczegółowych zasad przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli).
E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek, B. Skwarka, Z. Wrona: Najwyższa Izba Kontroli…, op.cit., s. 68.
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Jak już sygnalizowano, uregulowana
w Pzp kontrola udzielania zamówień publicznych jest przeprowadzana wyłącznie
z uwzględnieniem kryterium legalności.
NIK bada zaś nie tylko zgodność z prawem
działalności kontrolowanych jednostek,
ale posługuje się również kryteriami gospodarności, rzetelności i celowości. W praktyce Izby badanie zamówień publicznych
jest z reguły elementem większej całości
(np. obejmującej realizację określonego
przedsięwzięcia lub programu publicznego), którą ocenia się z uwzględnieniem
wszystkich kryteriów kontroli dopuszczalnych dla danej kategorii jednostek kontrolowanych na podstawie założonych wskazówek metodycznych.
Z reguły zatem w ramach kontroli prowadzonej przez NIK z uwzględnieniem
kryteriów innych niż legalność, nie będą
występowały sytuacje powtarzania czynności i ustaleń dokonanych wcześniej przez
organy kontroli, o których mowa w Dziale XI pzp.
Jeżeli chodzi o legalność, należy opowiedzieć się za generalnym przyjęciem
postulatu unikania przez Izbę powtarzania czynności kontrolnych innych organów
kontroli, jednak każdy przypadek powinien
być oceniany indywidualnie.
Szczególnie pomocne mogą się tu okazać kwestionariusze kontroli stosowane
przez organy kontroli. Będzie wynikał
z nich dokładny zakres przedmiotowy
przeprowadzonych badań dotyczących
danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przykładowo, może

32
33
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wystąpić sytuacja, w której zamówienie
publiczne zostaje poddane kontroli tuż
po jego udzieleniu, w związku z czym
ogranicza się ona do zagadnień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, nie dotycząc już
dalszych, związanych z wykonywaniem
umowy, uwarunkowań. W tym czasie może
przecież dochodzić do rozmaitych zdarzeń,
takich jak np: zmiana umowy, odstąpienie
od niej, nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, odbiór zamówienia,
rozliczenie zamawiającego z wykonawcą.
Warto również zauważyć, że w Pzp występuje instytucja prawna kontroli uprzedniej32, a więc z natury rzeczy obejmującej
zdarzenia mające miejsce przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia
publicznego33.
Przypadki kontrolowania przez NIK zamówień publicznych dokładnie w takim
zakresie, w jakimi robiły to inne organy
we wcześniejszych badaniach, powinny
być ekstraordynaryjne i znajdować uzasadnienie w analizie wyników ich kontroli,
prowadzonej przede wszystkim pod kątem
prawidłowości zastosowanej interpretacji przepisów w odniesieniu do stanu faktycznego. Nie można bowiem wykluczyć,
że wcześniejsza kontrola zawiera, choćby
z powodu niezawinionego błędu, ustalenia odbiegające od wzorców stosowania
prawa, znajdujących jednolite potwierdzenie w doktrynie, orzecznictwie, wynikach
kontroli dotyczących analogicznych stanów faktycznych itd. Mając na względzie
konieczność ochrony praworządności, jak

Art. 613-617 Pzp.
Zob. art. 615 ust. 1 Pzp.
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również ustrojową pozycję NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej, należy przyjąć, że w wyjątkowych przypadkach tego typu aktywność Izby będzie niezbędna i służąca interesowi publicznemu.
Osobną sprawą jest uwzględnianie przez
organy kontroli wyników audytów i kontroli wewnętrznych. Ustawodawca nie wypowiada się w tej materii, więc należy przyjąć, że objęcie spraw związanych z udzielaniem zamówień tego rodzaju badaniami
w żaden sposób nie wpływa na możliwość
skontrolowania ich na podstawie przepisów Działu XI pzp przez wskazane tam
organy kontroli. Tym bardziej żadne ograniczenia nie występują w tym wypadku
po stronie NIK.

Zasada stosowania
kwestionariusza kontroli
Zgodnie z art. 599 ust. 1 Pzp organ kontroli określa wzór kwestionariusza kontroli
zawierający szczegółowy opis zagadnień,
które będą sprawdzane w toku badań, zakres dokumentów, których może żądać
od zamawiającego oraz miejsce na przedstawienie przez niego informacji o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia
przez Prezesa UZP lub inny organ kontroli. Wzór tego kwestionariusza jest udostępniony na stronie podmiotowej organu
w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej
także BIP), art. 599 ust. 2 Pzp. W myśl
art. 600 ust. 1 Pzp organ kontroli przekazuje zamawiającemu, który ma być

34

35
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kontrolowany, kwestionariusz kontroli
lub informację o miejscu jego udostępnienia wraz z zawiadomieniem o wszczęciu kontroli, o ile jest ono przekazywane.
W trakcie badań organ kontroli nie może
wykraczać poza opis zagadnień zawarty
w kwestionariuszu (art. 600 ust. 2 Pzp).
Odnosząc się do tych regulacji przede
wszystkim warto dostrzec, że ustawodawca nie określił terminu, w którym wzory
kwestionariuszy kontroli powinny zostać
udostępnione na stronach podmiotowych
organów kontroli w BIP. Pzp zostało uchwalone 11 września 2019 r., miało zatem
stosunkowo długie vacatio legis, umożliwiające wszelkim adresatom ustawy,
w tym organom kontroli, przygotowanie się
do jej stosowania. W związku z tym można
przyjąć, że co do zasady wzory kwestionariuszy kontroli powinny pojawić się w BIP
organów kontroli wraz z dniem wejścia
w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2012 r. Z kolei
UZP stanął na stanowisku, że wzór kwestionariusza powinien być udostępniony
na stronie internetowej przed rozpoczęciem planowanych kontroli przez organ34.
Prezes UZP udostępnił w BIP kwestionariusz kontroli 9 lutego 2021 r.35
W niniejszym opracowaniu analizą objęto dostępne w BIP informacje dotyczące
kwestionariuszy kontroli w odniesieniu
do wszystkich 16 regionalnych izb obrachunkowych.
Umieszczano je w Internecie sukcesywnie, zasadniczo już w 2021 r. – począwszy

<https://www.uzp.gov.pl/nowe- Pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/w-jakim-terminie
-organ-kontroli-musi-opublikowac-udostepnic-wzor-kwestionariusza-kontroli-w-biuletynie-informacji
-publicznej-2021-01-22>.
<https://uzp.bip.gov.pl/fobjects/details/927675/kk-pdf.html>, dostęp: maj 2021 r.
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od pierwszych dni stycznia, w I i II kwartale 2021 r., a w skrajnym przypadku36
– pod koniec III kwartału 2021 roku37.
Warto odnotować, że choć niektóre RIO
opracowały kwestionariusze jeszcze
w 2020 r., ale udostępniły je w BIP dopiero w 2021 roku38. W jednym przypadku
miało to jednak miejsce jeszcze w 2020 r.,
co zasługuje na aprobatę39.
Zakresy zagadnień podlegających
sprawdzeniu w toku kontroli ujmowane
są szeroko, i jak się wydaje, kompleksowo,
tj. z uwzględnieniem całokształtu działań zamawiających, które mogą występować w ramach udzielenia zamówień
publicznych.
Kontrola udzielania zamówień publicznych ma mieścić się w ramach dyspozycji
Działu XI Pzp. Jak wskazuje UZP, w odniesieniu do kontroli RIO, dla której badanie zamówień publicznych jest jednym
z elementów działalności40, kwestionariusz kontroli, o jakim mowa w art. 599
Pzp dotyczy wyłącznie kontroli zamówień publicznych. Oznacza to, że inne

36
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aspekty kontroli gospodarki finansowej
zamawiającego znajdują się poza zakresem
tego przepisu. Organ kontroli może rozszerzyć kwestionariusz o inne elementy,
jeśli nie stoją temu na przeszkodzie odrębne przepisy. Jednak i w takiej sytuacji
regulacja art. 599 ustawy Pzp nie będzie
miała zastosowania.
W praktyce RIO można wskazać przykłady ujmowania w kwestionariuszach kontroli zagadnień wykraczających poza ramy
określone w Dziale XI Pzp, dotyczących
kontroli gospodarki finansowej zamawiającego, lecz związanych z udzielaniem zamówień, takich jak: zaciągnięcie zobowiązania lub zmiana zobowiązania zgodnie
z upoważnieniem określonym uchwałą
budżetową, wieloletnią prognozą finansową, planem finansowym; prawidłowość
reprezentacji badanej jednostki; stosowanie kontrasygnaty; posiadanie opinii RIO
przy wymaganych prawem umowach41.
Ponadto, można zidentyfikować kwestionariusze kontroli, które dotyczą kwestii
weryfikowania prawidłowości wyłączenia

RIO Wrocław.
RIO/data publikacji kwestionariusza w BIP (według stanu na 30.6.2021): Białystok/4.2.2021; Bydgoszcz/29.12.2020; Gdańsk/23.2.2021; Katowice/19.1.2021; Kielce/10.3.2021; Kraków/8.1.2021; Lublin/19.5.2021; Łódź/3.3.2021; Olsztyn/3.2.2021; Opole/19.1.2021; Poznań/22.3.2021; Rzeszów/15.2.2021;
Szczecin/13.1.2021; Warszawa/27.4.2021; Wrocław/22.6.2021; Zielona Góra/4.2.2021. Przegląd na podstawie BIP poszczególnych jednostek.
Np. RIO w Łodzi, w której wzór kwestionariusza został określony Zarządzeniem Nr 15/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z 30.12.2020, które weszło w życie 1.1.2021, a w BIP jednostki opublikowano 3.3.2021, <http://www.bip.lodz.rio.gov.pl/?bip_id=2713&cid=24>, dostęp: maj 2021 r. Ponadto, RIO
w Warszawie, w której wzór kwestionariusza kontroli stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 33/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 30.12.2020 opublikowano w BIP jednostki 27.4.2021,
<https://bip.warszawa.rio.gov.pl/?c=1432>, dostęp: maj 2021 r.
RIO w Bydgoszczy, w której wzór kwestionariusza kontroli został określony Zarządzeniem Nr 19/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 29.12.2020, w tym samym dniu opublikowano w BIP
jednostki <http://bip.bydgoszcz.rio.gov.pl/?c=861>, dostęp: maj 2021 r.
Art. 1 ust. 2 oraz art. 5 ust 1 ustawy z 7.10.1992 o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2137).
Zob. np. kwestionariusz kontroli RIO w Zielonej Górze.
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przez zamawiającego stosowania przepisów
Pzp, jak również udzielenia zamówienia,
pomimo zaniechania przeprowadzenia postępowania na podstawie ustawy, mimo
że zamawiający był do tego obowiązany42.
Jest to podejście słuszne, gdyż, jak wynika z wcześniejszych rozważań, to, czy zamawiający prawidłowo nie zastosował Pzp,
może i powinno być obejmowane kontrolą
udzielania zamówień publicznych uregulowaną w Dziale XI. Jeżeli prawidłowo
skorzystał ze zwolnienia stosowania Pzp,
samo badanie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego powinno mieć
miejsce poza reżimem Działu XI Pzp. Kierując się poglądem UZP można wskazać,
że kwestionariusz kontroli może być rozszerzony o te zagadnienia.
Jest to jednak jeszcze większe wyzwanie niż opracowanie kwestionariuszy kontroli udzielania zamówień na podstawie
Pzp. W przeciwieństwie do jednolitych
rozwiązań ustawowych, do kontroli
których i tak organy kontroli mogą podchodzić w różny sposób (co potwierdza
opisywana tu praktyka), zasady udzielania zamówień publicznych, do których
nie stosuje się przepisów Pzp, cechują się
wysokim stopniem zindywidualizowania. Można zaryzykować tezę, że obecnie
standardem jest posiadanie przez zamawiających, a w szczególności jednostki

42
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sektora finansów publicznych43, regulacji
wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów Pzp z uwagi na wartość
zamówienia44. Mogą również występować
przypadki, w których zamawiający będą
dysponowali regulacjami wewnętrznymi
dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów Pzp z uwagi na inne, niż wartość
zamówienia, przesłanki. W odniesieniu
do jednostek sektora finansów publicznych podkreślenia wymaga, iż wyłączenie stosowania Pzp nie jest równoznaczne z wyeliminowaniem prawnie określonego sposobu dokonywania wydatków
publicznych. Stosownie do art. 44 ust. 3
pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych45 w każdym przypadku, niezależnie od procedury, w jakiej
udzielono zamówienia, wydatki publiczne
powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru
metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów. Warto także zauważyć,
że regulacje wewnętrzne stanowią jeden
z elementów kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 ust. 1 ufp. Ich brak
w odniesieniu do zamówień publicznych
lub ich za mała szczegółowość, stwarzają

Np. kwestionariusz kontroli RIO w Kielcach.
Zob. np. Informacja o wynikach kontroli: Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro przez wybrane jednostki
sektora finansów publicznych, nr ewid. 183/2017/P/17/063/LBY, w której NIK pozytywnie oceniła wprowadzenie przez wszystkie skontrolowane jednostki wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień podprogowych.
Obecnie będą tu funkcjonowały co najmniej dwa parametry – kwota mniejsza niż 130 000 zł, która jest progiem stosowania Pzp od 1.1.2021 oraz wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, stanowiąca
próg stosowania ustawy od 15.4.2014 do 31.12.2020.
Dz.U. z 2021 r. poz. 305, dalej: „ufp”.
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warunki do nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych46.
Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, których udzielono z wyłączeniem Pzp, kwestionariusze kontroli mogłyby zawierać
następujące kwestie:
• czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców
oraz w sposób przejrzysty i proporcjonalny
albo czy prawidłowo odstąpiono od urzeczywistniania tych zasad;
• czy procedurę wyłonienia wykonawcy
przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi u zamawiającego regulacjami wewnętrznymi;
• czy zamawiający w sposób należyty
zabezpieczył swoje interesy w związku
z udzielonym zamówieniem;
• w wypadku jednostek sektora finansów
publicznych – czy obowiązujące u zamawiającego regulacje umożliwiają urzeczywistnianie zasad wydatkowania środków
publicznych, o których mowa w art. 44
ust. 3 pkt 1 ufp.
W kwestionariuszach kontroli organy rozmaicie podchodzą do sprawy podawania
zakresu dokumentów, których można żądać
od zamawiającego. Niekiedy ujmują to syntetycznie z podziałem na bloki tematyczne,
takie jak: informacje i dokumenty o wynikach kontroli, przeprowadzonych uprzednio
przez inne organy; dokumenty zamówienia
i/lub konkursu; dokumenty postępowania
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odwoławczego oraz skargowego i/lub pozasądowego rozwiązywania sporów; dokumenty wykonania umowy lub umowy ramowej
wraz z dochodzeniem przez zamawiających
roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi; dokumenty określające zakres odpowiedzialności kierownika zmawiającego i/lub innych
osób47. Występują przypadki precyzyjnego
i rozbudowanego odnoszenia się do sprawy dostarczania niezbędnych do przeprowadzenia kontroli dokumentów48. Można
też odwołać się do „dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli w ramach
zagadnień wymienionych w poszczególnych
pozycjach kwestionariusza”49. Wydaje się,
że takie podejście nie jest do końca zgodne
z wolą ustawodawcy, gdyż w istocie mamy
tu do czynienia z niedookreślonością, która
nie gwarantuje kontrolowanemu pewności dotyczącej dokumentacji, jaką będzie
obowiązany przedłożyć organowi kontroli. Warto postulować, aby organy kontroli
jak najszerzej określały zakres dokumentów, których mogą żądać od zamawiającego w toku kontroli, zabezpieczając swoje
potrzeby z poszanowaniem zasady prawdy
materialnej, kluczowej w każdej kontroli,
ale zarazem precyzyjnie, tak, aby zapewnić ochronę praw kontrolowanego zgodnie
z ustawą.
Z różnorodnością można spotkać się
także jeżeli chodzi o ujmowanie w kwestionariuszach kontroli uwarunkowań dotyczących kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego udzielonych

Zob. Informacja o wynikach kontroli: Udzielanie zamówień publicznych na usługi zewnętrzne przez podmioty
sektora publicznego, nr ewid. 172/2015/D/14/506/LWA.
Np. kwestionariusze kontroli RIO w Olsztynie i Katowicach.
Np. kwestionariusz kontroli RIO w Zielonej Górze.
Np. kwestionariusze kontroli RIO w Krakowie i RIO w Gdańsku.
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na podstawie ustawy z 2004 r. oraz na podstawie obowiązującego Pzp.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pwPzp do kontroli udzielania zamówień publicznych
wszczętych na podstawie uchylanego Pzp
z 2004 r. i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Nie ma innych przepisów przejściowych. Oznacza to, że mamy do czynienia z obowiązywaniem Działu XI Pzp
do kontroli wszczynanych od 1 stycznia
2021 r., niezależnie od tego, czy obejmą one zakupy dokonywane w reżimie
z 2004 r., czy też zrealizowane na podstawie Pzp50 z 2021 r. Na marginesie warto
dodać, że adresatem przepisu przejściowego jest wyłącznie Prezes UZP, gdyż ustawa
z 2004 r. regulowała tylko kwestie kontroli udzielania zamówień prowadzonych
przez ten organ (Dział V Prezes Urzędu
Rozdział 3 Kontrola udzielania zamówień
Pzp z 2004 r.).
Powoduje to konieczność przygotowywania kwestionariuszy kontroli na tyle uniwersalnych, aby były adekwatne do kontroli zamówień udzielanych w dwóch istotnie
różniących się stanach prawnych. Wydaje
się, że z uwagi na różnice pomiędzy Pzp
z 2004 r. i Pzp z 2021 r., optymalne byłoby, gdyby kwestionariusze zawierały dwa
osobne moduły – odnoszące się do „starej” i „nowej” ustawy. Biorąc pod uwagę
specyfikę działalności organów kontroli, jeszcze przez pewien czas duża część
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ich aktywności będzie związana z zamówieniami udzielanymi na podstawie przepisów z 2004 r. Doświadczenie kontrolne
podpowiada, że będą oceniane w ramach
kontroli planowanych, natomiast te podejmowane na podstawie nowych uregulowań
– w ramach kontroli doraźnych.
Niektóre kwestionariusze kontroli przyjęte przez RIO dotyczą tylko postępowań
prowadzonych na podstawie przepisów
z 2004 r.51, inne zaś obejmują zamówienia
udzielane w dwóch reżimach prawnych
łącznie, dzięki komplementarnym zapisom52. Niektóre nie określają jednoznacznie,
jakiego reżimu prawnego dotyczą53. Warto
dodać, że kwestionariusz kontroli Prezesa
UZP nie wyjaśnia jednoznacznie do jakich
postępowań znajduje zastosowanie, lecz jego
treść pozwala sądzić, iż chodzi o te prowadzone na podstawie nowej ustawy, odwołuje się bowiem jedynie do jej przepisów.

Prawdopodobieństwo
naruszenia prawa
Organy kontroli planują i przeprowadzają
kontrolę po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia
prawa w ramach udzielania zamówienia
(art. 598 ust. 1-3). Obejmuje ona identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia
prawa jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli
lub jego organ nadrzędny.

Tak też UZP: <https://www.uzp.gov.pl/nowe- Pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych>; dostęp: maj 2021 r.
Np. kwestionariusz kontroli RIO w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, w Szczecinie.
Np. kwestionariusze kontroli RIO w Katowicach, Kielcach i w Opolu.
Np. kwestionariusz kontroli RIO w Gdańsku, w Krakowie.
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Pewne kierunki interpretacyjne w tym
obszerze wynikają z uzasadnienia projektu
Pzp, w którym wskazano, że o prawdopodobieństwie naruszenia prawa może świadczyć mała liczba ofert, zarzuty stawiane
przez wykonawców dotyczące sposobu
określenia warunków udziału w postępowaniu lub opisu przedmiotu zamówienia,
odstąpienie od umowy, a także wcześniej
stwierdzone u zamawiającego istotne naruszenia prawa.
Niektóre z RIO przyjmując kwestionariusze kontroli, określiły zarazem w jaki
sposób dokonywać doboru zamówień
do skontrolowania. W RIO w Gdańsku
przyjęto, że analizę prawdopodobieństwa
naruszenia prawa przeprowadza koordynator zespołu kontrolnego, uwzględniając
obszary zwiększające to ryzyko, w szczególności: małą liczbę ofert (poniżej dwóch)
złożonych w danym postępowaniu; zmianę
umowy o udzielenie zamówienia publicznego; wykluczenie wykonawców biorących
udział w postępowaniu; odrzucenie złożonych ofert; unieważnienie postępowania.
Przyjmując kwestionariusz kontroli, RIO
w Poznaniu zdefiniowała „Kryteria wyboru
objętego sprawdzeniem zamówienia w ramach kompleksowej kontroli gospodarki
finansowej”. Objęły one: otrzymanie sygnalizacji o nieprawidłowościach; współfinansowanie zamówienia ze środków europejskich, środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych; udzielenie
go w trybie niekonkurencyjnym; uprzednie unieważnienie postępowania; przyjęte kryteria oceny ofert; odrzucenie oferty
z najniższą ceną; wykluczenie wykonawcy, który złożył taką ofertę; złożenie tylko
jednej oferty w postępowaniu o; złożenie
przez wykonawcę informacji o niezgodnej
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z przepisami ustawy czynności podjętej
przez zamawiającego lub zaniechanie czynności, do której był obowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie at. 180 ust. 2 z 2004 r.;
udzielenie zamówienia publicznego na rzecz
konsorcjum; wartość zamówienia/wysokość
wynagrodzenia wykonawcy, któremu udzielono zamówienia; zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
W RIO w Łodzi przyjęto zaś, że kryteria
wyboru zamówień do kontroli stosowane
są w ramach dokonywanej przez zespół
kontrolny analizy prawdopodobieństwa
naruszenia prawa przy udzielaniu zamówienia publicznego. Określono je analogicznie, jak wprzypadku RIO w Poznaniu.
Wybór kryteriów wynikał zapewne z doświadczeń organów kontroli dotyczących
stosowania przepisów ustawy z 2004 r.
Z uwagi na to, że nowe Pzp prezentuje zupełnie nowe podejście do wielu kwestii związanych z udzielaniem zamówień publicznych
(np. w zawsze istotnych z kontrolnego punktu widzenia sprawach dotyczących zmiany
umowy o udzielenie zamówienia publicznego), należy opowiedzieć się za stopniowym,
ale zdecydowanym, odchodzeniem od analizowania prawdopodobieństwa naruszenia
prawa na podstawie doświadczeń ze stosowania wcześniej obowiązującego Pzp. W najbliższej przyszłości wymaga to od organów
kontroli skupienia się przede wszystkim
na bieżącym orzecznictwie KIO, doktrynie, doniesieniach medialnych, publikacjach
i sprawozdaniach UZP, ale też na danych
i informacjach podawanych do publicznej
wiadomości przez zamawiających, jak również wynikających z przeprowadzanych
u nich kontroli (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz audytów wewnętrznych. Szersze
Nr 5/wrzesień-październik/2021
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korzystanie przez każdy organ z własnych
doświadczeń kontrolnych obejmujących
w sensie ścisłym stosowanie Pzp będzie
wymagało czasu.

Uwzględnianie podczas kontroli
naruszeń prawa
W myśl art. 601 ust. 1 podstawę stwierdzenia, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone niezgodnie
z ustawą stanowi naruszenie jej przepisu,
które miało wpływ na wynik tego postępowania. Nie stosuje się wypadku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków UE
(art. 601 ust. 2 Pzp).
Odnosząc te uwarunkowania do postępowania kontrolnego NIK, należy zauważyć, że badanie zamówień publicznych
z reguły stanowi tylko część zagadnień
objętych tematyką. Dokonywanie ocen
ogólnych przez Izbę nie będzie zatem zdeterminowane ustaleniami badania zamówień publicznych (lub uwzględnieniem
w ramach działań NIK wyników innej kontroli w tym zakresie), ale stanie się częścią
składową takiej oceny. Inaczej będzie, jeżeli chodzi o oceny cząstkowe – tu możliwe jest ocenne podejście do badania zamówień. Oceny dokonywane przez NIK
są formułowane nie tylko na podstawie
kryterium legalności, ale także gospodarności, celowości i rzetelności. Same ustalenia związane z legalnością nie są więc
jedyną determinantą ocen Izby. Wskazówki metodyczne do dokonywania ocen zawsze będą zindywidualizowane i określone
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w programie kontroli lub tematyce kontroli doraźnej.
Stwierdzenie naruszenia przepisu ustawy, które miało wpływ na wynik postępowania, jest z pewnością dobrym wyznacznikiem istotności stwierdzanych
przez NIK nieprawidłowości.

Wpływ nowych regulacji
na działalność NIK
Warto rozważyć wykorzystanie wniosków,
które rysują się w związku z nowymi regulacjami, w działaniach ukierunkowanych
na wzrost efektywności oraz skuteczności NIK.
Przede wszystkim, skierowanie praktyki kontrolnej naczelnego, konstytucyjnego organu kontroli państwa na urzeczywistnianie modelu jednorazowej kontroli
udzielenia zamówień publicznych, w tym
z uwzględnieniem szerokiego wykorzystywania art. 12 ustawy o NIK, może pozwolić na zwiększenie możliwości działania
w obszarach wymagających interwencji
Izby, w odniesieniu do których aktywność
innych organów kontroli nie jest możliwa.
Kwestionariusze kontroli mogą stanowić dla NIK źródło inspiracji przy opracowywaniu własnej metodyki prowadzenia
kontroli udzielania zamówień publicznych
na podstawie pzp. Wydaje się, że dla Izby
pierwszą najpoważniejszą kontrolą związaną z przepisami Pzp będzie wykonanie
budżetu państwa w 2021 r., gdyż obejmie
ona pierwszy rok budżetowy stosowania
nowych regulacji54. Wszechstronna analiza
kwestionariuszy kontroli może przyczynić

Choć możliwe jest, że w 2021 r. będą występowały postępowania prowadzone o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów Pzp z 2004 r., jeżeli do ich wszczęcia doszło przed 1.1.2021 (art.90 pw Pzp).
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się do wypracowania założeń kontroli zamówień publicznych gwarantujących osiąganie zaplanowanych celów.
Kwestie związane z opracowywaniem
i publikowaniem kwestionariuszy kontroli
mogą i powinny być obejmowane kontrolą
NIK w każdym przypadku prowadzenia
badań w jednostce mającej kompetencje
organu kontroli, gdy tematyka dotyczy
np. udzielania zamówień publicznych
czy też sprawowania kontroli zarządczej.
Sprawy obejmujące kwestionariusze kontroli z pewnością należałoby weryfikować
w ramach kontroli wykonania budżetu
państwa.
Działalność kontrolna NIK powinna koncentrować się na obszarach zagrożonych
nadużyciami i korupcją, a dziedzina zamówień publicznych niewątpliwie się w tym
mieści55, więc analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa dokonywane przez

55

organy kontroli w rozumieniu Działu XI,
stać się dla Izby źródłem wiedzy związanym z doborem tematów do kontroli.
Analizy te, podobnie jak kwestionariusze
kontroli, mogą również służyć do wypracowania nowej, własnej metodyki związanej z typowaniem do kontroli zamówień
publicznych.
Mając na względzie określony w art. 602
Pzp obowiązek organów kontroli zamieszczania w BIP informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach, w ramach
działań związanych z informatyzacją NIK,
warto rozważyć stworzenie w Izbie bazy
danych kontroli zamówień publicznych
dla potrzeb analitycznych i planistycznych.

RADOSŁAW KUJAWIŃSKI
Delegatura NIK we Wrocławiu

Kilka kontroli NIK, prowadzonych w latach 2016–2020 ujawniło problem nadużywania przez podmioty publiczne różnego rodzaju usług zewnętrznych. Nie jest to nowe zjawisko, na zagrożenie korupcją związane
z nadużywaniem usług zewnętrznych NIK wskazywała już wielokrotnie w poprzednim okresie, między innymi była o tym mowa w sprawozdaniach z działalności NIK w latach 2003–2015, zob.: Zagrożenie korupcją
w świetle wyników kontroli NIK, opublikowanych w latach 2016–2020, <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zapobieganiu-korupcji-2020.html>, dostęp: maj 2021 r.

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, kontrola udzielania zamówień publicznych, współpraca
organów kontroli, kwestionariusz kontroli, zasada jednorazowej kontroli
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ABSTRACT
New Regulations in Public Procurement – Principles, Practical Conditions and Impact
on NIK’s Activities
Since 1 January 2021, the new regulations on public procurement have been in force
in Poland, also related to public procurement auditing. Audit bodies obliged to use the
provisions introduced have been clearly defined and numerous responsibilities have
been imposed on them. The solutions adopted are aimed, in the first place, to increase
the effectiveness of auditing and to eliminate discrepancies in the law application by
various bodies. These assumptions are to be achieved through the principles that stem
from the new provisions: cooperation of audit bodies, planning and coordinating audits
on the basis of risk analysis as for the probability of law breaches, conducting audits
on the basis of applicable questionnaires, basing negative audit results on the irregularities disclosed that have an impact on the proceedings results, and publicising audit
findings. NIK is not subject to the new provisions, yet the practices related to these
regulations may be successfully used in the measures aimed at increased effectiveness
and efficiency of NIK in the area of public procurement auditing.
Radosław Kujawiński, Regional Branch of NIK in Wrocław
Key words: public procurement, audit of public procurement awarding, cooperation of audit
bodies, audit questionnaire, single-unit audit principle
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Trochę historii
Wspomnienie w 30. rocznicę śmierci

Profesor Walerian Pańko
– prezes NIK czasu przełomu
W październiku 2021 r. przypadła 30. rocznica tragicznej śmierci profesora Waleriana Pańki, pierwszego wybranego demokratycznie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Po dymisji gen. Tadeusza Hupałowskiego
i przeciągającej się procedurze wyboru nowego prezesa, 23 maja 1991 r.
Sejm RP powołał na to stanowisko Waleriana Pańkę – profesora nauk
prawnych, działacza opozycji demokratycznej i posła. Tę funkcję sprawował krótko, zdołał jednak nakreślić kierunki reformy kontroli państwowej w celu jej odpolitycznienia i zapewnienia niezależności od władzy
wykonawczej. Planował dokonać analizy sytuacji społeczno-gospodarczej i sporządzić raport o stanie zagrożeń państwa. Zaczął uwalniać Izbę
od wpływu rządzących na jej pozycję i plany kontroli, chciał ulepszyć
ustawowe instrumenty prawne do badania i oceny kontrolowanej działalności. Rozpoczął reorganizację instytucji i wymianę kadr, wzmocnił kolegialny charakter zarządzania Izbą. Najgłośniejszą w czasie jego prezesury
stała się kontrola działalności Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ), której bulwersujące wyniki miał zaprezentować w Sejmie.
Nie zdążył – 7 października 1991 r., na cztery dni przed planowanym
wystąpieniem na forum Sejmu, zginął w wypadku samochodowym.

Nr 5/wrzesień-październik/2021

119

trochę historii
DANUTA BOLIKOWSKA

Transformacja ustrojowa
Stan wojenny wprowadzony 13 grudnia
1981 r. na terytorium całej Polski stłumił na kilka lat dążenia niepodległościowe 10-milionowego ruchu społecznego
„Solidarność”. Jednocześnie nastąpił rozrost funkcji kontrolnych państwa. Podjęta
w styczniu 1982 r. tzw. reforma gospodarcza nie przyniosła oczekiwanej przez
społeczeństwo poprawy sytuacji w Polsce. Katastrofalny stan gospodarki, szalejąca inflacja, puste półki sklepowe, braki
w aprowizacji, reglamentacja wszelkich
dóbr – żywności, alkoholu, benzyny, materiałów budowlanych sprawiły, że rosło
niezadowolenie społeczne. Po odwołaniu
ze stanowiska prezesa NIK Mieczysława
Moczara, w marcu 1983 r. funkcję tę objął
gen. Tadeusz Hupałowski, także członek
aparatu partyjnego. W tym samym roku
w lipcu stan wojenny zniesiono, ale junta
partyjno-wojskowa jeszcze przez kilka lat
sprawowała absolutną władzę nad wieloma
sferami życia obywateli. Działania aparatu przemocy były skierowane głównie
na walkę z podziemiem i Kościołem, ale
także – ze spekulantami.
Głośna stała się sprawa przecieku z NIK
do Radia Wolna Europa informacji o nadużyciach prominenckiej ekipy Wojciecha
Jaruzelskiego i aferze daczowej, a tajne raporty NIK opublikowały paryskie „Zeszyty Historyczne” i podziemny „Tygodnik
Wojenny”. Służba Bezpieczeństwa założyła tzw. Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Tekst”, ale – pomimo
szeroko zakrojonej akcji inwigilacji wytypowanych pracowników NIK przez agenturę wewnętrzną i funkcjonariuszy SB
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– nie udało się wykryć sprawców przecieków. Zdaniem aparatu partyjnego, w Izbie
nie radzono sobie z wykrywaniem zjawiska spekulacji, toteż w listopadzie 1983 r.
KC PZPR powołał specjalny Zespół ds.
Systemu Kontroli w Państwie, który opracował koncepcję nowej inspekcji. W 1985 r.
władze partyjno-państwowe (Rada Państwa i Rada Ministrów) wtłoczyły w strukturę organizacyjną NIK Inspekcję Robotniczo-Chłopską (IRCh) – organ kontroli
społecznej, przeszczepiony na grunt polski
z praktyk kontrolnych NRD. Głównym
zadaniem IRCh była walka z tzw. spekulacją towarami. Organy inspekcji funkcjonowały przy komitetach terenowych
PZPR, ale w NIK istniał specjalny zespół
ds. koordynacji jej prac oraz do planowania wspólnych kontroli i opracowywania
programów. IRCh działała krótko i została
rozwiązana w roku 1989.
W maju i sierpniu 1988 r. fala strajków
w Polsce skłoniła słabnącą władzę komunistyczną do podjęcia rozmów z opozycją
demokratyczną, a negocjacje przy Okrągłym Stole doprowadziły do zgody władz
na częściowo wolne wybory do Sejmu
(tzw. kontraktowego) i przywrócenie Senatu. Po strajkach w 1988 r. Walerian Pańko
brał udział w reaktywowaniu „Solidarności”
w szkołach wyższych. Został reprezentantem strony opozycyjnej w obradach Okrągłego Stołu – w podzespołach do spraw
rolnictwa oraz do spraw samorządu terytorialnego; przygotował opracowanie „Ład
przestrzenny i ekologiczny wsi i rolnictwa”.
Na mocy kontraktu z Magdalenki prezydentem RP został gen. Wojciech Jaruzelski,
a premierem ze strony opozycji – Tadeusz
Mazowiecki. Równolegle w ZSRR trwała
tzw. pieriestrojka, a w październiku 1989 r.
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runął mur berliński, przypieczętowując rozpad komunistycznego bloku wschodniego.
W grudniu 1989 r. znowelizowano polską
Konstytucję, przywrócono nazwę Rzeczpospolita Polska, a będący symbolem narodowym biały orzeł odzyskał koronę. 1 stycznia
1990 r. w trudnych warunkach szalejącej
inflacji rozpoczęto wdrażanie planu Balcerowicza. Ruszyła transformacja ustrojowa
i gospodarcza, a zmiany objęły wszystkie
instytucje w odrodzonej Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym Najwyższą Izbę Kontroli.

Kandydat na prezesa
Kandydatura Waleriana Pańki, prof. Uniwersytetu Śląskiego i posła, na stanowisko
prezesa NIK, zgłoszona przez Obywatelski
Klub Parlamentarny (OKP1) i zaaprobowana przez Senat, nie miała politycznego
charakteru, co było standardem w PRL.
Ówczesny marszałek Sejmu prof. Mikołaj
Kozakiewicz tak o niej mówił: „Cieszył się
wielką sympatią posłów, był zawsze bardzo obiektywny w ocenach. Jego wystąpienia na posiedzeniach plenarnych były
wysokiej klasy i właściwie, gdyby sądzić
tylko po tym, co mówił, trudno byłoby
go przypisać do jakiegoś klubu. Formalnie
był członkiem OKP, ale tak naprawdę należał do klubu rozsądku i logicznego, trzeźwego myślenia. Konwent od razu powiedział – to jest bardzo dobra kandydatura”2.
Na posiedzeniu plenarnym Senatu
23 maja 1991 r. profesor Pańko zaprezentował swoją wizję działania instytucji:

1

2

Fot. Zbiory rodzinne Urszuli Pańko
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Profesor Walerian Pańko.

„W możliwościach NIK jest i powinna
być w bardzo szybkim czasie, i być może
powtarzana, analiza ostrzegawcza – taki
raport o stanie zagrożeń państwa. Trzeba
dokonać rekonstrukcji samej organizacji Najwyższej Izby Kontroli, dokonać
zmiany Kolegium NIK, które funkcjonuje
od roku 1983, organu, który ma ogromne znaczenie i wpływ na kierunki pracy
Najwyższej Izby Kontroli. Wreszcie
konieczna jest rekonstrukcja zespołów
w NIK (obecnie: departamentów), które
dzisiaj odpowiadają strukturze resortowej, właściwej bardziej dla rządu aniżeli
funkcjonalnemu ujęciu dzisiejszych kierunków przebudowy gospodarki życia

Obywatelski Klub Parlamentarny zrzeszający posłów i senatorów, wybranych z listy Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Sejmie kontraktowym w latach 1989–1991.
M. Kaznowski: Współtwórca polskiej reformy samorządowej – profesor Walerian Pańko, [w:] Turze Pole. Dziedzictwo historyczne i kulturowe rodzinnej wsi prof. Waleriana Pańki, red. R. Szul, W. Tabasz, M. Kaznowski,
Warszawa – Brzozów – Turze Pole 2016, s. 29-30.
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Akt powołania Waleriana Pańki na stanowisko
prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

publicznego. (…) Zdaję sobie doskonale
sprawę z tego, że ocena, jak szybko można
przy dzisiejszych trudnościach kadrowych przekształcić NIK w funkcjonującą
sprawnie instytucję, jest trudna. Mogę
powiedzieć tylko, że jeżeli ta funkcja
będzie mi powierzona, będę się starał
w sposób konsekwentny i metodyczny
zmierzać do tego, ażeby NIK stała się
instytucją życia publicznego, a nie politycznego”3.

3

4
5
6
7

W głosowaniu Walerian Pańko4, uzyskał
wymaganą większość głosów. Czesława
Rudzka-Lorentz (od września 1991 r. doradca prezesa NIK) wspomina, że „profesor
Pańko został poproszony przez prezydenta
Lecha Wałęsę i mimo wielkich oporów
zgodził się kandydować na stanowisko
prezesa NIK. Byliśmy wtedy z profesorem w Strasburgu, żeby przed przyjęciem
Polski do Rady Europy przedstawić nasze
rozwiązania dotyczące demokracji lokalnej
– naszą nową ustawę samorządową, której
współtwórcą był właśnie Walerian Pańko”5.
Dzięki doskonałemu przygotowaniu
prawniczemu i nieprzeciętnej odwadze
cywilnej W. Pańko miał predyspozycje
do reformowania instytucji, która w okresie dynamicznie dokonujących się zmian
w państwie, budującym nowe struktury administracyjne i społeczne musiała
na nowo ustalić i zbudować swoją pozycję
wśród innych organów. Zdawał sobie sprawę z tego, że czeka go kolejna tytaniczna
praca. Odbierając akt nominacji na to stanowisko, miał ponoć usłyszeć z ust prezydenta Lecha Wałęsy: „No, kaskader”6 .

Trudne początki
Profesor Pańko przejmował kierowanie
instytucją od komunistycznego poprzednika – generała ludowego wojska, członka
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego7.
Przyszło mu reformować instytucję, która

Wystąpienie W. Pańki, kandydata na prezesa NIK, Sprawozdanie stenograficzne z 49. posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 maja 1991 r.
Wśród kontrkandydatów byli Z. Romaszewski, W. Ziółkowska, A. Gaberle i W. Woda.
Cz. Rudzka-Lorentz: Relacja z 2011 r., zbiory NIK.
M. Kaznowski: op.cit., s. 30.
W okresie przejściowym po dymisji gen. Hupałowskiego, kiedy Sejm debatował nad kandydaturami, obowiązki prezesa NIK pełnił przez trzy miesiące wiceprezes Bogdan Łysak.
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za PRL była silnie osadzona w strukturze
uzależnionej od komunistycznych władz,
choć kontrolerzy zawsze starali się tym
władzom patrzeć na ręce, ujawniając w latach 80. na przykład nadużycia prominentów, aferę alkoholową czy poważne nieprawidłowości, także finansowe, w Radiokomitecie. W NIK, jak w pozostałych
państwowych instytucjach, działała podstawowa organizacja partyjna, wiceprezesi
obejmowali stanowiska według przynależności do partii satelickich (SD, ZSL), dyrektorzy zespołów kontrolnych pochodzili
z nadania partyjnego, a w Zespole Obrony Narodowej kontrolerami byli aktywni
wojskowi.
W takich realiach NIK zaczęła przygotowywać się do zmian. Prezes Pańko rozpoczął kompletowanie zespołu pracowników,
którzy mieli przed sobą nowatorskie zadanie
– zreformowanie postpeerelowskiej instytucji. Jednym z pierwszych pozyskanych
przez Pańkę do NIK był Piotr Kownacki,
prawnik i podsekretarz stanu w Urzędzie
Rady Ministrów, którego mianował wiceprezesem. Zmiany zamierzał wprowadzać
ewolucyjnie, najpierw chciał rozpoznać sytuację w instytucji. W wizji Pańki chodziło
o to, aby skoncentrować działalność NIK
na podstawowych polach zagrożeń, które
postrzegał w zmianie stosunków własnościowych, prywatyzacji, komercjalizacji,
demonopolizacji stosunków gospodarczych
z zagranicą, rekonstrukcji administracji państwowej i reformie samorządowej. Chciał
też, aby NIK skupiała się na kontroli przebudowywanego systemu finansowego.

8
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Zadanie nie było łatwe. O trudach na
stanowisku prezesa NIK Walerian Pańko
mówił w swoim ostatnim wywiadzie prasowym dla tygodnika „Tak i Nie”: „Charakter pracy daleko odbiega od moich
cech psychofizycznych. Zdaję sobie sprawę, że przyjęcie nominacji było koniecznością w nowym układzie politycznym
Sejmu i Senatu. Nie ma o czym mówić.
Jestem i staram się wywiązywać ze swoich
zadań jak najlepiej. Mam nadzieję, że kiedyś
będzie inaczej, a i moja cegiełka dołożona
do porządkowania Polski będzie się liczyć”8.

Turze Pole, Wrocław, Katowice
Walerian Pańko pochodził z Turzego Pola
na Podkarpaciu, gdzie urodził się 8 października 1941 r. Był synem Teodora Pańki
– robotnika w turskiej kopalni ropy naftowej i rolniczki – Stefanii Pańko, z domu
Marosz. Przyszedł na świat jako siódme
– najmłodsze dziecko w rodzinie. W domu
rodzinnym wzrastał w atmosferze patriotycznej, kultywowanej zwłaszcza z racji
udziału ojca w Legionach Polskich walczących o niepodległość Ojczyzny podczas
pierwszej wojny światowej. Trudna sytuacja rodziny podczas okupacji hitlerowskiej
i okresu powojennego musiała wpłynąć
na sposób postrzegana wielu spraw. Edukację widział jako drogę do lepszego życia,
a rówieśnicy i rodzeństwo zapamiętali
go jako zakochanego w lekturze książek,
zwłaszcza przygodowych. Po ukończeniu w 1959 r. Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego,

Ł. Wyrzykowski: Za dużo wiem, „Tak i Nie”, październik 1991.
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po studiach w 1964 r. został asystentem
w Katedrze Prawa Rolnego kierowanej
przez prof. Andrzeja Stelmachowskiego. W roku 1971 obronił pracę doktorską
„Dzierżawa gruntów rolnych w aspekcie
ekonomiczno-prawnym”9. Od 1974 r. pracował na Uniwersytecie Śląskim. W uznaniu dorobku naukowego oraz po przyjęciu
rozprawy „Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej” w 1978 r.
uzyskał stopień doktora habilitowanego10.
Wreszcie w 1989 r. został profesorem zwyczajnym nauk prawnych. Aż do śmierci
kierował Katedrą Administracji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego.
Prof. Andrzej Stelmachowski wspominał, że „w Jego osobowości była zdumiewająca obecność dwóch cech. Z jednej strony, był człowiekiem o ogromnej dynamice życia, bardzo impulsywnym, z całym
przekonaniem angażował się w działania
na różnych polach. Ale z drugiej, tkwił
w nim badacz, który niezwykle np. cenił
bibliotekę. Swojego czasu zwykł nawet mawiać, że to właśnie książka była Jego drogą
w świat. Drogą ze skromnego domu wiejskiego do najwyższych stanowisk w państwie, do działalności poselskiej, do prezesury Najwyższej Izby Kontroli. Posiadał
cechy nieoczekiwane u tak dynamicznego

9
10

11

12
13
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człowieka, był niesłychanie skrupulatny
w doborze materiałów i rzetelny w analizie źródeł. Zaowocowało to kilkoma Jego
dziełami o doniosłym znaczeniu. Największe przywiązuję do Jego teorii własności.
Uważam, że Jego koncepcja na ten temat,
opublikowana w pracy pt. ‘O prawie własności i jego współczesnych funkcjach’
z 1984 r.11 to niedoceniony do tej pory,
ale jakże istotny krok w tej dziedzinie,
którego dawno już nikt nie zrobił”12. Wojciech Błasiak, kolega z uczelni tak opowiada o Walerianie Pańce: „Poznałem go jako
młody asystent pracujący na Uniwersytecie
Śląskim w latach 70. Dzieliła nas różnica
pokolenia i statusu naukowego. Był wtedy
samodzielnym pracownikiem naukowym
o uznanym dorobku w zakresie prawa rolnego. Spotkałem go bodajże po raz pierwszy na którejś z konferencji naukowych
poświęconej rozwojowi lokalnemu. Był
przemiłym, życzliwym i otwartym człowiekiem. Lubił ludzi. O jego uczciwości,
uchodzącej wręcz za pedantyczną, krążyły
po uniwersytecie legendy. Był niezwykle
przystojnym mężczyzną i zakochana w nim
była cała żeńska część Wydziału Prawa,
a z kolei część męska zazdrościła mu przepięknej żony. Miał w sobie coś, co zasadniczo wyróżniało go spośród pracowników
naukowych. Był nie tylko odważny, ale
wręcz hardy”13.

W. Pańko: Dzierżawa gruntów rolnych, PWN, Warszawa 1975.
W. Pańko: Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978.
W. Pańko: O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 1984.
A. Stelmachowski: Do jego przemyśleń i prac będziemy często wracać, „Samorząd Terytorialny” nr 11-12/1991.
W. Błasiak: W XX rocznicę śmierci prezesa NIK prof. Waleriana Pańki,
<http://jow.pl/w-xx-rocznice-smierci-prezesa-nik-prof-waleriana-panki/> (dostęp: 11.8.2021).
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Biblioteka była jednym z ulubionych miejsc
pracy profesora.

Profesor A. Stelmachowski uważał, że
W. Pańko w swoich pracach zawsze o coś
walczył – nie były to tylko beznamiętne
analizy prawnicze. Największe uznanie
przyniosły prof. Pańce prace w trzech dziedzinach: własności; planowania przestrzennego i kształtowania przestrzeni, zwłaszcza
rolniczej; wreszcie samorządu terytorialnego. Dzieło o własności zrodziło się w bardzo specyficznym okresie – po wielkim
zrywie solidarnościowym lat 1980 – 1981,
ale przed zmianami ustrojowymi roku
1989. Jak pisze prof. Teresa Kurowska,
było ono „owocem badań prawnoporównawczych, które umożliwił pobyt stypendialny w Istituto di Diritto Agrario we Florencji oraz pobyty w charakterze visiting
professor na uniwersytetach w Rzymie,
Padwie, Mediolanie i Ferrarze”14. Zdaniem

14

15
16
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prof. Stelmachowskiego, w dziedzinie własności W. Pańko „dokonał syntetycznego opracowania teorii, która nawiązując
do realiów współczesności doprowadziła
do przewartościowania wielu obiegowych
pojęć w nauce prawa. Dostrzegając potrzebę umocnienia własności i widząc zasadniczy błąd, jaki tkwił w socjalistycznej
teorii własności (pamiętajmy, że pisał On
jeszcze w okresie PRL, gdy takie ujęcie
musiało uchodzić za „heretyckie”), wcale
nie popadł w drugą skrajność, to jest w mechaniczne przejmowanie teorii przyjętych
na Zachodzie. Podkreślając, że w prawie
właściciela tkwi niezwykle ważny element,
jakim jest monopol w zakresie władztwa
nad konkretną rzeczą (konkretnym mieniem) zapewniający możliwość efektywnego gospodarowania, widział jednocześnie
wiele ograniczeń wynikających z obowiązków właściciela wobec społeczeństwa. Stąd
jego oryginalna koncepcja domniemania
kompetencji (właściciela) jako istoty prawa
własności”15.
Profesor Walerian Pańko był zawsze niezależny, wymykał się wszelkim schematom, zaznaczył swoją obecność w wielu
dziedzinach życia. A. Stelmachowski podziwiał w nim „zdumiewający wewnętrzny
kontrast naukowca, dla którego biblioteka
była ulubionym miejscem pracy, i działacza-polityka, pełnego temperamentu, rzucającego się z pasją w wir działań politycznych”16. Podkreślał także, że „był nie tylko
wybitnym naukowcem i nauczycielem

T. Kurowska: Profesor Walerian Pańko, wstęp do: W. Pańko: O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 2016, s. XI.
Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993, s. 5.
Tamże.
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akademickim, ale także społecznikiem.
Gdy wybuchł Sierpień 1980 r., jako jeden
z pierwszych samodzielnych pracowników
naukowych Uniwersytetu Śląskiego, nie
tylko zapisał się do ówczesnej „Solidarności”, do powstania której przyczynił się
swoją działalnością, ale i aktywnie w niej
działał. Włączył się w prace związane z dążeniem do zmian ustrojowych w Polsce.
Zarażał wszystkich swoim entuzjazmem
i pasją działania. Nikt, kto się z Nim zetknął, nie mógł pozostawać wobec Niego
obojętny. Trzeba podkreślić, że Jego niezłomna postawa budziła podziw otoczenia,
ale i reakcję władz. Już wcześniej, w czerwcu 1976 r., został pozbawiony funkcji prodziekana Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w odwecie za poparcie protestu studenckiego w sprawie
cen podręczników”17.
W ciągu dwudziestosiedmioletniej
pracy naukowej, jak podsumowała jego
dorobek prof. Teresa Kurowska: „Profesor
Walerian Pańko opublikował 80 prac naukowych, w tym cztery monografie oraz
76 mniejszych opracowań – sześć wydanych za granicą. Był promotorem w jednym zakończonym przewodzie doktorskim
oraz wypromował ok. 200 magistrantów
i dyplomantów. W 1975 r. został przyjęty
w poczet członków Sekcji Prawa Instytutu
Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katowickiego Oddziału PAN, w latach następnych do Komitetu Redakcyjnego ‘Studiów
Prawniczych’, Komitetu Badań Rejonów
Uprzemysławianych PAN, Komitetu

17
18
19

Danuta Bolikowska

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
PAN”18.

Internowanie
i działalność opozycyjna
Przez lata był aktywnym opozycjonistą
i działaczem NSZZ „Solidarność” oraz doradcą i ekspertem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, uczestniczył
w obradach porozumienia rzeszowsko-ustrzyckiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. został internowany. Był przetrzymywany w Katowicach,
w zakładzie karnym w Szerokiej (części
Jastrzębia-Zdroju), następnie w Warszawie
przy ul. Rakowieckiej, skąd trafił do obozu
w Białołęce i Jaworzu na poligonie drawskim. „W kajdanach wsadzano Go do więźniarki bądź helikoptera i wieziono na kolejne przesłuchania w atmosferze grozy
wywołującej pytania: dlaczego... i gdzie
tym razem? Opowiadał o ciężkich warunkach internowania, podczas którego
jednak nie tracił ducha i ofiarnie pomagał
innym. Był autorem tekstu „Marszu internowanych”, w którym pojawiły się krzepiące słowa: „Wrócimy silniejsi, a z nami
ta myśl, że Polska tak łatwo nie zginie”19.
Z internowania został zwolniony 16 sty
cznia 1982 r. Od razu włączył się w nurt
podziemnej działalności opozycyjnej.
Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych
Solidarności oraz w reaktywowaniu „Solidarności” w szkołach wyższych. Włączył
się także w działalność Duszpasterstwa

Walerian Pańko, artykuł z portalu OKST, <https://okst.pl/o-osrodku/walerian-panko> (dostęp: 11.8.2021).
T. Kurowska: op.cit., s. XII.
Patrz przyp. 17.
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Akademickiego i Duszpasterstwa Ludzi
Pracy na Śląsku. „Pamiętamy Jego powrót
z internowania, kiedy pojawił się na uczelni
i znowu dał impuls do działania, nie pozwalając na poddanie się nastrojom załamania. W tym czasie nadal dyskretnie
służył swą pomocą środowisku robotniczemu i chłopskiemu. Za swoją działalność
zapłacił kilkakrotnymi aresztowaniami
„prewencyjnymi”, a także o parę lat późniejszą profesurą, na którą dobrze zapracował znacznie wcześniej, czy wreszcie
zablokowaniem na jakiś czas naukowych
kontaktów zagranicznych”20.
Protestując przeciw opresjom stanu wojennego władz komunistycznych, w lutym
1982 wystąpił z PZPR. Jego współpracownicy wspominali, że był człowiekiem o nieprzeciętnej uczciwości, a jego głos w momentach wewnętrznych konfliktów potrafił łączyć a nie dzielić.

Przy Okrągłym Stole i w Sejmie
W 1989 r. podczas obrad Okrągłego Stołu
jako przedstawiciel opozycji brał udział
w pracach podzespołów ds. rolnictwa
i ds. samorządu terytorialnego. W czasie kampanii wyborczej do tzw. Sejmu
kontraktowego kandydował z ramienia
Katowickiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” z okręgu Katowice-Mysłowice. 4 czerwca 1989 r. został
posłem na Sejm. Poparło go kilkanaście tysięcy wyborców. W Sejmie został
przewodniczącym Komisji Samorządu
Terytorialnego oraz członkiem Komisji

20
21
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Konstytucyjnej i Komisji Ustawodawczej. Pracował z ogromnym zaangażowaniem nad reformą samorządową, przyczyniając się do reaktywowania samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej.
Był jednym z pięciu założycieli Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej21.
Prof. Michał Kulesza, współtwórca reformy samorządowej i przyjaciel Waleriana Pańki, tak wspominał tamte lata:
„Z Walerianem współpracowałem od lat.
Byliśmy przyjaciółmi. Jest trudno pisać
o Nim, kiedy już Go nie ma tutaj. Gdy odszedł tak niedawno, w pełni sił. Mierzył
się właśnie z nowym zadaniem – z rekonstrukcją systemu kontroli państwowej w Polsce, jednym z newralgicznych
punktów całego mechanizmu politycznego i gospodarczego kraju. Powierzono
Mu to zadanie, bo był go godny – uczciwy, sprawny w działaniu. Tak się stało,
że podejmował tylko trudne prace – poprzednio był jednym z budowniczych samorządu terytorialnego. Rozumiał dobrze
świat i życie – i teoretycznie i praktycznie, uczestnicząc aktywnie w tworzeniu nowego ładu publicznego. Latem
1989 roku byłem z Nim w Turzym Polu,
w rodzinnym domu, w gościnie u Mamy.
Przez tydzień pracowaliśmy intensywnie nad książką o samorządzie terytorialnym, która nigdy się nie ukazała, bo zaraz
potem przyszedł czas prawdziwego tworzenia... Z tym wspomnieniem pozostanę,
tak samo jak ze wspomnieniem rozmów
z Nim i z Ulą – u Nich w domu i jeszcze

Tamże.
Fundację powołali 18 września 1989 r. inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko.
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Wybory w 1989 r. Walerian Pańko był kandydatem Katowickiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

z pamięcią długich i trudnych dyskusji,
gdy niedawno był w szpitalu przemęczony
pracą, i świadomy ciężaru odpowiedzialności, którą podjął obejmując stanowisko
prezesa Izby. Tak wiele nieukończonych
wątków. Pozostało tyle do zrobienia...”22.

Wybór pory wyborów
Swoje przesłanie Walerian Pańko zostawił nie tylko w licznych pracach i artykułach naukowych, ale także w felietonach, komentujących na łamach „Trybuny Śląskiej” ważniejsze wydarzenia
społeczno-polityczne lat 1990–1991.

22

Nawet po trzydziestu latach nie straciły one na aktualności. W tekście „Rzecz
najważniejsza – Polska” tak pisał o patriotyzmie: „Pozostaje jeszcze sprawa miłości
do ojczyzny. Jakże rzadko mówimy o niej
i do niej się przyznajemy. Jakże rzadko
odwołujemy się do niej, do woli i energii
społecznej, która z patriotyzmu wypływa.
Wolimy wierzyć w mechanizmy systemu
politycznego i gospodarczego. W prawa
demokracji i rynku. To ważne. Ale jest
jeszcze ten człowiek, który w te prawa
musi uwierzyć. Jakieś uczucie musi go do
tego popchnąć. Zasady prawa bankowego

„Samorząd Terytorialny”, nr 11-12/1991. Cyt. za: Będzie naszym Mistrzem. Pamięci prof. Waleriana Pańki
w 10. rocznicę śmierci”, red. M. Pańko-Wojtowicz, B. Anyszewska, Brzozów 2001, s. 19-20.

128

KONTROLA PAŃSTWOWA

trochę historii

Profesor Walerian Pańko – prezes NIK czasu przełomu

i handlowego, tworzenie spółek z kapitałem, zasady wejścia do Europy itd., itp.
To hasła ważne dla nowej edukacji obywatelskiej i gospodarczej, ale gdyby więcej
uczucia na tej nowej drodze kształtowania Polaków”23. W felietonie „Odbudowa prawa” przypominał: „Dużo mówimy ostatnio o odbudowie prawa, co jest
tym bardziej zrozumiałe, że przed rokiem
w konstytucji określiliśmy nasze państwo
jako ‘państwo prawne’. Państwo prawne, a więc takie, w którym prawo rządzi
postępowaniem organów państwa i naszym postępowaniem zarówno w sprawach publicznych, jak i w stosunkach gospodarczych. Że decydują w miarę stałe
i znane wszystkim – i w zasadzie równe dla
wszystkich – reguły, a nie czyjeś zmienne
widzimisię polityczne, choćby powoływało się na najszlachetniejsze hasła sprawiedliwości i na najwyżej postawione organy i osoby. (…) Nawet najznakomitsze
ustawy, zgodne z moralnością, tradycją,
z zasadami gospodarności, muszą być realizowane przez ludzi. Sędziów, prokuratorów, urzędników. Potrzeba tysięcy ludzi,
którzy nie tylko znać będą literę prawa,
ale potrafią prawo to zinterpretować i zastosować zgodnie z intencją ustawodawcy i potrzebą publiczną, a nie wedle woli
i potrzeby szefa. Choćby to był szef nad
szefami. A więc niezawisły sąd, obiektywny prokurator oraz urzędnik działający
w poczuciu służby publicznej to niektóre
z celów żmudnego, wieloletniego procesu
odbudowy prawa”24.

23
24
25

Prezesura w NIK
Po wyborze na prezesa NIK profesor
Pańko musiał przestawić się całkowicie
z trybu pracy naukowca i posła na tryb
pracy urzędnika państwowego. Prezesura na pełny etat wymagała przeniesienia
się z Katowic do Warszawy. Wojciech
Czyżewski, ówczesny kierowca prezesa Pańki wspomina, że tuż po wyborze
zawiózł prezesa wraz z żoną Urszulą
do Turzego Pola, gdyż chciał się pożegnać z mamą i rodziną. „Prezes Pańko
był bardzo dobrym i kulturalnym człowiekiem. Po przyjeździe do wsi bardzo
mnie przepraszał, że nie może mnie przenocować w domu rodzinnym z powodu braku miejsca, ale znalazł mi nocleg
u swej siostry. Następnego dnia przyszedł
po mnie osobiście i zaprosił na śniadanie
do mamy. Pomagałem także w przeprowadzce prezesa z Katowic do Warszawy.
Rozładowywaliśmy sprzęty z „nikowskiego” robura wspólnie i byłem pod
wrażeniem, bo prezes Pańko nosił rzeczy do mieszkania razem ze mną. On
szanował wszystkich ludzi, nie patrząc
na ich stanowiska”25.
Nowy prezes był witany w NIK przez
nielicznych z radością, przez większość
– z nieufnością. Musiał zbudować nowy
etos pracy kontrolerskiej, przy wsparciu
garstki współpracowników, prawników,
których sprowadził z Urzędu Rady Ministrów. Do Najwyższej Izby Kontroli
przybyli m.in. Czesława Rudzka-Lorentz
i Wojciech J. Katner.

W. Pańko: Wybór pory wyborów. Felietony z lat 1990-1991, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, s. 97-98.
W. Pańko, op.cit., s. 55-57.
W. Czyżewski: Relacja z dnia 24 sierpnia 2021 r., zbiory autorki.

Nr 5/wrzesień-październik/2021

129

Danuta Bolikowska

Fot. Archiwum prywatne Lecha Oniszczenki

trochę historii

Pierwsze chwile w gmachu NIK. Prezes Walerian Pańko (z prawej) z idącym przed nim marszałkiem Sejmu Mikołajem Kozakiewiczem oraz wiceprezesami – Bogdanem Łysakiem (z lewej) i Janem Antosikiem.

„Podczas służbowego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych – wspomina Wojciech
J. Katner – przyszła wiadomość, że profesor Pańko został prezesem NIK, i kiedy
wróciłem, Pańko się ze mną skontaktował
i umówiliśmy się w NIK. Przyjechałem
na Filtrową, przeszedłem się po tych korytarzach i miałem wrażenie, że idę po jakimś lamusie: zapach jakichś akt, zakurzonych papierów, no, w ogóle nigdy niewietrzonego czegoś. Pomyślałem sobie:
gdzie ja w ogóle przyjechałem, wprawdzie
to budynek przedwojenny, ale czemu on
mnie tu zaprosił? Poszedłem do niego i zgodziłem się być jego doradcą”26.
Powoli uprzedzenia wobec prezesa Pańki
znikały. Pracownicy obawiali się czystek

26

W. J. Katner: Relacja z 2011 r., w zbiorach NIK.
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personalnych, jednak dostrzegli, że prezes
Pańko wolał reformować instytucję w sposób ewolucyjny. Założył, że wymiana kadr
powinna następować tak, aby zapewnić
jej ciągłość funkcjonowania; cenił wiedzę
kontrolerów, do Kolegium NIK powołał
doświadczonego pracownika Czesława Nawłokę-Bieleckiego. Nie „skreślał” ludzi
z powodu ich przynależności partyjnej (niektórzy się tego bali), dziwiło też, że pozostawił na stanowiskach wiceprezesów
z poprzedniego rozdania. Zmiany personalne były dokonywane kolegialnie. W lipcu
1991 r. prezes Pańko powołał 23-osobową Komisję Kwalifikacyjną, składającą się
zarówno z nowych, jak i doświadczonych
pracowników. Jej zadaniem było ocenianie
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i wydawanie opinii o kandydatach na kontrolerów NIK27.
Jak wspomina Henryk Majcherek, dyrektor Zespołu Administracji, Budownictwa i Ochrony Środowiska w NIK, „prezes
Pańko nie robił od razu zmian personalnych – przypatrywał się. Gdy ‘Solidarność’,
która działała w NIK, podpowiadała mu,
żeby od razu wyrzucił dyrektorów komuchów, on mówił: ‘Pozwolą państwo, że to
ja sam dojdę do tego, kogo zwolnić’. To rzeczywiście była wielka postać. Dążył, aby
w proces kontroli włączyć naukowców,
aby materiały pokontrolne przekazywać
ekspertom do opinii, by stwierdzili, czy
ustalenia są zgodne z kierunkami nauki.
I faktycznie pamiętam takie kontrole,
w których korzystaliśmy z opinii ekspertów, np. ‘Gospodarka zasobami naturalnymi’ czy ‘Gospodarka wodna’. Profesor
Pańko uważał, że to wzmacnia wartość
materiałów”28.
Pracownicy NIK zaczęli wiązać
z nowym prezesem ogromne nadzieje.
Licząc na zmiany w funkcjonowaniu instytucji wynikające z rozpoczętej transformacji ustrojowej i gospodarczej państwa, zgłaszali Pańce swoje propozycje
ulepszeń organizacyjnych. W odpowiedzi na list pracownika Delegatury NIK
w Zielonej Górze Leszka Szydłowskiego,
prezes Pańko pisał: „Oczekując na interesujące materiały dziękuję za życzenia

27

28
29

30

i sam życzę powodzenia (…)”. W drugim
liście, z 31 lipca 1991 r., pisał: „Jest bardzo trudno. Bardzo. Może jednak uda się
zrobić coś dobrego bez niecierpliwych gestów. Dziękuję za wsparcie i zrozumienie
normalnych NIK-owców”29.

Nowa koncepcja
Już w maju 1991 r., tuż po przybyciu nowego prezesa do NIK, pod jego kierunkiem
ruszyły prace nad określeniem koncepcji
kontroli państwowej, mającej ewoluować
w kierunku rozwiązań funkcjonujących
w państwach zachodnioeuropejskich.
„Dzięki pracom, które rozpoczął udało
się stworzyć w NIK silne podstawy do dokonywania ocen kontrolowanych jednostek
z punktu widzenia legalności. Kolejnym
kierunkiem zmian, zapoczątkowanych
przez prezesa, było położenie nacisku na
kolegialny charakter kierowania Izbą, wyrażające się we wzmocnieniu rzeczywistej
roli Kolegium NIK, które stało się oparciem decyzyjnym, kształtującym strategię
Izby i główne pola jej aktywności”30. Trudny proces reorganizacji Najwyższej Izby
Kontroli miał być wspierany szkoleniami,
doskonalącymi kompetencje zawodowe
kadry kontrolerskiej, na co szczególnie
stawiał nacisk Walerian Pańko. Pracownicy nabrali zaufania i chęci do przeprowadzenia pod jego kierownictwem niezbędnych zmian.

Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nr 8/91 z 30.7.1991 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w NIK (Archiwum NIK, zbiór zarządzeń Prezesa NIK z roku 1991).
H. Majcherek: Relacja z 2011 r., w zbiorach NIK.
Fragmenty listów W. Pańki do L. Szydłowskiego z 15.6.1991 oraz 31.7.1991, cyt. za: W. Chełmecki, Tylko
54 lata…, „Kontrola Państwowa” nr 6/2004, s. 155.
Cz. Rudzka-Lorentz, P. Kownacki: Dziesiąta rocznica śmierci prof. Waleriana Pańki – pierwszego prezesa
Najwyższej Izby Kontroli w III Rzeczypospolitej, „Kontrola Państwowa” nr 5/2001, s. 129-130.
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„Prezes Walerian Pańko w zupełności
te nadzieje potwierdził. Nie tylko nie zaczął
od zmian personalnych, lecz przeciwnie
– wszystkie swoje siły skierował na poznanie nowej instytucji, a zwłaszcza pracujących w niej ludzi. Temu poświęcił cały
swój czas i energię. Chciał, by wszystkie
zmiany, jakie zaproponuje, były nie tylko
zrozumiałe, ale i akceptowane przez współpracowników. Choć miał zupełnie jasną
wizję kontroli państwowej we współczesnej Polsce, konfrontował swe koncepcje
z przemyśleniami pracowników, ponawiał
konsultacje, szukał rozwiązań najlepszych
nie tylko z formalnego, ale i praktycznego
punktu widzenia. Opracowując strukturalną reformę departamentów, Profesor
Pańko do końca pytał, czy jego koncepcja
jest trafna i do końca starał się ją doskonalić” – w „Kontroli Państwowej” pisał
o nim post mortem wiceprezes NIK Piotr
Kownacki31.
Jego otwartość i bezpośredniość potwierdzają pracownicy NIK: „Prezes
Pańko zawsze wchodził głównym wejściem. Nigdy bokami. Był tu krótko, ale
dał się poznać z najlepszej strony. Sam
chodził do stołówki i stał w kolejce razem
z wszystkimi. Miałem okazję dwukrotnie
zjeść z nim obiad. Raz siedziałem przy stoliku sam w tym czarnym mundurze strażnika i nikt się nie chciał dosiąść, chociaż
był tłok. Brali tylko krzesła. I nagle ktoś
mnie pyta: – Przepraszam, czy mogę się

31

32
33

Danuta Bolikowska

przysiąść do pana? I to był prezes Pańko
– wspomina Tomasz Pieczeniewski. – Był
dobrym człowiekiem, odnosił się z szacunkiem do każdego pracownika, niezależnie
od jego stanowiska czy wykształcenia. Był
wyjątkowy. Jakaś pozytywna aura unosiła
się wokół niego. Wystarczyło, że wszedł
i już go człowiek lubił”32.

Stan państwa w 1990 roku
Za swej prezesury Walerian Pańko zdążył wydać kilka zarządzeń wewnętrznych,
normujących funkcjonowanie NIK. Samodzielnie sprawował nadzór nad Departamentem Prezydialnym oraz Departamentem Kadr i Szkolenia. Nadzór nad
zespołami kontrolnymi podzielił między
swych trzech zastępców33. Przygotował
również swoje wystąpienie na posiedzenie Sejmu, w celu przedłożenia analizy
wykonania budżetu państwa w 1990 r.,
omawiające m.in. wyniki kontroli realizacji
budżetu oraz wybranych zadań statutowych przez ministerstwa i urzędy centralne
w 1990 r., a także sprawozdanie z działalności NIK w 1990 r. 22 sierpnia 1991 r.
przemowę w zastępstwie chorego prezesa
wygłosił w Sejmie wiceprezes Piotr Kownacki. Jak wskazywała w swych analizach
NIK, rok 1990 był czasem gwałtownych
przemian w państwie: rozpoczęto przechodzenie od gospodarki centralnie planowanej
do rynkowej, zmieniały się stosunki własnościowe, nastąpiło otwarcie gospodarki

P. Kownacki: Najwyższa Izba Kontroli żegna swojego Prezesa – Profesora Waleriana Pańkę, „Kontrola Państwowa” nr 5/1991, s. 1-3.
T. Pieczeniewski: Relacja z dnia 12 sierpnia 2021 r., w zbiorach autorki.
Zarządzenie Prezesa NIK nr 7/91 z dnia 25.7.1991 w sprawie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych NIK (Archiwum NIK, zbiór zarządzeń prezesa NIK z 1991 r.).
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KONTROLA FUNDUSZU OBSŁUGI ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO
Najgłośniejszą kontrolą NIK za kadencji prezesa Waleriana Pańki stała się kontrola działalności Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w latach 1989–1990. Przeprowadził
ją w okresie od 28 stycznia do 25 czerwca 1991 r. nowo utworzony Zespół Analiz Systemowych NIK (kierował nim dyrektor Anatol Lawina, działacz opozycji demokratycznej,
zatrudniony w NIK w grudniu 1989 r.), wspólnie z Departamentem Kontroli Skarbowej
Ministerstwa Finansów. Kontrolerem, który wykrył i nagłośnił największe nieprawidłowości w zarządzaniu funduszem, był młody, energiczny, pracujący w NIK od marca 1991 r.
inspektor Michał Falzmann (1953–1991).
FOZZ był państwową jednostką organizacyjną, powołaną ustawą z 15 lutego 1989 r.
w celu gromadzenia środków finansowych na obsługę zadłużenia zagranicznego Polski.
Środki te, w walucie polskiej i obcej, miały być przeznaczone na spłatę tego zadłużenia
oraz na finansowanie udzielanych z zagranicy kredytów państwowych. Fundusz zajmował się wykupem polskiego długu na rynku wtórnym przez firmantów, którymi były banki
komercyjne oraz udzielaniem kredytów kontrahentom krajowym, ale nie były to działania
związane z realizacją celu ustawowego. NIK stwierdziła w wyniku kontroli, że wysyłając
pieniądze na zakup długu do współpracujących banków komercyjnych, nie ewidencjonowano ich w wiarygodnych dokumentach księgowych. Podpisywano także umowy o przejęciu depozytów i otrzymane w ten sposób środki transferowano na konta w bankach
zagranicznych, udzielano spółkom kredytów bez pisemnych umów, nie dbano o ich terminowe spłaty. Podczas tych działań naruszano prawo, a z Funduszu wyciekały pieniądze.
Prowadzona była także działalność niezgodna z celem ustawowym, np. udzielono pożyczki komitetowi wyborczemu kandydata do Senatu (po terminie wyborów), handlowano walutą obcą, poręczano weksle różnych spółek. Sposób księgowania operacji finansowych
i rozliczeń był zmienny i dowolny. Księgi prowadzono nierzetelnie, ich stan nie pozwalał
na weryfikację dochodów i wydatków, dokumentacja była niepełna. W lipcu 1990 r. Rada Nadzorcza FOZZ nie zatwierdziła bilansów funduszu, zawiesiła w czynnościach jego kierownictwo i poleciła zamknięcie wszystkich operacji aktywnych prowadzonych
przez FOZZ. Po zakończeniu kontroli, 8 lipca 1991 r. dyrektor Zespołu Analiz Systemowych Anatol Lawina zawiadomił Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie o stwierdzonych
nieprawidłowościach i faktach noszących znamiona przestępstwa niegospodarności.
18 lipca 1991 r. zmarł nagle prowadzący kontrolę FOZZ Michał Falzmann, który wykrył
aferę oraz nagłośnił największe nieprawidłowości w funkcjonowaniu funduszu, Banku
Handlowego i poinformował opinię publiczną o rozkradaniu majątku państwowego. Trzy
dni wcześniej, 15 lipca 1991 r., w wyniku skarg kierownictwa Banku Handlowego kierowanych do prezesa NIK, M. Falzmann został przez W. Pańkę czasowo odsunięty od czynności kontrolnych prowadzonych przez Zespół Analiz Systemowych.
Michał Falzmann, mając ogromną wiedzę uzyskaną podczas kontroli FOZZ i Banku Handlowego, chciał jak najszybciej ujawnić raport o stanie finansów państwa, lecz śmierć prze-
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Akta kontroli Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

rwała jego plany. Jego żona i przyjaciele byli przekonani, że nie był to zwykły zawał serca,
a udział w spowodowaniu śmierci mogły mieć służby poprzedniego układu politycznego.
Jako odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości NIK wskazała imiennie dyrekcję i członków Rady Nadzorczej FOZZ oraz – za brak efektywnego nadzoru – ówczesnych ministrów finansów. W marcu 2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał na kary od 2 do 9 lat więzienia sześcioro oskarżonych, uznając ich za winnych spowodowania
co najmniej 134 mln zł strat (według prokuratury straty finansów państwa wyniosły
350 mln zł). Sąd uznał, że pieniądze przeznaczone dla funduszu, którego zadaniem był
poufny wykup długów zaciągniętych przez PRL na Zachodzie w latach 70. i 80., zostały
albo przywłaszczone, albo rozdysponowane w sposób niezgodny z prawem. Sąd Apelacyjny w 2006 r. zmniejszył kary. 4 grudnia 2014 r. zapadł prawomocny wyrok w ostatnim
postępowaniu sądowym, toczącym się z udziałem „FOZZ w likwidacji”. Bilans zamknięcia funduszu został zatwierdzony przez ministra finansów 5 stycznia 2015 r.
Źródło: Informacja o wynikach kontroli działalności Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w latach 1989–1990, NIK, Warszawa, wrzesień 1991 r.; Komunikat PAP z 26 stycznia 2006 r.
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polskiej na rynki zachodnie, czemu towarzyszył lawinowy rozkład systemu RWPG.
„Dla gospodarki budżetowej rewolucyjną
wręcz zmianą było np. zerwanie z zasadą
jednolitego systemu władzy i administracji państwowej, co w połowie roku budżetowego otworzyło drogę reformie samorządowej”34. Wielkie zaniepokojenie
NIK wzbudziła głęboka recesja gospodarcza, spadek realnych płac o 30% i wzrost
bezrobocia. W poszczególnych resortach
występowały poważne nieprawidłowości
w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw.
Duże zaniedbania w resorcie przemysłu
w gospodarowaniu majątkiem prywatyzowanych lub likwidowanych przedsiębiorstw
polegały m.in. na „braku księgowego ujęcia majątku 14 zlikwidowanych przedsiębiorstw o wartości prawie 15 bln starych
złotych”. Dopiero w wyniku kontroli NIK
przystąpiono do odtwarzania operacji księgowych z 1990 r.35 Jednak prawdziwy stan
finansów państwa i wyprowadzanie środków publicznych na prywatne cele obnażyła
kontrola działalności Funduszu Obsługi
Zadłużenia Zagranicznego.

Wypadek na trasie katowickiej
Na cztery dni przed zaprezentowaniem
w Sejmie informacji o wynikach kontroli FOZZ, 7 października 1991 r. Walerian
Pańko zginął w wypadku samochodowym,
do którego doszło ok. godziny 7.50 rano
na trasie Warszawa – Katowice w okolicach
Słostowic36. Lancia z Biura Ochrony Rządu,

34

35
36
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w której jechał prezes Pańko, podczas rozpoczętego manewru wyprzedzania ciężarówki przecięła pas zieleni i zderzyła się
z jadącym po przeciwległym pasie ruchu
samochodem BMW. Na miejscu zginęły
dwie osoby. Prezes Pańko zmarł niedługo
po przewiezieniu do szpitala w Radomsku.
Za winnego spowodowania katastrofy uznano kierowcę lancii, funkcjonariusza BOR,
którego skazano na trzy lata pozbawienia
wolności w zawieszeniu.
Wokół tragicznej śmierci prezesa Pańki
narosło wiele wątpliwości. W czasie dochodzenia świadkowie wspominali o wybuchu poprzedzającym wypadek. Samochód kierowany przez funkcjonariusza
BOR rozpadł się na dwie części. W mediach snuto przypuszczenia, że nie był
to zwykły wypadek, lecz zamach na życie
prezesa NIK. Prokuratura nigdy nie przesłuchała żony prezesa NIK, Urszuli Pańko,
która siedziała obok kierowcy. W wywiadzie udzielonym w 1992 r. wspominała:
„Na pewno nie był to normalny wypadek. Muszę jednak dodać, że absolutnie
nie obwiniam tu kierowcy. Mogę mieć
do niego pretensję jedynie o to, że uratował
mi życie, że nie zginęłam razem z moim
mężem. Zawsze będę twierdzić, że nie
był to zwykły wypadek, a jadące BMW,
które przecięło nasz samochód na pół,
to był po prostu palec boży. Pamiętam,
że zanim doszło do zderzenia, jakaś nadprzyrodzona siła zerwała nasz samochód
i poprzez pas zieleni pędziliśmy prosto,

Wystąpienie prezesa NIK na posiedzeniu Sejmu w dniu 22 sierpnia 1991 r., „Kontrola Państwowa” nr 4/1991,
s. 1-13.
Tamże, s. 2.
„Gazeta Wyborcza”, 8.10.1991, nr 235.
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Pogrzeb Waleriana Pańki odbył się z asystą wojskową. Uczestniczyli w nim przedstawiciele najwyższych
władz państwowych oraz delegacja Najwyższej Izby Kontroli.

aby zderzyć się ze ścianą wiaduktu. Kiedy
odzyskałam świadomość, pierwsze, co zobaczyłam, to właśnie mur tego wiaduktu.
Wcześniej, kiedy samochód wypadł z autostrady, usłyszałam jakiś dziwny huk,
coś w rodzaju wybuchu. Nie jechaliśmy
z oszołamiającą prędkością, ponieważ kierowca zamierzał dopiero co wyprzedzić
ciężarówkę. I w tym właśnie momencie
zarzuciło nasz samochód, z jednoczesnym
nieprawdopodobnym hukiem”37. Do dziś
okoliczności tej tragedii pozostają zagadką.
Czesława Rudzka-Lorentz dyrektor
Departamentu Administracji Publicznej
NIK w latach 2001–2011, tak wspominała
dni po wypadku: „Byliśmy z Profesorem

37

na rano umówieni w Izbie – okazało się,
że pojechał do Katowic. No i niestety
już nie wrócił. Bardzo to było wszystko
dziwne, ale wtedy wiedzieliśmy tylko tyle,
że zginął. Piotr Kownacki miał upoważnienie do zastępowania go w razie nieobecności, więc od razu zaczął działać
tak, żeby ogarnąć sytuację, zapanować nad
tym, bo jednak baliśmy się chaosu. (…)
Po pogrzebie Profesora zastanawialiśmy
się, co dalej z tym FOZZ-em. Lawina miał
ustalenia, przekazywaliśmy je Sejmowi
– mieliśmy sporo dokumentów właśnie takich nierozpatrzonych. No, a później jeszcze doszło do wypadku prezesa – wcześniej
poruszyła nas śmierć pana Falzmanna, też

Tajemnica. Rozmowa z Urszulą Pańko, wdową po tragicznie zmarłym prezesie Najwyższej Izy Kontroli, Walerianie
Pańko, „Tak. Gazeta dla wybranych” (Katowice), nr 27 z 18.9.1992.
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Za zasługi w działalności państwowej prof. Walerian Pańko został pośmiertnie odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

kojarzona z tą sprawą. Michał Falzmann
zmarł podobno na serce, natomiast wiele
osób do dziś twierdzi, że powodem były
też działania osób trzecich. To wszystko
razem było dla nas bardzo, bardzo przygnębiające”38.
Walerian Pańko został pochowany w Jasionowie koło Turzego Pola.
„Byłem na jego pogrzebie” – wspomina
Wojciech Czyżewski, kierowca prezesa
Pańki. „Pamiętam, że byli tam marszałek Sejmu Mikołaj Kozakiewicz i marszałek Senatu Andrzej Stelmachowski.
W tym dniu gdy zginął (to był poniedziałek) w NIK rozniosła się wieść po korytarzach, że prezes nie żyje, ale nie mogliśmy

38
39

w to uwierzyć. Niestety, wiadomość się
potwierdziła. Kilka dni później pojechaliśmy z Bogusławem Florczykiem służbową nysą na pogrzeb, żeby zabezpieczać
karawan. Odbieraliśmy trumnę z ciałem
prezesa z prosektorium szpitalnego, potem
konwojowaliśmy do kościoła. W kościele otwarto trumnę, prezesa Pańkę pożegnała najbliższa rodzina. Po mszy był
uroczysty pogrzeb na małym cmentarzu
w Jasionowie, z asystą wojskową. Przybył
tłum mieszkańców rodzinnej miejscowości, także przedstawiciele najwyższych
władz państwowych, przyjaciele z uczelni,
z ‘Solidarności’, parlamentu oraz delegacja
z Najwyższej Izby Kontroli”39.

Cz. Rudzka-Lorentz: Relacja z 2011 r., w zbiorach NIK.
W. Czyżewski: Relacja z dnia 24 sierpnia 2021 r., w zbiorach autorki.
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W 30. rocznicę śmierci Waleriana Pańki prezes NIK Marian Banaś oraz dyrektor generalna NIK
Janina Bielak złożyli wieniec pod tablicą upamiętniającą profesora w gmachu Izby przy ul. Filtrowej 57.
Z tej okazji zaprezentowano również zdjęcia i dokumenty ilustrujące najważniejsze wydarzenia z życia pierwszego demokratycznie wybranego prezesa Izby.

Uroczysta, żałobna msza św. odbyła się
również w Warszawie, w kościele św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Uczestniczyli w niej niemal wszyscy
pracownicy NIK, a także reprezentanci
rządu i wielu instytucji.

Dążył do prawdy
Prezes Walerian Pańko zostawił po sobie
rozpoczęte dzieło reformy kontroli państwowej. Dzięki niemu, NIK z instytucji
mocno osadzonej w realiach politycznych
minionej epoki PRL zaczęła ewoluować
w nowoczesny organ kontroli niezależny

40

od władzy wykonawczej, będący odpowiednikiem i partnerem najwyższych organów
kontrolnych, funkcjonujących w krajach
Europy Zachodniej. Ten kierunek podjęli
i realizują jego następcy. „Dążył do prawdy – tej absolutnej, jak i zwyczajnej, ludzkiej – w nauce, życiu publicznym i prywatnym” – wspominali go przyjaciele na łamach
„Kontroli Państwowej”. „Otwarty nie tylko
na drugiego człowieka. Korzystał ze skarbnicy wszystkich wielkich, od starożytnych
po papieża Jana Pawła II. (...) W swej służbie
dla kraju był przede wszystkim uczciwy”40.
Ludzie, którzy mieli zaszczyt go poznać

Fragment wspomnienia opublikowanego przez przyjaciół Profesora z okazji uroczystości odsłonięcia tablic,
„Kontrola Państwowa” nr 1/1993, s. 116-119.
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Fot. Mariusz Lew, NIK

Jedyna w Polsce szkoła podstawowa imienia profesora Waleriana Pańki, w jego rodzinnym Turzym Polu, 8 października 2021 r.
uroczyście obchodziła święto patrona. Otrzymała imię w 1996 r.,
w 5. rocznicę śmierci byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Rada Miasta Brzozowa jedną z ulic nazwała wówczas ulicą Waleriana Pańki,
a na ścianie kościoła w Turzym Polu wmurowano tablicę pamiątkową. Przedstawiciele NIK regularnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych w miejscu
urodzenia profesora i wspierają rozwój szkoły. W tym roku Izbę reprezentował
Wiesław Motyka dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie.
W uroczystościach wzięła udział rodzina Waleriana Pańki, przedstawiciele władz samorządowych Turzego Pola i Brzozowa oraz przyjaciele
z Uniwersytetu Śląskiego. Mszę św.
w intencji W. Pańki oraz uczniów i nauczycieli poprzedziło złożenie kwiatów
na jego grobie w Jesionowie. Główne
obchody święta patrona miały miejsce w nowo wybudowanej szkolnej
hali sportowej. Uczniowie i członkowie grona pedagogicznego otrzymali
wydane przez Najwyższą Izbę Kontroli albumy poświęcone Walerianowi Pańce, a uroczystościom towarzyszyła wystawa zorganizowana przez
Obchody święta patrona połączono z pasowaniem
Wydział Wydawniczy NIK.
pierwszoklasistów na uczniów.

osobiście, twierdzą, że oprócz tego, iż był
wybitnym prawnikiem, profesorem akademickim, społecznikiem, politykiem i prezesem NIK – był człowiekiem niezwykłym.

Fot. Mariusz Lew, NIK

PATRON W TURZYM POLU

DANUTA BOLIKOWSKA*
Zespół do Spraw Historii
i Upamiętnienia NIK

* W październiku 2021 r. Najwyższa Izba Kontroli wydała książkę autorki artykułu pt. „Walerian Pańko”.
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Z życia NIK
WSPÓŁPRACA BLIŹNIACZA Z NOK PALESTYNY

Fot. Marek Brzeziński, NIK

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła program współpracy bliźniaczej z najwyższym organem kontroli Palestyny. W ramach finansowanego przez Unię Europejską przedsięwzięcia, zaplanowanego na 27 miesięcy, polscy eksperci będą pomagali palestyńskim
audytorom wprowadzić usprawnienia dotyczące głównie kontroli finansowych i budżetowych, przygotują ich też do wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych (big data) w badaniach.
Podczas pierwszej wizyty studyjnej, która miała miejsce 17–23 października, prezes NIK
Marian Banaś oraz prezes Państwowego Biura Audytu i Kontroli Administracyjnej Palestyny, Iyyad Tayyem (na zdjęciu pierwszy z lewej), podpisali porozumienie o współpracy.
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z życia NIK
Ideą projektów twinningowych jest wymiana doświadczeń i współpraca instytucjonalna, prowadząca do wypracowania rozwiązań odpowiadających realiom, w których
funkcjonuje wspierany organ. Specjaliści z NIK przygotowali podręcznik kontroli finansowej dla palestyńskiego NOK, a podczas wizyty zaprezentowano polskie doświadczenia
w tej dziedzinie. Omówiono również metodykę kontroli budżetowej NIK, kompetencje
Izby i wyniki najważniejszych kontroli z ostatnich lat. Rozmawiano o roli najwyższych
organów kontroli jako niezależnych kontrolerów wydatków publicznych oraz strażników finansów publicznych. Dyskusje dotyczyły współpracy z parlamentem, komunikowania się z obywatelami, sposobu realizacji skarg i wniosków oraz kontroli doraźnych
i systemu szkoleń dla kontrolerów NIK.
Delegacja palestyńskiego NOK spotkała się w Sejmie z polsko-palestyńską grupą parlamentarną. Złożyła także wizytę u Rzecznika Praw Obywatelskich.
Polska należy w ostatnich latach do czołówki krajów UE pod względem zaangażowania w projekty współpracy bliźniaczej. Izba realizowała już podobne w Gruzji, Albanii,
Azerbejdżanie i Kosowie. Obecnie projekty trwają w Jordanii i Palestynie.

PRZEGLĄD PARTNERSKI NOK RUMUNII
Prezes NIK Marian Banaś, wiceprezes Trybunału Obrachunkowego Holandii Ewout
Irrgang i przedstawiciel Sekretariatu Generalnego INTOSAI Ronald Roedl zaprezentowali 24 września raport z przeglądu partnerskiego Trybunału Obrachunkowego Rumunii. Wydarzenie miało miejsce w formule konferencji online, w której uczestniczyło
ponad 1600 pracowników najwyższego organów kontroli (NOK) Rumunii.
Przedmiotem przeglądu przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół pod kierunkiem Najwyższej Izbę Kontroli, w skład którego weszli także eksperci z NOK Austrii
i Holandii, były zagadnienia dotyczące jakości kontroli, sprawozdań, metodyki kontroli
oraz sposoby zwiększenia udziału interesariuszy w doborze tematów badań.
W raporcie zawarto rekomendacje dotyczące czterech obszarów. Położono nacisk
na zwiększenia wpływu NOK Rumunii na funkcjonowanie państwa oraz rozpoznawalności instytucji w społeczeństwie; zaproponowano zmiany w organizacji pracy kontrolerów; zarekomendowano usprawnienie kontaktów z interesariuszami oraz wzmocnienia
jakości kontroli.
Uczestnictwo w przeglądach partnerskich jest zgodne ze strategią zaangażowania
Izby w projekty międzynarodowe i umożliwia promowanie rozwiązań wypracowanych
przez NIK. Podobne projekty realizowano m.in. na rzecz NOK Indonezji, Słowacji,
Estonii, Litwy, Łotwy i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Zaangażowanie w takie inicjatywy jest potwierdzeniem zaufania środowiska międzynarodowego do umiejętności i bezstronności polskich ekspertów.
(red.)

Nr 5/wrzesień-październik/2021

141

Contents

Auditing

8

Address by the President of the Supreme Audit Office
to the Parliament – NIK Activity Report for 2020 

8

WOJCIECH ROBACZYŃSKI: Changes in the Area of Public Finance

Discipline – Significance for Audit Bodies During the Pandemic

16

FINDINGS OF NIK AUDITS

55

BOGDAN SKWARKA: Audit of the Preparation of the Postal Election
of the President of Poland – Organisation and Cost of Voting

38

GRZEGORZ KAPELA: Operations of the Medical Rescue System

– A Development Concept Necessary

RZEGORZ WALENDZIK, KRZYSZTOF WILKOSZ: Care of Women

Who Lost Babies – Support in Miscarriage and Stillbirth

ADAM BOROWSKI, BOGUSŁAW WÓJCIK: Management of Real Estate

in Self-Governments – Tourist Areas of the Zachodniopomorskie Region
142

KONTROLA PAŃSTWOWA

57

69

85

contents

OTHER AUDITS OF NIK

96

Audit Findings Published in August and September 2021 – ed.

96

State and Society

99

RADOSŁAW KUJAWIŃSKI: New Regulations in Public Procurement
– Principles, Practical Conditions and Impact on NIK’s Activities

99

Some History

119

DANUTA BOLIKOWSKA: Professor Walerian Pańko – President of NIK

in Times of Change. A Memory on the 30th Anniversary of His Death

NIK in Brief

119

140

NIK Supports the SAI of Palestine – ed.

140

Peer Review of the SAI of Romania – ed.

141

Information for Readers and Authors

144

Information for Subscribers

146

Nr 5/wrzesień-październik/2021

143

„KONTROLA PAŃSTWOWA" – CZASOPISMO PUNKTOWANE
„Kontrola Państwowa” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z liczbą 40 punktów za publikowane na jej łamach artykuły.
Wykaz stanowi załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9 lutego 2021 r., wydanego
na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2021 r. poz. 478, tj.).
„Kontrolę Państwową” można odnaleźć w trzech naukowych bazach danych: European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), The Central European Journal
of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz Index Copernicus Journal Master List (JML).
ERIH PLUS – jest ogólnodostępnym indeksem czasopism naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Baza została utworzona przez Norwegian Social Science Data
Services w lipcu 2014 r.
CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną bazą danych publikującą angielskie streszczenia
artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym. Streszczenia publikacji naukowych, które ukazały się na łamach „Kontroli Państwowej” począwszy od nr. 6/2011
znajdują się na stronie CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl/.
JML to system zajmujący się oceną czasopism oraz sporządzający ich ranking na podstawie
około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: jakość naukowa, jakość edytorska,
zasięg, częstotliwość/regularność/stabilność rynkowa oraz jakość techniczna. Wskaźnik Index
Copernicus Value wyniósł dla „KP” w 2020 r.: 68,85.
Począwszy od numeru 1/2021 „KP” publikowane na łamach naszego pisma artykuły otrzymują
numery identyfikacji elektronicznej DOI. Identyfikatory DOI, zwane czasem punktami, to cyfrowe
oznaczniki dowolnego przedmiotu własności intelektualnej (w przypadku czasopisma
– artykułu), na stałe przypisane do danego obiektu. Raz nadany numer DOI nie może ulec zmianie, nawet jeśli prawa własności do niego zostaną przeniesione na inną instytucję. Ich posiadanie poprawia widoczność publikacji w Internecie, ułatwia również jej wyszukanie.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”
1. Przyjmujemy do publikacji teksty naukowe, przeglądowe i poglądowe, poświęcone problematyce związanej z profilem czasopisma – szeroko rozumianej kontroli i audytowi oraz artykuły
o pokrewnej tematyce.
2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
3. Publikowane są jedynie te artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje dwóch niezależnych
recenzentów, zgodnie z przyjętymi w piśmie kryteriami: znaczenia podjętego tematu oraz zgodności tematyki z profilem pisma; nowatorskiego ujęcia problematyki; wartości merytorycznej.
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez recenzentów uwag i poprawek.
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4. Recenzentami są członkowie Komitetu Redakcyjnego (lista recenzentów znajduje się w zakładce „Komitet Redakcyjny” oraz w każdym wydaniu papierowym, na s. 2). Zgodnie z modelem „double-blind review process” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji
lub odrzucenia.
5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk
może nastąpić tylko za zgodą redakcji.
6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o podmiotach
przyczyniających się do jej powstania, ich udziału merytorycznego, rzeczowego lub finansowego.
Dlatego od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego wkładu innych osób
w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składanego w redakcji artykułu.
7. Wszelkie przypadki „ghostwriting” (nieujawnienia wkładu innych autorów w powstanie artykułu) lub „guest authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publikacji
lub jest on znikomy), będące przejawem nierzetelności naukowej, będą przez redakcję demaskowane, łącznie z powiadomieniem podmiotów, z którymi autor jest związany naukowo lub zawodowo.
Zasady publikacji zgodne ze standardami i zaleceniami Commitee on Publication Ethics (COPE)
oraz wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Sposób przygotowania materiałów
1. Prosimy o nadsyłanie artykułów pocztą elektroniczną, nasz adres: kpred@nik.gov.pl, w edytorze
Word lub dostarczenie tekstu na nośniku elektronicznym. Objętość artykułu wraz z ewentualnymi
tabelami i rysunkami nie powinna w zasadzie przekraczać 16 stron – 34 wiersze na stronie, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza; w wypadku artykułów dotyczących ustaleń kontroli – 12 stron.
Do tekstu prosimy dołączyć streszczenie w języku polskim, oddające istotę analizowanych problemów, słowa kluczowe oraz bibliografię zawierającą pozycje książkowe i artykuły z czasopism według schematu: w przypadku czasopisma – imię (pierwsza litera) i nazwisko autora (autorów), tytuł
artykułu (kursywą), nazwa czasopisma (w cudzysłowie), nr zeszytu i rok, strona w czasopiśmie,
na której znajduje się publikacja; w przypadku książki prosimy o wpisanie imienia (pierwsza litera)
i nazwiska autora (autorów) publikacji, następnie, jeśli potrzeba, tytułu rozdziału książki (kursywą),
tytułu książki (kursywą), wydawnictwa (w cudzysłowie), miejsca i roku wydania, numeru stron.
2. Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym
tytule, powinny zawierać najważniejsze, aktualne informacje.
3. Ewentualne rysunki i wykresy prosimy nadsyłać w oddzielnych plikach, podając wartości umożliwiające przygotowanie danego elementu graficznego zgodnie z makietą „Kontroli Państwowej”.
Nie publikujemy infografik.
4. Autorzy nadsyłający teksty proszeni są o podanie swoich danych: imienia i nazwiska, stopnia
naukowego, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów,
poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.
6. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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PRZYPOMINAMY O PRENUMERACIE

Szanowni Prenumeratorzy!
Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2022 r. wynosi 108 zł + 8% VAT (116,64 zł)
za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (19,44 zł za jeden zeszyt).
Prosimy o przysyłanie do redakcji jedynie zamówień z podaniem nazwy firmy, dokładnego
adresu oraz numeru NIP, a należności za prenumeratę prosimy uiszczać dopiero po otrzymaniu
faktury z podaną kwotą.

Prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej kuponu.

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

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

3. NIP
4. Adres poczty elektronicznej
5. Liczba kompletów
Dane sprzedawcy:
1. Nazwa firmy: Najwyższa Izba Kontroli, Redakcja „Kontroli Państwowej”
2. Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57
3. Numer faksu: (22) 444 53 27
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WYDAJE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Adres redakcji
Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57
e-mail: kpred@nik.gov.pl
http://www.nik.gov.pl
Skład i łamanie: Sławomir Jakoniuk
Druk i oprawa: Wydział Wydawniczy NIK
Projekt graficzny: Studio Graficzne FILE
Oddano do druku w październiku 2021 r.
Nakład 800 egz.
Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) pisma.

Prenumerata
tel. 22 444 54 01, 22 444 58 15
Cena egzemplarza – 18 zł + VAT. Prenumerata roczna – 108 zł + VAT
Wpłaty na konto: NBP O/O Warszawa,
nr 14 1010 1010 0036 8122 3100 0000, Najwyższa Izba Kontroli
* Cytat na stronie tytułowej pochodzi z pisma ministra skarbu Księstwa Warszawskiego,
Tadeusza Dembowskiego, wystosowanego w związku z pracami przygotowawczymi
do dekretu z 14 grudnia 1808 roku o Głównej Izbie Obrachunkowej.

