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Kontrola i audyt   10

STANISŁAW DZIWISZ, MICHAŁ JĘDRZEJCZYK: Kontrola wspólna  
i pod kierownictwem NIK – niedoceniana metoda współpracy  
czy wadliwa instytucja   10

Ukształtowana na poziomie konstytucyjnym pozycja Najwyższej Izby Kontroli 
jako naczelnego organu kontroli państwowej uzasadnia szeroki zakres podmiotowy 
i przedmiotowy prowadzonych przez nią badań. Konsekwencją tego jest między innymi 
nałożenie na organy kontroli, rewizji i inspekcji w administracji rządowej i samorządzie 
terytorialnym obowiązku współpracy z Izbą. Chodzi o współdziałanie równoprawnych 
podmiotów, gdyż między NIK a nimi nie ma organizacyjnego podporządkowania. 
Ma ono służyć sprawnemu i efektywnemu realizowaniu przez Izbę jej ustawowych 
zadań. Ogranicza to krąg podmiotów kontrolowanych oraz zakres współpracy 
do ustawowych kompetencji Izby. Jej formy zostały określone ustawowo, a jedną 
z nich jest przeprowadzanie określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK. 
Brak szczegółowych regulacji prawnych wskazujących zasady ich odbywania jest jedną 
z przyczyn rzadkiego korzystania przez Izbę z tego uprawnienia. W artykule podjęto 
próbę zdefiniowania pojęcia kontroli wspólnej i odróżnienia jej od zlecenia kontroli 
doraźnej oraz oceny możliwości i zasadności jej prowadzenia.

MARCIN KRAWCZAK: OLAF w systemie kontroli Unii Europejskiej  
– Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych   24

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) powołano na mocy 
decyzji Komisji Wspólnot Europejskich (poprzedniczki Komisji Europejskiej) 
z 28 kwietnia 1999 r. Zastąpił działającą tymczasowo Grupę Roboczą ds. Koordynacji 
Zapobiegania Nadużyciom Finansowym. Pomimo utworzenia przez Komisję 
i wykonywania jej uprawnień, z założenia OLAF jest niezależny od niej i innych 
instytucji UE. Artykuł przybliża uprawnienia Urzędu, a także relacje i zależności 
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pomiędzy OLAF a innymi instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii 
Europejskiej, w tym nowopowstałą Prokuraturą Europejską. Poświęcono uwagę jego 
współpracy z polskimi organami oraz dochodzeniom prowadzonym na terytorium 
RP. Przedmiotem rozważań są też uprawnienia i procedury kontroli oraz gwarancja 
niezależności OLAF. Przedstawiono informacje dotyczące prowadzonych dochodzeń 
oraz kwot, które w ich następstwie powinny zostać zwrócone do budżetu UE.

USTALENIA KONTROLI NIK   41

KATARZYNA TOMASZCZYK-PACUŁA: Organizacja pracy nauczycieli  
w szkołach publicznych – konieczna zmiana statusu kadry pedagogicznej   41

Zagadnienia organizacji i czasu pracy nauczycieli w szkołach nie były dotychczas 
bezpośrednio przedmiotem kontroli NIK. Niemniej, przeprowadzone w ostatnich latach 
przez Izbę badania w obszarze oświaty odnosiły się do wybranych problemów w szkołach. 
Podjęta w 2020 r. kontrola tego obszaru (dotycząca lat 2018–2021) miała na celu ocenę, 
czy organizacja pracy kadry pedagogicznej sprzyja właściwej realizacji powierzonych 
jej zadań. Badaniem objęto Ministerstwo Edukacji Narodowej (od 1 stycznia 2021 r. 
Ministerstwo Edukacji i Nauki) oraz 20 szkół publicznych prowadzonych przez samorządy. 
Dodatkowo, na zlecenie NIK, kuratorzy oświaty przeprowadzili kontrolę w 86 szkołach 
na terenie kraju. Rozesłano też badania kwestionariuszowe dotyczące organizacji i czasu 
pracy pedagogów do 5152 dyrektorów placówek publicznych, a za ich pośrednictwem 
również do 25 434 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

ELŻBIETA SIKORSKA: Jak nie stabilizować cen energii elektrycznej  
– nieudana ingerencja państwa   52

W Polsce w 2020 r. elektrownie opalane węglem kamiennym i węglem brunatnym 
wyprodukowały blisko 74% energii elektrycznej, zaś gazowe ponad 9%. Na koszt 
jej wytwarzania główny wpływ mają ceny uprawnień do emisji CO2 oraz węgla 
kamiennego i brunatnego. Gwałtownie w ostatnich latach drożejące ceny uprawnień 
powodowały wzrost kosztów energii wytwarzanej z paliw kopalnych. Ustawa, która 
zamroziła ceny energii elektrycznej obowiązywała tylko w 2019 r. i miała charakter 
doraźny. Została przygotowana w pośpiechu, nierzetelnie, niezgodnie z zasadami 
legislacji, bez konsultacji z podmiotami podlegającymi regulacji, z niekompletną 
oceną skutków. Nie zadbano o uzyskanie w odpowiednim czasie wymaganych opinii 
dotyczących jej zgodności z prawem Unii Europejskiej. Stabilizacja cen uzyskana 
dzięki ustawie kosztowała 4,5 mld zł, a w 2019 r. gospodarstwa domowe zaoszczędziły 
przeciętnie od 109 do 305 zł. Jednak po terminie obowiązywania tego aktu prawnego 
ceny dla nich wzrosły o prawie 20%. Artykuł przedstawia związane z tym ustalenia 
kontroli.



  spis treści

Nr 6/listopad-grudzień/2021 7 

ŁUKASZ RÓG: Gospodarka majątkowa i finansowa TVP  
– nieprawidłowości w zarządzaniu   66

Badanie miało odpowiedzieć na pytanie, czy spółka prawidłowo zarządza majątkiem 
i gospodaruje środkami finansowymi. Przeprowadzona w 2020 r. kontrola dotycząca lat 
2014–2020, która objęła Zakład Główny Telewizji Polskiej SA (TVP) i 16 oddziałów 
terenowych wykazała, że TVP opracowała i wdrażała strategiczne plany wieloletnie. 
Określono w nich kierunki polityki kadrowej, inwestycyjnej, programowej oraz finansowej. 
Badanie ujawniło jednak nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i gospodarowaniu 
środkami finansowymi, jak również nieskuteczny nadzór nad oddziałami terenowymi. 
Ponadto NIK odniosła się do działań restrukturyzacyjnych wdrażanych przez Telewizję 
Polską w latach 2013–2014, polegających na powierzeniu zewnętrznemu podmiotowi 
świadczenia niektórych usług i przekazaniu zatrudnionych (tzw. outsourcing pracowniczy). 
Artykuł szczegółowo omawia te kwestie.

JOLANTA KĘDRA: Współpraca organów administracji rządowej  
z organizacjami pozarządowymi – słabe i mocne strony   81

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r. aktywną działalność 
prowadziło w Polsce łącznie 101 tys. rejestrowych organizacji non-profit. Wśród nich 
najliczniejszą grupę stanowiły stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne 
– 69,1 tys. podmiotów, a następnie fundacje – 14,5 tys. Począwszy od 2015 r. w systemie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi zaszły istotne zmiany. Nowelizacja ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (udppiw) wprowadziła obowiązek 
opracowania i przyjmowania przez ministrów i wojewodów w drodze zarządzenia 
rocznych lub wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
W 2017 r. powołano agencję wykonawczą działającą pod nadzorem Przewodniczącego 
Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, tj. Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW/Instytut), który m.in. kieruje rządowymi 
programami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Głównym celem kontroli 
było ustalenie, czy administracja rządowa realizuje zadania dotyczące współpracy 
z organizacjami pozarządowymi w sposób zapewniający osiągnięcie założonych celów 
oraz rzetelnie, gospodarnie i zgodnie z przepisami. Przeprowadzono dwie kontrole, 
tzn. w 2019 r. rozpoznawczą oraz w 2020 r. planową. Łącznie objęto nimi 42 jednostki.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   93 
Wyniki przekazane do publikacji w październiku i listopadzie 2021 r. – red.   93

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: finansów Telewizji Polskiej; działań organów administracji dotyczących 
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eliminowania z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców; budowy akademii w Angoli; 
dostępności świadczeń wszczepiania endoprotez; ograniczania dostępności nowych 
narkotyków; nieruchomości Skarbu Państwa; modernizacji oświetlenia w gminach; 
programu „Za życiem”; centrów kształcenia młodzieży i dorosłych.

Współpraca międzynarodowa   95

PAWEŁ BANAŚ, KAMILA ŻYNDUL: Prace nad usprawnieniem  
systemu standardów i wytycznych INTOSAI – NIK na czele Podkomisji  
ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej   95

Zamierzeniem rozpoczętej w roku 2016 reformy systemu standardów i wytycznych 
Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) 
było zwiększenie użyteczności dokumentów w pracy kontrolera dzięki dostarczeniu 
spójnych wymogów, standardów pracy i praktycznych wskazówek. Przeprowadzona 
ostatnio analiza wykazała jednak, że zmiany te nie przyniosły istotnych korzyści.

JACEK MAZUR: Funkcjonowanie najwyższych organów kontroli  
w 2020 roku – raport INTOSAI   105

Globalny raport o funkcjonowaniu najwyższych organów kontroli (NOK) w 2020 r. 
przedstawia ogólnie ich działalność i zmiany od poprzedniego przeglądu z 2017 r., główne 
wyzwania i możliwości. Wskazuje jaki ma to związek z poziomem dochodów i rozwojem 
demokracji w tych krajach. Powstał na podstawie odpowiedzi uzyskanych z 178 NOK 
oraz innych źródeł.

Z życia NIK   110
  
Projekty EUROSAI i promocja mechanizmu SIRAM – red.   110

Prezentacja projektów realizowanych w ramach drugiego celu strategicznego Europejskiej 
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) na lata 2017–2023 oraz nowych, 
a także przedstawienie stanowiska NIK w sprawie inicjatywy SIRAM dotyczącej promocji 
mechanizmu szybkiego reagowania na zagrożenia niezależności NOK, to najważniejsze 
kwestie podjęte 16 listopada na 55. posiedzeniu Zarządu EUROSAI w Londynie, 
zorganizowanym w siedzibie Narodowego Urzędu Kontroli Wielkiej Brytanii. Obradom 
Zarządu przewodniczył obecny przewodniczący EUROSAI – prezes Najwyższego Urzędu 
Kontroli Czech Miloslav Kala.
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Kontrola 
i audyt

Kontrola wspólna 
i pod kierownictwem NIK

Niedoceniana metoda współpracy czy wadliwa instytucja

Najwyższa Izba Kontroli może zdecydować o współpracy z innymi orga-
nami kontroli, rewizji lub inspekcji działającymi w administracji rządowej 
i samorządzie terytorialnym. Jedną z jej form jest prowadzenie kontroli 
wspólnie, pod kierownictwem Izby. W artykule podjęto próbę wyjaśnie-
nia na czym polega kontrola wspólna i porównania jej z kontrolą doraźną 
wykonywaną na zlecenie NIK. Oceniono możliwość i zasadność prowa-
dzenia kontroli wspólnych.

STANISŁAW DZIWISZ 

MICHAŁ JĘDRZEJCZYK

Ukształtowana na poziomie konstytu-
cyjnym pozycja Najwyższej Izby Kon-
troli jako naczelnego organu kontroli 

1 P. Tuleja (red.): Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, s. 598.

państwowej uzasadnia szeroki zakres pod-
miotowy i przedmiotowy prowadzonych 
przez nią kontroli1. Konsekwencją określo-
nego w Konstytucji RP usytuowania NIK 
jest między innymi nałożenie na organy 
kontroli, rewizji i inspekcji w administracji 
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rządowej i samorządzie terytorialnym, 
obowiązku współpracy z NIK2. Mimo 
obligatoryjnego charakteru, jest działa-
niem równoprawnych organów kontroli, 
gdyż między Izbą a nimi nie ma organi-
zacyjnego podporządkowania3. Celem 
wprowadzonego obowiązku współpra-
cy jest sprawne i efektywne realizowa-
nie przez Izbę jej ustawowych zadań. 
Dlatego też uprawnienie do korzystania 
ze wskazanych form pomocy jest związane 
z prowadzeniem przez NIK zadań kon-
trolnych. Ogranicza to krąg podmiotów 
kontrolowanych oraz zakres współdziała-
nia do ustawowych kompetencji NIK (za-
kresu podmiotowego i przedmiotowego)4. 
Jego formy zostały określone w ustawie 
z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli5, a jedną z nich jest przeprowa-
dzanie określonych kontroli wspólnie, 
pod kierownictwem NIK6. Brak szczegó-
łowych regulacji prawnych określających 
zasady ich prowadzenia jest jedną z przy-
czyn rzadkiego korzystania przez Izbę 
z tego uprawnienia. Dlatego konieczne 
jest prawidłowe zdefiniowanie tej formy 

2 B. Banaszak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 885; P. Daniel: Komentarz 
do Konstytucji RP: art. 202, 203, Warszawa 2020, s. 45; M. Safjan, L. Bosek (red.): Konstytucja RP. Tom II. 
Komentarz art. 87-243, Warszawa 2016, s. 1364.

3 M. Chlipała: Płaszczyzny współpracy Najwyższej Izby Kontroli z terenową administracją rządową i samorzą-
dem, „Kontrola Państwowa” nr 1/2010 (numer specjalny), s. 86.

4 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 
Warszawa 2017, s. 75.

5 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK.
6 Ponieważ organy kontroli, rewizji i inspekcji mogą być objęte kontrolą NIK, w ustawie o NIK znajdziemy prze-

pisy określające ich prawa i obowiązki jako podmiotu kontrolowanego, które kształtują zasady współpracy 
podmiotu kontrolującego i kontrolowanego w celu prawidłowej realizacji kontroli. Przedmiotem niniejszego 
artykułu jest jednak wyłącznie współpraca w rozumieniu art. 12 ustawy o NIK. 

7 E. Jarzęcka-Siwik [w:] E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek, B. Skwarka, Z. Wrona: Najwyższa Izba Kontroli i praw-
ne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, Warszawa 2018, s. 63; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: 
Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, op.cit., s. 194.

8 E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek, B. Skwarka, Z. Wrona: Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty..., op.cit. s. 63.

współpracy i okoliczności uzasadniających 
jej podjęcie.

Podmioty obowiązane 
do prowadzenia kontroli wspólnej
Ustawodawca ograniczył krąg podmio-
tów obowiązanych do współpracy z NIK 
do organów kontroli, rewizji i inspekcji, 
działających w administracji rządowej 
oraz w samorządzie terytorialnym. Do-
tyczy on więc wyłącznie wskazanych or-
ganów, ale w ustawie o NIK określono 
je ogólnie. W doktrynie wskazano jakie 
podmioty mieszczą się w ich kręgu, co uza-
sadnia odstąpienie od ponownej ich pre-
zentacji w niniejszym opracowaniu7. Pod-
kreślić jednak należy, że stwierdzenie, czy 
dany organ jest obowiązany do współpracy 
z NIK, wymaga każdorazowo analizy za-
kresu posiadanych kompetencji oraz jego 
pozycji w systemie organów władzy pu-
blicznej8. Kompetencje kontrolne dane-
go organu oraz Najwyższej Izby Kontroli 
kształtują zakres współpracy. Im szerszy 
podmiotowy i przedmiotowy zakres wy-
konywanej kontroli właściwy (wspólny) 
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dla obu instytucji kontrolnych, tym więk-
szy możliwy zakres współpracy.

Decyzja o podjęciu kontroli
Uzasadnieniem decyzji o współpracy or-
ganów kontroli, rewizji lub inspekcji dzia-
łających w administracji rządowej i samo-
rządzie terytorialnym jest brak wystarcza-
jących zasobów kadrowych do realizacji 
kontroli, tj. brak osób posiadających po-
żądane kompetencje lub zbyt mała licz-
ba kontrolerów. Współpracę uzasadniać 
może także brak możliwości prowadze-
nia przewidzianych badań ze względu 
na nieposiadanie specjalistycznego sprzętu 
(np. pomiarowego). Musi ją poprzedzać 
dokonanie analizy możliwości i celowo-
ści współpracy oraz wyboru jej najlepszej 
formy (przeprowadzenia określonych kon-
troli wspólnie pod kierownictwem NIK, 
skorzystania z wyników badań przepro-
wadzonych przez te organy lub zlecenia 
im przeprowadzenia kontroli doraźnych)9. 
Za uprawnione należy uznać także stano-
wisko wskazujące, że kontrole wspólne 
pod kierownictwem NIK mogą – podob-
nie jak przy realizacji kon troli wspólnych 
w administracji rządowej – prowadzić 
do bardziej efektywnego wykorzystania 
kontrolerów z poszczególnych jednostek, 
ich różnorodnej wiedzy i doświadczenia 
zawodowego. Służyć one mogą także dzie-
leniu się wiedzą, doświadczeniami, po-
równywaniu różnych podejść do realizacji 

9 Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa NIK z 5.2.2020 w sprawie szczegółowego trybu planowania, przygotowania, 
prowadzenia postępowania kontrolnego i realizacji wyników kontroli oraz zasad oceny jakości wykonania 
zadań kontrolnych w Najwyższej Izbie Kontroli (załącznik nr 1 pkt 1.4. ppkt 2).

10 T. Bolek, M. Dobruk [w:] T. Bolek, M. Dobruk: Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzo-
rami dokumentów, Warszawa 2018, s. 95.

kontroli i w konsekwencji do jej profesjo-
nalizacji10. 

Decyzja o nawiązaniu współpracy należy 
do NIK i dla wybranego organu kontroli, 
rewizji bądź inspekcji jest wiążąca. Rów-
nież Izba rozstrzyga, która forma współ-
pracy jest najwłaściwszą dla osiągnięcia 
celu kontroli. Organy wskazane w art. 12 
ustawy o NIK nie są uprawnione do wy-
stępowania z wnioskiem o prowadzenie 
kontroli wspólnej. Przyjęte przez ustawo-
dawcę rozwiązanie, przez jednostronne 
prawo inicjacji kontroli wspólnej, podkreśla 
pozycję NIK w strukturze organów kon-
troli państwowej.

Istotna z punktu widzenia przedmio-
tu niniejszego opracowania jest podsta-
wa stwierdzenia zasadności prowadze-
nia kontroli wspólnej. W art. 12 pkt 2 
ustawy o NIK ustawodawca, jako jedną 
z form współpracy, przewidział przepro-
wadzanie określonych kontroli „wspólnie 
pod kierownictwem Najwyższej Izby Kon-
troli”. Odróżnił ją od kontroli prowadzo-
nej na zlecenie NIK, a więc od sytuacji, 
gdy Izba wskazuje organowi kontroli jaki 
podmiot i w jakim zakresie ma skontro-
lować. Ustawodawca rozróżnił powyższe 
typy współpracy, nie precyzując w jakich 
okolicznościach NIK powinna decydo-
wać się na prowadzenie kontroli wspól-
nej oraz w jaki sposób ma się ona odbyć. 
W pierwszej kolejności należy podkreślić, 
że NIK nie może zlecać kontroli, która 
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w zakresie podmiotowym lub przed-
miotowym wykraczałaby poza przy-
pisane jej kompetencje11. Oznacza to, 
że zarówno przedmiotowy, jak i pod-
miotowy zakres kontroli zlecanych or-
ganom kontroli, rewizji oraz inspekcji, 
jak i tych prowadzonych z nimi wspól-
nie, zawsze determinowany jest upraw-
nieniami Izby do prowadzenia kon troli. 
Podstawą decyzji o kontroli wspólnej nie 
będzie więc jej zakres. Ponieważ nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby kontrola pro-
wadzona na zlecenie NIK odbywała się 
równolegle do kontroli NIK, uzasadnie-
niem tym nie będzie również konieczność 
szybkiego przeprowadzenia badań, chociaż 
z punktu widzenia jednostki kontrolowa-
nej z pewnością dwie kontrole prowadzone 
w tym samym czasie są większym obcią-
żeniem. Przed podjęciem decyzji o kon-
troli wspólnej należałoby także rozważyć, 
czy w przypadku braku kontrolerów po-
siadających odpowiednie kompetencje 
do badania pewnych zagadnień, lepszym 
rozwiązaniem nie będzie powołanie spe-
cjalistów bądź biegłych, którymi przecież 
mogą być również pracownicy organów 
kontroli, rewizji czy inspekcji. Uzasadnie-
niem do prowadzenia kontroli wspólnej 
pod kierownictwem NIK mogłaby być 
chęć lepszego skoordynowania działań 
i zastosowania opracowanej przez Izbę 
metodyki badań, ale tylko w sytuacji, 
gdy uznamy za możliwą ingerencję NIK 
w realizację kontroli wspólnej przez inny 
organ, polegającą na aktywnym nadzo-
rowaniu prowadzonych badań. Dalsze 

11 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, op.cit. s. 75.
12 Dz.U. z 2020 r. poz. 224.

rozważania na temat kontroli wspólnej 
pod kierownictwem NIK wymagają więc 
podjęcia próby zdefiniowania tego typu 
współpracy i określenia różnic, w szcze-
gólności wobec współpracy polegającej 
na zleceniu kontroli doraźnej.

Definicja kontroli wspólnej 
pod kierownictwem NIK
Podejmując próbę zdefiniowania kontroli 
wspólnej warto wskazać w jaki sposób 
została ona określona w ustawie z 15 lipca 
2011 r. o kontroli w administracji rzą-
dowej12. Zgodnie z art. 10 tej ustawy 
rozumiana jest ona jako kontrola pro-
wadzona w jednej jednostce kontrolo-
wanej, którą zarządzić mogą wspólnie 
kierownicy jednostek kontrolujących 
w przypadku, kiedy przedmiot badań 
dotyczy zadań z zakresu administracji 
rządowej będących we właściwości jed-
nostek przeprowadzających konkretną 
kontrolę. Zarządzając kontrolę wspólną, 
kierownicy jednostek określają w poro-
zumieniu skład zespołu kontrolującego 
oraz wskazują organ, który wykonuje 
wynikające z ustawy zadania kierowni-
ka jednostki kontrolującej. Wprowadze-
nie tej regulacji miało służyć elastyczno-
ści działania administracji. W uzasad-
nieniu do projektu ustawy wskazano, 
że taka możliwość ma duże znaczenie, 
zwłaszcza w przypadkach „kontroli wie-
loaspektowych lub kontroli zadań leżą-
cych na styku zakresu działań kilku mi-
nistrów. Kontrole takie są również bar-
dziej efektywne poprzez możliwość 
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wykorzystania kontrolerów z poszczegól-
nych ministerstw prowadzących kontrolę, 
a co za tym idzie skorzystania z różnorod-
ności ich wiedzy i doświadczenia zawodo-
wego”13. Kontrola wspólna w rozumieniu 
ustawy o kontroli w administracji rządo-
wej polega na wspólnym prowadzeniu 
jednego postępowania kontrolnego przez 
zespół, w skład którego wchodzą kontro-
lerzy jednostek kontrolujących podpisu-
jących porozumienie. Opracowywany 
jest jeden program kontroli dla wszyst-
kich uczestników. 

Próbę zdefiniowania kontroli wspólnej 
przewidzianej w art. 12 pkt 1 ustawy o NIK 
należy rozpocząć od analizy znaczeniowej 
wyrażeń „wspólna” oraz „pod kierownic-
twem”, odwołując się, zgodnie z regułami 
opracowanej przez M. Zielińskiego kon-
cepcji wykładni, do ich definicji słowni-
kowych. Wyrażenie „wspólny” w języku 
polskim wskazuje, że coś należy do dwóch 
lub więcej osób lub jest wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby14. Kierowa-
nie kimś lub czymś oznacza zarządzanie, 
stanie na czele czegoś lub wskazywanie 
sposobu postępowania15. W opracowaniach 
naukowych zwraca się uwagę, że termin 
„kierowanie” odnosi się częściej do ludzi, 
natomiast „zarządzanie” do działalności 
organizacji lub instytucji, chociaż niejed-
nokrotnie są one stosowane zamiennie16. 
Kontrola wspólna pod kierownictwem NIK 
powinna więc być rozumiana jako jedna 

13 Druk nr 4218, <http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/WWW-wszystkie/4218?OpenDocument>  
(dostęp 10.12.2021).

14 B. Dunaj (red.): Domowy popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 672.
15 Tamże, s. 185; 
16 J. Kręcikij, J. Lewandowski: Organizacja dowodzenia na poziomie strategicznym i operacyjnym, Kraków 

2015, s. 10.

kontrola realizowana przez przedstawicieli 
Izby i wybranego przez nią organu kon-
troli, rewizji lub inspekcji, w której pra-
cownik NIK pełni funkcję kierowniczą. 
Ponieważ wykładnia językowa pozwala 
na sformułowanie jednoznacznej tezy, 
że kontrola wspólna pod kierownictwem 
NIK to kontrola realizowana przez jeden 
zespół kontrolny składający się z przed-
stawicieli różnych organów kontroli, 
których pracami kieruje NIK, możnaby 
uznać, iż stosowanie kolejnych wykład-
ni jest zbyteczne. Uwzględniając jednak, 
że w ustawie nie ma przepisów precyzu-
jących tę formę współpracy, a w praktyce 
Izby nie spotkamy się z kontrolami reali-
zowanymi w takich zespołach, w ocenie 
autorów warto jednak podjąć się dalszej 
wykładni tych pojęć.

Ponieważ ustawodawca w art. 12 usta-
wy o NIK, obok zlecania kontroli doraź-
nych, jako formę współpracy wskazał pro-
wadzenie kontroli wspólnych, oznacza to, 
że jego celem było rozróżnienie tych form 
współpracy. Uznając nawet, że powyżej 
zaprezentowana analiza samego brzmie-
nia przepisu art. 12 pkt 2 ustawy o NIK 
jest niewystarczająca do ustalenia jego 
właściwego znaczenia, to uwzględniając 
ratio legis tego przepisu należy stwier-
dzić, że celem wprowadzenia do ustawy 
o NIK kontroli wspólnej było stworze-
nie odrębnej od zlecenia kontroli formy 
współpracy, polegającej na prowadzeniu 
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wspólnie jednej, według zasad określo-
nych przez NIK.

Interpretując znaczenie formy współ-
pracy polegającej na prowadzeniu kontroli 
wspólnej pod kierownictwem NIK, może-
my też pomocniczo zastosować wykład-
nię historyczną. Należy podkreślić, że sto-
sownie do zasad interpretacji, wykładnię 
historyczną, która jest jednym z elemen-
tów funkcjonalnej, możemy zastosować, 
gdy wykładnie językowa i systemowa 
nie rozwiewają wszystkich wątpliwości. 
Pamiętać przy tym trzeba, że pozycja na-
czelnego organu kontroli państwowej i jego 
relacja z władzą wykonawczą była w prze-
szłości różna, co należy uwzględnić w pro-
wadzonej analizie. 

Na wstępie warto zaznaczyć, że zarów-
no dekret o Najwyższej Izbie Kontroli 
z 7 lutego 1919 r.17, jak również ustawa 
z 3 czerwca 1921 r. o kontroli państwo-
wej18 nie przewidywały możliwości prze-
prowadzania kontroli wspólnych pod 
kierownictwem NIK. Ustawa z 9 marca 
1949 r. o kontroli państwowej19 także 
nie zawierała takiego rozwiązania, jed-
nak wprowadziła zasadę współdziałania 
NIK z organami kontroli20 oraz określała 
wiodącą rolę Izby jako „koordynatora” 

17 Dz. Praw P. Pol.1919.14.183.
18 Dz.U. nr 51 poz. 314, ze zm.
19 Dz.U. nr 13 poz. 74.
20 Tj. z: organami kontroli społecznej rad narodowych, z radami nadzoru społecznego, radami zakładowymi 

i Komisją Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym.
21 Ustawa Konstytucyjna z 19.2.1947 o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej 

Polskiej, Dz.U. nr 18 poz. 71, ze zm.
22 P. Czarny: Mała Konstytucja z 1947 r. a polska tradycja konstytucyjna, „Przegląd Sejmowy” nr 5/2007, s. 67.
23 Zob. art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z 9.3.1949 o kontroli państwowej.
24 Zob. § 1 pkt 1-4 uchwały Rady Państwa z 1.2.1950 w sprawie wydania instrukcji o zakresie i sposobie współ-

działania Najwyższej Izby Kontroli z organami kontroli społecznej rad narodowych, radami zakładowymi i Ko-
misją Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (M.P.1950.A-15.152 z 1950.02.11).

kontroli wewnętrznej (resortowej). Za-
znaczyć należy, że zgodnie z obowiązującą 
tzw. małą konstytucją21, NIK nie była sa-
modzielną instytucją, a jedynie swoistym 
instrumentem Rady Państwa, uprawnio-
nym nie tylko do zlecania Izbie kontroli, 
ale także rozpatrywania jej sprawozdań 
i zajmowania wobec nich stanowiska22. 
Zasady koordynowania oraz współpracy 
kontroli wewnętrznej z kontrolą państwo-
wą miały określać uchwały Rady Pań-
stwa i rządu23. Zgodnie z wydaną wów-
czas Instrukcją24 „współdziałanie” NIK 
z organami kontroli społecznej rad naro-
dowych miało polegać na koordynowaniu 
przez Izbę ich działalności z działalnością 
organów kontroli państwowej w czasie 
wykonywania ich funkcji oraz w postę-
powaniu pokontrolnym, a także na kon-
trolowaniu wykonania planów kontroli 
przez organy kontroli społecznej rad naro-
dowych (w szczególności dotyczyło to za-
kresu i sposobów ich wykonania). Izba 
miała też udzielać im fachowej pomocy 
w szkoleniu kadr. Natomiast w odnie-
sieniu do kontroli wewnętrznej (resorto-
wej) miało sprowadzać się ono (w okre-
ślonych przypadkach) do koordynowania 
działalności jej organów z działalnością 
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własną oraz działalnością organów kon-
troli społecznej rad narodowych. Izba 
była uprawniona do udzielania kontro-
li wewnętrznej wiążących wytycznych 
dotyczących opracowania okresowych 
planów kontroli, wprowadzania do usta-
lonych już planów poprawek i uzupełnień, 
zlecania badań nieprzewidzianych w pla-
nach kontroli wewnętrznej, a ponadto 
do sumowania i oceny wyników badań 
przeprowadzonych przez organy kon-
troli wewnętrznej. Ponadto „współpraca” 
to także udział we wspólnych kontrolach 
inicjowanych przez NIK i przeprowadza-
nych pod kierownictwem przedstawicie-
li Izby w zespołach złożonych z przed-
stawicieli NIK oraz kontroli wewnętrz-
nej. W skład zespołów wspólnych mogli 
wchodzić także przedstawiciele kontroli 
społecznej rad narodowych25. 

Potrzebę współdziałania kontroli pań-
stwowej z kontrolą społeczną rad na-
rodowych przewidywała także ustawa 
z 22 listopada 1952 r. o kontroli pań-
stwowej26. W razie zbiegu tych samych 
zagadnień, w czasie kontroli prowadzo-
nej przez ówczesne Ministerstwo Kon-
troli Państwowej oraz instytucję kontroli 
finansowej albo inny organ kontroli, rewizji 

25 Zob. § 36 pkt 3) lit a zarządzenia nr 103 Prezesa Rady Ministrów z 26.6.1951 o organizacji i funkcjonowaniu 
kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach 
podległych (M.P.1951.A-61.814 z 16.7.1951).

26 Dz.U. z 1952 nr 47 poz. 316. Na mocy tej ustawy Ministerstwo Kontroli Państwowej przejęło agendy  
Najwyższej Izby Kontroli, a Minister Kontroli Państwowej kierował kontrolą państwową.

27 Zob. § 22 uchwały nr 235 Rady Ministrów z 8.5.1954 o trybie przeprowadzania kontroli państwowej 
(M.P.1954.A-50.682 z 28.5.1954).

28 Zob. § 24 ust. 2 ww. uchwały.
29 A. Sylwestrzak: Historia NIK i jej miejsce w konstytucji, „Kontrola Państwowa” nr 1/2010 (wydanie specjalne), s. 15. 
30 Dz.U. z 1976 r. nr 7 poz. 36, ze zm.
31 Ustawa z 13.12.1957 o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U nr 61 poz. 329.
32 Dz.U. nr 61 poz. 330.

lub inspekcji, kontroler kontroli państwo-
wej miał uprawnienia do koordynowania 
czynności i kierowania ich pracą27. Ponadto 
w przypadku uczestniczenia przedstawi-
ciela organów inspekcji państwowej w kon-
troli państwowej w zakresie ich rzeczowej 
właściwości, był on zobowiązany do wy-
konywania określonych czynności we-
dług wskazówek i pod kierownictwem 
kontrolera kontroli państwowej28. Zazna-
czyć należy, że ustawa z 1952 r. o kontroli 
państwowej przeorganizowała funkcjono-
wanie instytucji kontroli, zastępując nie-
zależną od rządu Najwyższą Izbę Kontroli 
Ministerstwem Kontroli Państwowej, włą-
czając tym samym kontrolę państwową 
do pionu administracji29. Było to możli-
we, ponieważ Konstytucja RP z 22 lipca 
1952 r.30 dokonała dekonstytucjonalizacji 
NIK. Dopiero pięć lat później, nowelizu-
jąc ustawę zasadniczą przywrócono NIK, 
wskazując, że podlega Sejmowi, a nadzór 
nad nią sprawuje Rada Państwa31. 

Ustawa z 13 grudnia 1957 r. o Najwyż-
szej Izbie Kontroli określiła obowiązki or-
ganów kontroli, rewizji i inspekcji, reali-
zowane w celu skoordynowania ich dzia-
łalności z działalnością NIK32. Stosownie 
do art. 8 ustawy organy te obowiązane 
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były do uzgadniania z NIK okresowych 
planów kontroli z wykonywania kontro-
li doraźnych na zlecenie Izby, nadsyłania 
do Najwyższej Izby Kontroli okresowych 
sprawozdań z działalności oraz przekazy-
wania wyników ważniejszych kontroli. 
Dodatkowo warto podkreślić, że NIK, 
wykonując swoje zadania i współdziała-
jąc wówczas z komisjami rad narodowych, 
związkami zawodowymi, radami robot-
niczymi, organizacjami spółdzielczymi 
i społecznymi, była wyposażona w nie-
występującą obecnie i dość kuriozalnie 
brzmiącą kompetencję „inicjowania spo-
łecznych akcji kontrolnych”33. 

Zdecydowanie zwiększoną rolę NIK 
jako koordynatora działalności kontrolnej 
przewidywała kolejna ustawa regulująca 
funkcjonowanie Izby, która wskazywała 
Prezesa NIK jako organ odpowiedzialny 
za koordynację działalności kontrolnej jed-
nostek kontroli, inspekcji i rewizji podle-
głych naczelnym i centralnym organom 
administracji państwowej oraz centralnych 
związków spółdzielczych. Z kolei dyrek-
torzy okręgowych urzędów kontroli zo-
stali uznani za koordynatorów działalności 
kontrolnej terenowych organów admini-
stracji państwowej, terenowych jednostek 
kontroli, inspekcji i rewizji oraz tereno-
wych związków spółdzielczych34. Na-
czelne i centralne organy administracji 

33 Zob. art. 10 ust. 1 ustawy z 13.12.1957 o Najwyższej Izbie Kontroli.
34 Zob. art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 27.3.1976 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. nr 12 poz. 66).
35 Zob. § 3 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31.3.1976 w sprawie zasad i trybu 

koordynacji działalności organów kontroli, inspekcji i rewizji z działalnością Najwyższej Izby Kontroli (Dz.U. 
nr 14 poz. 89).

36 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23.11.1979 w sprawie zasad i trybu koordynacji działalności or-
ganów kontroli, inspekcji i rewizji z działalnością Najwyższej Izby Kontroli (Dz.U. nr 29 poz. 171).

37 Dz.U. nr 5 poz. 29.

państwowej oraz centralne związki spół-
dzielcze miały w „miarę potrzeby” zapew-
nić swój udział w kontrolach przeprowa-
dzanych przez NIK35. Polegał on między 
innymi na uczestniczeniu pracowników 
innych jednostek kontrolnych oraz inspek-
torów NIK w pracach łącznej ekipy kon-
trolnej, w której kierownictwo i realizacja 
materiałów pokontrolnych miała należeć 
do NIK. Ponadto uzgadniano organizację 
kontroli i wspólnie ustalano tematykę, jed-
nostki objęte kontrolą oraz czas jej trwania, 
a w miarę potrzeby również skład ekip 
kontrolnych i postępowania pokontrolne-
go36. Szerokie uprawnienia NIK jako ko-
ordynatora działalności kontrolnej były 
związane ze zmianą pozycji ustrojowej 
Izby. Ustawa z 10 lutego 1976 r. o zmia-
nie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej37, wprowadziła nadzór premiera 
nad Izbą, tym samym podporządkowując 
ją Radzie Ministrów. Prezes Najwyższej 
Izby Kontroli, co wynikało z samej ustawy 
o NIK, był naczelnym organem admini-
stracji. Oceniając sprawowaną przez Izbę 
funkcję koordynacyjną działalności kon-
trolnej należy pamiętać o pozycji ustrojo-
wej NIK, która w tym okresie była silnie 
zintegrowana z rządem. 

Cztery lata później kolejna noweliza-
cja Konstytucji Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej ponownie wskazała, że NIK 



18 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Stanisław Dziwisz, Michał Jędrzejczyk 

podlega Sejmowi38. Ustawa z 8 paździer-
nika 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli39, 
uchylając poprzednio obowiązujący akt 
prawny, zlikwidowała regulację uznającą 
Prezesa NIK za naczelny organ admini-
stracji40. Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy 
o Najwyższej Izbie Kontroli z 1980 r. do 
obowiązków organów kontroli, rewizji 
i inspekcji (a także lustracji) należało mię-
dzy innymi przeprowadzanie niektórych 
kontroli wspólnie pod kierownictwem 
NIK. Treść tego obowiązku była prak-
tycznie zbieżna z obecną regulacją. Tryb 
prowadzenia kontroli wspólnych z inny-
mi organami kontroli, rewizji i inspek-
cji precyzowała uchwała Rady Państwa 
z 17 grudnia 1980 r. o trybie przeprowa-
dzania czynności kontrolnych przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli oraz o zasadach re-
alizacji wyników kontroli41. Stosownie 
do § 8 tej uchwały w razie przeprowadza-
nia kontroli wspólnych z innymi organa-
mi kontroli, rewizji, inspekcji i lustracji 
pracownicy tych organów uczestniczy-
li w łącznej ekipie kontrolnej z inspek-
torami NIK, a kierownictwo kontroli 
i realizacja materiałów pokontrolnych 
należała do Izby. Z kolei organizację 
kontroli, tematy kontroli oraz jej zakres 
i czas trwania, a w miarę potrzeby rów-
nież skład ekip kontrolnych i postępo-
wanie pokontrolne ustalano wspólnie. 
Jedną z form współpracy przewidzia-
ną w ustawie o NIK z 1980 r. było (po-
dobnie jak w poprzednich regulacjach) 

38 Ustawa z 8.10.1980 o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. nr 22 poz. 81.
39 Dz.U. nr 22 poz. 82, ze zm.
40 P. Daniel: Komentarz do Konstytucji…, op.cit. s. 23.
41 M. P. z 1981 r. nr 1 poz. 2.

współdziałanie z odpowiednimi jednost-
kami organizacyjnymi Najwyższej Izby 
Kontroli przy ustalaniu okresowych pla-
nów kontroli oraz ich realizacji. 

Obecnie obowiązująca ustawa o NIK de-
finiuje współpracę polegającą na prowadze-
niu kontroli wspólnie pod kierownictwem 
Najwyższej Izby Kontroli w sposób analo-
giczny jak w ustawie z 1980 r. W związku 
z brakiem przepisów określających jej zasa-
dy należy rozważyć, czy jest obecnie moż-
liwa do realizacji i w jaki sposób powinna 
przebiegać.

Zasady prowadzenia 
kontroli wspólnych
Kontrola wspólna w administracji rządo-
wej prowadzona jest na podstawie porozu-
mienia kierowników jednostek kontrolu-
jących, w którym określa się skład zespołu 
kontrolującego oraz wskazuje, który z or-
ganów będzie pełnił funkcję kierownika 
organu kontrolującego (art. 10 ust 2 usta-
wy o kontroli w administracji rządowej). 
Kontrolę prowadzoną wspólnie i pod kie-
rownictwem Najwyższej Izby Kontroli 
również powinno poprzedzać zawarcie 
stosownego porozumienia, choć zgod-
nie z ustawą o NIK nie jest to warunek 
nawiązania współpracy. Ustawodaw-
ca wprawdzie wprost wskazuje, że Izba 
pełnić będzie w kontrolach wspólnych 
funkcję kierownika, co znajduje uzasad-
nienie w pozycji ustrojowej NIK jako na-
czelnego organu kontroli państwowej, ale 
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pozostaje jeszcze wiele kwestii procedural-
nych, które powinny zostać uregulowane 
właśnie w zawartym porozumieniu (ter-
miny kontroli, liczba kontrolerów w ze-
spole, podział zadań itp.) i – co najważniej-
sze – zakres kontroli dla poszczególnych 
jej uczestników. 

NIK prowadzi kontrole na podstawie 
programu kontroli (kontrola planowa) 
lub tematyki kontroli (kontrola doraź-
na). Również dla kontroli wspólnej Izba 
musi opracować program lub tematykę 
kontroli. W sprawozdaniach z działalno-
ści Najwyższej Izby Kontroli możemy 
znaleźć informację, że kontrole wspólne 
z inną instytucją prowadzone są „na pod-
stawie programu stworzonego przez NIK 
i pod jej kierownictwem. Podmioty 
do badań wykonywanych przez inne 
organy są typowane także przez NIK, 
z uwzględnieniem założeń określonych 
w programie kontroli i na podstawie wła-
snego rozpoznania”42. Zarówno program, 
jak i tematyka kontroli są dokumenta-
mi chronionymi tajemnicą kontrolerską 
(art. 28a ust. 3 ustawy o NIK). Decy-
zja o udostępnieniu programu kontroli 
może zostać podjęta przez prezesa NIK 
„w uzasadnionych przypadkach”. Prowa-
dzenie kontroli wspólnej i chęć zapew-
nienia jednolitości jej ustaleń oraz ocen 
bez wątpienia wyczerpuje przesłanki 
do podjęcia takiej decyzji. Kontrolerzy 
z organów współpracujących z NIK po-
winni znać cel kontroli, odnoszący się 
nie tylko do realizowanych przez nich 
badań, ale całego procesu kontroli, 

42 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r.,   
<https://www.nik.gov.pl/plik/id,20101.pdf> (dostęp 27.7.2021). 

jej zakres, a w niektórych przypadkach 
także wskazówki metodyczne i wytyczne 
do ocen przyjętych przez Izbę. Ponie-
waż jednak zakres kontroli NIK może 
być znacznie szerszy niż kompetencje 
współpracującego organu, należy roz-
ważyć zasadność umożliwienia jego pra-
cownikom zapoznania się z całym progra-
mem kontroli. Odpowiedź na to pytanie 
będzie uzależniona od zakresu powierza-
nych im badań oraz kontroli planowanej 
do realizacji. W sytuacji, gdy część za-
gadnień będzie sprawdzana wyłącznie 
przez pracowników NIK, a zwłaszcza 
jeśli pracownicy innych organów kontroli 
nie mają uprawnień do kontroli pewnych 
zagadnień, udostępnianie im pełnego 
programu kontroli należy uznać za nie-
uzasadnione. W praktyce, informacje 
niezbędne do realizacji kontroli przez or-
gany współpracujące (m.in. cel i zakres 
kontroli, wykaz jednostek, istotne za-
gadnienia do zbadania itp.) są przeka-
zywane w odrębnym piśmie.

Ustawa o NIK nie przewiduje możli-
wości tworzenia zespołu kontrolnego, 
w skład którego wchodziłyby osoby nie-
będące pracownikami Izby. Artykuł 30 
ustawy o NIK wskazuje, że oprócz kon-
trolerów kontrolę mogą przeprowadzać 
także: prezes NIK, wiceprezesi oraz dy-
rektor generalny NIK. Korpus kontro-
lerski tworzą osoby zatrudnione w Izbie 
na stanowiskach wskazanych w art. 66a 
ustawy. Wystąpienie pokontrolne przygo-
towują i podpisują (razem z dyrektorem 
właściwej jednostki kontrolnej) osoby 
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prowadzące kontrole43. Ustawa o NIK 
nie daje więc podstaw do podpisywania 
wystąpień przez kogokolwiek innego, 
nawet w sytuacji prowadzenia wspólnej 
kontroli. 

Ustawa o NIK precyzuje obowiązki kie-
rownika jednostki kontrolowanej wyłącz-
nie wobec przedstawicieli Najwyższej Izby 
Kontroli, a część z nich przypisuje rów-
nież jej uczestnikom44. Uprawnienia kon-
trolerów z organów prowadzących kontrole 
wspólne z NIK i pod jej kierownictwem 
wynikają więc wyłącznie z przepisów statu-
ujących i regulujących ich funkcjonowanie. 
W rozumieniu ustawy o NIK, przedsta-
wiciele organów kontroli, rewizji i inspek-
cji, mimo że prowadzą kontrolę wspólną 
i pod kierownictwem NIK, mają mniej-
sze uprawnienia niż osoby uczestniczą-
ce w kontroli. W wypadku powołanych 
w kontroli biegłych i specjalistów ustawo-
dawca wprost wskazał, że kontroler może 
udostępnić im akta kontroli, równocześnie 
wskazując, że biegły i specjalista są obo-
wiązani do zachowania w tajemnicy infor-
macji, o których dowiedzieli się w związ-
ku z wykonywaniem zadań (art. 49 ust. 5 
ustawy o NIK). Podobnych postanowień 
nie znajdziemy w odniesieniu do osób pro-
wadzących kontrolę wspólną i pod kie-
rownictwem NIK. Ponieważ wszelkie 

43 Z zastrzeżeniem, że wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu RP, Marszałka 
Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz osób kierujących instytu-
cjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK, podpisuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli, a do mini-
stra oraz kierownika urzędu centralnego podpisuje wiceprezes. Stosownie do art. 53 ust. 5 ustawy o NIK, 
Prezes NIK może zastrzec dla siebie prawo do podpisania każdego wystąpienia pokontrolnego.

44 Stosownie do art. 49 ust. 5 biegłemu i specjaliście w trakcie kontroli przysługują uprawnienia określone 
w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy o NIK. 

45 Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa NIK z 5.2.2020 w sprawie szczegółowego trybu planowania, przygotowania, 
prowadzenia postępowania kontrolnego i realizacji wyników kontroli oraz zasad oceny jakości wykonania 
zadań kontrolnych w Najwyższej Izbie Kontroli (pkt 1.1. ppkt 2 lit. g załącznika nr 1).

informacje uzyskane przez pracownika 
NIK w związku z kontrolą są objęte ta-
jemnicą kontrolerską, to udostępnienie akt 
lub poszczególnych dokumentów wcho-
dzących w ich skład kontrolerom współ-
pracującym z NIK możliwe jest wyłącznie 
za zgodą prezesa NIK, a więc według pro-
cedury przewidzianej dla „innych osób”.

Kierownictwo NIK 
w trakcie kontroli wspólnych
Ustawa o NIK nie precyzuje w jaki sposób 
Izba powinna sprawować nadzór nad reali-
zowanymi wspólnie kontrolami. Zgodnie 
z zarządzeniem Prezesa NIK koordyno-
wanie wykonywania zadań kontrolnych 
z udziałem organów, o których mowa 
w art. 12 ustawy o NIK, wspólnie pod kie-
rownictwem Izby lub na jej zlecenie, na-
leży do zadań prezesa lub upoważnione-
go wiceprezesa NIK w ramach nadzoru 
nad kontrolami planowymi oraz doraźny-
mi45. Powyższa regulacja powinna jednak 
zostać doprecyzowana o wskazanie sposo-
bu tej „koordynacji”. Zasady te mogą zostać 
określone indywidualnie, w porozumie-
niach zawieranych z organami kontroli, 
rewizji i inspekcji. Ponieważ, jak wska-
zano powyżej, nie ma między NIK a in-
nymi organami kontroli organizacyjnego 
podporządkowania, a kontrole określane 
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mianem wspólnych w praktyce są prowa-
dzone przez odrębne składy kontrolerskie 
i kończą się samodzielnym opracowaniem 
raportów przez współpracujące organy, nie 
powinno się mówić o koordynacji kontroli 
wspólnych, a jedynie o pewnych aspektach 
koordynacji kontroli zleconych (i to tylko 
tych technicznych, jak data przekazania 
raportu końcowego).

Praktyka
Zgodnie z informacjami zawartymi w spra-
wozdaniach z działalności Najwyższej Izby 
Kontroli, liczba kontroli przeprowadza-
nych przez inne organy kontroli wspól-
nie, pod kierownictwem NIK, w latach 
2017–2019 wynosiła od czterech do ośmiu. 
Co ciekawe, 10 lat temu liczba wykazywa-
nych w sprawozdaniach kontroli wspól-
nych była wielokrotnie wyższa46. Analiza 
zamieszczonych w BIP wystąpień z takich 
kontroli wykazała, że kontrole realizowa-
ne przez organy współpracujące polegały 
między innymi na dokonywaniu wspólnych 
z pracownikami NIK oględzin (np. obiek-
tów budowlanych, zabezpieczeń przeciw-
pożarowych), dokonywaniu pomiarów 
(np. akustyki) lub badaniu dokumentacji 
(np. medycznej). W wystąpieniach pokon-
trolnych zazwyczaj przedstawiano wyniki 
tych badań wyłącznie jako opis stanu fak-
tycznego, wskazując jakie zalecenia po-
kontrolne przedstawił w swoim raporcie 
współpracujący organ kontroli. Nie pre-
zentowano więc ich jako części ustaleń 
jednej wspólnej kontroli, ale otrzymane 
wyniki innego organu. W konsekwencji, tak 

46 Przykładowo w sprawozdaniu za rok 2010 wykazano 59 kontroli wspólnych, a w kolejnym 54 takie kontrole.

prowadzone kontrole wspólne były w rze-
czywistości kontrolami zleconymi, których 
wyniki uwzględniono (opisano) w wystą-
pieniu NIK.

Podsumowanie
Analizując postanowienia ustawy o NIK, 
nie sposób nie zauważyć, że art. 12 pkt 2 
ustawy jedynie iluzorycznie wprowadza 
instytucję kontroli wspólnej, której re-
alizacja obecnie nie różni się od zlece-
nia kontroli i wykorzystania jej wyników 
w Informacjach o wynikach kontroli NIK. 
Również uzasadnienie dla obu tych typów 
współpracy jest analogiczne, gdyż mogą 
być podejmowane w wypadku koniecz-
ności skorzystania ze specjalistycznej 
wiedzy posiadanej przez pracowników 
danego organu kontroli, rewizji lub in-
spekcji. Ta forma współpracy jest więc 
pewnego rodzaju „pozostałością” po wcze-
śniejszych regulacjach prawnych i w prak-
tyce nie jest stosowana. Zmiana powyż-
szego stanu wymagałaby w szczególności 
wprowadzenia przepisów uprawniają-
cych do tworzenia jednej ekipy kontrol-
nej, składającej się z pracowników Izby 
oraz organów kontroli, rewizji lub inspek-
cji, a także umożliwiających wszystkim 
jej członkom podpisanie wspólnego wy-
stąpienia pokontrolnego. W ocenie Auto-
rów, realizując cele kontroli NIK, podobny 
efekt można uzyskać korzystając z innej 
formy współpracy, jaką jest zlecanie kon-
troli doraźnej, bądź też powołując w trak-
cie kontroli biegłych lub specjalistów, 
którymi mogą być również pracownicy 
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organów kontroli, rewizji i inspekcji47. 
Opinię tę potwierdza choćby to, że mimo 
braku przepisów umożliwiających w prak-
tyce prowadzenie kontroli wspólnych w ro-
zumieniu art. 12 ust. 2 ustawy o NIK, 
Izba nie formułowała dotychczas żadnych 
postulatów zmierzających do ich okre-
ślenia. Brak możliwości, ale także po-
trzeby prowadzenia kontroli wspólnych 
pod kierownictwem Izby uzasadnia po-
stawienie wniosku o wykreślenie art. 12 
ust. 2 ustawy o NIK, a więc o ograniczenie 
ustawowych form współpracy z organami 

47 S. Dziwisz: Odpowiedzialność karna biegłego powołanego w toku kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 3/2021, s. 71.

kontroli, rewizji i inspekcji do możliwości 
zlecania im kontroli doraźnych oraz żą-
dania od nich udostępnienia wyników 
przeprowadzonych kontroli. 
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dr MICHAŁ JĘDRZEJCZYK
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ABSTRACT
Joint Audits and Audits Led by NIK – an Unappreciated Cooperation Method 
or a Faulty Concept
The position of NIK as the Supreme State Audit Body, as set forth in the Constitution, pro-
vides the mandate to conduct audits that are broad in scope and coverage. Consequently, 
other audit and inspection bodies of the public administration and self-government are 
obliged to cooperate with NIK. Despite the mandatory nature, it should be regarded 
as an activity of equal audit bodies, since there is no organisational subordination be-
tween these bodies and NIK. The objective of the obligation to cooperate is to ensure 
effective and efficient performance of NIK’s statutory tasks. That is why the right 
to use such forms of cooperation is related to NIK’s audit engagements. As a result, 
the number of audited entities and cooperation (regarding the subject and scope) is 
limited to NIK’s statutory competences. The forms of cooperation are set forth in the 
Act of 23 December 1994 on the Supreme Audit Office, and one of them is conducting 
audits jointly or under NIK’s leadership. Since there are no detailed legal provisions 
to regulate the principles of such cooperation, this right is rarely used by NIK. The 
article is an attempt to define the concept of a joint audit and to differentiate it from 
an ad hoc audit. The objective of the article is also to define the opportunities of joint 
audits and to assess whether these are justified.

Stanisław Dziwisz, PhD,Advisor to the President of NIK
Michał Jędrzejczyk, PhD, Advisor to the President of NIK, Department of Finance 
and Finance Law, Catholic University of Lublin

Key words: joint audit, cooperation of audit bodies, audit order
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System zapobiegania i  zwalczania nadużyć finansowych na  szkodę 
Wspólnot Europejskich był w przeszłości oceniany jako nieefektywny. 
Zmianę przyniosło utworzenie w 1999 r. Urzędu ds. Zwalczania Nad-
użyć Finansowych (OLAF)1. Artykuł przybliża uprawnienia Urzędu, 
a także przedstawia relacje i zależności pomiędzy OLAF a innymi in-
stytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii Europejskiej. Uwagę 
poświęcono też usytuowaniu Urzędu i nowopowstałej Prokuratury Eu-
ropejskiej. Przeanalizowano dane dotyczące dochodzeń prowadzonych 
i zakończonych w ostatnich latach oraz współpracy OLAF z  instytu-
cjami państw członkowskich UE. Opisano współdziałanie z polskimi 
organami oraz dochodzenia prowadzone na terytorium RP.

OLAF w systemie kontroli 
Unii Europejskiej

Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych

MARCIN KRAWCZAK

Podstawy prawne       
Regulacje dotyczące zwalczania nadużyć 
finansowych na szkodę UE oraz funk-
cjonowania OLAF zawarte są w licz-
nych aktach prawa unijnego pierwotnego 

1 Skrót pochodzi od nazwy Urzędu w języku francuskim: L’Office européen de lutte antifraude, dalej  
także „Urząd”.

2 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. UE z 2016 r. C 202/47), zob. 
art. 325 TFUE (dawny art. 280 TWE), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri= 
CELEX:02016E/TXT-20200301&qid=1636818769083&from=EN> (dostęp 13.11.2021).

i wtórnego. Jako najważniejsze należy 
wskazać: 

 • art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej2, z którego wynika obowią-
zek ochrony interesów finansowych UE;

 • rozporządzenie (WE, Euratom) 
nr 2988/95 z 18 grudnia 1995 r. w sprawie 

kontrola i audyt   DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.49
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ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich3;

 • rozporządzenie Rady nr 2185/96 z 11 li-
stopada 1996 r. w sprawie kontroli na miej-
scu oraz inspekcji przeprowadzanych przez 
Komisję w celu ochrony interesów finan-
sowych Wspólnot Europejskich przed nad-
użyciami finansowymi i innymi niepra-
widłowościami4;

 • rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 
z 11 września 2013 r. dotyczące docho-
dzeń prowadzonych przez Europejski 
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finanso-
wych (OLAF) oraz uchylające rozporzą-
dzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu 
Europejskiego i Rady, a także rozporzą-
dzenie Rady (Euratom) nr 1074/19995, 
określające precyzyjnie cele, zadania, za-
sady dotyczące prowadzenia dochodzeń, 

3 Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 z 18.12.1995 w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. WE L 312/1), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/ 
?uri=CELEX:31995R2988&from=PL> (dostęp 14.11.2021). Zob. szerzej L. Marcinkowski: Ochrona inte-
resów finansowych Wspólnot Europejskich. Część I. Ewolucja i aspekty prawne, „Kontrola Państwowa” 
nr 1/2004, s. 64-65.

4 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z 11.11.1996 w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji 
przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nad-
użyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. WE L 292/2), <https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R2185&from=PL> (dostęp 14.12.2021). Zob. szerzej  
L. Marcinkowski: Ochrona… op.cit., s. 65-67.

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z 11.9.2013 dotyczące do-
chodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchyla-
jące rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (Dz.U. UE 2013 L 248/1), wersja skonsolidowana: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20210117&from=EN> (dostęp 13.11.2021).

6 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z 12.10.2017 wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie usta-
nowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. UE L 283/1), wersja skonsolidowana: <https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R1939-20210110&from=EN> (dostęp 13.11.2021).

7 Decyzja Komisji z 23.2.1994 r. ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Koordynacji w Zakresie Nadużyć  
Finansowych (94/140/WE) (Dz.U. WE L 61/27), wersja skonsolidowana: <https://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994D0140-20050317&from=EN> (dostęp 13.11.2021).

8 Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z 28.4.1999 ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nad-
użyć Finansowych (OLAF) (notyfikowana jako dokument nr SEC(1999) 802), (1999/352/WE, EWWiS, 
Euratom) (Dz.U. WE 1999 L 136/20), wersja skonsolidowana: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999D0352-20160101&from=EN> (dostęp 13.11.2021).

strukturę organizacyjną oraz relacje z in-
nymi instytucjami, organami, urzędami 
i agencjami UE;

 • rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 
z 12 października 2017 r. wdrażające 
wzmocnioną współpracę w zakresie usta-
nowienia Prokuratury Europejskiej6;

 • decyzję Komisji z 23 lutego 1994 r. usta-
nawiającą Komitet Doradczy ds. Koordy-
nacji w Zakresie Nadużyć Finansowych 
(94/140/WE)7;

 • decyzję Komisji Wspólnot Europejskich 
z 28 kwietnia 1999 r. ustanawiającą Eu-
ropejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF)8, określającą w spo-
sób ogólny przede wszystkim kompetencje 
i strukturę organizacyjną Urzędu;

 • decyzję Komisji z 2 czerwca 1999 r. 
dotyczącą zasad i warunków docho-
dzeń wewnętrznych w  odniesieniu 

OLAF w systemie kontroli Unii Europejskiej   kontrola i audyt
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do przeciwdziałania nadużyciom finan-
sowym, korupcji i wszelkim nielegalnym 
działaniom godzącym w interesy Wspól-
noty9;

 • porozumienie międzyinstytucjonal-
ne z 25 maja 1999 r. między Parlamen-
tem Europejskim, Radą Unii Europej-
skiej i Komisją Wspólnot Europejskich 
dotyczące dochodzeń wewnętrznych 
prowadzonych przez Europejski Urząd 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF)10, określające zasady postępo-
wania w wypadku dochodzeń prowadzo-
nych w powyższych instytucjach oraz 
wzór relewantnej regulacji skierowany 
do pozostałych instytucji, organów, urzę-
dów i agencji UE.

Utworzenie OLAF
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nad-
użyć Finansowych utworzono na mocy 
decyzji Komisji Wspólnot Europejskich 
(poprzedniczki Komisji Europejskiej, 
KE) z 28 kwietnia 1999 r. Akt ten okre-
śla jedynie zasadnicze kwestie związane 

9 Decyzja Komisji z 2.6.1999 dotycząca zasad i warunków dochodzeń wewnętrznych w odniesieniu do prze-
ciwdziałania nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim nielegalnym działaniom godzącym w interesy 
Wspólnoty (1999/396/WE, EWWiS, Euratom) (Dz.U. WE Nr L 149/57), <https://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D0396&from=PL> (dostęp 14.11.2021).

10 Porozumienie międzyinstytucjonalne z 25.5.1999 między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej 
i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczące dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski 
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. UE L 136/15), <https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999Q0531&from=PL> (dostęp 13.11.2021).

11 Zob. Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych,   
<https://ec.europa.eu/info/departments/european-anti-fraud-office_pl> (dostęp 7.8.2021).

12 Zob. Decyzja z 28.4.1999, pkt 1.
13 Szerzej na temat problemów związanych z funkcjonowaniem UCLAF zob. B. Quirke: OLAF’s role in the 

fight against fraud in the European Union: do too many cooks spoil the broth?, “Crime Law Soc Change”, 
53/2010, s. 97-98.

14 B. Srebro: Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, „Kantor Wydawniczy Zakamycze”, Kraków 
2004, s. 72.

15 M. Příborský: The new Commission anti-fraud strategy: revamped fight against fraud at EU level, “Era  
Forum”, 12 (3)/2011, s. 377.

z działalnością Urzędu, m.in. zadania, gwa-
rancję niezależności, władze i sposób dzia-
łania. Urząd, jako departament pomocniczy 
Komisji Europejskiej, realizuje kompetencje 
w obszarze zapobiegania i zwalczania nad-
użyć finansowych11. Pomimo utworzenia 
przez Komisję i wykonywania jej upraw-
nień, z założenia jest niezależny od niej 
i innych instytucji UE. Celem utworze-
nia OLAF było „zwalczanie nadużyć finan-
sowych i wszelkiej innej nielegalnej dzia-
łalności na szkodę interesów finansowych 
Wspólnot”12.

OLAF bezpośrednio zastąpił działającą 
tymczasowo Grupę Roboczą ds. Koordy-
nacji Zapobiegania Nadużyciom Finanso-
wym. Jej poprzednikiem była Jednostka 
ds. Koordynacji Zapobiegania Naduży-
ciom Finansowym (UCLAF)13. Utworzona 
w 1988 r., również będąca częścią Komisji 
WE jednostka, była krytykowana za brak 
skuteczności w zwalczaniu nadużyć finan-
sowych14. Pod koniec lat 90. XX w. Komisja 
przeżywała kryzys wewnętrzny i pojawiła 
się potrzeba zmian w jej strukturach15. Jej 
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członkowie zostali zmuszeni do ustąpienia, 
a jednocześnie rozpoczęto dyskusję nad 
utworzeniem nowego podmiotu odpowie-
dzialnego za ściganie nadużyć finansowych, 
pozostającego w strukturach Komisji, ale 
w pełni niezależnego16.

Obowiązek ochrony finansowych inte-
resów Unii wynika z prawa pierwotnego. 
Stanowi o tym art. 325 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
(dawny art. 280 Traktatu ustanawiające-
go Wspólnotę Europejską). Art. 325 TFUE 
jest jedynym przepisem rozdziału 6 TFUE 
zatytułowanego „Zwalczanie nadużyć fi-
nansowych”. Zgodnie z ust. 1 UE oraz jej 
państwa członkowskie są zobowiązane 
do ich zwalczania, a także wszelkich innych 
nielegalnych działań, które naruszają inte-
resy finansowe UE. Działalność ta powin-
na mieć charakter odstraszający oraz za-
pewniać skuteczną ochronę interesów fi-
nansowych Unii zarówno w państwach 
członkowskich, jak i w instytucjach, or-
ganach i jednostkach organizacyjnych 
UE17. W ust. 2 tego przepisu sprecyzo-
wano, że państwa członkowskie podejmu-
ją takie same środki w wyżej wskazanym 
celu, jak do ochrony własnych interesów 
finansowych18. W kolejnym zobligowa-
no państwa członkowskie do koordynacji 
działań w zakresie ochrony interesów fi-
nansowych Unii i zwalczania nadużyć fi-
nansowych, a także współpracy w tej dzie-
dzinie z KE. Dalsze przepisy (ust. 4 i 5 
art. 325 TFUE) są skierowane do instytucji 

16 Zob. B. Srebro: Ochrona…, op.cit., s. 70-71.
17 Zob. szerzej A.M.A. Popescu: Considerations concerning the Offences against the Financial Interests of Eu-

ropean Union, Conferinta Internationala de Drept, “Studii Europene si Relatii Internationale”, 2020, s. 322.
18 Zob. szerzej L. Marcinkowski: Ochrona…, op.cit., s. 60-62.

unijnych i stanowią m.in. o obowiązku 
przyjęcia niezbędnych służących temu 
środków (zarówno we wszystkich insty-
tucjach, organach, urzędach itp., jaki iw 
państwach członkowskich). W tym celu 
Parlament Europejski (PE) i Rada, dzia-
łając zgodnie ze zwykłą procedurą usta-
wodawczą i po konsultacji z Trybunałem 
Obrachunkowym, uchwalają niezbędne 
środki. Oprócz tego, Komisja we współ-
pracy z państwami członkowskimi kieru-
je corocznie do PE i Rady sprawozdanie 
w tej sprawie.

25 maja 1999 r. zawarto porozumie-
nie międzyinstytucjonalne między Par-
lamentem Europejskim, Radą Unii Eu-
ropejskiej i Komisją Wspólnot Europej-
skich dotyczące dochodzeń wewnętrznych 
prowadzonych przez OLAF. Jego celem 
było zagwarantowanie ich skuteczności. 
Najważniejsze instytucje UE wypracowały 
ogólne zasady związane z wykrywaniem 
nadużyć finansowych w ich strukturach 
oraz współpracą z OLAF w tej materii. 
Do porozumienia załączono wzór decy-
zji instytucji, organu, urzędu lub agencji 
dotyczącej „zasad i warunków dochodzeń 
wewnętrznych w odniesieniu do przeciw-
działania nadużyciom finansowym, ko-
rupcji i wszelkim nielegalnym działaniom 
szkodzącym interesom Wspólnot”. Projekt 
wzorcowej decyzji obejmuje takie kwe-
stie, jak określenie obowiązku współpracy 
z Urzędem, obowiązek udzielania informa-
cji pracownikom OLAF, pomoc ze strony 
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Biura ds. Bezpieczeństwa (lub innej podob-
nej jednostki w instytucji, organie, urzę-
dzie lub agencji), poinformowanie strony 
zainteresowanej (podejrzanej o nadużycia 
finansowe na szkodę Unii), obowiązek po-
informowania o zakończeniu dochodze-
nia bez podejmowania dalszych działań 
oraz kwestię związaną z uchyleniem im-
munitetu jurysdykcyjnego podejrzanemu 
kierownikowi, urzędnikowi lub pracow-
nikowi.

Dochodzenia 
prowadzone przez OLAF
Realizując swoje zadania OLAF prowadzi 
dochodzenia w trybie administracyjnym. 
Celem dochodzeń o takim charakterze 
było najprawdopodobniej wykluczenie 
prawnokarnego charakteru działalno-
ści Urzędu19. Dochodzenia prowadzi się 
w każdym przypadku, kiedy zachodzi po-
dejrzenie, że doszło do nieprawidłowości 
w wydatkowaniu środków z budżetu UE, 
bez względu na to, czy są one objęte sankcją 
karną20. Dochodzeniami są wszelkie inspek-
cje, kontrole lub inne środki mające na celu 
zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji 
i wszelkiej innej nielegalnej działalności 

19 J. Łacny: Kontrole funduszy Unii Europejskiej prowadzone przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nad-
użyć Finansowych (OLAF) – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15.12.2011 r., C-409/10, 
Hauptzollamt Hamburg-Hafen przeciwko Afasia Knits Deutschland GmbH, „Europejski Przegląd Sądowy”, 
listopad 2018, s. 49.

20 J. Kostić, S. Trošić: Digital Forensic Procedures of European Anti-fraud Office and Protection of Personal 
Data, “EU and Comparative Law Issues and Challenges” 1/2017, s. 33.

21 Zob. art. 1 ust. 1 i art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 883/2013.
22 Zob. szerzej J. Kostić, S. Trošić: Digital…, op.cit., s. 34.
23 Szerzej tę problematykę ujął B. Skwarka: OLAF w świetle przepisów wspólnotowych, „Kontrola Państwowa”  

nr 2/2004, s. 139-143.
24 Rozporządzenie nr 883/2013, art. 4.
25 ibid., art. 3.
26 Patrz przyp. 5.
27 B. Quirke: OLAF’s…, op.cit., s. 98

na szkodę interesów finansowych UE21. 
Prowadzi się je tylko w sprawach dotyczą-
cych środków Unii22. 

OLAF prowadzi dochodzenia wewnętrz-
ne i zewnętrzne23. Wewnętrzne mają miej-
sce w instytucjach, organach, urzędach 
i agencjach UE24, zaś zewnętrzne w pań-
stwach członkowskich oraz – na mocy od-
powiednich umów międzynarodowych 
– w państwach trzecich i w organizacjach 
międzynarodowych25.

Przebieg dochodzeń oraz status kontro-
lerów reguluje rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady nr 883/201326. 
Ten bezpośrednio stosowany akt prawa 
unijnego zastąpił rozporządzenie (WE) 
nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz rozporządzenie Rady (Eura-
tom) nr 1074/1999,. Przyjęcie nowej re-
gulacji miało na celu usystematyzowanie 
i uporządkowanie spraw związanych z pro-
wadzonymi dochodzeniami. Liczne i czę-
ste poprawki do wcześniej obowiązujące-
go rozporządzenia powodowały bowiem 
niepewność oraz wątpliwości co do kom-
petencji Urzędu27.

Pracownicy Urzędu są uprawnieni do 
prowadzenia kontroli na miejscu oraz 
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inspekcji w podmiotach gospodarczych. 
Organy państw członkowskich udzielają 
wówczas niezbędnej pomocy kontrole-
rom OLAF na wniosek Urzędu. Wsparcie 
może polegać m.in. na zapewnieniu dostę-
pu do wszelkich informacji i dokumentów 
w celu skutecznego wykonywania obo-
wiązków oraz umożliwieniu przeprowa-
dzenia kontroli na takich samych warun-
kach, jak pracownicy krajowych organów 
kontroli28.

Prowadząc dochodzenia wewnętrzne, 
Urząd ma prawo do natychmiastowego 
i niezapowiedzianego dostępu do wszel-
kich informacji będących w posiadaniu 
unijnych instytucji, organów, urzędów 
i agencji. Kontrolerzy mogą także sporzą-
dzać kopie i wyciągi ze wszelkich ksiąg 
i dokumentów finansowych tych pod-
miotów29. Podobnie jak w przypadku 
dochodzeń zewnętrznych, kontrolerzy 
mają prawo prowadzić kontrole na miej-
scu i inspekcje w pomieszczeniach pod-
miotów gospodarczych. 

O wszczęciu dochodzenia decyduje dy-
rektor generalny OLAF, jeżeli istnieją wy-
starczające podejrzenia wystąpienia nad-
użycia finansowego, korupcji lub wszelkiej 
innej nielegalnej działalności na szkodę 
interesów finansowych UE. Dochodze-
nia są wszczynane z urzędu lub na wnio-
sek instytucji, organu, urzędu lub agencji 
UE, a także państwa członkowskiego30. 
Dochodzeniami administracyjnymi kie-
ruje dyrektor generalny za pośrednictwem 

28 Rozporządzenie nr 883/2013, art. 3.
29 ibid., art. 4.
30 Zob. ibid., art. 5.
31 Zob. szerzej ibid., art. 11.

pracowników Urzędu. Kontrolerzy podej-
mują czynności po okazaniu pisemnego 
upoważnienia wydanego przez dyrektora 
generalnego. W czasie pracy są wspierani 
przez relewantne organy państw człon-
kowskich oraz instytucje, organy, urzędy 
i agencje UE. 

Zgodnie z ust. 5 art. 7 rozporządzenia 
nr 883/2013 „dochodzenia są prowadzone 
w sposób ciągły przez okres, który musi być 
proporcjonalny do okoliczności i złożoności 
sprawy”. Jednocześnie, niezamknięcie do-
chodzenia w terminie 12 miesięcy od dnia 
jego wszczęcia powoduje konieczność zło-
żenia do Komitetu Nadzoru sprawozdania, 
zawierającego m.in. wskazanie przyczyn tak 
długiego dochodzenia oraz podjętych środ-
ków naprawczych, zmierzających do jak naj-
szybszego jego zakończenia (ust. 8 tego sa-
mego przepisu). Po zakończeniu czynności 
kontrolnych dochodzenie jest zamykane, 
a z jego przebiegu i wyników sporządza 
się raport. Dyrektor generalny sporządza 
również zalecenia podjęcia określonych 
działań, w tym takich o charakterze dys-
cyplinarnym, administracyjnym, finan-
sowym lub sądowym, przez odpowiednie 
instytucje, organy, urzędy lub agencje UE 
albo instytucje i organy państwa człon-
kowskiego31.

Jako przykład dochodzenia zewnętrz-
nego można wskazać sprawę chorwac-
kiego przedsiębiorstwa, które otrzymało 
1,3 mln euro dotacji z Europejskiego Fun-
duszu Rolniczego Gwarancji na budowę 
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winnicy32. Zgodnie z prawem unijnym 
oraz prawem krajowym w takim wy-
padku beneficjent nie jest zobligowany 
do przeprowadzenia postępowania kon-
kursowego w celu wyłonienia wykonawcy 
robót, ale zgodnie z chorwackim prawem 
wewnętrznym zobowiązany jest unikać 
konfliktu interesów. Tymczasem jako wy-
konawcę umowy opiewającej na 3 mln euro 
wybrał spółkę niezatrudniającą pracow-
ników, która następnie zleciła podwyko-
nawstwo podmiotowi należącemu do syna 
właściciela przedsiębiorstwa, które otrzy-
mało dotację. W związku z oczywistym 
naruszeniem przepisów dotyczących uni-
kania konfliktów interesów OLAF skie-
rował zalecenie do Dyrekcji Generalnej 
KE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiej-
skich, aby odzyskać pełną kwotę dotacji. 
Natomiast do chorwackiej prokuratury 
skierowano zalecenie wszczęcia postępo-
wania karnego przeciwko beneficjentowi, 
wykonawcy i podwykonawcy.

Za przykład dochodzenia wewnętrznego 
może posłużyć sprawa nienależnie pobra-
nych dodatków edukacyjnych przez niektó-
rych pracowników Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (EBI)33. Przeprowadzo-
na w ścisłej współpracy z EBI kontrola 
wykazała, że 45 pracownikom nienależ-
nie wypłacono dodatki na łączną kwotę 
1,6 mln euro. Miało to miejsce w latach 
2017–2018 i wynikało częściowo z niepre-
cyzyjnych regulacji dotyczących kryteriów 

32 Zob. Raport OLAF z 2020 r., s. 14-15, <https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/default/files/olaf 
_report_2020_en.pdf> (dostęp 16.11.2021).

33 ibid., s. 31-32.
34 Zob. szerzej J. Ruszkowski: Position of OLAF in a multi-level governance system of the European Union, 

„Przegląd Europejski” nr 3 (53)/2019, s. 111-112.

nabycia uprawnienia do dodatku. Ponadto 
dochodzenie wykazało, że 26 pracowników 
EBI złożyło nieprecyzyjną deklarację do-
tyczącą osób będących na ich utrzymaniu, 
a trzech wprowadziło w błąd administrację 
posługując się fałszywymi dokumentami. 
W przypadku pierwszej grupy OLAF za-
lecił postępowanie dyscyplinarne, w od-
niesieniu do drugiej zalecenie obejmowa-
ło wstąpienie na drogę sądową. Do czasu 
zakończenia dochodzenia EBI odzyskał 
ok. 600 mln euro. 

Struktura organizacyjna
Komisja Wspólnot Europejskich w mo-
mencie tworzenia OLAF kładła duży na-
cisk na niezależność tego urzędu. Potwier-
dzono to już w art. 3 decyzji ustanawiają-
cej OLAF. Co istotne, OLAF z założenia 
jest w pełni niezależny również od KE, 
pomimo że jest jej częścią. Jest to o tyle 
ważne, że kontrolerzy Urzędu mają upraw-
nienia również do prowadzenia dochodzeń 
w Komisji Europejskiej34. Należy zdawać 
sobie sprawę z tego, że KE może uchylić 
decyzję swojej poprzedniczki z 1999 r. 
i rozwiązać OLAF. Takie działanie jed-
nak z pewnością spotkałoby się ze sprze-
ciwem pozostałych instytucji oraz państw 
członkowskich. Komisja byłaby narażona 
na podejrzenia o próbę ukrywania cze-
goś i usuwania niewygodnego dla siebie 
podmiotu. Dlatego te potencjalne poli-
tyczne konsekwencje rozwiązania OLAF 
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lub znaczącego ograniczenia jego kom-
petencji stanowi najskuteczniejsze po-
zaprawne zabezpieczenie niezależności 
i prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Na czele Urzędu stoi dyrektor general-
ny. Jego kadencja trwa siedem lat i nie jest 
odnawialna35. Mianuje go KE spośród kan-
dydatów wpisanych na listę uzgodnioną 
przez PE i Radę. Dyrektor generalny nie 
zwraca się o instrukcje do żadnego rządu, 
instytucji, organu, urzędu lub agencji Unii 
ani ich nie przyjmuje. Jak wspomniano 
wcześniej, decyduje m.in. o wszczęciu do-
chodzenia, które jest prowadzone pod jego 
kierownictwem, a kończy się przyjęciem 
raportu z jego przebiegu i dokonanych usta-
leń. Mogą z niego wynikać zalecenia pod-
jęcia określonych działań przez państwa 
członkowskie, a także unijne instytucje, 
organy, urzędy i agencje.

W celu zapewnienia skuteczności docho-
dzeń oraz niezależności OLAF, utworzono 
Komitet Nadzoru (KN). Jego wpływ na 
funkcjonowanie Urzędu polega głównie na 
przekazywaniu dyrektorowi generalnemu 
opinii i zaleceń w obszarze sprawowania 
funkcji dochodzeniowej, przede wszyst-
kim dotyczących priorytetów OLAF oraz 
czasu trwania dochodzeń36. Komitet nie 
może natomiast ingerować w przebieg do-
chodzeń będących w toku. KN składa się 
z pięciu członków, których niezależność 
gwarantuje mianowanie za wspólnym po-
rozumieniem Parlamentu Europejskie-
go, Rady i Komisji. Członkiem Komitetu 

35 Art. 17 rozporządzenia nr 883/2013.
36 ibid., art. 15.
37 ibid., art. 15 ust. 2.
38 Zob. szerzej m.in. L. Marcinkowski: Parlamentarna kontrola wykonania budżetu Wspólnot Europejskich, 

„Kontrola Państwowa” nr 2/2003, s. 16-34.

Nadzoru może zostać wyłącznie osoba po-
siadająca doświadczenie w pracy na stano-
wiskach wysokiego szczebla w organach 
sądowych lub dochodzeniowych lub w in-
nych podmiotach, których działalność jest 
zgodna z działalnością OLAF37. Kaden-
cja członków Komitetu trwa pięć lat i jest 
nieodnawialna. W ustępie 7 art. 15 roz-
porządzenia nr 883/2013 zawarto zakaz 
zwracania się o instrukcje i przyjmowania 
ich od rządów oraz instytucji, organów, 
urzędów lub agencji UE.

Zgodnie z  art.  6 ust.  1 decyzji 
nr 1999/352 „Dyrektor generalny Urzę-
du wykonuje wobec pracowników Urzędu 
nadane mu uprawnienia organu powołu-
jącego i organu uprawnionego do zawie-
rania umów o pracę”. Jest on również od-
powiedzialny za wykorzystanie środków 
budżetowych przysługujących Urzędo-
wi (ust. 3). Nie dotyczy to jednak środ-
ków budżetowych dotyczących członków 
Komitetu Nadzoru. Celem tej regulacji 
jest zapewnienie KN większej niezależno-
ści i niedopuszczenie do sytuacji, w której 
to od dyrektora generalnego zależałyby 
wypłaty dla organu nadzorczego.

OLAF a inne podmioty  
uprawnione do kontroli środków UE
W systemie instytucjonalnym UE istnieje 
dość szeroka grupa podmiotów uprawnio-
nych do kontroli interesów finansowych 
Unii. Znajdują się w niej najważniejsze 
instytucje – m.in. PE, KE, Rada i TSUE38. 
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W niniejszym artykule zdecydowano jed-
nak ograniczyć rozważania do dwóch pod-
miotów – Prokuratury Europejskiej i Eu-
ropejskiego Trybunału Obrachunkowe-
go (ETO). Wybór ten jest podyktowany 
kompetencjami zbliżonymi do OLAF oraz 
współpracą z tym urzędem.

Sytuacja prawna OLAF uległa pew-
nym zmianom po wdrożeniu wzmocnio-
nej współpracy w zakresie ustanowienia 
Prokuratury Europejskiej. Rozpoczęła ona 
działalność 1 czerwca 2021 r. jako organ 
UE. Funkcjonuje na zasadzie wzmocnio-
nej współpracy. Do projektu przystąpi-
ło 20 spośród 27 państw członkowskich 
UE, a zatem zakres zastosowania rozporzą-
dzenia 2017/1939 nie obejmuje całej Unii 
(w przeciwieństwie do działalności OLAF). 
W grupie państw, które nie uczestniczą 
w tym mechanizmie jest również Polska.

Z uwagi na krótki okres funkcjonowania, 
trudno jest określić rzeczywisty wpływ 
na aktywność OLAF. Można natomiast 
pokusić się o zwięzłe przedstawienie zależ-
ności pomiędzy tymi dwoma podmiotami 
w sferze prawnej. Prokuratura Europejska 
została ustanowiona w celu dochodzenia, 
ścigania i stawiania przed sądem sprawców 
i współsprawców przestępstw narusza-
jących interesy finansowe UE. Jej dzia-
łalność obejmuje głównie przestępstwa 
określone w dyrektywie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w sprawie zwalczania 
za pośrednictwem prawa karnego nadużyć 

39 Zob. szerzej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z 5.7.2017 w sprawie zwalczania 
za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. UE Nr 198/29), 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1371&from=PL> (dostęp 
13.11.2021).

40 Właściwość rzeczowa Prokuratury Europejskiej została precyzyjnie określona w art. 22 rozporządzenia 
2017/1939.

na szkodę interesów finansowych Unii39. 
Chodzi np. o te zwizane z wykorzysta-
niem środków z budżetu Unii w ramach 
procedury zamówień publicznych lub 
zapłatę należnego podatku VAT. Katalog 
przestępstw przeciwko interesom finan-
sowym UE obejmuje m.in. podrabianie 
dokumentów i oświadczeń, nieujawnia-
nie informacji oraz niewłaściwe wykorzy-
stanie środków z Unii. Przedmiotem za-
interesowania Prokuratury Europejskiej 
jest przede wszystkim umyślne działa-
nie lub zaniechanie związane z terytorium 
co najmniej dwóch państw członkowskich, 
gdy wartość szkody wynosi co najmniej 
10 milionów euro40. 

Poza kwestią zasięgu terytorialne-
go, można dostrzec różnice w kategorii 
spraw objętych kompetencjami dwóch 
porównywanych podmiotów. Co praw-
da walka z nadużyciami na szkodę intere-
sów finansowych UE jest wspólnym mia-
nownikiem, jednakże w przypadku OLAF 
nie ma ograniczeń w wartości szkody po-
niesionej w wyniku nadużycia finansowego 
oraz wymogu popełnienia czynu w co naj-
mniej dwóch państwach członkowskich. 
Prokuratura ma ponadto szerszy zakres 
działań niż OLAF. Oprócz prowadzenia 
dochodzeń, jest uprawniona do ścigania 
i stawiania przed sądem sprawców prze-
stępstw. Inny był także cel utworzenia 
obu podmiotów. OLAF, jako część Ko-
misji Europejskiej, ma przede wszystkim 
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za zadanie prowadzić kontrole i inspek-
cje w celu wykrycia korupcji, nadużyć fi-
nansowych itd. Zadaniem Prokuratury 
jest doprowadzenie do wykrycia i skazania 
sprawców przestępstw. Ma ona stać się 
częścią europejskiego wymiaru sprawiedli-
wości i swoistą imitacją prokuratur państw 
członkowskich41. Najbardziej podstawo-
wą różnicą jest jednak to, że Prokuratura 
Europejska prowadzi działania w obsza-
rze prawa karnego, zaś OLAF prowadzi 
dochodzenia administracyjne.

Nie sposób nie zauważyć pewnego uprzy-
wilejowania Prokuratury Europejskiej. 
Zgodnie z art. 101 ust. 1 zd. 1 rozporzą-
dzenia 2017/1939 „Prokuratura Europej-
ska ustanawia i utrzymuje bliskie stosunki 
z OLAF, oparte na wzajemnej współpra-
cy w ramach ich zakresów obowiązków 
i na wymianie informacji”. Zdanie drugie 
tego artykułu precyzuje jednak, że to OLAF 
ma uzupełniać i wspierać działania Pro-
kuratury Europejskiej. Jak wynika z ust. 2 
tego artykułu, jeżeli Prokuratura prowadzi 
postępowanie, OLAF nie może wszcząć 
dochodzenia administracyjnego w tej spra-
wie. Współpraca pomiędzy Prokuraturą 
Europejską a OLAF nie przebiega na rów-
nych zasadach. OLAF jest zobowiązany 
do wspierania i uzupełniania działań Pro-
kuratury, natomiast ta może przekazywać 
Urzędowi informacje, i to jedynie dotyczące 

41 Zob. szerzej M. Królikowski, K.W. Ujazdowski: Spór o kształt Prokuratury Europejskiej, „Forum Prawnicze” 
nr 4/2013, s. 32.

42 Zob. art. 101 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 2017/1939.
43 ibid., art. 110 ust. 3.
44 Zob. art. 287 ust. 2 TFUE.
45 ibid., art. 285.
46 Zob. szerzej S. Mitrowski: Europejski Trybunał Obrachunkowy – organ kontrolny w systemie instytucjonalnym 

Wspólnot Europejskich, „Studia Europejskie” nr 4/2006, s. 107 i n.

spraw, w których nie zamierza prowadzić 
postępowania42. Oznacza to, że prawo 
unijne przyznaje wyraźne pierwszeństwo 
i uprzywilejowaną pozycję Prokuraturze 
Europejskiej, a jednocześnie ogranicza kom-
petencje OLAF, czyniąc z niego w pewnym 
stopniu asystenta Prokuratury Europejskiej. 
Z drugiej strony, OLAF może prowadzić 
dochodzenia, w tym kontrole na miejscu 
i inspekcje w sprawie nieprawidłowości 
godzących w interesy finansowe UE, zwią-
zane z wydatkami prowadzonymi przez 
Prokuraturę Europejską43.

OLAF, ze względu na uprawnienia 
kontrolne, może być także porównywa-
ny z ETO. Utworzony na mocy Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „kon-
troluje legalność i prawidłowość docho-
dów i wydatków oraz upewnia się co do 
należytego zarządzania finansami. Czyniąc 
to, sygnalizuje w szczególności wszelkie 
nieprawidłowości”44. W skład Trybuna-
łu wchodzi po jednym obywatelu każ-
dego państwa członkowskiego45. Wbrew 
nazwie, nie ma sądowego charakteru46. 
ETO pełni funkcję niezależnego podmio-
tu uprawnionego do kontroli wydatków 
UE. Współpraca OLAF z Trybunałem 
przebiega jednak inaczej niż z Prokura-
turą Europejską. Przede wszystkim jego 
kompetencje są znacznie szersze i obejmują 
kontrolę wszelkich wpływów, wydatków 
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i rozliczeń z unijnego budżetu. Tymcza-
sem zadaniem OLAF jest prowadzenie 
dochodzeń jedynie w wypadku podej-
rzenia nadużyć finansowych. Współpra-
cę Europejskiego Trybunału Obrachun-
kowego i Urzędu reguluje decyzja ETO 
z 14 września 2017 r. nr 43-2017. W razie 
podejrzenia oszustwa, korupcji lub nad-
użycia finansowego na szkodę Unii, Try-
bunał informuje o tym OLAF47. Zgodnie 
z art. 5 decyzji, prezes ETO zwraca się co-
rocznie do Urzędu o informację w sprawie 
aktualnego statusu przekazanej sprawy 
oraz poczynionych ustaleń. 

Zupełnie inna jest także rola i pozycja 
ustrojowa obu podmiotów. ETO jest in-
stytucją UE, ustanowioną na mocy TFUE. 
Jest organem kolegialnym, składającym 
się z izb, obradującym na posiedzeniach48. 
Na marginesie rozważań warto wskazać, 
że kolegialność Trybunału powoduje brak 
jednolitości celów i prowadzonych kon-
troli. W literaturze wskazuje się, że taka 
struktura ETO ogranicza jego skutecz-
ność, gdyż każdy z członków ma trochę 
inne spojrzenie na sposób funkcjonowa-
nia instytucji49. OLAF jest natomiast 

47 Decision No 43-2017 on cooperation between the European Court of Auditors (ECA) and the European 
Anti-Fraud Office (OLAF) concerning cases of suspected fraud identified by the ECA during its audit work 
or provided to it as unsolicited denunciations from third parties, art. 2, <https://www.eca.europa.eu/Lists/
ECADocuments/DEC43_2017/DEC43_2017_EN.pdf> (dostęp 23.8.2021).

48 Zob. szerzej Regulamin Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej (Dz.U. UE Nr L 103/1), wersja 
skonsolidowana: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010Q0423(01)- 
20201214&from=EN> (dostęp 13.11.2021).

49 Zob. m.in. J. Mazur: Samoocena i zewnętrzna ocena Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, „Kontrola 
Państwowa” nr 2/2009, s. 139-140.

50 Szerzej na temat roli ETO w systemie kontroli wydatkowania środków z budżetu UE zob.: J. Łacny: Zasada 
należytego zarządzania finansami Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa” nr 3/2014, s. 104-118.

51 Art. 287 ust. 1 TFUE.
52 ibid., art. 287 ust. 4.
53 Europejski Trybunał Obrachunkowy, <https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/

european-court-auditors_pl> (dostęp 23.8.2021).

urzędem ustanowionym na mocy decy-
zji KE, co już stawia go na dużo niższej 
pozycji. Inny jest również zakres działań 
oraz skala oddziaływań obu podmiotów 
na funkcjonowanie UE. ETO jako jedna 
z najważniejszych instytucji UE sprawuje 
kontrolę nad wszelkimi rachunkami Unii. 
OLAF wykonuje natomiast zadania KE 
w zakresie przeciwdziałania i wykrywa-
nia nadużyć finansowych. W kompeten-
cjach i działaniach OLAF i ETO można 
zaobserwować także pewne podobieństwa. 
Oba podmioty mają miejsce w systemie 
kontroli finansów UE50. ETO przedkłada 
PE i Radzie poświadczenie wiarygodności 
rachunków oraz legalności i prawidłowości 
wykazanych na nich operacji51. Sygnalizuje 
także wszelkie nieprawidłowości. ETO spo-
rządza roczne sprawozdania po zamknię-
ciu każdego roku budżetowego i przesyła 
je unijnym instytucjom52. Przeprowadza 
trzy rodzaje kontroli: kontrole finansowe 
(weryfikujące prawidłowość przepływów 
finansowych), kontrole zgodności wykona-
nych transakcji z prawem UE oraz wyko-
nywania zadań (pod kątem optymalnego 
sposobu osiągnięcia zakładanego celu)53. 
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W zależności od rodzaju kontroli inne 
są m.in. jej kryteria, cel i metodyka. Różny 
jest także obszar badawczy poszczególnych 
rodzajów kontroli oraz oparcie naukowe 
badanych rachunków, transakcji, działań 
itp.54 ETO prowadzi kontrole wydatków 
z budżetu UE również w państwach człon-
kowskich55. W tym celu podejmuje współ-
pracę z najwyższymi organami kontroli 
państw członkowskich (NOK)56. W Polsce 
Trybunał jest wspierany przez Najwyższą 
Izbę Kontroli57.

Na  marginesie rozważań należy 
wspomnieć, że art. 13 rozporządzenia 
nr 883/2013 obliguje Urząd do współdzia-
łania z Europejską Jednostką Współpracy 
Sądowej (agencja UE, w skrócie EURO-
JUST) oraz Agencją Unii Europejskiej ds.  
Współpracy Organów Ścigania (Europol)58. 
Współpraca ta polega m.in. na wymianie in-
formacji o charakterze operacyjnym, stra-
tegicznym lub technicznym. W przypadku 
wykrycia nadużycia finansowego, które 
może stanowić poważne przestępstwo, 

54 Zob. szerzej K. Zalega: Programowanie kontroli wykonania zadań w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, 
„Kontrola Państwowa” nr 3/2005, s. 3-20.

55 Szerzej ta kwestia została omówiona w: J. Mazur: Udział najwyższych organów kontroli państw Unii Europej-
skiej w kontrolach Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, „Kontrola Państwowa” nr 6/2007, s. 130-135.

56 J. Mazur: Współdziałanie najwyższego organu kontroli państwa członkowskiego Unii Europejskiej z Europej-
skim Trybunałem Obrachunkowym, „Kontrola Państwowa” nr 6/2004, s. 3-4.

57 Zob. szerzej J. Mazur: Uwarunkowania współpracy NIK i ETO, „Kontrola Państwowa” nr 6/2011, s. 122-128.
58 Zob. szerzej L.K. Paprzycki: Cooperation of national prosecutors, investigation agencies and judicial author-

ities with the EU institutions in subsidy cases [w:] Fight against EU Fraud. Administrative and Criminal Law 
Issues, C. Nowak (red.), “Wolters Kluwer Polska”, Warszawa 2011, s. 111-122.

59 Zob. szerzej Á. Gutiérrez Zarza: The European Anti-Fraud Office (OLAF) [w:] Exchange of International and 
Data Protection in Cross-border Criminal Proceedings in Europe, Á. Gutiérrez Zarza (red.), “Springer-Ver-
lag”, Berlin Heidelberg 2015, s. 105.

60 Anti-fraud Coordination Service (AFCOS), <https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/afcos_pl> 
(dostęp 29.8.2021). Zob. szerzej A. Baldan: Rola i zadania Anti Fraud Co-ordination Service (AFCOS),  
[w:] Instytucje i instrumenty prawne w walce z przestępczością przeciwko interesom finansowym Unii Euro-
pejskiej – prawo krajowe i perspektywa europejska, M. Hudzik (red.), C. Nowak (red.), Wydawnictwo Towa-
rzystwa Badawczego Prawa Europejskiego, Warszawa 2004, s. 149-173. Polska nazwa AFCOS powstała 
na potrzeby niniejszego artykułu, jest to tłumaczenie własne autora.

OLAF przekazuje materiały z dochodzenia 
dwóm wspomnianym agencjom59.

OLAF w Polsce
Wykonywanie zadań związanych z pro-
wadzeniem dochodzeń zewnętrznych 
byłoby trudne lub wręcz niemożliwe 
bez współpracy z instytucjami i organa-
mi w państwach członkowskich. Może 
mieć charakter systemowy (koordynacja 
unijnej polityki nastawionej na zwalcza-
nie nadużyć finansowych) oraz doraźny 
(w trakcie poszczególnych dochodzeń). 
W ramach współpracy systemowej należy 
wyróżnić dwa podmioty: Komitet Dorad-
czy ds. Koordynacji w Zakresie Nadużyć 
Finansowych (COCOLAF) oraz Służbę 
Koordynacji w Zakresie Nadużyć finanso-
wych (AFCOS)60. Obie jednostki skupiają 
relewantne organy państw członkowskich 
i mają za zadanie koordynować współpracę 
OLAF z państwami członkowskimi w za-
kresie zapobiegania i zwalczania nadużyć 
finansowych. 
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COCOLAF ustanowiono, aby służył do-
radztwem KE61. W skład Komitetu wcho-
dzi po dwóch przedstawicieli każdego pań-
stwa członkowskiego. Na czele COCOLAF 
stoi przedstawiciel KE, a za prowadzenie 
sekretariatu Komitetu również odpowiada 
Komisja. COCOLAF wykonuje zadania 
wyrażając opinie w sprawach przedłożo-
nych przez Komisję. Na uwagę zasługu-
je, że KE nie ma obowiązku konsultować 
się z Komitetem w sprawach dotyczących 
nadużyć finansowych, a jedynie może za-
sięgnąć jego opinii. 

Podstawą działania AFCOS jest art. 12a 
rozporządzenia nr 883/2013. Są to jednostki 
wyznaczane przez państwa członkowskie, 
koordynujące zwalczanie nadużyć finanso-
wych na ich terenie. Celem tworzenia jedno-
stek jest „ułatwienie skutecznej współpracy 
i wymiany informacji z Urzędem, w tym wy-
miany informacji o charakterze operacyj-
nym”62. Pomoc udzielana OLAF przez jed-
nostki krajowe polega przede wszystkim 
na ułatwianiu prowadzenia dochodzeń, 
do czego zobowiązują państwa członkow-
skie przepisy rozporządzenia. Wsparcie 
udzielane jest Urzędowi na jego wniosek. 

Przedstawicielem RP w obu grupach 
jest  Departament Audytu Środków 
Publicznych Ministerstwa Finansów63. 

61 Zob. decyzję Komisji z 23.2.1994 ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Koordynacji w Zakresie Nadużyć 
Finansowych (94/140/WE) (Dz.U. WE L 61/27), wersja skonsolidowana: <https://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994D0140-20050317&from=EN> (dostęp 17.11.2021).

62 Art. 12a ust. 1 rozporządzenia nr 883/2013.
63 Zob. szerzej Policy Cooperation with EU Member States, <https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/ 

working-with-eu/policy-cooperation-with-eu-member-states_pl> (dostęp 29.8.2021).
64 Zob. szerzej rozporządzenie Rady Ministrów z 1.7.2003 w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Zwalczania 

Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (Dz.U. z 2003 r. 
nr 119 poz. 1113, ze zm.).

65 Zob. Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Finansów, Kompetencje komórki AFCOS w zakresie 
koordynacji zwalczania nadużyć finansowych, październik 2019 r., <https://www.pois.gov.pl/media/80370/
kompetencje.pdf> (dostęp 14.9.2021).

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 
z 1 lipca 2003 r. został ustanowiony Pełno-
mocnik rządu do spraw zwalczania niepra-
widłowości finansowych na szkodę Rze-
czypospolitej Polskiej lub Unii Europej-
skiej. Do jego zadań należy inicjowanie, 
koordynacja i realizacja działań mających 
na celu zabezpieczenie interesów finan-
sowych RP i UE64. Pełnomocnik opiniu-
je projekty aktów prawnych dotyczących 
ochrony interesów finansowych RP i UE, 
a także może przedstawiać Radzie Mini-
strów własne projekty aktów prawnych 
w tym przedmiocie.

Współpraca doraźna obejmuje wiele 
podmiotów. Do współpracy z OLAF 
zobowiązane są m.in. Policja i Prokura-
tura65. W Prokuraturze Krajowej i Ko-
mendzie Głównej Policji istnieją biura 
odpowiedzialne za współpracę z OLAF. 
Urząd prowadząc dochodzenia korzysta 
także z pomocy poszczególnych departa-
mentów Ministerstwa Finansów i Krajo-
wej Administracji Skarbowej. Współpracę 
przy wykonywaniu czynności przez kon-
trolerów zapewniają również Najwyższa 
Izba Kontroli oraz Centralne Biuro An-
tykorupcyjne. 

W 2020 r. zakończono 9 dochodzeń ze-
wnętrznych dotyczących wykorzystania 
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funduszy regionalnych prowadzonych 
na terenie Polski, z czego w dwóch przy-
padkach wydano rekomendacje66. Pierw-
sza z tych wartości plasuje nasze państwo 
na piątym miejscu, natomiast ważniejsza 
jest ta druga liczba. Więcej rekomendacji 
wystosowano m.in. w dochodzeniach 
prowadzonych we Włoszech, Bułgarii, 
na Słowacji, w Rumunii oraz we Francji. 
W latach 2016˗2020 na terytorium RP 
wykryto łącznie 4485 nieprawidłowo-
ści związanych z wykorzystaniem środ-
ków unijnych w obszarach Europejskich 
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyj-
nych oraz Funduszy Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W 25 przypad-
kach postępowania zostały zakończone 
wydaniem rekomendacji. Jest to drugi 
wynik w UE po Hiszpanii, co pokazuje 
skuteczność i efekty współpracy OLAF 
z odpowiednimi instytucjami w Polsce. 

Efektem tej współpracy było m.in. wy-
krycie międzynarodowego przemytu 
ponad 5 ton tytoniu67. W tym przypad-
ku towar został wysłany z Dubaju i przez 
Belgrad trafił do Gdańska. W proceder 
zaangażowane było także węgierskie 
przedsiębiorstwo. Dzięki współdziała-
niu polskiego urzędu celnego i OLAF 
towar został skonfiskowany. W 2020 r. 
wykryto proceder zaniżania deklaro-
wanej wartości transportowanych to-
warów w celu zapłaty niższego podat-
ku VAT i ceł przywozowych. Ta sprawa 
dotyczyła towarów trafiających z Chin 
do kilku państw UE, w tym Polski. Dzięki 

66 Raport OLAF z 2020 r., s. 13.
67 Zob. ibid., s. 25.
68 ibid., s. 30-31.
69 Tamże, s. 12, 

współpracy z instytucjami krajowymi 
w Polsce, Czechach i na Słowacji ustalo-
no, że towary o zaniżonej wartości dekla-
rowanej były transportowane do innych 
państw członkowskich, niż te wskazane 
w deklaracji. W ten sposób udaremniono 
oszustwo, na którym UE miała stracić 
blisko 40 mln euro, a sprawa dotyczy-
ła łącznie co najmniej siedmiu państw 
członkowskich68. 

Podsumowanie
Na zakończenie warto zwrócić uwagę 
na dane dotyczące praktycznego wymia-
ru funkcjonowania Urzędu. W tej części 
zaprezentowane zostały informacje doty-
czące dochodzeń z ostatnich czterech lat, 
będące niejako podsumowaniem teore-
tycznych kwestii poruszonych na łamach 
artykułu. Zgodnie z treścią corocznego 
raportu przygotowanego przez OLAF, 
w 2020 r. Urząd zakończył 230 docho-
dzeń, wydając łącznie 375 zaleceń skiero-
wanych do instytucji, organów, urzędów 
i agencji UE oraz do państw członkowskich. 
W wyniku działań podjętych przez kontro-
lerów wykryto nieprawidłowości na łącz-
ną kwotę 293,4 mln euro i o zwrot ta-
kiej kwoty do unijnego budżetu wystą-
pił Urząd. W tym samym okresie OLAF 
wszczął 290 dochodzeń, w następstwie 
1098 wstępnych analiz przeprowadzonych 
przez pracowników69.

Z danych przedstawionych w tabeli 
wynikają przede wszystkim następujące 
kwestie. Po pierwsze, w 2020 r. wzrosła 
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liczba wszczętych dochodzeń, których 
wartość w poprzednich latach utrzy-
mywała się na zbliżonym poziomie. Jed-
nocześnie spadła liczba wstępnych ana-
liz kontrolerów OLAF, po przeprowa-
dzeniu których podejmowano decyzję 
o ewentualnym wszczęciu dochodzenia, 
a tym samym znacząco zmienił się stosunek 
ich liczby do podjętych analiz wstępnych. 
Po drugie, zgodnie z informacjami przed-
stawionymi w tabeli, w 2020 r. znacznie 
wzrosła liczba zakończonych dochodzeń 
oraz liczba skierowanych zaleceń. Powyż-
sze dane wskazują na wyraźną poprawę 
skuteczności prowadzonych działań. Nie-
jako w opozycji do tego stwierdzenia stoi 
trzeci nasuwający się wniosek – poważ-
ne zmniejszenie „odzyskanej” kwoty za-
silającej unijny budżet. Główną przyczy-
ną tej zmiany była najprawdopodobniej 
pandemia koronawirusa, która ograniczyła 

70 Dane dostępne na stronie internetowej Urzędu: <https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/ 
olaf-report_en> (dostęp 24.7.2021).

aktywność wszelkich podmiotów i spo-
wodowała zmiany niemal we wszystkich 
dziedzinach życia. Poza tym, każde nad-
użycie finansowe ma inną charakterystykę 
i inną wartość. Duże różnice pomiędzy 
kwotami rekomendowanymi do zwrotu 
w poszczególnych latach występowały 
również wcześniej i należy to raczej łą-
czyć z tym, że wykrywano wówczas nad-
użycia finansowe o takiej charakterystyce 
i w takiej skali. Zmian wskazanych po-
wyżej nie należy traktować jako stałych, 
a ewentualne zaobserwowanie pewnych 
trendów byłoby możliwe dopiero po kilku 
kolejnych latach.70

MARCIN KRAWCZAK
doktorant w Kolegium Prawa  
Akademii Leona Koźmińskiego

Tabela 1. Dochodzenia OLAF prowadzone w latach 2017–2020

2017 2018 2019 2020

Liczba wszczętych dochodzeń 215 219 223 290

Liczba wstępnych analiz przeprowadzonych 
przez kontrolerów OLAF 1111 1259 1174 1098

Liczba zakończonych dochodzeń 197 167 181 230

Liczba skierowanych zaleceń 309 256 254 375

Rekomendowana kwota zwrotu  
do budżetu UE (mln euro) 3 095 371 485 293,4

Źródło: Dane opracowane na podstawie raportów OLAF z lat 2017–202070.
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ABSTRACT
OLAF in the Audit System of the European Union – European Anti-Fraud Office 
The system for preventing and fighting fraud to the detriment of the European 
Community was considered ineffective in the past. Therefore, in 1999 the European 
Anti-Fraud Office (OLAF) was established aimed to assure the effectiveness and in-
dependence of the new body. The article presents the mandate of OLAF, as well as 
the relations between OLAF and other institutions, bodies, offices and agencies of 
the European Union. Attention is also paid to the relation between OLAF and the 
newly established European Public Prosecutor’s Office (EPPO). The article compri-
ses an analysis of the data related to the investigations conducted and completed over 
the last years, as well as the cooperation between OLAF and the institutions of the 
EU Member States.

Marcin Krawczak, PhD student at the Department of Law, Koźmiński University 
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Do najbardziej drażliwych elementów debaty publicznej związanej z pracą nauczy-
cieli należą ich wynagrodzenia oraz kwestia pensum, które w  szkołach podstawo-
wych i średnich wynosi 18 godzin. W praktyce pedagodzy pracują znacznie dłużej, 
ponieważ ich obowiązki nie ograniczają się do prowadzonych lekcji. Sprawy organi-
zacji pracy w szkołach i jej warunków powróciły w publicznej dyskusji w związku 
z epidemią COVID-19, która spowodowała konieczność prowadzenia zajęć zdalnie, 
na co większość placówek nie była odpowiednio przygotowana. W podjętej w 2020 r. 
kontroli NIK kompleksowo zajęła się tymi zagadnieniami. Głównym wnioskiem 
jest konieczność aktualizacji przyjętych rozwiązań dotyczących standardów organi-
zacyjnych i statusu nauczyciela, aby odpowiadał wymogom współczesności.

Konieczna zmiana statusu kadry pedagogicznej

Organizacja pracy nauczycieli  
w szkołach publicznych

KATARZYNA TOMASZCZYK-PACUŁA

Wstęp
Przygotowanie zawodowe nauczycieli 
oraz jakość codziennej pracy z dzieć-
mi i młodzieżą w największej mierze 
przyczyniają się do zapewnienia właści-
wego poziomu edukacji i wychowania. 
W ostatnich latach nasilają się trudno-
ści w zapewnieniu odpowiedniej liczby 
wykwalifikowanej kadry pedagogicz-
nej w szkołach podstawowych i śred-
nich. Relatywne zubożenie nauczycieli 
względem wynagrodzeń w gospodarce 
ogółem, połączone ze słusznie wysoki-
mi wymaganiami merytorycznymi do-
tyczącymi osób, które chciałyby podjąć 
pracę w szkole skutkuje coraz większy-
mi problemami w pozyskaniu młodych, 

wykształconych nauczycieli oraz wyso-
kim (i stale rosnącym) średnim wiekiem 
pedagogów. Strajk powszechny tej grupy 
zawodowej w 2019 r. unaocznił panujące 
nastroje, a pandemia COVID-19 i decy-
zja o przejściu na zdalną pracę z uczniami 
pokazały nowe problemy polskiej eduka-
cji i jej nieprzygotowanie do współcze-
snych wymagań i uwarunkowań.

Zagadnienia organizacji i czasu pracy 
nauczycieli w szkołach nie były dotych-
czas bezpośrednio przedmiotem kontroli 
NIK. Niemniej przeprowadzone w ostat-
nich latach przez Izbę badania w obsza-
rze oświaty odnosiły się do wybranych 
aspektów sytuacji nauczycieli w szkołach. 
Podjęta w 2020 r. kontrola tego obszaru 
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(dotycząca lat 2018–2021)1 miała na celu 
ocenę, czy organizacja pracy nauczycieli 
sprzyja właściwej realizacji ich zadań. Ob-
jęto nią Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej (od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo 
Edukacji i Nauki) oraz 20 szkół publicz-
nych prowadzonych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego. Wsparciem badań 
kontrolnych była przeprowadzana (na zle-
cenie NIK) przez wszystkich kuratorów 
oświaty kontrola w 86 szkołach na terenie 
kraju. Dodatkowo przeprowadzono ba-
dania kwestionariuszowe dotyczące or-
ganizacji i czasu pracy pedagogów wśród 
5152 dyrektorów placówek publicznych 
z terenu całego kraju, a za ich pośrednic-
twem 25 434 nauczycieli przedmiotów 
ogólnokształcących.

Nauczyciele  
w szkołach publicznych w Polsce
W latach 2018–2020 liczba nauczycie-
li przedmiotów ogólnokształcących za-
trudnionych w szkołach i liczba zajmo-
wanych etatów wynosiła odpowied-
nio: 319 690 osób (321 075 etatów), 
307 880 osób (310 521,3 etaty) oraz 
321 361 osób (325 117,5 etatów). Zmniej-
szenie liczby nauczycieli w latach 2018 
i 2019 (według stanu na 30 września da-
nego roku) było spowodowane odejściem 
na emeryturę uprawnionych do tego pe-
dagogów. Z kolei wzrost liczby zatrudnio-
nych nauczycieli zaobserwowany pomiędzy 

1 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicz-
nych, nr ewid. 122/2021/P/20/027/, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK, lipiec 2021 r.

2 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.9.2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Karta Nauczyciela, (Dz.U. 2021 poz. 1762, tj.), tekst obowiązujący ustawy z 26.1.1982 
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001762>, (dostęp 17.11.2021). 

2019 r. i 2020 r., wynikał z wystąpie-
nia tzw. podwójnego rocznika uczniów 
w związku ze zmianą organizacji szkół 
oraz wydłużenia nauki w szkole ponad-
podstawowej. Średnia wieku nauczyciela 
zatrudnionego w szkole podstawowej lub 
ponadpodstawowej kształtowała się na po-
ziomie 46 lat w 2018 r. oraz 47 lat w 2019 r. 
i w 2020 r., przy czym najliczniejszą grupę 
stanowili pedagodzy z przedziału wiekowe-
go 46–55 lat (38%). W 2020 r. nauczyciele 
przedmiotów ogólnokształcących według 
grup awansu zawodowego stanowili odpo-
wiednio: dyplomowani (71%), mianowani 
(16%), kontraktowi (11%) oraz stażyści 
i bez stopnia awansu zawodowego (2%).

Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy 
– Karta Nauczyciela2 stanowisko pedago-
ga może zajmować osoba, która posiada 
wyższe wykształcenie z odpowiednim 
przygotowaniem pedagogicznym lub 
ukończyła zakład kształcenia nauczy-
cieli i podejmuje pracę na stanowisku, 
na którym są to wystarczające kwalifi-
kacje. W latach 2018/2019–2020/2021 
stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach 
objętych kontrolą wynosił średniorocznie 
831 osób, z czego 17% pracowało w więcej 
niż jednej szkole.

O problemie z zapewnieniem odpowied-
niej kadry świadczy to, że blisko połowa 
ankietowanych dyrektorów (46% z 5152) 
deklarowała trudności z zatrudnieniem na-
uczycieli o odpowiednich kwalifikacjach 
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w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021. 
Jak wynika z przeprowadzonych przez NIK 
badań kwestionariuszowych wśród dy-
rektorów, najtrudniej było zatrudnić na-
uczycieli fizyki (33%) i matematyki (32%), 
a w dalszej kolejności chemii (24%), języka 
angielskiego (20%) oraz informatyki (18%). 

Zgodnie z danymi zebranymi przez NIK 
w ramach badania kwestionariuszowego, 
problem z zatrudnieniem specjalistów 
o odpowiednich kwalifikacjach dyrekto-
rzy szkół starali się rozwiązywać najczęściej 
we własnym zakresie, przydzielając innym 
zatrudnionym nauczycielom ponadwymia-
rowe godziny (52%). Również często uda-
wało im się pozyskać pracowników dzięki 
zamieszczonym ogłoszeniom (51%). W po-
zostałych przypadkach ponad jedna trzecia 
dyrektorów zatrudniała nauczycieli emery-
towanych (38%), przydzielano też zajęcia 
nauczycielom bez wymaganych kwalifika-
cji, za zgodą organu sprawującego nadzór 

3 Pensum nauczyciela określa art. 42 ustawy – Karta Nauczyciela i ma ono różną wartość. Przykładowo, dla 
nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych – 30 godzin; dla wychowawców świetlic szkolnych i półinter-
natów (z wyjątkiem wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów środowiskowych, w tym: 

pedagogiczny (35%). W 12% przypadków 
nie udało się zatrudnić kadry do momentu 
rozpoczęcia roku szkolnego.

Jednym ze skutków było to, że wśród 
skontrolowanych przez kuratorów 86 
szkół, w 14 zdarzyły się przypadki za-
trudniania nauczycieli, którzy nie posia-
dali odpowiednich kwalifikacji do prowa-
dzenia zajęć, w tym: języka angielskiego, 
informatyki, fizyki, przyrody, wychowania 
fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, 
a także bibliotekarzy, pedagogów oraz na-
uczycieli współorganizujących nauczanie 
uczniów z różnego rodzaju niepełnospraw-
nościami.

Odbiór społeczny 
warunków pracy nauczyciela
Organizacja pracy nauczyciela, w tym pro-
blem pensum (tj. obligatoryjnej tygodnio-
wej liczby 18 godzin3 lekcyjnych w ra-
mach etatu) stał się jednym z elementów 

Rysunek 1. Sposoby rozwiązywania problemu braków kadrowych (w %)

Źródło: Przeprowadzone przez NIK badanie kwestionariuszowe z udziałem 5152 dyrektorów szkół.
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publicznej dyskusji dotyczących edukacji, 
wynagrodzeń nauczycieli i potencjalnych 
zmian w Karcie Nauczyciela. W powszech-
nym odbiorze pensum jest postrzegane 
jako równoważne z liczbą godzin poświę-
canych przez nauczycieli na pracę. Do-
datkowo wskazuje się na inne przywileje 
w postaci długich wakacji i okolicznościo-
wych ferii. 

Tymczasem, polski system oświaty 
nakłada na nauczycieli obowiązek pracy 
40 godzin tygodniowo, w tym tylko część 
tego czasu (właśnie w postaci pensum) jest 
ewidencjonowana. Przepisy nie określa-
ją natomiast, w jaki sposób mają być re-
alizowane pozostałe godziny pracy. Poza 
tzw. godzinami przy tablicy, nauczycie-
le wykonują liczne dodatkowe zadania, 
np. sprawdzają prace klasowe, prowadzą 
zebrania z rodzicami czy uroczystości 
szkolne, przygotowują się do lekcji oraz po-
dejmują inne czynności związane z samo-
kształceniem i doskonaleniem zawodo-
wym. Złożoność tego zjawiska powoduje, 
że nauczyciele narzekający na zwiększający 
się zakres obciążeń wykraczających poza 
same zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 
spotykają się z negatywnym odbiorem spo-
łecznym wynikającym z braku zrozumienia 
dla uwarunkowań pracy w szkole. 

Warto zaznaczyć, że jedynie 22% uczest-
niczących w badaniu kwestionariuszowym 
nauczycieli prowadziło 18 lub mniej godzin 

profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wychowawców młodzieżowych ośrodków socjoterapii 
– 26 godzin, czy dla nauczycieli przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół specjalnych, liceów 
ogólnokształcących, przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, teoretycznych przedmiotów zawodowych 
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego 
w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych przed-
miotów ogólnokształcących – 18 godzin.

zajęć tygodniowo, podczas gdy 41% miało 
24 lub więcej godzin lekcji w tygodniu. Tylko 
ten jeden przykład świadczyć może o nie-
prawdziwym odbiorze warunków pracy pe-
dagogów. Dodać także należy, że problem 
pensum to tylko jeden – obok wynagrodzeń, 
wyposażenia sal lekcyjnych czy dostępu 
do komputera i drukarki – ze składników 
oceny uwarunkowań pracy. Także te czyn-
niki wpływają na coraz mniejszą atrakcyj-
ność pracy nauczyciela, a w konsekwencji 
gotowość młodych, wykształconych osób 
do podjęcia tego zawodu. Należy nadmienić, 
że obecna sytuacja na rynku pracy (niska 
stopa bezrobocia, duża mobilność, łatwość 
zmiany pracy) sprawiają, że inne czynniki 
związane z pracą w szkole, które w prze-
szłości sprzyjały podjęciu decyzji o wybo-
rze tej drogi zawodowej (np. spodziewana 
pewność długoletniego zatrudnienia) – tracą 
na znaczeniu.

Problem nadgodzin
Najpopularniejszym sposobem radzenia 
sobie z problemem niedostatecznej ob-
sady kadrowej było przydzielanie nadgo-
dzin. Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy 
Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela 
zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć 
nie może przekraczać 40 godzin tygodnio-
wo. W ramach tego czasu pracy oraz usta-
lonego wynagrodzenia nauczyciel obowią-
zany jest realizować:
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 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 
z uczniami albo na ich rzecz w ramach 
tzw. pensum, którego wysokość dla na-
uczycieli przedmiotów ogólnokształcących 
wynosi 18 godzin tygodniowo;

 • inne zajęcia i czynności wynikające 
z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 
opiekuńcze i wychowawcze uwzględnia-
jące potrzeby i zainteresowania uczniów; 

 • zajęcia i czynności związane z przygo-
towaniem się do zajęć, samokształceniem 
i doskonaleniem zawodowym. 

4 Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, w szczególnych wypadkach, podyktowanych wy-
łącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy 
w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 
1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby go-
dzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 
1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

5 Stosownie do art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za go-
dziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględ-
nieniem dodatku za warunki pracy.

Stosownie do przepisów Karty Nauczy-
ciela godziny ponadwymiarowe mogą być 
przydzielone nauczycielowi za jego zgodą 
i w szczególnych przypadkach, wynikają-
cych wyłącznie z konieczności realizacji pro-
gramu nauczania w wymiarze nie większym 
niż pół etatu4. Za te godziny pracy nauczy-
ciele otrzymują wynagrodzenie5. Kontrola 
wykazała, że w czterech z 20 szkół w od-
niesieniu do niektórych nauczycieli prze-
kroczono maksymalny wymiar godzin po-
nadwymiarowych, określonych stosownie 
do art. 35 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

Rysunek 2. Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu na podstawie badań ankietowych (w %)

Źródło: Przeprowadzone przez NIK badanie kwestionariuszowe z udziałem 25 434 nauczycieli przedmio-
tów ogólnokształcących pracujących w szkołach publicznych.

Ile faktycznie obowiązkowych godzin lekcyjnych prowadziła/ł Pani/Pan z uczniami w ostatnim tygodniu  
(z wyłączeniem zajęć pozalekcyjnych) ogółem we wszystkich szkołach, w których Pani/Pan pracuje?
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Jak widać na rysunku 2 (s. 45), uczest-
niczący w badaniu kwestionariuszowym 
nauczyciele wskazali, że nie wliczając 
zajęć pozalekcyjnych, co dziesiąty (10%) 
przeprowadzał równo 18 godzin lekcyj-
nych w tygodniu (tj. pensum dydaktycz-
ne). Najczęściej, bo ponad jedna trzecia 
(35% z 25 434), miała od jednej do pięciu 
godzin ponadwymiarowych i prowadziła 
od 19 do 23 godzin lekcyjnych tygodnio-
wo. Prawie jedna trzecia (27%) od 24 do 
27 godzin tygodniowo. Natomiast ponad 
27 godzin tygodniowo – 14% responden-
tów. Z kolei 12% badanych prowadziło 
mniej niż 18 godzin lekcyjnych.

Warunki i wyposażenie 
miejsca pracy
Zdaniem NIK warunki lokalowe szkół, 
w tym zapewnienie bezpieczeństwa i hi-
gieny pobytu oraz wyposażenie sal lek-
cyjnych czy pokoju nauczycielskiego 
to czynniki, które mają istotny wpływ 
na wykonywane zadania. Potwierdzają 
to uczestniczący w badaniu kwestiona-
riuszowym nauczyciele, którzy byli w za-
sadzie zgodni (99% z 25 434) wskazując, 
że stała i dobrze wyposażona sala lekcyjna 
jest czynnikiem ułatwiającym pracę. Ra-
port Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE)6 
potwierdza, że duże znaczenie dla warun-
ków i czasu pracy miało według nauczycieli 
wyposażenie sal, w tym między innymi 
w sprzęt multimedialny, dostęp do ma-
teriałów biurowych, możliwość łatwego 

6 Badanie „Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli” zrealizowane przez Instytut Badań Edu-
kacyjnych (dalej: IBE), <http://www.ibe.edu.pl/pl/component/content/article/2-uncategorised/205 
-lista-publikacji>, (dostęp 15.1.2021).

7 ibid.

przechowywania materiałów dydaktycz-
nych czy szafki dla uczniów. 

Dla nauczycieli ważne jest również, aby 
sala, w której prowadzą zajęcia z danego 
przedmiotu była stałą pracownią tematycz-
ną, zapewniającą pełny dostęp do wszyst-
kich materiałów potrzebnych do realizacji 
programu. Ewentualna konieczność współ-
użytkowania sal lekcyjnych przez różne 
klasy i różnych pedagogów wpływa (ich 
zdaniem) znacząco na czas pracy. Wiąże się 
to z koniecznością wcześniejszego przyjścia 
do pracy lub poświęcenia przerwy między 
lekcjami na przygotowanie sali, sprzętu 
czy pomocy dydaktycznych. Dodatkowo, 
dobrze wyposażona sala lekcyjna zwięk-
sza również komfort pracy oraz atrakcyj-
ność lekcji. Kolejnym ważnym elementem 
jest zapewnienie nauczycielom swobod-
nego dostępu do materiałów biurowych 
oraz pomocy dydaktycznych czy kompu-
tera i drukarki. Jak wskazano w raporcie 
Instytutu Badań Edukacyjnych7 niewy-
starczające wyposażenie szkół w sprzęt 
oraz brak spokojnego miejsca pozwalają-
cego na indywidualną pracę w skupieniu 
stanowi jeden z problemów decydujących 
o tym, że nauczyciele wykonują dużą jej 
część w domach.

Tymczasem wyniki kontroli NIK 
w szkołach wskazują, że w blisko poło-
wie szkół (9 z 20) dyrektorzy nie zapew-
nili nauczycielom warunków i wyposaże-
nia miejsca pracy oraz nie przestrzegali 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
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i higieny, co w niektórych przypadkach 
stwarzało zagrożenia zdrowia i życia. 
Ponadto w 15 z 20 szkół nauczyciele 
nie mieli stałego dostępu do pracowni 
przedmiotowych lub nie zorganizowano 
takich pracowni. Również 40% z 25 434 
uczestniczących w badaniu kwestionariu-
szowym pedagogów wskazało, że nie za-
wsze podczas prowadzonych lekcji mieli 
do dyspozycji odpowiednio wyposażo-
ną salę.

Wśród konkretnych problemów (wy-
stąpiły w 8 z 20 kontrolowanych szkół), 
można wskazać na:

 • niezapewnienie pełnego wyposażenia 
do realizacji podstawy programowej w sa-
lach lekcyjnych czy dostępu do kompu-
terów dla wszystkich uczniów w pracow-
niach informatycznych;

 • niezabezpieczenie, w komputerach 
użytkowanych w pracowniach informa-
tycznych, dostępu do stron mogących za-
wierać szkodliwe treści dla prawidłowe-
go rozwoju uczniów, co stanowiło naru-
szanie art. 27 ustawy – Prawo oświatowe 
(chodzi w szczególności o zainstalowanie 
i aktualizowanie oprogramowania zabez-
pieczającego); 

 • niezapewnienie przy stanowisku pracy 
nauczyciela wyposażonym w monitory 
ekranowe odpowiednich krzeseł, okre-
ślonych w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.;

 • nieokreślenie szczegółowego wyka-
zu materiałów niezbędnych do wyko-
nywania czynności wchodzących w za-
kres obowiązków nauczyciela, stosow-
nie do specyfiki danej szkoły, tj. wykazu, 
o którym mowa w § 3 rozporządzenia 
w sprawie podstawowych warunków 
niezbędnych do realizacji przez szkoły 

i nauczycieli zadań dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych oraz pro-
gramów nauczania;

 • brak dostępu do materiałów biurowych, 
podręczników oraz pomocy dydaktycz-
nych. Nauczyciele dokonywali zakupów 
na własny koszt lub korzystali z pakietów 
przekazanych przez wydawnictwa.

Praca w warunkach pandemii
W związku z wystąpieniem na terenie Pol-
ski COVID-19 i czasowym ograniczeniem 
funkcjonowania jednostek systemu oświa-
ty, Minister działając na podstawie ustawy 
– Prawo oświatowe, wydał rozporządzenia 
regulujące funkcjonowanie szkół i placó-
wek, stwarzając w ten sposób ramy praw-
ne kształcenia, z wykorzystaniem metod 
i technik pracy na odległość.

Przez pierwsze dwa dni od zawieszenia 
nauki w formie stacjonarnej, nauczyciele 
pozostawali do dyspozycji dyrektora. Re-
alizowali zadania związane z samodoskona-
leniem, w szczególności podnosząc swoje 
umiejętności przydatne w czasie zdalnego 
nauczania, zapoznawali się z wytycznymi 
o zasadach i formach pracy czy wyszuki-
wali informacje na temat sposobów pro-
wadzenia zajęć na odległość. W przypadku 
szkół podstawowych prowadzili także za-
jęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice 
nie mogli zapewnić opieki. Organizowano 
je najczęściej w świetlicy szkolnej. Na-
stępnie nauczyciele rozpoczęli, zgodnie 
z przyjętą w szkołach organizacją, pracę 
z uczniami, realizując lekcje i pozostałe 
swoje zadania w formie zdalnej.

Postawiło to przed nauczycielami nowe 
wyzwania, związane zarówno z organi-
zacją czasu i miejsca (sprzęt) pracy oraz 
zapewnieniem odpowiedniej jakości 
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prowadzonej nauki zdalnej (zarówno pod 
względem atrakcyjności zajęć dla uczniów, 
jak i umiejętności obsługi urządzeń oraz 
platform służących do ich prowadzenia, 
jak np. Microsoft Teams).

W tej ostatniej kwestii dyrektorzy wska-
zywali, że ze względu na ubogą ofertę szko-
leniową na rynku w momencie ogłosze-
nia zmiany sposobu funkcjonowania szkół 
ze względu na epidemię COVID-19 do-
skonalenie nauczycieli polegało głównie 
na samokształceniu, poszukiwaniu infor-
macji o sposobach prowadzenia zdalne-
go nauczania. Najszybciej na dynamicz-
ną sytuację w oświacie zareagowały wy-
dawnictwa edukacyjne, z oferowanych 
przez nie szkoleń na początku korzystali 
nauczyciele.

Przykładowe szkolenia dla nauczycieli 
wspierające ich w pracy zdalnej dotyczyły 
m.in. obsługi aplikacji Microsoft Teams, 
dziennika elektronicznego, kształcenia 
na odległość (nowe regulacje prawne), oce-
niania uczniów, wykorzystania technologii 

informatycznych, efektywnego realizowa-
nia nauczania hybrydowego poszczególnych 
przedmiotów, np. przyrody czy biologii 
i organizacji lekcji z różnych przedmiotów 
online, np. matematyki.

W szkołach objętych badaniem kwestio-
nariuszowym, według stanu na 31 marca 
2020 r., liczba nauczycieli, którzy ukoń-
czyli formy kształcenia i doskonalenia za-
wodowego w związku z wprowadzonym 
od marca 2020 r. zdalnym nauczaniem, 
wyniosła 102 231. Natomiast na 30 wrze-
śnia 2020 r. liczba ta wynosiła 176 090. 
W zestawieniu z liczbą zatrudnionych daje 
to odpowiednio 47% i 81% przeszkolonych 
nauczycieli.

Kontrola NIK wykazała również różne 
podejście dyrektorów szkół do miejsca 
pracy. W okresie nauki zdalnej nauczyciele 
pracowali głównie w miejscu zamieszka-
nia, a tylko w uzasadnionych przypadkach 
w szkole (np. z powodu braku dostępu 
lub niewystarczającej przepustowości 
łącza internetowego). W sytuacjach, gdy 

Rysunek 3. Pochodzenie sprzętu, z którego korzystali ankietowani nauczyciele w czasie 
pracy zdalnej (w %)

Źródło: Jak na rysunku 2.
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nauczyciel nie mógł uzyskać połączenia 
z uczniem ze względu na problemy z do-
stępem do Internetu po stronie ucznia, 
szkoły kontaktowały się z opiekunami, 
aby pomóc w rozwiązaniu ewentualnych 
trudności.

Badania kwestionariuszowe potwier-
dziły zróżnicowanie w podejściu do miej-
sca prowadzenia zdalnych lekcji, jednak 
ze zdecydowaną przewagą miejsca zamiesz-
kania. Blisko 70% z 25 434 nauczycieli 
prowadziło zajęcia zdalne z domu, a 28% 
ze szkoły. Innej odpowiedzi udzieliło 2% 
badanych. Wszystkie objęte kontrolą NIK 
placówki były podłączone do Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej, dysponowały także 
sprzętem komputerowym z możliwością 
użyczenia pedagogom i uczniom. Jednak 
częściej nauczyciele korzystali z prywat-
nych urządzeń, nawet w sytuacji, gdy licz-
ba laptopów i tabletów była większa niż 
liczba nauczycieli.

Co czwarty (25% z 5152) uczestniczący 
w badaniu kwestionariuszowym dyrektor 

szkoły uznał, że stan jej wyposażenia na po-
trzeby zdalnego nauczania jest średni lub 
słaby. W 76% przebadanych szkół nauczy-
ciele zgłaszali zapotrzebowanie na sprzęt 
do zdalnego nauczania, a w 49% na pomo-
ce dydaktyczne. Tylko w 10% placówek 
nie sygnalizowano takich potrzeb. 

Trudności w zdalnym nauczaniu po-
jawiły się już w marcu 2020 r. Te zgła-
szane przez dyrektorów szkół objętych 
kontrolą, szczególnie w początkowej fazie 
wprowadzenia nauki online, dotyczy-
ły braku dostępu uczniów i nauczycieli 
do odpowiedniej przepustowości łączy 
internetowych, sprzętu komputerowe-
go i oprogramowania. Z kolei ucznio-
wie mieli problemy przy korzystaniu 
z komunikatorów, poczty elektronicz-
nej, z platform czy innych programów, 
co powodowało trudności z odesłaniem 
wykonanej pracy albo odczytaniem prze-
słanych zadań. Brakowało także wytycz-
nych dotyczących sposobów komunikacji 
między szkołą a uczniami. 
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Źródło: Przeprowadzone przez NIK badanie kwestionariuszowe z udziałem 5152 dyrektorów publicznych 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także zespołów szkół.

Rysunek 4. Rodzaj sprzętu potrzebny do pracy zdalnej, o który wnioskowali nauczyciele (w %)
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Kuratorzy sygnalizowali z kolei przede 
wszystkim konieczność dodatkowego 
wsparcia dla uczniów klas VIII i matu-
rzystów w związku z czekającymi ich eg-
zaminami.

Sami nauczyciele jako największe pro-
blemy nauczania zdalnego wskazali obiek-
tywne sprawdzenie wiedzy i umiejętności 
uczniów (aż 71% uczestników badania 
kwestionariuszowego NIK), a także brak 
dostępu uczniów do sprzętu umożliwia-
jącego sprawne uczestniczenie w lekcji 
online – 52%. Blisko jednej trzeciej bada-
nych zbyt duża liczba uczniów biorących 
udział w zajęciach utrudniała indywidu-
alizację nauczania, 30% miało problem 
ze sprawdzaniem faktycznej frekwen-
cji. Nauczyciele pytani o to, co może 
usprawnić prowadzenie lekcji online, 
odpowiadali w większości, że potrzeb-
ne jest do tego odpowiednie wyposaże-
nie w przenośne komputery z dostępem 
do Internetu (66%) i programy interne-
towe (53%).

Wnioski
Wyniki kontroli NIK pokazały pewne 
problemy organizacji pracy nauczycieli 
w szkołach publicznych, które mogą 
wpływać na trudności w zapewnie-
niu obsady. Na ten problem trzeba 
spojrzeć szerzej: właściwe byłoby 
dopasowanie prawno-społecznego 
modelu funkcjonowania nauczycie-
la do obecnej sytuacji gospodarczej, 
charakteryzującej się większą dyna-
miką i elastycznością rynku pracy 
oraz gwałtownie rosnącymi zarobkami 
w gospodarce krajowej. Relatywnie 
niskie płace oraz problemy z zapew-
nieniem odpowiednich warunków 

pracy (chodzi np. o wyposażenie sal, 
ale też przybory biurowe oraz sprzęt, 
który nauczyciele często organizują 
sobie we własnym zakresie, co zostało 
spotęgowane koniecznością prowadze-
nia zajęć zdalnych w czasie pandemii 
COVID-19) powodują, że zawód ten 
traci na atrakcyjności i coraz mniej 
młodych, wykształconych osób de-
cyduje się na pracę w szkole. 

Najwyższa Izba Kontroli wśród wnio-
sków pokontrolnych skierowanych do 
Ministra Edukacji i  Nauki wskazała 
m.in. na konieczność:

 • sfinalizowania prac nad aktualizacją 
przyjętych rozwiązań dotyczących stan-
dardów organizacyjnych i statusu socjo-
ekonomicznego nauczyciela (np. w ra-
mach Zespołu ds. statusu zawodowego 
pracowników oświaty) we współpracy 
z interesariuszami środowiska oświa-
towego;

 • podjęcia działań legislacyjnych w celu 
określenia, ze względu na dobro proce-
su dydaktyczno-wychowawczego, spo-
sobu organizacji zajęć pozalekcyjnych, 
w szczególności rozwijających zainte-
resowania ucznia, w tym w zakresie 
wynagrodzenia przysługującego za nie 
nauczycielom;

 • dokonania całościowej analizy prawidło-
wości i adekwatności organizacji zajęć po-
zalekcyjnych oraz podjęcia ewentualnych 
działań na rzecz ich lepszego wykorzystania 
przez szkoły w procesie dydaktyczno-wy-
chowawczym i opiekuńczym;

 • dokonania całościowej analizy i ewalu-
acji stwierdzonych barier i szans w trak-
cie edukacji zdalnej i ich wykorzystania 
przy organizacji i usprawnieniu procesu 
dydaktyczno-wychowawczego; 
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Oddzielnie, dyrektorom szkół zale-
cono podjęcie – we współpracy z orga-
nem prowadzącym – działań na rzecz 
stworzenia warunków organizacyjnych 
sprzyjających realizacji zadań przez na-
uczycieli, także z uwzględnieniem ko-
nieczności ich wykonywania w formie 
zdalnej, dzięki m.in. prawidłowej orga-
nizacji pracy, doposażeniu stanowisk 

oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy.

KATARZYNA TOMASZCZYK-PACUŁA*
doradca ekonomiczny,  
Departament Metodyki Kontroli  
i Rozwoju Zawodowego NIK
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wynagradzania, nauczanie zdalne

ABSTRAKT
Organisation of Work in State Schools – Changes to the Status of the Teaching Staff 
Necessary 
The audit conducted by NIK in 2020 on the organisation of works of teachers was the first 
in-depth study of the kind. The results of the audit provide an added value to the public 
debate on the work of teachers, its conditions and the way it is paid for. One of the issues 
indicated by schools managers is recruitment of qualified teaching staff, especially in scien-
ces (mathematics and physics). The audit also showed that classrooms were frequently 
insufficiently equipped (e.g. IT classrooms with insufficient number of computers), and 
that schools lacked appropriate stationary. In addition, during the pandemic schools had 
problems with providing teachers with equipment necessary for remote teaching (ma-
inly fast internet connection) and with training on how to operate IT programmes in the 
area. While teachers complained about difficulties with objective assessment of students’ 
knowledge and presence at classes. The main conclusion of the audit is the need to update 
(in cooperation with teachers) the organisational standards of teaching. There is a risk that 
negative tendencies (such as the high average age of teachers, difficulties in recruiting te-
achers in sciences and foreign languages) will continue. What is more, managers of schools 
have been obliged to ensure better equipment in classrooms and better organisation of the 
teaching process (including online classes) so as to guarantee safety of work.
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Pomimo konsekwentnej polityki Unii Europejskiej ograniczania emisji CO2 i świa-
domości jej wpływu na wzrost cen uprawnień do  emisji, organ odpowiedzialny 
nie zapobiegł skokowemu wzrostowi cen energii elektrycznej w 2019 r. i w następ-
nych latach. Ustawa, która zamroziła ceny obowiązywała tylko w 2019 r. i miała 
charakter doraźny. Została przygotowana w  pośpiechu, nierzetelnie, niezgodne 
z  zasadami legislacji, bez  konsultacji z  podmiotami podlegającymi regulacji, 
z niekompletną oceną skutków. Nie zadbano o uzyskanie w odpowiednim czasie 
wymaganych opinii zgodności z prawem Unii Europejskiej. Choć ustawę przewi-
dziano tylko na rok, była w tym czasie czterokrotnie nowelizowana, w tym dwu-
krotnie ze względu na naruszenie przepisów UE. Osiągnięta w ten sposób sta-
bilizacja cen kosztowała 4,5 mld zł. NIK oszacowała, że koszty mechanizmów 
rekompensacyjnych czterech największych sprzedawców energii elektrycznej 
i spółki dokonującej rozliczeń wyniosły blisko 24 mln zł. W 2019 r. gospodarstwa 
domowe zaoszczędziły przeciętnie od 109 do 305 zł. Ustawa nie miała wpływu 
na ceny energii elektrycznej po 2019 r. i kiedy przestała obowiązywać wzrosły one 
dla nich o prawie 20%.

Jak nie stabilizować cen energii elektrycznej

Nieudana ingerencja państwa

W Polsce w 2020 r. elektrownie opalane 
węglem kamiennym i węglem brunat-
nym wyprodukowały blisko 74% energii 
elektrycznej. Ponad 9% energii pocho-
dziło z elektrowni gazowych. Oznacza 
to, że na koszt jej wytwarzania główny 
wpływ mają: cena uprawnień do emisji 
CO2 oraz ceny węgla kamiennego i bru-
natnego.

Uprawnienia do emisji CO2 muszą 
kupować podmioty wykorzystujące 
instalacje emitujące dwutlenek węgla, 

a więc także elektrownie i elektrocie-
płownie produkujące prąd z węgla i gazu. 
Do 2018 r. cena uprawnień nie była wyso-
ka ze względu na ich dużą podaż. Jeszcze 
w I kwartale 2018 r. wynosiła na aukcjach 
9,7 euro/t. Jednak w kwietniu 2018 r. we-
szła w życie dyrektywa Parlamentu Euro-
pejskiego, która zmieniła system handlu 
uprawnieniami. Jej celem było ograni-
czenie podaży uprawnień, co prowadziło 
do wzrostu cen. W IV kwartale 2018 r. 
cena aukcyjna wynosiła 19,4 euro/t, 
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a rok później 24,6 euro/t. Doprowadziło 
to do szybkiego wzrostu cen uprawnień, 
a w konsekwencji natychmiast identycz-
ną sytuację odnotowano na rynku hurto-
wym. Koszty zakupu uprawnień do emisji 
CO2 to niemal 2/3 cen hurtowych energii 
elektrycznej. W I kwartale 2018 r. jedna 
megawatogodzina kosztowała 174,9 zł, 

w I kwartale 2019 r. – 241,8 zł, a w I kwar-
tale 2020 r. – 250,9 zł. Ceny na rynku 
hurtowym spowodowały, że przedsię-
biorstwa energetyczne sprzedające ener-
gię elektryczną przygotowały na 2019 r. 
nowe cenniki, w których energia elek-
tryczna była droższa nawet o połowę niż 
w 2018 r. 

Rysunek 1. Cena aukcyjna uprawnień do emisji CO2 (euro/t)

Źródło: <https://handel-emisjami-co2.cire.pl/>.
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Źródło: <https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7854,Sredniowazony-koszt-wegla 
-zuzywanego-przez-jednostki-wytworcze-centralnie-dyspon.html>.

Rysunek 2. Średnia cena energii elektrycznej, w tym koszt zużywanego węgla w jednostkach 
wytwórczych opalanych węglem (zł/MWh)
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W listopadzie 2018 r. rząd zapowiedział, 
że ceny energii elektrycznej w 2019 r. nie 
wzrosną z powodu konieczności ochro-
ny odbiorców energii elektrycznej przed 
nagłym wzrostem kosztów zaopatrzenia 
w energię elektryczną. 28 grudnia 2018 r. 
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw, zwaną potocznie ustawą prą-
dową lub ustawą o cenach energii elek-
trycznej. Weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Umożliwiła: 
 • zmniejszenie podatku akcyzowego  

z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh;

1 Opłata związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych zawieranych przez przedsiębiorstwa 
energetyczne w latach ’80.

2 Spółka Zarządca Rozliczeń SA jest celową spółką Skarbu Państwa powołaną w trybie przepisów ustawy z 29.6.2007 
o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1874, tj.). Spółka realizuje zadania 
wynikające z: ustawy z 29.6.2007 o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przed-
terminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1571, ze zm.); ustawy z 20.2.2015 o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2021 poz. 610, ze zm.); ustawy 
z 14.12.2018 o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2021 poz. 144, ze zm.); 
ustawy z 28.12.2018 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2538); 
ustawy z 8.12.2017 o rynku mocy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1854, tj.).

 • obniżenie stawek opłaty przejściowej1;
 • wprowadzenie mechanizmu utrzyma-

nia cen energii elektrycznej z I półrocza 
2018 r. do końca 2019 r., przy jednoczesnej 
wypłacie utraconych przychodów przed-
siębiorstwom obrotu.

NIK skontrolowała Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska – właściwe w sprawach ener-
getyki, Urząd Regulacji Energetyki, Zarząd-
cę Rozliczeń SA2 – spółkę Skarbu Państwa 
zajmującą się rekompensatami dla przedsię-
biorstw obrotu oraz cztery przedsiębiorstwa 
obrotu energią elektryczną: Energa Obrót SA, 
Tauron Sprzedaż sp. z o.o., PGE Obrót SA, 

Rysunek 3. Średnia kwartalna cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym 
w Polsce (zł/MWh)

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki.
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Enea SA. Kontrola objęła okres od 1 stycznia 
2016 r. do 30 czerwca 2020 r.3

Analizy rynku ministra 
właściwego do spraw energii
Strategicznym dokumentem niezbędnym 
do prowadzenia skutecznych działań na 
rzecz stabilizacji cen energii elektrycznej 
w długim okresie, odnoszącym się do spraw 
energetyki, jest Polityka energetyczna Pol-
ski (PEP). Ustawa – Prawo energetyczne 
w art. 15 ust. 2 zobowiązuje ministra wła-
ściwego do spraw energii do przygotowa-
nia projektu polityki energetycznej pań-
stwa co 4 lata. W 2009 r. rząd przyjął PEP 
do roku 2030. Kolejną – do roku 2040 osta-
tecznie przyjęto 2 lutego 2021 r. Oznacza 
to, że przez 12 lat Polska nie dysponowała 
podstawowym dokumentem dotyczącym 
kierunków rozwoju energetyki. 

W ocenie NIK działaniem nierzetelnym 
ministra właściwego do spraw energii były 
przedłużające się prace nad Polityką energe-
tyczną Polski do 2040 r. – strategia rozwoju 
sektora paliwowo-energetycznego (PEP 
2040) wobec wiedzy o kierunkach zmian 
na europejskim rynku energii elektrycznej.

W urzędach ministra właściwego do 
spraw energii funkcjonowały komór-
ki odpowiedzialne za przygotowywanie 
rozwiązań systemowych i prowadzenie 
takich analiz rynku energii elektrycznej. 
Nie było jednak informacji świadczących 
o działaniach, których efektem byłoby gro-
madzenie ich wyników, w tym dotyczą-
cych zjawisk kształtujących cenę energii 

3 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Stabilizacja cen energii elektrycznej, nr ewid. 
191/2020/P/20/018/, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK, kwiecień 2021 r.

4 Dz.U. z 2021 r. poz. 1893, ze zm.

elektrycznej w Polsce. NIK jako nierze-
telne oceniła nieprowadzenie w latach 
2016–2020 cyklicznych analiz rynku 
energii. Prace były ukierunkowane głów-
nie na wykonywanie krótkookresowych 
analiz energetycznych do bieżących po-
trzeb. Planowano sporządzanie cyklicz-
nego raportu dotyczącego monitorowa-
nia rynku, lecz prace zostały zaniechane. 
Zgodnie z art. 7a ust. 2 pkt. 1, 2 ustawy 
z 4 września 1997 r. o działach admini-
stracji rządowej4 ministrowi właściwemu 
do spraw energii przypisano w szczegól-
ności sprawy tego rynku i kształtowanie 
polityki energetycznej państwa. Analizo-
wanie sytuacji powinno być nieodłącznie 
związane z realizacją obowiązku ministra 
i przekładać się na inicjowanie zmian w ak-
tach prawnych. W ocenie NIK zaniechanie 
systematycznego monitorowania zdarzeń 
mogło przyczynić się do zbyt późnego pod-
jęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczą-
cej ustawy o cenach energii elektrycznej.

Tymczasem w drugiej dekadzie XXI 
wieku Unia Europejska konsekwentnie 
dążyła do ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych. Komisja Europejska, 22 stycz-
nia 2014 r. zaprezentowała projekt decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
w sprawie ustanowienia i funkcjonowania 
rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych, zmieniającej dyrek-
tywę 2003/87/WE8. Zmiana miała na celu 
zreformowanie systemu handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych 
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i doprowadzenie do dalszych ograniczeń 
ich emisji. Reforma systemu była oma-
wiana na forum UE, a w 2017 r. państwa 
unijne porozumiały się w tej sprawie, tak 
aby system mógł spełniać swoje pierwotne 
zadanie, czyli przyspieszyć dekarboniza-
cję gospodarki UE. Od początku 2019 r. 
wprowadzono rezerwę stabilizacji rynku, 
długoterminowy środek, mający zwiększyć 
do 31 grudnia 2023 r. liczbę uprawnień, 
które będą każdego roku umieszczane 
w rezerwie. Zamierzoną konsekwencją 
reformy rynku miał być wzrost cen upraw-
nień do emisji CO2.

Jeszcze w trakcie negocjacji przedstawi-
ciele rządu RP argumentowali, że wszelkie 
mechanizmy wpływające na podwyższe-
nie ceny uprawnień będą negatywnie od-
działywały na kondycję finansową przed-
siębiorstw, a tym samym na stan polskiej 
gospodarki. Nie wpłynęło to na zmianę 
kierunku polityki ograniczania emisji CO2. 
Już po opublikowaniu decyzji Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 
z 6 października 2015 r. w sprawie ustano-
wienia i funkcjonowania rezerwy stabilno-
ści rynkowej dla unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnia-
nych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE, 
Rząd RP złożył do Trybunału Sprawiedli-
wości UE skargę o stwierdzenie nieważ-
ności decyzji Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE). Trybunał Sprawiedliwości 
UE wyrokiem z 21 czerwca 2018 r. skar-
gę oddalił.

Działania przedstawicieli rządu RP 
w trakcie prac nad projektem decyzji 
w sprawie ustanowienia i funkcjonowa-
nia rezerwy stabilności rynkowej i kon-
sekwentne podnoszenie przeciwko niej 
argumentów w ocenie NIK jednoznacznie 

wskazują, że od 2015 r. były znane rządo-
wi RP konsekwencje przyjęcia tej decyzji, 
m.in. w postaci wzrostu cen uprawnień 
do emisji, a w rezultacie cen energii elek-
trycznej. Działania rządu ograniczyły się 
do kontestowania kierunku polityki kli-
matycznej UE. Całkowicie zignorowano 
ryzyko, że proponowane rozwiązania wejdą 
w życie, a Polska będzie musiała się do nich 
zastosować. Mimo to nie zostały przygo-
towane rozwiązania systemowe długofa-
lowo przeciwdziałające skutkom reformy 
systemu uprawnień do emisji.

Od początku 2018 r. Minister Ener-
gii otrzymywał wiele sygnałów dotyczą-
cych wzrostu cen energii elektrycznej 
w transakcjach zawieranych na Towaro-
wej Giełdzie Energii oraz m.in. od Preze-
sa Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes 
URE poinformował m.in. o skali żądanego 
przez czterech przedsiębiorców pełnią-
cych funkcję tzw. sprzedawców z urzędu 
podniesienia cen energii od 30 do 35%. 
Zrekompensowanie gospodarstwom do-
mowym podwyżki cen w tej skali wy-
magałoby zabezpieczenia środków bu-
dżetowych w wysokości około 2 mld zł. 
Objęcie rekompensatą pozostałych od-
biorców na niskim napięciu (małe i średnie 
przedsiębiorstwa) – dodatkowo 1,5 mld 
zł. Zabezpieczając środki na ochronę kra-
jowych odbiorców energii elektrycznej 
przed podwyżkami opłat Minister Energii 
wystąpił 30 listopada 2018 r. do Ministra 
Środowiska o uwzględnienie w harmono-
gramie aukcji uprawnień do emisji CO2 
na 2019 r. sprzedaży 55,8 mln uprawnień 
niewykorzystanych z bezpłatnego przy-
działu sektora elektroenergetyki. 

Środki pozyskane ze sprzedaży upraw-
nień przez państwa są przychodami ich 
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budżetów. Dyrektywa ETS5 wskazuje, 
że przynajmniej 50% przychodów z puli 
podstawowej i 100% z puli solidarnościo-
wej powinno trafiać na cele klimatyczne.

W wielu krajach zdecydowano o spe-
cjalnym przeznaczeniu wpływów z ETS. 
W Polsce dopiero toczą się dyskusje nad 
kompleksowym uregulowaniem bezpo-
średniego przekierowywania środków 
na cele klimatyczne. A chodzi o niebagatel-
ne kwoty – wartość uprawnień sprzedawa-
nych przez rząd, po uwzględnieniu mecha-
nizmu solidarnościowego, może wynieść 
46 miliardów euro w latach 2021–20306.

Systemowe podejście widać w Niem-
czech, które stworzyły fundusz energe-
tyczno-klimatyczny, zasilany środkami 
ze sprzedaży wszystkich uprawnień do 
emisji CO2 i innych źródeł. Podobne roz-
wiązania istnieją we Francji, Czechach 
i na Słowacji. We Francji pieniądze są kie-
rowane do programu termomodernizacji 
budynków dla najuboższych, a Czesi dofi-
nansowują dzięki nim poprawę efektywno-
ści wszystkich budynków mieszkalnych7.

Wobec skokowego wzrostu cen ener-
gii w 2018 r. i prognozy dalszego wzro-
stu w 2019 r. Minister Energii dopiero 
we wrześniu 2018 r. rozpoczął prace nad 
ustawą mającą ochronić krajowych od-
biorców przed podwyżkami. O planowa-
nych działaniach poinformował publicznie 
10 grudnia 2018 r. Jednak projekt usta-
wy nie został upubliczniony w Wykazie 
Prac Legislacyjnych Rady Ministrów. Pro-
jekt ustawy o cenach energii elektrycznej 

5 Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) w UE.
6 <https://www.forum-energii.eu/pl/blog/ets-reforma>
7 <https://www.parkiet.com/Firmy/310089970-Budzet-puchnie-od-dwutlenku.html>

zakładał obniżenie stawki podatku akcy-
zowego i opłaty przejściowej, a autopo-
prawka z 27 grudnia 2018 r. wprowadzała 
dodatkowo mechanizm zamrożenia cen. 
Prace nad projektem ustawy o cenach, jak 
i wniesiona do niego poprawka, za zgodą 
premiera, toczyły się w trybie odrębnym. 
Oznaczało to, że żaden z tych dokumen-
tów nie został skierowany do uzgodnień 
resortowych ani konsultacji publicz-
nych. Żaden z nich nie był też opiniowa-
ny przez Radę Legislacyjną przy Preze-
sie Rady Ministrów, Stały Komitet Rady 
Ministrów, komisję prawniczą, Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki czy inny 
właściwy kompetencyjnie podmiot. Oba 
dokumenty rządowe zawierały w swoich 
uzasadnieniach oświadczenie organu wnio-
skującego o ich zgodności z prawem UE. 
Oceny proponowanych rozwiązań praw-
nych dokonali pracownicy Ministerstwa 
Energii, czyli organu wnioskującego i nie 
zlecali przeprowadzenia dodatkowych ana-
liz innym podmiotom. Wraz z projektem 
ustawy i jej autopoprawkami nie przygo-
towano projektu rozporządzenia o pod-
stawowym znaczeniu dla funkcjonowania 
tego aktu. Przyczyną opóźnienia był krótki 
czas na rzetelne przygotowanie projektu. 
W dokumencie Ocena skutków regulacji, 
załączonym do projektu ustawy, brako-
wało informacji o źródłach danych, z któ-
rych korzystano do jej sporządzenia oraz 
informacji o założeniach, jakie przyjęto 
w obliczeniach. Nie wskazano też źródeł, 
z których projektowane zmiany miałyby 



58 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Elżbieta Sikorska

zostać sfinansowane, mimo że wcześniej-
sze działania Ministra Energii wskazywały, 
iż źródłem będą przychody ze sprzedaży 
uprawnień do emisji CO2. Ocena nie za-
wierała również analizy ewentualnych 
skutków dla sektora elektroenergetyki, 
w tym utraty przychodów czy wzrostu 
importu (ceny hurtowe za granicą były 
niższe). NIK zwracała uwagę, że żadna 
ze spółek obrotu energią nie uczestniczy-
ła w jakiejkolwiek formie w pracach nad 
pierwotnym projektem ustawy. Udział 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zo-
stał ograniczony do przedstawienia stano-
wiska na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Środowiska, Komisji Gospodarki Narodo-
wej i Innowacyjności oraz Komisji Budże-
tu i Finansów Publicznych w Senacie RP 
28 grudnia 2018 r. Prezes URE nie został 
zaproszony do przedstawienia stanowi-
ska na etapie prac nad projektem ustawy 
o cenach energii elektrycznej ani w Mini-
sterstwie Energii, ani w Sejmie.

Sejm przyjął ustawę 28 grudnia 2018 r., 
od tego czasu była czterokrotnie nowelizo-
wana. Pierwszy raz już po niespełna dwóch 
miesiącach. Ostatni – w lipcu 2019 r., czyli 
po pół roku jej obowiązywania. Pierwsze 
dwie i ostatnia nowelizacje były poddane 
pracom jako projekty poselskie. Oznaczało 
to, że nie przeprowadzono oceny skutków 
regulacji, ani konsultacji społecznych z za-
interesowanymi podmiotami. W ocenie 
NIK świadczy to nie tylko o nierzetelnym 
przygotowaniu pierwszego projektu i ko-
lejnych nowelizacji, ale również o nieprze-
strzeganiu zasady stabilności i pewności 
regulacji prawnych dla podmiotów obję-
tych tymi regulacjami.

Przyczyną pierwszej nowelizacji były 
wątpliwości co do rozwiązań ingerujących 

w uprawnienia regulatora rynku energii, 
czyli Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
Miała je Komisja Europejska i Prezes URE. 
Zmiana ustawy umożliwiła m.in. przy-
wrócenie Prezesowi Urzędu uprawnienia 
do zatwierdzenia taryfy dystrybucyjnej. 
KE zgłaszała też wątpliwości wobec inge-
rencji w wysokość cen energii elektrycz-
nej, a co za tym idzie wobec ograniczenia 
konkurencyjności na wewnętrznym rynku 
energii elektrycznej i naruszenia prawa eu-
ropejskiego. Ten problem usunęła dopiero 
nowelizacja z 13 czerwca 2019 r. 

Prace nad projektem rozporządzenia 
rozpoczęły się po wejściu w życie usta-
wy. Naruszało to §127 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad 
techniki prawodawczej – rozporządzenie 
powinno wchodzić w życie w dniu wej-
ścia w życie ustawy, na podstawie której 
jest wydawane. 

Do prac nad rozporządzeniem zostali 
zaproszeni m.in. Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki i przedstawiciele organizacji 
branżowych. Na wniesienie uwag przewi-
dziano tylko cztery dni, mimo że Regula-
min Pracy Rady Ministrów przewidywał 
10 dni. Skrócenie czasu Minister Energety-
ki uzasadnił wyższym interesem publicz-
nym. Następnie prace odłożono do czasu 
wyjaśnienia zgodności ustawy i projek-
towanego aktu wykonawczego do niej 
z prawem europejskim. Prace nad projek-
tem rozporządzenia rozpoczęły się więc 
po przyjęciu przez Sejm ostatniej poprawki 
do ustawy. W prace nad zmianami ustawy 
i przygotowaniem rozporządzenia włączyło 
się Towarzystwo Obrotu Energią (TOE), 
które skupia m.in. spółki obrotu. 

W sumie spółki zgłosiły kilkadziesiąt 
uwag, część z nich została uwzględniona. 
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Liczba uwag i zaangażowanie w pracę 
nad aktami prawnymi TOE świadczyło 
o dużym zainteresowaniu tych podmio-
tów, a uwzględnienie części z tych uwag 
– o wartości merytorycznej wsparcia. NIK 
krytycznie oceniła nieskorzystanie z po-
tencjału tych podmiotów podczas prac 
nad pierwszym projektem ustawy o ce-
nach energii elektrycznej. 

Rozporządzenie do ustawy o cenach 
energii elektrycznej w sprawie sposobu 
obliczenia różnicy ceny i rekompensaty 
finansowej oraz sposobu wyznaczania cen 
odniesienia8 zostało wydane ponad pół 
roku po wejściu w życie ustawy. Dopiero 
wtedy zarówno odbiorcy, jak i sprzedawcy 
mogli w pełni zastosować się do ostatecz-
nych rozwiązań.

Do Ministerstwa Energii wpłynęło 
ponad sto skarg, zapytań oraz poselskich 
interpelacji w związku z przyjętą w grud-
niu 2018 r. ustawą o cenach energii elek-
trycznej, jej nowelizacjami oraz rozporzą-
dzeniem. Brak aktu wykonawczego, który 
miał określać sposób ustalania wysokości 
rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu 
potęgował wątpliwości podmiotów pod-
legających regulacji.

Zakres podmiotowy ustawy o cenach 
energii elektrycznej był niejasny dla adre-
satów, szczególnie w świetle nowelizacji 
z 13 czerwca 2019 r. Wątpliwości co do 
objęcia mechanizmem zamrożenia cen 
energii elektrycznej zgłaszały podmioty, 
których charakter prowadzonej działalno-
ści nie pozwalał w sposób jednoznaczny 
zaliczyć do grona beneficjentów objętych 

8 Rozporządzenie z 19.7.2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1369).

wsparciem. Były to m. in. organizacje pro-
wadzące Zakłady Aktywności Zawodowej 
czy nieprowadzące działalności gospodar-
czej zakłady opiekuńczo-lecznicze, niebę-
dące jednocześnie szpitalami. 

Brak rozporządzenia w sprawie sposobu 
obliczenia stwarzał problem w określeniu 
cen energii elektrycznej przez przedsię-
biorstwa obrotu. Niektórzy sprzedawcy 
błędnie interpretowali przepisy ustawy 
i obniżali je dodatkowo o stawkę podat-
ku akcyzowego, a później korygowali fak-
tury zgodnie z informacją przedstawioną 
przez Ministerstwo Energii. 

Problemy rodziło także obliczenie ceny 
energii dla odbiorców końcowych, któ-
rzy w trakcie roku zmieniali sprzedawcę. 
Ministerstwo Energii w swoich pismach 
szczegółowo wskazywało, w jaki sposób 
należało obliczyć cenę energii elektrycznej.

Towarowa Giełda Energii zgłaszała wąt-
pliwości co do sposobu określenia danych 
z notowań i transakcji na giełdzie, które 
były następnie przekazywane Prezesowi 
URE. Natomiast Zarządca Rozliczeń SA 
zwrócił się do Ministra Energii o wyrażenie 
opinii m.in. na temat poprawności inter-
pretacji pojęcia zawarcia nowej umowy. 

Minister właściwy do spraw energii 
nie przeprowadził oceny funkcjonowa-
nia ustawy.

Wysokość cen energii na rynku hurto-
wym i detalicznym na bieżąco monitoro-
wał Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 
Gdy pod koniec 2018 r. nastąpił szybki 
wzrost cen, Prezes URE, podejrzewając 
nielegalne praktyki, przeprowadził dwa 
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postępowania wyjaśniające. W ich wyniku 
do prokuratury zostały złożone dwa zawia-
domienia o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa manipulacji na rynku, po których 
prokuratura wszczęła dochodzenie. Prezes 
URE działał także po zawiadomieniach 
wpływających od osób funkcjonujących 
na rynku energii. W latach 2016–2020 
wpłynęło do niego dziewięć zawiado-
mień o możliwych manipulacjach cenami 
od osób zawodowo zawierających transak-
cje na rynku energetycznym. Po analizie, 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki skie-
rował trzy powiadomienia do prokuratury. 
Wpłynęło także 21 sygnałów od innych 
podmiotów. Niektóre z nich skutkowały 
skierowaniem powiadomień o podejrze-
niu przestępstwa. 

NIK stwierdziła, że część ze wstępnych 
analiz spraw prowadzonych w wyniku 
otrzymanych zawiadomień dotyczących 
praktyk przedsiębiorstw energetycznych 
na rynku energii znacznie przekroczyła 
sześciomiesięczny okres przewidziany pra-
wem na przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego. Przyczynami było:

 • prowadzenie przez pracowników spraw 
z lat wcześniejszych i wymagających szcze-
gółowych analiz;

 • zawiłość spraw wymagających analiz ilo-
ściowych i jakościowych oraz prawnych; 

 • potrzeba wystąpienia do przedsiębiorstw 
energetycznych lub Persons Professionally 
Arranging Transactions (PPATs);

9 REMIT – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25.10.2011 w sprawie integral-
ności i przejrzystości hurtowego rynku energii.

10 OSR do ustawy z 11.9.2015 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
11 Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, fundusz celowy powołany ustawą z 28.12.2018 o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 412, 1210, 
1495 i 1532).

 • brak odpowiedniej struktury kadrowej 
i informatycznej adekwatnej do realizo-
wanych zadań.

Nowe zadania Prezesa URE, służące 
zwiększeniu zaufania klientów energety-
ki do hurtowego rynku, wymagały wy-
datków Urzędu w wysokości 17,2 mln zł 
w okresie 10 lat, m.in. na zwiększenie za-
trudnienia kadry zajmującej się realizacją 
nowych zadań, zakup sprzętu komputero-
wego, oprogramowania dla pracowników 
obsługujących sprawy wynikające z roz-
porządzenia REMIT9 i rozbudowy sieci 
informatycznej Urzędu Regulacji Energe-
tyki10. Urząd nie otrzymał środków na za-
trudnienie dodatkowych pracowników 
i rozbudowę sieci informatycznej umożli-
wiającej sprawniejszą realizację nałożonych 
na Prezesa Urzędu obowiązków wynika-
jących z przepisów REMIT. 

Wypłatą rekompensat i różnic cen 
zajmował się Zarządca Rozliczeń SA. 
Pieniądze pochodziły z Funduszu Wy-
płaty Różnicy Ceny (FWRC)11. Według 
stanu na 30 czerwca 2020 r. wykona-
nie FWRC za lata 2019–2020 ogółem 
to 4 463 225,6 tys. zł. NIK oceniła, 
że Zarządca Rozliczeń SA rzetelnie 
zaplanował kwoty na rekompensaty 
związane z zamrożeniem cen energii 
elektrycznej w 2019 r. dla odbiorców 
końcowych (nabywają na własny uży-
tek bez zużywania jej do wytwarzania, 
przesyłania lub dystrybucji) i wypłatami 
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dla przedsiębiorstw energetycznych. Za-
rządca prawidłowo przyjmował i wery-
fikował wnioski o wypłatę świadczeń 
dla przedsiębiorstw obrotu energią elek-
tryczną. Informacje na temat dofinan-
sowania, kwoty różnicy ceny, rekom-
pensaty finansowej były dostępne dla 
wnioskodawców, podane w sposób jasny 
i niebudzący wątpliwości. Skontrolo-
wane przez NIK spółki obrotu energią 
stosowały prawidłowe ceny dla odbior-
ców, miały jednak opóźnienia w obo-
wiązkowej zmianie warunków umów 
i ponownym wystawianiu faktur. 

Wdrożenie i realizacja ustawy o cenach 
energii elektrycznej wymagały poniesie-
nia kosztów przez Zarządcę Rozliczeń SA 
i przedsiębiorstwa obrotu m.in. na:

 • zatrudnienie i szkolenie nowych pra-
cowników, wypłatę wynagrodzeń za po-
nadumowny czas pracy oraz wyposażenie 
nowych stanowisk pracy;

 • zakup oprogramowania lub zwiększenie 
jego funkcjonalności;

 • opracowanie, druk i wysyłkę materiałów 
informacyjnych dla klientów oraz dodat-
kowych faktur;

 • obsługę prawną, w tym sporządzanie 
opinii prawnych dotyczących interpretacji 
i stosowania przepisów ustawy o cenach 
energii elektrycznej i rozporządzenia.

Ogółem koszty wdrożenia ustawy wy-
niosły blisko 24 mln zł, te poniesione przez 
trzy spółki obrotu blisko 47 mln zł, nato-
miast wypłaty z Funduszu Wypłaty Róż-
nicy Ceny – 4,5 mld zł. Koszty po stronie 
spółek obrotu obejmowały:

 • zatrudnienie nowych pracowników, 
wypłatę wynagrodzeń za ponadumow-
ny czas pracy oraz wyposażenie nowych 
stanowisk pracy;

 • zakup nowego oprogramowania lub 
zwiększenie funkcjonalności posiadane-
go do zakresu wymaganego ustawą;

 • opracowanie, druk i wysyłkę materiałów 
informacyjnych dla klientów;

 • druk i wysyłkę nowych faktur dla klientów;
 • obsługę prawną, w tym sporządzanie 

opinii dotyczących interpretacji i stoso-
wania przepisów ustawy o cenach energii 
elektrycznej i rozporządzenia.

Po wejściu w życie ustawy o cenach 
energii elektrycznej do spółek obrotu 
wpływały zapytania, skargi i reklamacje 
zarówno od odbiorców indywidualnych 
(taryfa G), jak i biznesowych (taryfa A, 
B, C i G). Trzy z kontrolowanych spółek 
obrotu prowadziły szczegółową ewiden-
cję wszelkich zgłoszeń dotyczących spraw 
związanych z ustawą lub rozporządzeniem 
wykonawczym. Ogółem wpłynęło do nich 
ponad 310 tys. skarg, zapytań i reklamacji. 
W jednej ze spółek 2/3 skarg pochodziło 
od klientów indywidualnych. W ocenie 
NIK skala zgłoszeń kierowanych do sprze-
dawców świadczy o niepewności odbior-
ców co do poprawności stosowanych cen 
energii i stawek opłat.

NIK oceniła, że skontrolowane wydatki 
były ponoszone z zachowaniem wewnętrz-
nych procedur i zasady gospodarności. 
Nie ujawniono wydatków zbędnych. Biorąc 
pod uwagę ceny stosowane dla odbiorców 
w 2019 r. (tzw. zamrożone) i najwyższe ceny 
proponowane we wnioskach taryfowych 
na 2019 r.(które nie zostały zatwierdzone 
przez Prezesa URE lub nie były stosowane) 
oszacowano oszczędności odbiorców z róż-
nych grup taryfowych w poszczególnych 
spółkach. W najpopularniejszej taryfie G, 
stosowanej przez gospodarstwa domowe, 
przeciętnie w skali roku wyniosły od 109 zł 



62 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Elżbieta Sikorska

do 305 zł (na jedno gospodarstwo). Najwyż-
sza zaoszczędzona kwota przez odbiorcę 
(drobny przedsiębiorca) stosującego taryfę 
G wynosiła 127 tys. zł.

Wśród podmiotów korzystających z taryf 
niezatwierdzanych przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki oszacowano maksy-
malne oszczędności na poziomie:

 • mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsię-
biorcy od 1,4 tys. zł (grupa taryfowa C) 
 do 591,7 tys. zł (grupa taryfowa A) 
i 837,0 tys. zł (grupa taryfowa B);

 • szpitale od 421,5 tys. zł do 1 727,9 tys. zł 
(grupy taryfowe B i C);

 • jednostki sektora finansów publicznych 
od 37,6 tys. zł do 228,6 tys. zł (grupa ta-
ryfowa C). 

Po zakończeniu obowiązywania usta-
wy o cenach energii elektrycznej, czyli 

12 <https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/ustawa-pradowa>

po 1 stycznia 2020 r. ceny energii elektrycz-
nej dla gospodarstw domowych (taryfa G) 
wzrosły o prawie 20%. Obrazuje to powyż-
szy wykres taryf w gospodarstwach do-
mowych stosowanych przez cztery spółki 
obrotu objęte kontrolą.

NIK stoi na stanowisku, że konsekwent-
ne stwarzanie warunków do ograniczenia 
wytwarzania energii ze źródeł wysokoemi-
syjnych, a nie doraźne interwencje pań-
stwa, pozwoli na stabilizację cen przy za-
pewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej.

Wpływ rekompensat na rynek szcze-
gółowo przedstawiła dr Joanna Maćko-
wiak-Pandera i dr Jan Rączka w publika-
cji Forum Energii pt. „Dlaczego ustawa 
prądowa może wywołać więcej szkody 
niż pożytku”12:

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Rysunek 4. Średnie ceny energii elektrycznej czterech spółek obrotu objętych kontrolą 
w latach 2017–2020 (zł/kWh)
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„1. Dopłaty zniekształcają bodźce ceno-
we. Fundusz Różnicy Ceny zniekształca 
bodźce ekonomiczne kształtowania ceny. 
Sztuczne obniżenie cen dla odbiorców 
końcowych prowadzi do nieefektywnej 
alokacji zasobów w gospodarce. Zamiast 
inwestycji w ograniczanie emisji (efektyw-
ność energetyczną i niskoemisyjne źródła), 
wspierana jest konsumpcja energii. 
2. To nie jest rozwiązanie sprawiedliwe 
społecznie. Wdrażane rozwiązanie po-
woduje transfer wartości od biednych 
do bogatych. Jeżeli pakiet przychodów 
uprawnień do emisji CO2 potraktujemy 
jako dobro narodowe, każdy z obywate-
li powinien mieć w nim ten sam udział. 

Wartość sprzedanych uprawnień do emi-
sji CO2 na 1 mieszkańca/rocznie: 55 mln 
ton CO2 x 20 euro/t CO2 x 4,2 zł/ euro: 
36 mln obywateli = 128 zł.

 • W przeciętnym gospodarstwie domo-
wym mieszkają 2,5 osoby, czyli wartość 
wpływów z uprawnień na gospodarstwo 
domowe wynosi 320 zł. 

 • Ceny detaliczne miały wzrosnąć o 30%, 
a więc o 78 zł/MWh (czyli z 260 zł/MWh 
do 338 zł/MWh).

 • Mało zamożne gospodarstwo domowe 
(2,5 osoby), zużywające rocznie 1,5 MWh, 
będzie beneficjentem dopłaty w wysokości 
117 zł/MWh. Mimo że średnia wartość 
uprawnień CO2 wynosi 320 zł, de facto 
gospodarstwo domowe otrzyma 117 zł, 
czyli straci 203 zł.

 • Bogate gospodarstwo domowe (2,5 oso-
by) z wieloma urządzeniami elektrycznymi 
w domu jednorodzinnym (np. podgrze-
waną podłogą, klimatyzacją) i zużywające 
rocznie ok 8 MWh, będzie beneficjentem 
rekompensaty od państwa w wysokości 
612 zł. Będą to środki z potencjalnego 

dochodu z uprawnień do emisji CO2, który 
powinien być dla wszystkich obywateli 
ten sam. Jest to nic innego niż transfer 
środków od mniej zamożnych do bogatych. 
3. Duże ryzyko dla sprzedawców prądu. 
Wprowadzony mechanizm rekompensat 
jest zagrożeniem działalności dla nieza-
leżnych firm obrotu energią. Dla nich 
koszt dostosowania się do nowej regula-
cji jest wysoki i wprowadza duże ryzyko 
działania, m.in.:

 • wysokie, dodatkowe koszty transakcyj-
ne – konieczność aneksowania wszystkich 
umów;

 • ryzyko utraty płynności spowodowane 
opóźnionym otrzymaniem rekompensaty 
z Funduszu w stosunku do terminu sprze-
daży energii; 

 • ryzyko utraty potencjalnych klientów 
ze względu na przekonanie, że kiedy pań-
stwo ingeruje w rynek, lepiej trzymać się 
dużych koncernów państwowych. Więk-
sza szansa, że państwo będzie starało się 
ochronić ich interesy. 

Efektem regulacji może być zmniejsze-
nie liczby graczy i pogorszenie konkuren-
cyjności rynku energii. 
4. Rekompensaty zmniejszają motywację 
do oszczędzania energii. Wzrost cen ener-
gii, szczególnie nagły i zaskakujący, budzi 
kontrowersje. Z drugiej strony, mobilizu-
je do jej oszczędzania. Zaproponowane 
rozwiązanie działa odwrotnie – sztucznie 
zaniża ceny dla odbiorców końcowych, 
co prowadzi do wzrostu lub utrzymania 
popytu na energię. 
5. Rekompensaty obciążają budżet pań-
stwa. Nie jest jasne, co stanie się z rekom-
pensatami w 2022 roku. Trudno się spo-
dziewać, że minister finansów zaakcep-
tuje wprowadzenie dopłat do Funduszu 
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jako wydatek stały. Ponadto, jest oczywi-
ste, że przeznaczając środki na konsump-
cję energii, ograniczamy wydatki na inne 
ważne cele. 
6. Silna interwencja państwa oznacza spa-
dek przewidywalności i zaufania dla roz-
wiązań rynkowych. Stałość reguł rynku 
i zaufanie przedsiębiorców do państwa 
jest wartością samą w sobie. Zachowanie 
rynku daje się prognozować, natomiast 
nie da się przewidzieć interwencji pań-
stwa. Postawmy się w roli tych odbiorców 
(szczególnie przedsiębiorców), którzy ra-
cjonalnie zarządzali ryzykiem. Oceniając, 
że ceny uprawnień do emisji mogą w każdej 
chwili wzrosnąć, zdecydowali się w roku 
2016 lub 2017 na 2-3 letnią umowę ze stałą 
ceną. Oczywiście, musieli od razu płacić 
wyższą cenę (już w roku 2017 i 2018) niż ci, 
którzy kupowali w kontraktach jednorocz-
nych, wystawiając się na ryzyko cenowe, 
które ostatecznie pokryło państwo. Dziś 
zapobiegliwi przedsiębiorcy tracą wobec 
konkurentów, którzy minimalizowali cenę 
poprzez skracanie kontraktu”. 

Ponadto, w przyszłości rodzi się ryzyko 
roszczeń wobec państwa w razie niepo-
wodzenia biznesowego. 

Próba ograniczenia wzrostu cen energii 
elektrycznej przez ingerencję państwa 
w mechanizmy rynkowe i regulacyjne 

okazała się krótkotrwała. Ignorowanie 
przez lata polityki energetycznej UE, 
mającej za cel dekarbonizację gospo-
darek państw UE sprawiło, że rząd zo-
stał zaskoczony nagłym wzrostem cen. 
Próby ograniczenia wzrostu doprowa-
dziły do pospiesznej i chaotycznej pracy 
nad projektami aktów normatywnych. 
Dopiero po pół roku obowiązywania 
ustawa o cenach energii elektrycznych 
przyjęła ostateczny kształt, a po kolej-
nym miesięcu – po wydaniu rozporzą-
dzenia – przedsiębiorcy mogli określić 
wysokość rekompensat. Koszt ich wypłat 
wyniósł blisko 4,5 mld zł. Środki te po-
chodziły przede wszystkim ze sprzedaży 
uprawnień do emisji przez Polskę. In-
tencją UE jest, aby pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży uprawnień były wykorzy-
stane na działania proekologiczne. Nie-
stety, zostały wydane na zniwelowanie 
podwyżek cen, których źródłem jest 
wysoki udział energii produkowanej 
z węgla.

ELŻBIETA SIKORSKA
doradca ekonomiczny,  
Departament Gospodarki,  
Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK
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ABSTRACT
How Not To Stabilise Electric Energy Prices – Unsuccessful State’s Interference 
Despite the consistent policy of the European Union as for CO2 reduction, and the 
awareness of its impact on the growth of prices for access to energy, the competent 
minister did not prevent abrupt rises of electric energy in 2019 and the years that follo-
wed. The growing prices of the rights to CO2 emission resulted in the growth of prices 
of the energy produced from fossil fuels. The law that froze the electric energy prices 
was in force only by 2019, and it was of an ad hoc nature. It was developed in haste, 
carelessly, in non-compliance with the rules of legislation, without consultations with 
the entities that it involved, and its results were not considered thoroughly. Opinions 
on its compliance with the European Union’s laws were not provided on time, either. 
Although the law was binding only in 2019, it was amended four times, including 
two amendments stemming from breaches of the EU regulations. The stabilisation 
of prices introduced with that law cost PLN 4.5 billion. NIK assessed that the costs 
of the compensatory mechanisms of the four largest electric energy sellers and the 
company that made settlements stood at almost PLN 24 million. While households 
saved in 2019 from PLN 109 to PLN 305 on average. The law did not have an impact 
on the prices of electric energy after 2019, and after it stopped being in force, i.e. after 
1 January 2020, these grew by almost 20 percent. In her article, the author presents 
the detailed findings of the audit in the area.

Elżbieta Sikorska, Economic Advisor, Department of Economy, Pubic Assets & 
Privatisation of NIK

Key words: electric energy, reduction of CO2 emission, energy companies, prices of rights, 
energy market 
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Nierzetelny nadzór nad kanałem Belsat TV i oddziałami terenowymi, zawieranie 
umów z  kontrahentami na  organizację imprez dopiero po  ich zrealizowaniu, bar-
dzo wysokie koszty związane z utworzeniem i  prowadzeniem kanału oraz portalu  
Poland In, niewłaściwe administrowanie nieruchomościami – to tylko niektóre nie-
prawidłowości ujawnione przez Najwyższą Izbę Kontroli w Telewizji Polskiej. Kon-
trola miała odpowiedzieć na pytanie, czy spółka właściwie zarządza majątkiem i go-
spodaruje środkami finansowymi.

Gospodarka majątkowa i finansowa TVP

Nieprawidłowości w zarządzaniu

Wprowadzenie
Przeprowadzona w 2020 r. kontrola1 do-
tycząca lat 2014–2020, która objęła Za-
kład Główny TVP SA2 i jego 16 oddziałów 
terenowych3 wykazała, że Telewizja Pol-
ska SA (TVP, Spółka) opracowała i wdraża-
ła strategiczne plany wieloletnie, w których 

1 Badanie zostało poprzedzone kontrolą doraźną rozpoznawczą pt.: Zakup produkcji zewnętrznej przez Te-
lewizję Polską SA (R/20/002). W jej ramach zbadano również realizację wniosków pokontrolnych sformu-
łowanych po kontroli planowej: Produkcja zewnętrzna dla TVP SA (P/14/023), <https://www.nik.gov.pl/
kontrole/P/14/023/>. Wyniki obu ww. kontroli zostały ujęte w Informacji o wynikach kontroli, zatwierdzonej 
przez Prezesa NIK w czerwcu 2021 r. Wskazać należy, że ostatnie badanie w TVP SA, o porównywalnym zakre-
sie przedmiotowym, NIK przeprowadziła w 2009 r., na zlecenie Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP. Kontrola: 
Gospodarowanie mieniem oraz realizacja zadań nadawcy publicznego przez Telewizję Polską SA (P/20/022) 
dotyczyła lat 2007–2009 i przeprowadzono ją w Zakładzie Głównym w Warszawie oraz czterech oddziałach 
terenowych. Kwestia realizacji przez TVP SA misji publicznej nie była przedmiotem obecnej kontroli.

2 Stosownie do § 6 ust. 1 regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Telewizja Polska Spółka Akcyjna Za-
kład Główny tworzyło 29 jednostek organizacyjnych. 

3 Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z 29.12.1992 o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r. poz. 805, ze zm.) oddziały 
terenowe mają swoje siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

określono kierunki polityki kadrowej, in-
westycyjnej, programowej oraz finanso-
wej. Kontrola ujawniła nieprawidłowości 
w zarządzaniu majątkiem i gospodarowa-
niu środkami finansowymi przez Spółkę, 
jak też nieskuteczny nadzór nad oddzia-
łami terenowymi. Ponadto NIK odniosła 

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.52  
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się do działań restrukturyzacyjnych wdra-
żanych przez Spółkę w latach 2013–2014, 
polegających na wydzieleniu na zewnątrz 
świadczenia niektórych usług i przekazania 
zatrudnionych podmiotowi zewnętrznemu 
(tzw. outsourcing pracowniczy).

Opracowanie 
i wdrożenie strategii
Prowadzenie spraw Spółki, w  tym 
w szczególności zatwierdzanie strate-
gicznych planów wieloletnich, jak rów-
nież określanie polityki programowej, 
finansowej, inwestycyjnej i kadrowej, 
należało do kompetencji Zarządu TVP 
SA. W okresie objętym kontrolą w Spółce 
obowiązywały dwie strategie: „Strategia 
TVP SA na lata 2012–2015” oraz „Stra-
tegia TVP SA na lata 2017–2021”. Przy-
jęte przez Spółkę dokumenty nie objęły 
roku 20164. Strategia na lata 2012–2015 
jako podstawowy cel działania organi-
zacji, rozumiany jako misja, definiowała 
dostarczanie wartościowego i atrakcyj-
nego programu wysokiej jakości, z po-
szanowaniem zainteresowań i potrzeb 
widzów. Celami strategicznymi były: 
wysoka jakość audycji oraz odbudowa 
potencjału twórczego i produkcyjnego 
Telewizji Polskiej; różnicowanie oferty 
programowej i sposobów jej upowszech-
niania; odbudowa roli TVP SA jako głów-
nego medium opiniotwórczego; zmiana 
wizerunku TVP SA; stworzenie spójnej 
i nowoczesnej platformy technologicznej; 

4 Ówczesny Zarząd Główny Spółki 30.12.2015 przyjął „Strategię działalności Telewizji Polskiej na lata 
2016–2020”, jednak powołany na początku 2016 r. nowy zarząd podjął decyzję o nieprzedstawianiu do za-
opiniowana przez Radę Nadzorczą i niewdrażaniu strategii.

5 Strategia jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. 

efektywne gospodarowanie posiadany-
mi zasobami; stworzenie otoczenia za-
rządczego wspierającego proces wdra-
żania zmian. I tak, w latach 2012–2015 
realizowano założenia restrukturyzacyj-
ne, które zostały podzielone na siedem 
segmentów: zwiększenie przychodów, 
restrukturyzacja majątku trwałego i in-
nych aktywów, restrukturyzacja oferty 
programowej, zatrudnienia i wynagro-
dzeń (w ramach tego segmentu dokonano 
outsourcingu pracowniczego). 

Strategia na lata 2017–2021 – w porów-
naniu z poprzednią – ma charakter bar-
dziej ogólny5. Nie został w niej określony 
harmonogram wykonania przyjętych ob-
szarów strategicznych, nadano im jedynie 
priorytety w trzystopniowej skali. Za naj-
ważniejszy uznano obszar programowy; 
podzielono go na trzy obszary biznesowe: 
telewizję linearną, online i treści regio-
nalne. Pozostałe mają funkcję wspierają-
cą. Warto zaznaczyć, że strategia zakła-
dała odbudowę systemu finansowania 
mediów publicznych w wymiarze około 
1 000 tys. zł rocznie, począwszy od stycz-
nia 2018 r. Przy braku finansowania na za-
kładanym poziomie jej realizacja miała 
zostać wstrzymana, a uruchomiony plan 
działań restrukturyzacyjnych. Zgodnie 
z założeniami perspektywy finansowej 
określonej w strategii, warunkiem ko-
niecznym do realizacji założeń strategicz-
nych były wpływy ze środków publicz-
nych. Rzeczywiste uzyskane przychody 
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ogółem w latach 2017–2019 były wyż-
sze niż zakładane w dokumencie i wy-
niosły odpowiednio: 1 777 000 tys. zł, 
2 205 000 tys. zł, 2 707 000 tys. zł. Co 
istotne, w latach 2017–2019 poniesiono 
również wyższe koszty niż zakładane 
w strategii. Jednakże uzyskanie przez 
TVP SA rekompensat z tytułu utraconych 
w latach poprzednich wpływów z opłat 
abonamentowych, które stanowiły istot-
ny składnik przychodów Spółki, trudno 
uznać za odbudowę systemu finansowania 
mediów publicznych, gdyż rekompensaty 
nie mają charakteru stałego mechanizmu 
finansowania.

Rozporządzanie 
środkami finansowymi
Przychody ze sprzedaży w poszczegól-
nych latach objętych kontrolą6 wynosiły 
odpowiednio: 1 495 742,7 tys. zł w 2014 r., 
1 581 199,2 tys. zł w 2015 r., 1 473 544,7 tys. zł 
w 2016 r., 1 777 328 tys.  zł w 2017 r., 
2 205 048 tys. zł w 2018 r. i 2 707 328,9 tys. zł 
w 2019 r. Istotną ich część stanowiły 

6 W Informacji o wynikach kontroli nie zaprezentowano danych finansowych za 2020 r., ponieważ do dnia za-
kończenia kontroli nie zostały one podane do publicznej wiadomości. 

7 Zgodnie z art. 1 ustawy z 21.4.2005 o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1689) opłaty abona-
mentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy 
z 29.12.1992 o radiofonii i telewizji przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Jak wynika z art. 8 ust. 2 
ustawy o opłatach abonamentowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustala corocznie, po analizie planu 
programowo-finansowego, o którym mowa w art. 21c ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oraz sprawoz-
dania, o którym mowa w art. 31b ust. 1 tej ustawy, za poprzedni rok kalendarzowy i analizie określonych 
w nich kosztów, nie później niż do 30 września, sposób podziału wpływów z opłat abonamentowych między 
jednostki publicznej radiofonii i telewizji w następnym roku kalendarzowym, w tym minimalny udział tere-
nowych oddziałów TVP SA.

8 W pozostałych latach objętych kontrolą udział przychodów abonamentowych wynosił: 25,6% w 2015 r., 
24,9% 2016 r., 38,2% w 2017 r. i 46% w 2018 r. 

9 Zgodnie z podanym do publicznej wiadomości Sprawozdaniem Zarządu z wykorzystania przez Telewizję Pol-
ską SA wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w 2020 roku, stanowiącym załącznik 
do uchwały nr 338/2021 Zarządu Spółki TVP SA z 27.4.2021. 

10 Zob. np.: <https://www.money.pl/gospodarka/tvp-10-mln-zl-na-nagrody-z-zysku-ktorego-nie-wypracowala-
6630096510126784a.html>.

wpływy z opłat abonamentowych7. O ile 
w 2014 r. w przychodach ogółem stanowiły 
one 29,1%, podczas gdy wpływy z reklamy 
i sponsoringu 60,3%, to w 2019 r. wpły-
wy z opłat abonamentowych stanowiły 
już 51,8%, a wpływy z reklamy i sponso-
ringu 32,3%8. Kwotowo środki otrzyma-
ne przez Spółkę z Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji wyniosły odpowiednio: 
435 577,1 tys. zł w 2014 r., 404 385,1 tys. zł 
w 2015 r., 361 045,3 tys. zł w 2016 r., 
621 112,1 tys. zł w 2017 r., 980 257,4 tys. zł 
w 2018 r., 1403 015,9 tys. zł w 2019 r., 
2 042 900 tys. zł w roku 20209. 

W 2014 r. TVP SA uzyskała zysk netto 
w wysokości 6 286,5 tys. zł., zaś w ko-
lejnych dwóch latach poniosła stratę, 
która wyniosła: 36 623,6 tys. zł w 2015 r. 
i 176 746,7 tys. zł w 2016 r. W kolejnych 
latach osiągnęła zysk netto, który wy-
niósł: 563,8 tys. zł w 2017 r., 3 492,7 tys. zł 
w 2018 r. i 89 071,4 tys. zł w 2019 r. Z po-
wszechnie dostępnych informacji medial-
nych wynika, że w 2020 r. TVP SA osią-
gnęła zysk w wysokości 198 000 tys. zł10. 
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Wypracowanie przez Spółkę zysku nie by-
łoby możliwe bez otrzymania rekompensat 
z tytułu utraconych w latach poprzednich 
wpływów z opłat abonamentowych11. W la-
tach 2017–2020 z tego tytułu TVP SA uzy-
skała łącznie 1 987 300 tys. zł12. W znacz-
nej mierze to dzięki wpływom z tytułu 
rekompensat Spółka poprawiła wskaźniki 
rentowności. I tak, wskaźnik rentowno-
ści sprzedaży (ROS) w latach 2014–2019 
wyniósł odpowiednio: 0,024; 0,038; 0,117; 
0,051; 0,061; 0,10, wskaźnik stopy zwrotu 
aktywów (ROA): 0,005; -0,034; -0,164; 
0,000; 0,002; 0,04, a wskaźnik rentowności 
kapitału własnego (ROE): 0,010; -0,059; 
-0,383; 0,001; 0,007; 0,16.

Wraz ze wzrostem przychodów rosły 
jednocześnie koszty działalności ope-
racyjnej Spółki, które w 2019 r. były 
o 67% wyższe w stosunku do 2014 r. 
W  poszczególnych latach wyniosły 
one odpowiednio: 1 460 239,6 tys. zł 
w 2014 r., 1 521 243,6 tys. zł w 2015 r., 
1 646 484,4 tys. zł w 2016 r., 1 685 829,4 tys. zł 
w 2017 r., 2 070 881,1 tys. zł w 2018 r. 
i 2 441 595,5 tys. zł w 2019 r. W 2019 r. naj-
wyższy udział w kosztach działalności ope-
racyjnej stanowiły usługi obce (27,5%) 

11 Środki przekazano TVP SA na rachunek bankowy (w latach 2017–2018) oraz w postaci skarbowych papie-
rów wartościowych (w latach 2019–2020). W poszczególnych latach środki z ww. tytułu wyniosły: w 2017 r. 
266,5 tys. zł, w 2018 r. 593,5 tys. zł, w 2019 r. papiery skarbowe o nominalnej wartości 1 127 258,5 tys. zł, 
które Spółka zbyła uzyskując 1 099 741,2 tys. zł, a w 2020 r. obligacje skarbowe o nominalnej wartości 
1 711,5 tys. zł (do 30 czerwca 2020 r. Spółka sprzedała obligacje o wartości nominalnej 1 266,5 tys. zł uzy-
skując 1 256 070,4 tys. zł).

12 Podstawą przekazania rekompensaty z tytułu utraconych w latach 2010–2017 wpływów z opłat abona-
mentowych była ustawa z 9.11.2017 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. poz. 2161), natomiast rekompensata z tytułu utraconych w latach 
2018–2019 opłat abonamentowych była następstwem zmian ustawy z 22.2.2019 o zmianie ustawy o opła-
tach abonamentowych (Dz.U. poz. 572).

13 Na koszty wynagrodzeń TVP SA składały się zarówno koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 
na podstawie umów o pracę, jak i koszt wynagrodzeń współpracowników zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych. 

oraz wynagrodzenia (21%), przy czym 
koszty usług obcych w 2019 r. były wyż-
sze w stosunku do 2014 r. o 82%, co uza-
sadniono m.in. wyższym niż w 2014 r. 
wolumenem produkcji realizowanej 
przez Spółkę. Wykonanie pozostałych 
kosztów rodzajowych w 2019 r. było wyż-
sze w stosunku do 2014 r. aż o 161%, 
co TVP SA uzasadniała m.in. większy-
mi kosztami związanymi z pozyskaniem 
przez Telewizję Polską praw do transmisji 
wydarzeń sportowych, zwiększeniem 
opłat należnych organizacjom zbioro-
wego zarządzania prawami autorskimi 
i pokrewnymi oraz wzrostem kosztów 
delegacji krajowych i zagranicznych 
w związku ze zwiększeniem produkcji. 
Koszty wynagrodzeń ogółem w 2019 r. 
w porównaniu z 2014 r. wzrosły o 41,9%, 
co TVP SA uzasadniła przede wszystkim 
zwiększeniem produkcji realizowanej 
przez Spółkę13.

W celu zapewnienia płynności finanso-
wej Spółka korzystała w latach 2014–2020 
(I półrocze) z kredytu obrotowego odna-
wialnego w rachunku bieżącym w wyso-
kości od 20 mln zł do 85 mln zł, programu 
emisji obligacji oraz pożyczki z Funduszu 
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Reprywatyzacji14. 4 lipca 2016 r. TVP SA 
zawarła z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego umowę programową dotyczą-
cą programu emisji obligacji do kwoty 
300 mln zł, okres obowiązywania pro-
gramu to 31 grudnia 2022 r. Natomiast 
21 lipca 2017 r. TVP SA zawarła ze Skar-
bem Państwa umowę na udzielenie po-
życzki w kwocie 800 mln zł z Funduszu 
Reprywatyzacji. Została ona wypłacona 
w całości do 30 grudnia 2019 r. 

W obszarze rozporządzania środkami 
finansowymi Spółki NIK stwierdziła 
nieprawidłowości dotyczące zatrudnia-
nia doradców Zarządu. W latach objętych 
kontrolą, wg stanu na 31 grudnia danego 
roku, Spółka zatrudniała (na podstawie 
umów o pracę) na stanowisku doradcy 
Zarządu od czterech (w 2014 i 2015 r.) 
do dziewięciu (w 2017 r.) osób. Jednakże 
żaden z doradców nie posiadał pisemnego 
zakresu obowiązków, nie dokumentowa-
no również efektów ich pracy. Zgodnie 
z art. 94 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy15 pracodawca jest obowią-
zany w szczególności zaznajamiać pracow-
ników podejmujących pracę z zakresem 
obowiązków, sposobem wykonywania 
pracy na wyznaczonych stanowiskach 
oraz ich podstawowymi uprawnieniami. 
Co prawda, w świetle powszechnie obo-
wiązujących przepisów prawa pracy nie 

14 Państwowy fundusz celowy utworzony na podstawie ustawy z 30.8.1996 o komercjalizacji i niektórych upraw-
nieniach pracowników (Dz.U. z 2021 r. poz. 425 ze zm.). Zgodnie z art. 56 ust. 4d¹ pkt 1 ww. ustawy środki 
funduszu mogą być przeznaczone na udzielanie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady 
Ministrów, pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których 
ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych. 

15 Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm. 
16 Zob.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2.9.2014, sygn. III AUa 296/14, LEX nr 1511607.
17 P/14/023.

ma prawnego wymogu, aby zaznajamiać 
pracowników podejmujących pracę z za-
kresem obowiązków w formie pisemnej16, 
jednakże NIK uznała, że należyta staran-
ność i rzetelność TVP SA, jako jednost-
ki publicznej telewizji, wymaga, aby do-
radcy zarządu, tak jak wszyscy pozostali 
pracownicy TVP SA, posiadali pisemne 
zakresy zadań i obowiązków. Kolejną kwe-
stią dotyczącą doradców Zarządu było za-
niechanie dokumentowania efektów ich 
pracy (Spółka nie przedłożyła żadnych 
dokumentów z tym związanych). Wyja-
śniano to m.in. tym, że doradcy Zarządu 
wykonują zadania zlecone im przez pre-
zesa lub członka Zarządu, a bezpośred-
nim odbiorcą ich pracy jest Zarząd Spółki. 
NIK stwierdziła, że brak dokumentowania 
efektów ich pracy uniemożliwia ocenę, 
czy ich wynagrodzenie odpowiadało ro-
dzajowi wykonywanej pracy i kwalifika-
cjom, a także uwzględniało ilość i jakość 
świadczonej pracy.

Outsourcing pracowniczy
NIK zbadała również kwestię tzw. outso-
urcingu pracowniczego z 2014 r., które-
go konsekwencje skutkowały wydatkami 
w kolejnych latach. Sprawa ta była wcze-
śniej szczegółowo badana w ramach kon-
troli planowej „Produkcja zewnętrzna dla 
TVP SA”17 i została opisana w informacji 
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o wynikach tej kontroli18. 26 maja 2014 r., 
po przeprowadzeniu postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego, TVP SA 
zawarła z Leasing Team Sp. z o.o. w War-
szawie umowę o wartości 205,5 mln zł 
(brutto), której postanowienia objęte 
są tajemnicą przedsiębiorstwa19. W In-
formacji o wynikach kontroli NIK wska-
zała, że realizowana koncepcja restruk-
turyzacji zatrudnienia była obarczona 
ryzykiem prawnym dotyczącym ewentu-
alnych roszczeń pracowników o przywró-
cenie do pracy w Spółce po zakończeniu 
okresu przejęcia oraz roszczeń o ustale-
nie istnienia stosunku pracy przez osoby 
współpracujące z TVP SA jako przed-
siębiorcy. I tak się stało, co potwierdzi-
ło ostatnie badanie. W wyniku realizacji 
umowy TVP SA wypłaciła Leasing Team 
kwotę brutto 133 144,5 tys. zł, nie osią-
gając przy tym zakładanych rezultatów20. 
Spośród przejętych przez Leasing Team 
411 pracowników, w TVP SA ponownie 
zatrudniono 51 osób (tj. 12,4%). Jednocze-
śnie TVP SA poniosła dodatkowe koszty 
w wysokości 1 762,7 tys. zł21, związane 
ze sporami sądowymi dotyczącymi przebie-
gu procesu restrukturyzacji. W Informacji 

18 <https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/023/>
19 Umowa była konsekwencją przyjętej przez zarząd Spółki 15.5.2013 koncepcji restrukturyzacji zatrudnienia, 

polegającej na przejęciu części pracowników TVP SA przez podmiot zewnętrzny oraz świadczeniu przez 
nich usług na rzecz Spółki.

20 Oszczędności uzyskane przez Spółkę z wynagrodzeń osobowych stałych, średniomiesięcznie wyniosły:  
1 300 tys. zł w 2014 r., 800 tys. zł w 2015 r. i 100 tys. zł w 2016 r.

21 Z czego kwotę 1 499,5 tys. zł Spółka wypłaciła zewnętrznym kancelariom prawnym za reprezentowanie 
TVP SA w sprawach sądowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i ze Związkiem Zawodowym Pracow-
ników Twórczych i Technicznych Mediów Wizja.

22 Do zakresu działania Belsat TV należy m.in. tworzenie i zestawianie, zgodnie z założeniami programowy-
mi, programu dla odbiorców na terenie Białorusi. Działalność kanału Belsat TV jest współfinansowana 
przez TVP SA i Ministra Spraw Zagranicznych przy wsparciu międzynarodowych donatorów. Otrzymana 
w latach 2014–2019 (oprócz 2017 r.) dotacja pochodząca z budżetu państwa stanowiła główne źródło fi-
nansowania działalności kanału.

o wynikach kontroli NIK nie sformułowała 
wprost oceny zasadności podjętej w 2014 r. 
decyzji w kwestii outsourcingu pracowni-
czego, prezentując jedynie podstawowe 
dane liczbowe w tym zakresie. Jednakże 
biorąc je pod uwagę, z perspektywy trudno 
znaleźć argumenty na zasadność tej decyzji.

Belsat TV oraz Poland In
Jedną z jednostek organizacyjnych tworzą-
cych Zakład Główny jest Belsat TV22. Kon-
trola wykazała, że wskutek braku właści-
wego nadzoru, w latach 2018–2019 o pra-
wie 14 000 tys. zł został przekroczony 
planowany budżet tego przedsięwzięcia, 
co było niezgodne z wewnętrznymi regula-
cjami dotyczącymi realizacji planu ekono-
miczno-finansowego TVP SA i naruszało 
jej dyscyplinę finansową. W wyniku tych 
przekroczeń Spółka musiała przekazać 
na działalność kanału Belsat TV ponad-
planowe środki finansowe.

Kolejne nieprawidłowości dotyczą por-
talu i kanału „Poland In”. 26 marca 2018 r. 
Spółka uruchomiła portal internetowy 
Polandin.com, na którym od 11 listopada 
2018 r. działa anglojęzyczny kanał „Po-
land In”, rozpowszechniany wyłącznie 
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w systemach teleinformatycznych. Nada-
je on 24 godziny na dobę i jest dostępny 
na terenie Europy, Azji, Afryki i Austra-
lii. Kanał i portal powstały dzięki pra-
com prowadzonym w latach 2016–2017 
nad stworzeniem anglojęzycznego kanału 
przez telewizje publiczne Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wy-
szehradzkiej pod roboczą nazwą V4 TV23. 
NIK uznała, że działania mające na celu 
utworzenie portalu i kanału „Poland In” 
nie były przeprowadzone rzetelnie i właści-
wie udokumentowane. Nie można zatem 
ocenić, czy podjęta decyzja o utworzeniu 
kanału, skutkująca poniesieniem na ten cel 
wydatków, była podyktowana rzeczywistą 
potrzebą, a przeznaczone środki prawidło-
wo oszacowane oraz czy kanał przyniósł 
zakładane efekty. 

Imprezy plenerowe
NIK szczegółowo zbadała organizację czte-
rech imprez plenerowych: Festiwal Pol-
skiej Piosenki w Opolu w 2018 r. i 2019 r. 
oraz Sylwester 2018/2019 i 2019/202024. 
Kontrola wykazała, że umowa na organi-
zację imprezy „Sylwester Marzeń z Dwój-
ką 2019” została zawarta 21 dni po za-
kończeniu imprezy, co Spółka tłumaczyła 
długotrwałym procesem potwierdzania 
wzajemnych zobowiązań oraz prac nad tre-
ścią umowy, której ostateczny kształt zo-
stał ustalony dopiero 30 grudnia 2019 r., 
a  ze względu na okres poświąteczny 

23 Ostatecznie inicjatywa utworzenia V4 TV nie została zrealizowana. 
24 Podstawą organizacji imprez były umowy zawierane przez TVP SA z Opolem oraz z samorządem Zakopa-

nego i Zakopiańskim Centrum Kultury. 
25 Zgodnie z § 16 ust. 1 statutu TVP SA do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdzia-

łanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. 
26 Spółka uzasadniała ten fakt okolicznością, że data zawarcia nie jest cechą konstytutywną umowy pisemnej.

podpisanie umowy przez TVP SA nastą-
piło dopiero 21 stycznia 2020 r. NIK oceni-
ła to jako działanie nierzetelne i wskazała, 
że należyta staranność wymaga zawiera-
nia umów w formie pisemnej przed przy-
stąpieniem do ich wykonania, szczególnie 
w wypadku umów o znacznej wartości. 
Należy przy tym zauważyć, że imprezy syl-
westrowe mają charakter cykliczny, a ter-
miny ich przeprowadzenia są wcześniej 
określone. Natomiast jeśli chodzi o Sylwe-
ster 2018/2019, umowa została podpisana 
z naruszeniem zasad reprezentacji Spółki 
określonych w statucie25, tj. tylko przez jed-
nego członka Zarządu TVP SA. Jednak 
Telewizja Polska potwierdziła jej ważność. 

Zawieranie umów związanych z realiza-
cją imprez po ich zakończeniu nie dotyczy-
ło wyłącznie tego wydarzenia. Skala tego 
negatywnego zjawiska miała szerszy zakres. 
Badając umowy związane z przeprowadze-
niem festiwali w Opolu w 2018 i 2019 r. 
oraz Sylwestra 2018/2019 i 2019/2020 
NIK stwierdziła, że w 20 przypadkach 
na 48 (tj. ponad 41%) zawarto je (w for-
mie pisemnej) w trakcie realizacji usług 
lub po ich wykonaniu. Powyższe Spółka 
uzasadniała m.in. długotrwałym proce-
sem uzgadniania umów, ich późnym ode-
słaniem przez kontrahenta czy zmianami 
organizacyjnymi w TVP SA.

Kontrola wykazała również przypadek 
nieopatrzenia pisemnej umowy datą jej za-
warcia26, jak również dwa takie, w których 
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na umowach umieszczono daty niezgodne 
z datami ich podpisania27. W przypadku 
umowy nieopatrzonej datą stwierdzono 
też, że została zawarta przez doradcę Za-
rządu i jednocześnie pełnomocnika Za-
rządu TVP SA ds. V4 TV z przekrocze-
niem zakresu pełnomocnictwa28. Mając 
na uwadze, że jej przedmiotem było do-
radztwo prawne dotyczące planowanego 
projektu V4 TV – pomimo braku wiążą-
cych decyzji w sprawie utworzenia tej te-
lewizji – poniesienie koszów w wysokości 
49,2 tys. zł z tytułu jej wykonania trudno 
uznać za uzasadnione.

Przykładem niegospodarnego i niece-
lowego rozporządzania środkami finan-
sowymi był zakup przez Spółkę instala-
cji stacji ładowania samochodów elek-
trycznych na terenie Zakładu Głównego. 
W czerwcu 2018 r. Spółka kupiła jeden 
samochód elektryczny, a pół roku póź-
niej zakupiła za 100 853,04 zł (brutto) 
i zainstalowała na terenie Zakładu Głów-
nego stację ładowania pojazdów elek-
trycznych. Jednakże zakup i instalacja 
stacji ładowania samochodów elektrycz-
nych nie zostały poprzedzone rachun-
kiem efektywności inwestycji. Koszty 
eksploatacji stacji w okresie od grudnia 
2018 r. do 30 czerwca 2020 r. wyniosły 
3 206 zł (netto), natomiast od sierpnia 
2020 r. stacja ładowania jest wyłączona, 

27 Dotyczyło to umowy, której przedmiotem było wykonywanie usług doradztwa w zakresie relacji z mediami i bu-
dowania pozytywnego wizerunku Prezesa Zarządu TVP SA oraz umowy, której przedmiotem było wykonywanie 
usług doradztwa w zakresie strategii i komunikacji CSR TVP SA – społecznej odpowiedzialności TVP SA.

28 Ostatecznie umowa została potwierdzona w trybie art. 103 § 1 ustawy 23.4.1964 – Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).

29 Łącznie zakup obejmował wyposażenie dla planowanego studia za 415,8 tys. zł (brutto), z czego sprzęt 
o wartości brutto 302,5 tys. zł (72,8%) nie był użytkowany. 

30 Dz.U. z 2021 r. poz. 1933.

gdyż zakończył się okres obowiązywania 
przepisów przejściowych dotyczących 
jej eksploatacji i zaistniała konieczność 
dokonania odbioru stacji pod względem 
technicznym przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego. NIK stwierdziła, że inicjatywa 
w zakresie tzw. elektromobilności powin-
na być poprzedzona analizą efektywności 
i opłacalności podejmowanych działań, 
a zakup stacji ładowania powinien być 
dokonany w momencie, gdy jej posiadanie 
będzie rzeczywiście uzasadnione liczbą 
posiadanych samochodów, które ładuje 
się elektrycznie.

Innym przykładem niegospodarnego 
i niecelowego wydatkowania środków fi-
nansowych było dokonanie w 2015 r. przez 
Oddział Terenowy w Gorzowie Wielko-
polskim zakupu wyposażenia dla planowa-
nego studia telewizyjnego za 302,5 tys. zł 
(brutto), które nie było użytkowane, a jed-
nocześnie upłynął okres gwarancji kupio-
nych rzeczy29.

Gospodarowanie majątkiem TVP
Telewizja Polska posiada szczególny status, 
wynikający z uznania jej za spółkę o istot-
nym znaczeniu dla gospodarki państwa. 
Stosownie do art. 31 ust. 1 pkt 23 usta-
wy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzą-
dzania mieniem państwowym30, podmiot 
z udziałem Skarbu Państwa prowadzący 
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działalność gospodarczą, której przedmio-
tem jest aktywność w zakresie informacji 
i komunikacji, może być uznany za spół-
kę o istotnym znaczeniu dla gospodarki31. 
TVP SA została wymieniona w załączniku 
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z 13 stycznia 2017 r. w sprawie określe-
nia wykazu spółek o istotnym znaczeniu 
dla gospodarki państwa32. Zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z 26 stycznia 
2021 r. w sprawie wykazu spółek, w któ-
rych prawa z akcji Skarbu Państwa wy-
konuje Prezes Rady Ministrów lub inni 
członkowie Rady Ministrów, pełnomoc-
nicy rządu lub państwowe osoby praw-
ne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu 
Państwa33, w przypadku TVP SA prawa 
z akcji Skarbu Państwa wykonuje mini-
ster właściwy do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego34. 

W latach 2014–2019 wzrastała, z wyjąt-
kiem 2016 r., wartość netto rzeczowych 
aktywów trwałych, która wynosiła od-
powiednio: 480 324,3 tys. zł w 2014 r., 
482 984,6 tys. zł w 2015 r., 467 761,5 tys. zł 
w 2016 r., 474 864,6 tys. zł w 2017 r., 
574 318,3 tys. zł w 2018 r. i 626 481,9 tys. zł 
w 2019 r. W majątku Spółki największa 
część tych wartości przypadała na Za-
kład Główny i we wskazanych latach 

31 Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wyodrębnienie 
jednolitej grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi Prezesa Rady Ministrów. 
Rozwiązania te miały wzmocnić nadzór właścicielski nad grupą najistotniejszych podmiotów, a ponadto 
zwiększyć transparentność tego procesu. Zob.: <https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1D107366 
EAD10A14C1258075007AC2DB/%24File/1053.pdf>.

32 Dz.U. poz. 95. Obecnie obowiązuje rozprządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24.9.2021 w sprawie wykazu spółek 
o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U. poz. 1782), w którym TVP SA również jest wymieniona.

33 Dz.U. poz. 168, ze zm.
34 Obecnie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
35 Dotyczyło to m.in. czterech nieruchomości, w odniesieniu do których Spółka w latach 2014–2019 nie podjęła 

czynności zmierzających do uregulowania ich stanu prawnego. 

wynosiła odpowiednio: 347 553,7 tys. zł; 
353 288,6  tys.  zł; 345 410,3  tys.  zł; 
358 129,3 tys.  zł; 422 069,1 tys.  zł; 
452 188 tys. zł. Na 30 czerwca 2020 r. 
TVP SA dysponowała gruntami o łącznej 
powierzchni 599 091 m², z czego 3,8% łącz-
nej powierzchni gruntu (22 727 m²) stano-
wiło własność Spółki, 91,6% (548 808 m²) 
było przedmiotem użytkowania wieczy-
stego, a 4,6% (27 556 m²) nie posiadała 
uregulowanego stanu prawnego35. 

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. 
w stosunku do 2014 r. spadła wartość netto 
gruntów, jak również wartość budynków 
i lokali. Natomiast wzrosła wartość urzą-
dzeń technicznych i maszyn oraz środków 
transportu. 31 grudnia 2014 r. wartość 
netto gruntów wynosiła 34 552,5 tys. zł, 
a 30 czerwca 2020 r. 9 550,6 tys. zł. War-
tość budynków i lokali zmniejszyła się 
z 273 266,7 tys. zł do 225 245,9 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą Spółka 
przygotowała 19 zadań inwestycyjnych 
na terenie Zakładu Głównego, z których 
15 zostało wykonanych. Ich łączna wartość 
wyniosła 48 740,6 tys. zł, z czego na zadania 
zakończone wydano 45 432,6 tys. zł. W ra-
mach prac budowlanych (w tym rozbiór-
kowych), remontowych i instalacyjnych 
poniosła wydatki w kwocie 25 760,8 tys. zł.
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W skład majątku Spółki wchodziły czte-
ry ośrodki wypoczynkowe: w Ciechocin-
ku, Sarnówku, Tłokowisku oraz Jachrance, 
z czego trzy pierwsze czynne36, natomiast 
ostatni z wymienionych jest wyłączony 
z użytkowania37. Ośrodki wypoczynkowe 
okazały się udostępniane również na zasa-
dach komercyjnych, jednak nakłady ponie-
sione przez Spółkę były niewystarczające 
do uzyskania konkurencyjnego na rynku 
standardu dla bazy wypoczynkowo-re-
kreacyjnej. Średnie obłożenie w Ciecho-
cinku wynosiło od 20% w 2016 r. do 86% 
w 2019 r., zaś w Sarnówku od 13% w 2016 r. 
do 20% w 2019 r. Funkcjonujące ośrod-
ki wypoczynkowe w latach 2014–2019 
przyniosły straty w łącznej wysokości 
4 530,4 tys. zł. Ośrodek wyłączony z użyt-
kowania generował wyłącznie koszty.

W obszarze gospodarowania majątkiem 
Spółki NIK stwierdziła nieprawidłową 
realizację obowiązków dotyczącą admi-
nistrowania nieruchomościami. Niepra-
widłowości polegały na: niezapewnieniu 
wymaganych przepisami prawa kontroli 
okresowych obiektów budowlanych w cza-
sie ich użytkowania, niezapewnieniu wy-
konania w obiektach budowlanych prac 
remontowych wskazanych w protokołach 
przeprowadzonych kontroli okresowych, 
co mogło skutkować zagrożeniem życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mie-
nia bądź środowiska. Zaniechano też pro-
wadzenia książki obiektu budowlanego 

36 Ośrodek w Ciechocinku jest obiektem całorocznym, natomiast obiekty w Sarnówku i Tłokowisku działają 
tylko w sezonie wakacyjnym. Ośrodki dysponowały łącznie 182 miejscami noclegowymi, z czego w Ciecho-
cinku są 47 miejsca, w Sarnówku 123, a w Tłokowisku 12. 

37 Ośrodek składa się z wyeksploatowanych obiektów wypoczynkowych i budynków zaplecza.
38 Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm. (dalej Prawo budowlane). 
39 Potocznie nazywanego Wieżą Babel.

lub prowadzono ją niezgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa. Ponadto stwier-
dzono przypadek realizacji inwestycji 
bez uzyskania pozwolenia na budowę (ew. 
zgłoszenia organowi administracji architek-
toniczno-budowlanej). Zgodnie z art. 62 
ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-
dowlane38 na właścicielach lub zarządcach 
obiektów budowlanych spoczywa obowią-
zek poddawania tych obiektów kontrolom 
okresowym, przy czym w wypadku bu-
dynków o powierzchni zabudowy prze-
kraczającej 2000 m² oraz innych obiektów 
budowlanych o powierzchni dachu prze-
kraczającej 1000 m² kontrolę należy prze-
prowadzać co najmniej dwa razy w roku 
(w terminach do 31 maja oraz do 30 listo-
pada). Wykazano, że w siedmiu jednost-
kach objętych kontrolą (Zakład Główny 
i sześć oddziałów terenowych) nie zrealizo-
wano tego obowiązku. W Zakładzie Głów-
nym dotyczyło to m.in. charakterystycz-
nego budynku „B”39, którego powierzch-
nia zabudowy wynosi 2713 m². W 2019 r. 
przeprowadzono tam tylko jedną, roczną 
kontrolę okresową zamiast wymaganych 
co najmniej dwóch. 

Także w Zakładzie Głównym, ale rów-
nież w trzech oddziałach terenowych, nie-
zapewniono wykonania w obiektach bu-
dowlanych prac remontowych wskazanych 
w protokołach przeprowadzonych kontroli 
okresowych. Stosownie do art. 70 ust. 1 
Prawa budowlanego, właściciel, zarządca 
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lub użytkownik obiektu budowlanego, 
na których spoczywają obowiązki w zakre-
sie napraw, określone w przepisach odręb-
nych bądź umowach, są obowiązani w cza-
sie lub bezpośrednio po przeprowadzonej 
kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia 
oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowo-
dować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, 
a w szczególności katastrofę budowlaną, 
pożar, wybuch, porażenie prądem elek-
trycznym albo zatrucie gazem. Podkreśle-
nia wymaga, że w Zakładzie Głównym nie 
wykonywano robót budowlanych w najpil-
niejszej kategorii, tj. takich, które w pro-
tokołach z kontroli okresowych obiektów 
budowlanych określane były jako: „wyko-
nać niezwłocznie” lub jako „wymagające 
niezwłocznej (natychmiastowej) naprawy. 
Niewykonanie napraw może mieć wpływ 
na zdrowie i życie użytkowników”. Kontro-
la wykazała, że we wszystkich obiektach 
budowlanych, którymi zarządzał i admi-
nistrował Ośrodek Administracji40, po do-
konaniu kontroli okresowych nie przepro-
wadzono ponad 19% zaleceń w najpilniej-
szej kategorii wykonania. W Ośrodku nie 
była też prowadzona ewidencja (baza da-
nych) o pracach remontowych wskazanych 
do wykonania po okresowych kontrolach 
obiektów budowlanych. 

40 Jedna z jednostek organizacyjnych Zakładu Głównego, do której zadań należało m.in. administrowanie nie-
ruchomościami Spółki.

41 Określone odpowiednio w art. 93 pkt 8 i art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.
42 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.
43 Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego wynika z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, nato-

miast wzór książki oraz sposób jej prowadzenia został określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z 3.7.2003 w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1134).

44 Dotyczyło to książek prowadzonych dla dwóch obiektów budowlanych. 
45 W dokumentacji robót nie określono czy były one traktowane jako remont, czy przebudowa. Zarówno roz-

poczęcie, jak i prowadzenie robót budowlanych jest co do zasady możliwe jedynie na podstawie decyzji 

Zarówno niespełnienie obowiązku pod-
dania obiektów budowlanych okresowym 
kontrolom, jak i usunięcia stwierdzonych 
uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogą-
cych spowodować niebezpieczeństwo dla 
ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, 
stanowią wykroczenia41. W pierwszym przy-
padku można za nie otrzymać karę grzywny, 
w drugim karę aresztu albo karę ogranicze-
nia wolności, albo karę grzywny. Stosownie 
do art. 63 ust. 3 ustawy z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli42, NIK skie-
rowała do właściwych organów stosowne 
zawiadomienia w tych sprawach. 

Kolejną nieprawidłowością było niepro-
wadzenie lub nierzetelne prowadzenie 
książek obiektów budowlanych43. W trzech 
oddziałach terenowych nie prowadzono ich 
dla łącznie czterech obiektów. Natomiast 
nierzetelne robiono to w Zakładzie Głów-
nym44 oraz w 10 oddziałach terenowych. 

W Oddziale Terenowym w Białymsto-
ku kontrola wykazała przeprowadzenie 
w 2018 r. robót budowlanych w ramach 
dwóch zadań inwestycyjnych, obejmują-
cych wykonanie m.in. tzw. przegród ze-
wnętrznych, bez uzyskania pozwolenia 
na budowę, ewentualnie zgłoszenia or-
ganowi administracji publicznej zamiaru 
przystąpienia do realizacji robót budowla-
nych45. Natomiast w Oddziale Terenowym 
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w Poznaniu bez wymaganego pozwolenia 
na budowę dokonano rozbudowy, a ponadto 
nierzetelnie przeprowadzono protokolar-
ny odbiór techniczny prac budowlanych46.

Zastrzeżenia NIK dotyczyły też gospo-
darowania przez Spółkę nieruchomościa-
mi. W księdze wieczystej prowadzonej 
dla nieruchomości użytkowanej przez Od-
dział Terenowy we Wrocławiu nie zostały 
ujawnione budynki posadowione na jednej 
z działek, przez co nie była zapewniona na-
leżyta ochrona interesów właścicielskich 
TVP SA. Dwie nieruchomości, tj. ośrodek 
wypoczynkowy w Jachrance oraz nieużyt-
kowana siedziba Oddziału Terenowego 
we Wrocławiu, nie miały uregulowane-
go stanu prawnego, co było konsekwen-
cją wzniesienia budynków z przekrocze-
niem granic nieruchomości. W przypad-
ku ośrodka wypoczynkowego ówcześni 
przedstawiciele Spółki zawarli w 1996 r. 
z właścicielem sąsiedniej nieruchomości 
porozumienie w sprawie uregulowania 
stanu prawnego, które nie zostało jednak 
wykonane. Okoliczność ta została opisana 
w operacie szacunkowym, sporządzonym 
w lipcu 2015 r., w którym zawarto informa-
cję o posadowieniu budynków z przekro-
czeniem granic nieruchomości. W związ-
ku z nieuregulowaniem stanu prawnego 

o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami Prawa budowlanego pozwolenia 
na budowę nie wymagało wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków, jednak 
z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, natomiast zgłoszenia organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej wymagało wykonanie robót budowlanych polegających na re-
moncie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymagała 
uzyskania pozwolenia na budowę.

46 W Oddziale uzasadniano powyższe brakiem konieczności uzyskania pozwolenia na budowę czy dokonania 
zgłoszenia robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej ze względu na zakres 
tych robót. Jednakże konieczność uzyskania pozwolenia na budowę potwierdzona została przez Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

47 Pięć działek gruntu o szacunkowej wartości 520,8 tys. zł.
48 Jego wartość księgowa wynosi 1 003,7 tys. zł.

spadkobierca właściciela w listopadzie 
2020 r. wystąpił do TVP SA o rozwiązanie 
tego problemu. W przypadku nieruchomo-
ści w Rzeszowie przekroczenie jej granic 
zostało ujawnione w 2016 r., w związku 
z opracowaniem koncepcji zagospodarowa-
nia nieruchomości niewykorzystywanych 
w bieżącej działalności TVP SA oraz obiek-
tów socjalnych. Do 2019 r. Spółka nie pod-
jęła żadnych działań w tej sprawie. Z kolei 
w przypadku nieruchomości będących 
przedmiotem użytkowania wieczystego 
w Krakowie47, wystąpiło ryzyko jej utra-
ty. W lutym 2019 r. do Sądu Rejonowego 
dla Krakowa-Podgórza wpłynął wniosek 
o stwierdzenie zasiedzenia własności pię-
ciu działek będących w użytkowaniu wie-
czystym TVP SA.

Historyczne uwarunkowania sprawiły, 
że w ewidencji aktywów trwałych Spół-
ki znajduje się budynek mieszkalny przy 
ul. J. Antalla 2 w Warszawie48. W obiekcie 
wybudowanym w I połowie lat osiemdzie-
siątych XX w. znajduje się 65 lokali miesz-
kalnych. Inwestorem bezpośrednim był ów-
czesny Komitet do Spraw Radia i Telewizji 
„Polskie Radio i Telewizja”, który jednakże 
nie był właścicielem gruntu. Nieruchomość 
nie miała również założonej księgi wieczy-
stej. Po przeprowadzeniu postępowania 
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wieczystoksięgowego ustalono, że właści-
cielem gruntu, na którym został posado-
wiony budynek, jest m.st. Warszawa. Nie-
ruchomość była przedmiotem dzierżawy 
pomiędzy TVP SA a Warszawą od 1 stycz-
nia 1996 r. do 31 grudnia 2006 r., po za-
kończeniu której TVP SA bezumownie 
korzysta z nieruchomości, zaś Urząd m.st. 
Warszawy nalicza z tego tytułu stosowną 
opłatę49. Z dokonanej przez Spółkę analizy 
ekonomicznej wynika, że administrowanie 
nieruchomością będzie generować straty. 
Budynek wymaga nakładów inwestycyj-
nych kilkakrotnie przewyższających jego 
wartość, a opłaty czynszowe nie rekompen-
sują planowanych nakładów finansowych. 
Dodatkowo wysoka skala zadłużenia lo-
katorów zmniejsza rentowność nierucho-
mości. W związku z powyższym Spółka 
planuje wydanie jej samorządowi stolicy, 
co wymaga zgody Walnego Zgromadzenia50.

Nadzór  
nad oddziałami terenowymi
Obszarem niezależnym od rozporzą-
dzania środkami finansowymi oraz 

49 Kwestię wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy regulują przepisy prawa cywilnego. Pojęciem 
„wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy” posługują się art. 224 i 225 Kodeksu cywilnego, które re-
gulują roszczenia, gdy właściciela i posiadacza nie łączy stosunek umowny albo doszło do jego wygaśnięcia.

50 W kwietniu 2020 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki 
o wyrażenie zgody na nieodpłatne wydanie m.st. Warszawie zabudowanej nieruchomości. Na 23.10.2020 
Spółka nie otrzymała decyzji Walnego Zgromadzenia Spółki w tej sprawie.

51 W Informacji o wynikach kontroli z maja 2012 r., opracowanej po przeprowadzeniu w TVP SA kontroli do-
raźnej sprawdzającej: Gospodarowanie mieniem oraz realizacja zadań nadawcy publicznego przez Telewizję 
Polską SA (K/11/008) NIK stwierdziła m.in. nieopracowanie zasad nadzoru nad oddziałami terenowymi 
Spółki i wnioskowała o opracowanie przez Zarząd Spółki docelowej polityki w zakresie funkcjonowania od-
działów terenowych; <https://www.nik.gov.pl/kontrole/K/11/008/KNO/>.

52 Kontrole przeprowadzone w oddziałach terenowych wykazały, że niektóre wewnętrzne uregulowania nie 
zostały wdrożone, pomimo dłuższego czasu od ich wprowadzenia, co wynikało przede wszystkim z braku 
wiedzy o ich wprowadzeniu do stosowania w Spółce.

53 Ł. Róg: Gospodarowanie mieniem oraz realizacja zadań nadawcy publicznego przez Telewizję Polską SA, „Kontrola Pań-
stwowa” nr 2/2010, s. 72-84. Opracowano m.in. na podstawie Informacji o wynikach kontroli P/09/071,  
<https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/09/071/kno/>.

gospodarowania majątkiem Spółki, w któ-
rym kontrola również wykazała pewne 
nieprawidłowości, był nadzór nad oddzia-
łami terenowymi51. Stwierdzono brak 
skutecznego nadzoru nad działalnością 
dyrektorów jednostek organizacyjnych 
Telewizji Polskiej w zakresie: odpowied-
niego wprowadzenia zasad dotyczących 
dokonywania rozliczeń w eksploatacji 
przyznanych samochodów służbowych; 
realizacji wewnętrznych regulacji doty-
czących sporządzania przez oddziały te-
renowe planów rzeczowo-finansowych 
krajowych podróży służbowych na 2019 r.; 
nieprzestrzegania niektórych uregulowań 
wewnętrznych52. 

Podsumowanie
Kontrola gospodarki finansowej i majątko-
wej Telewizji Polskiej wykazała nieprawi-
dłowości, które częściowo były już ujaw-
nione w poprzednich badaniach NIK53. 
Nierozwiązanym dotychczas w sposób 
jednoznaczny systemowym problemem 
jest zapewnienie finansowania Spół-
ki jako jednostki publicznej telewizji. 
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Obecnie finansowanie jednostek pu-
blicznej radiofonii i telewizji opiera się 
na opłatach abonamentowych, pobiera-
nych w celu realizacji misji publicznej. 
Uzyskanie przez TVP SA rekompensat 
z tytułu utraconych w latach poprzednich 
wpływów z tych opłat w latach 2017–2020, 
a szczególnie w 2020 r., zapewniło Spółce 
istotne finansowanie ze środków quasi 
publicznych54 i uzyskanie dodatniego wy-
niku finansowego. Jednakże rekompen-
saty nie mają charakteru stałego mecha-
nizmu, ich przyznanie w każdym roku 
zależy od różnych, zmiennych czynni-
ków, w tym natury politycznej. Ponadto, 
w wypadku TVP SA większe przychody 
umożliwiły poniesienie większych kosz-
tów i nie stanowiły bodźca do wdrażania 
działań restrukturyzacyjnych. 

Odrębnym problemem jest nieprecy-
zyjna definicja misji publicznej, określona 
w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i te-
lewizji, która w istocie pozwala Spółce 
na kwalifikowanie niemalże wszystkich 
audycji jako misyjnych, na co zwracano 
uwagę po przeprowadzeniu przez NIK 

54 Co do charakteru prawnego opłat abonamentowych należy zaznaczyć, że nie mieszczą się one w definicji 
środków publicznych określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z 27.8.2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 305, ze zm.). Prezentowany jest pogląd, że „szczególny charakter prawny opłat abonamentowych nie po-
zwala uznać ich za podatki, a jedynie daniny zbliżone do podatku. Nie są one nadto klasycznymi opłatami. 
Ich istotę można natomiast sprowadzić do danin publicznych powiązanych bezpośrednio z możliwością ko-
rzystania z mediów publicznych” (M. Panek, teza z piśmiennictwa do art. 1 ustawy o opłatach abonamento-
wych, LEX). Jednocześnie w wyroku z 27.2.2020, sygn. I SA/Ke 457/2019, Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Kielcach stwierdził, że opłaty abonamentowe RTV nie są przeznaczone na rzecz konkretnego podmiotu 
gospodarczego (spółki prawa handlowego), lecz na realizację misji publicznej, są zatem świadczeniem o cha-
rakterze publicznoprawnym, ciążącym na wszystkich posiadaczach odbiorników, LEX nr 2979498. 

55 Ł. Róg, tamże, s. 81. Należy zaznaczyć, że w Komunikacie Komisji w sprawie stosowania zasad pomocy 
państwa wobec radiofonii i telewizji publicznej (Dz.U. UE C 257 z 27.10.2009, s. 1.) wskazano, iż ocena po-
mocy państwa dokonywana przez Komisję wymaga jasnej i precyzyjnej definicji misji publicznej oraz jasnego 
i prawidłowego rozdzielenia działalności w ramach misji publicznej od pozostałej działalności, polegającego 
m.in. na wyraźnie odrębnej ewidencji księgowej. 

56 Np. z reklam, telesprzedaży, płatnych ogłoszeń, czy sponsoringu.

badania w TVP SA w 2009 r.55 Jak wska-
zano na wstępie, kwestia ta nie była jed-
nak badana w ramach omawianej kontroli, 
dlatego problem nie został podniesiony 
w Informacji o wynikach kontroli. Nale-
ży mieć na uwadze, że Telewizja Polaska 
jest kapitałową spółką prawa handlowego, 
funkcjonującą na konkurencyjnym rynku 
usług medialnych, której obowiązek reali-
zacji misji publicznej nie zwalania z pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki finanso-
wej i dostosowania kosztów działalności 
do realnych możliwości finansowania, 
nie tylko w ramach przychodów z opłat 
abonamentowych, ale również z komer-
cyjnych56. Dlatego ważne, aby Telewizja 
Polska prawidłowo zarządzała tym mająt-
kiem, do czego może się przyczynić prze-
prowadzona przez NIK kontrola.

ŁUKASZ RÓG
doradca prawny, 
Departament Nauki, Oświaty  
i Dziedzictwa Narodowego NIK
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ABSTRACT
Assets Management and Financial Management of the Polish Television – Irregularities 
in Management 
Negligent supervision of the Belsat TV channel and local branches, contracts for mass 
events concluded with providers only after their completion, excessively high costs 
related to the establishment and operations of the Poland In channel and portal, im-
proper assets management – these are just a few of the irregularities disclosed by the 
Supreme Audit Office in the Polish Television (TVP SA). The objective of the audit 
was to examine whether the company properly managed its assets and financial re-
sources. The audit was conducted in 2020, it covered the years 2014–2020, and it 
concerned the TVP SA Main Headquarters and its 16 local branches. It revealed that 
the Polish Television had developed and implemented multiannual strategic plans that 
set directions for multiannual policies on human resources, investments and finance. 
However, the audit also indicated irregularities in the management of assets and fi-
nancial resources of TVP, as well as insufficient supervision of the local branches. 
Moreover, NIK also commented on the restructuring measures introduced by TVP 
in the years 2013–2014, comprising outsourcing of services and staff outsourcing. In 
his article, the author has discussed the findings of this audit. 

Łukasz Róg, PhD, Legal Advisor, Department of Science, Education & National 
Heritage of NIK

Key words: Polish Television, TVP, public mission, property management, supervision of local 
branches 
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Sprawnie działający sektor pozarządowy, wykorzystujący aktywność obywateli 
przy realizacji zadań publicznych, stanowi jeden z fundamentów państwa demo-
kratycznego. Od 2015 r. w systemie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
(NGO) następowały istotne zmiany. Nowelizacja ustawy o  działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie1 (udppiw) wprowadziła obowiązek opracowania 
oraz przyjmowania przez ministrów i wojewodów, w drodze zarządzenia, rocznych 
lub  wieloletnich programów współpracy z  takimi podmiotami. Wcześniej organy 
administracji rządowej mogły, ale nie musiały tego robić. Następnie w 2017 r. po-
wołano agencję wykonawczą działającą pod nadzorem Przewodniczącego Komitetu 
do spraw Pożytku Publicznego, tj. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego2 (NIW, Instytut), który m.in. zarządza rządowymi 
programami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. NIK sprawdziła jak ta współ-
praca wygląda w praktyce.

JOLANTA KĘDRA

Współpraca organów administracji 
rządowej z organizacjami pozarządowymi

Słabe i mocne strony

Cel i zakres kontroli        1 2

Według danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego3 w 2018 r. aktywną działalność 
prowadziło w Polsce łącznie 101,0 tys. re-
jestrowych organizacji non-profit. Wśród 
nich najliczniejszą grupę stanowiły stowa-
rzyszenia i podobne organizacje społeczne 

1 Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.
2 Ustawa z 15.9.2017 o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1284, ze zm.).
3 Opracowanie Sektor non-profit w 2018 r., <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna 

-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/sektor-non-profit-w-2018-roku,1,7.html>. 

– 69,1 tys. podmiotów (68,4%), a następnie 
fundacje – 14,5 tys. (14,4%).

W czasie kontroli NIK chciano ustalić, 
czy administracja rządowa realizuje za-
dania dotyczące współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi w sposób zapew-
niający osiągnięcie założonych celów oraz 
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rzetelnie, gospodarnie i zgodnie z przepi-
sami. Przeprowadzono dwie kontrole, tzn. 
w 2019 r. rozpoznawczą oraz w 2020 r. pla-
nową. Łącznie objęto nimi 42 jednostki4. 
Kontrola dotyczyła lat 2017–2020. Zakres 
badań w poszczególnych grupach podmio-
tów był zróżnicowany w zależności od wy-
konywanych przez nie zadań.

Przeprowadzono także trzy badania 
kwestionariuszowe, mające na celu po-
zyskanie opinii zarówno organów admini-
stracji rządowej, jak i organizacji pozarzą-
dowych na temat wzajemnej współpracy:

 • wśród beneficjentów, tj. organizacji po-
zarządowych objętych kontrolą; 

 • wśród organizacji pozarządowych nie-
objętych kontrolą (kwestionariusze wy-
słano do 28 600 podmiotów, odpowiedzi 
udzieliło 4208 NGO);

 • wśród udzielających dotacji nieobję-
tych kontrolą, tj. pozostałych ministerstw 
i urzędów wojewódzkich. 

Realizacja zadań 
przez Narodowy Instytut Wolności
Zadaniem Instytutu jest m.in. realiza-
cja działań na rzecz wspierania rozwoju 
wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa 
obywatelskiego, a także zarządzanie rzą-
dowymi programami wspierania jego roz-
woju. W ramach zarządzania programami 
NIW przeprowadza konkursy na wybór 
ofert do dofinansowania, a także rozlicza 

4 Kontrola rozpoznawcza: Współpraca organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, R/19/001 
(dalej kontrola w 2019 r.), została przeprowadzona w Narodowym Instytucie Wolności, Ministerstwie Cyfry-
zacji oraz u sześciu beneficjentów. Badaniami kontrolnymi objęto okres od 2017 r. do zakończenia czynno-
ści kontrolnych w poszczególnych jednostkach (ostatnia kontrola jednostkowa zakończyła się 5.12.2019). 
Kontrolą planową: Współpraca organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, P/20/006 
(dalej kontrola w 2020 r.), objęto Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, MSWiA, MSZ, MKiDN, ponownie NIW, 
Urzędy Wojewódzkie: Mazowiecki, Podlaski, Pomorski, Małopolski i Wielkopolski oraz 25 beneficjentów.

zrealizowane projekty. Ponadto NIW pro-
wadzi wykaz organizacji pożytku publicz-
nego uprawnionych do otrzymania 1% po-
datku dochodowego od osób fizycznych 
oraz podejmuje działania informacyjno-
-edukacyjne związane z wolontariatem 
i aktywnością organizacji pozarządowych. 
W okresie objętym kontrolą NIW był in-
stytucją zarządzającą dla czterech pro-
gramów, tj.:

 • Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich na lata 2014–2020 (FIO),

 • Rządowego Programu Rozwoju Organi-
zacji Harcerskich i Skautowych (ROHiS),

 • Programu Rozwoju Organizacji Oby-
watelskich (PROO),

 • Programu Korpus Solidarności – Pro-
gram Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 
Długoterminowego na lata 2018–2030.

W tych programach, w odróżnieniu od 
programów współpracy prowadzonych 
przez poszczególnych ministrów i woje-
wodów, określono wartość wskaźników 
do osiągnięcia. Instytut monitoruje reali-
zację celów i efektów odrębnie dla każde-
go programu. 

Instytut, na ogół prawidłowo wywią-
zywał się z obowiązków realizacji działań 
na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty 
obywatelskiej i społeczeństwa obywatel-
skiego RP. Przede wszystkim organizo-
wał konkursy, w ramach których zlecał 
zadania organizacjom pozarządowym, 
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w tym zadania związane ze wzmacnia-
niem potencjału organizacji pozarządo-
wych, a także ze wspieraniem oddolnej 
aktywności obywatelskiej. NIW podej-
mował także działania informacyjne 
i edukacyjne, polegające m.in. na: emisji 
filmów z realizacji projektu FIO, organi-
zowaniu konferencji i spotkań informa-
cyjnych dla przedstawicieli sektora po-
zarządowego i administracji publicznej, 
których celem była wymiana doświad-
czeń odnośnie do prowadzenia projektów 
związanych z rozwojem społeczeństwa 
obywatelskiego zarówno w Polsce, jak 
i za granicą, stworzeniu strony interne-
towej, która stała się centralnym narzę-
dziem komunikacyjnym dla organizacji 
pozarządowych oraz utworzeniu kanałów 
komunikacji w mediach społecznościo-
wych5. Instytut współpracował z podmio-
tami zagranicznymi i krajowymi, współor-
ganizując i biorąc udział w konferencjach 
i seminariach, np.: „Współpraca samorzą-
du terytorialnego z organizacjami poza-
rządowymi”, „Warszawskie seminarium 
międzynarodowe”, „Kongres Poradnictwa 
w Warszawie”.

Kontrola w NIW koncentrowała się 
przede wszystkim na zagadnieniach zwią-
zanych z wyborem projektów do dofinan-
sowania w ramach programów zarządza-
nych przez Instytut. W latach 2018–2020 
(do 31 października) Instytut przeprowa-
dził 21 konkursów na realizację zadań pu-
blicznych, w których złożono 21 735 wnio-
sków o dofinansowanie na łączną kwotę 

5 Uruchomiono profile NIW-CRSO w mediach społecznościowych Facebook, Twitter, Youtube.
6 Źródło: Informacja o wynikach kontroli: Współpraca organów administracji rządowej z organizacjami poza-

rządowymi, nr ewid. 17/2021/P/20/006/KAP, s. 51.

4 687 229,7 tys. zł. Do wsparcia wybrano 
11% wniosków, podpisując 2390 umów 
na łączną kwotę 423 180,2 tys. zł (9,0% 
wartości złożonych wniosków). Kwota 
wypłaconych dotacji do 31 października 
2020 r. wyniosła 346 727,6 tys. zł (81,9% 
wartości zawartych umów). Najwięcej 
wniosków (łącznie 84,3% wszystkich 
złożonych) wpłynęło w ramach PROO 
(9719), a następnie w ramach FIO (8595), 
z czego do dofinansowania zakwalifikowa-
no odpowiednio 8,7% oraz 12,8%. Głów-
nym powodem odmowy udzielenia dotacji 
było nieotrzymanie przez wnioskodawcę 
odpowiedniej liczby punktów w ramach 
oceny merytorycznej6.

Jak już wspomniano, NIW był objęty 
kontrolą dwukrotnie, tj. w 2019 r. i 2020 r. 
Po kontroli w 2019 r. NIK oceniła m.in., 
że nie w pełni prawidłowo wywiązywał 
się z części obowiązków dotyczących 
zlecania zadań publicznych organiza-
cjom pozarządowym oraz ich rozlicza-
nia. Negatywna ocena NIK dotyczyła 
przede wszystkim:

 • braku w regulaminach konkursów 
dotyczących FIO, PROO i ROHiS nie-
których wymaganych informacji i do-
kumentów (wzorów umów, informacji 
o kwocie maksymalnego poziomu dofi-
nansowania wniosku, wykazu dokumen-
tów niezbędnych do zawarcia umowy 
o dofinansowanie);

 • braku precyzyjnych zasad wyboru ofert 
umieszczonych na listach rezerwowych 
w programie FIO;



84 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Jolanta Kędra

 • zawarcia dopiero po wykonaniu zada-
nia umów o dzieło z pięcioma ekspertami 
oceniającymi oferty pod względem mery-
torycznym (w programie ROHiS), tj. już 
po dokonaniu przez nich ocen;

 • nierzetelnego odbioru prac ekspertów 
oceniających oferty FIO, co skutkowa-
ło w dwóch przypadkach koniecznością 
zwiększenia kwoty dotacji zleceniobior-
com, których oferty zostały niewłaściwie 
ocenione przez ekspertów;

 • nierzetelnego sporządzania przez komi-
sje konkursowe, powołane do oceny ofert 
w programie FIO, protokołów z prac, tj. po-
dawanie w nich jedynie ogólnego uzasad-
nienia wyboru ofert po zmianie punktacji 
dokonanej przez komisje;

 • nieterminowego zatwierdzania rozliczeń 
w przypadku czterech z siedmiu skontro-
lowanych dotacji.

W związku ze stwierdzonymi niepra-
widłowościami NIK sformułowała dzie-
więć wniosków pokontrolnych, w tym 
siedem związanych z procesem wyboru 
ofert do dofinansowania oraz rozliczania 
środków przekazanych beneficjentom.

Po kontroli przeprowadzonej w 2020 r. 
NIK pozytywnie oceniła zarządzanie przez 
NIW programami wspierania rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego, uchwalonymi 
przez Radę Ministrów. Instytut, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, przepro-
wadzał konkursy w ramach FIO, PROO, 
ROHiS i Korpusu Solidarności. Wybra-
ne projekty były zgodne z założeniami 
poszczególnych programów oraz regula-
minami konkursów. Środki na realizację 
zlecanych zadań przekazywano benefi-
cjentom z właściwych źródeł, terminowo 
i w wysokości określonej w umowach. Jeśli 
chodzi o wnioski sformułowane po kontroli 

w 2019 r., NIW nie przystąpił do realiza-
cji wniosku dotyczącego doprecyzowania 
w regulaminach konkursów zasad wyboru 
projektów z list rezerwowych, w sposób 
zapewniający przejrzystość i konkurencyj-
ność ich wyboru, a wniosek dotyczący ter-
minowego zatwierdzania rozliczenia dota-
cji udzielanych beneficjentom przez NIW 
nie został zrealizowany.

Dyrektor Instytutu pozytywnie oce-
nił współpracę NIW z organizacjami po-
zarządowymi. Wskazał, że realizowane 
programy spotykają się z wysokim zain-
teresowaniem w sektorze obywatelskim. 
Dodał, że sposób i efekty zarządzania nimi 
są na bieżąco analizowane, aby ewentualne 
wnioski przedstawiać Przewodniczącemu 
Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego.

Wykonywanie zadań  
przez ministrów i wojewodów
Opracowywanie programów współpracy

Spośród czterech ministerstw i pięciu urzę-
dów wojewódzkich objętych kontrolą pro-
gramy współpracy, będące podstawowym 
dokumentem regulującym zasady współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi, nie zo-
stały opracowane w dwóch jednostkach, 
w tym przez ministra pełniącego jednocze-
śnie funkcję Przewodniczącego Komitetu 
do Spraw Pożytku Publicznego. Stwier-
dzono także przypadki przyjmowania pro-
gramów w terminach uniemożliwiających 
ich obowiązywanie od początku okresu, 
na jaki zostały ustanowione. Programy za-
wierały, co do zasady, elementy określone 
w przepisach udppiw. NIK zwróciła jed-
nak uwagę, że przepisy ustawy, w wypadku 
programów wieloletnich przyjmowanych 
przez ministrów i wojewodów, nie regulu-
ją kwestii ich zawartości. Skontrolowane 
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jednostki, poza dwoma przypadkami, kie-
rowały się przepisami udppiw określający-
mi obowiązki dla organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego. 

W żadnym z kontrolowanych programów 
współpracy opracowanych przez ministrów 
i wojewodów nie określono wskaźników 
i mierników pozwalających realnie ocenić 
ich realizację, w tym stopień osiągnięcia 
celów. Trzeba przy tym podkreślić, że prze-
pisy udppiw nie nakładają obowiązku okre-
ślenia w programie narzędzi do mierzenia 
osiąganych celów i założonych efektów 
oraz sposobu monitorowania realizacji pro-
gramu. W konsekwencji oceny ministrów 
i wojewodów ograniczały się do analizy 
liczby i wartości udzielonych dotacji oraz 
wyliczania efektów rzeczowych uzyska-
nych w ramach dotowanych projektów. 
Brak wskaźników i mierników osiągania 
celów w programach współpracy uniemoż-
liwiał NIK rzetelną ocenę stopnia realizacji 
tych programów. W opinii Izby, ani liczba 
przeprowadzonych konkursów, ani zawar-
tych umów lub ich wartość nie gwarantują 
realizacji założonych celów. 

Wszystkie skontrolowane programy 
współpracy określały także pozafinan-
sowe formy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Dotyczyły one przede 
wszystkim: wzajemnego informowania się 
o planowanych kierunkach działań; kon-
sultowania aktów normatywnych w dzie-
dzinach dotyczących działalności statu-
towej NGO; obejmowania patronatem 
honorowym inicjatyw lub przedsięwzięć 
realizowanych przez NGO; organizowa-
nia wspólnych przedsięwzięć; tworzenia 

7 Ministerstwo Cyfryzacji oraz Małopolski Urząd Wojewódzki.

wspólnych zespołów o charakterze dorad-
czym i inicjatywnym.

Zlecanie zadań organizacjom 
pozarządowym i ich rozliczanie

Procesy wyboru organizacji pozarządowych 
ubiegających się o dotacje na zadania pu-
bliczne określone w programach współpracy 
oraz przekazywanie im środków przebiegały 
prawidłowo. Profil działalności organizacji 
pozarządowych wybranych w konkursach 
umożliwiał realizację przedmiotowych za-
kresów jakie zostały określone dla celów 
w programach współpracy.

Skontrolowane jednostki w większo-
ści rzetelnie rozliczały organizacje poza-
rządowe z wykonania powierzonych im 
zadań publicznych. Nieprawidłowości 
stwierdzono w pojedynczych przypad-
kach w dwóch ministerstwach i trzech 
urzędach wojewódzkich, ale zdaniem 
NIK były one istotne. Przykładowo, skut-
kiem nierzetelnej weryfikacji sprawoz-
dań w dwóch urzędach wojewódzkich 
dopuszczono do podwójnego finansowa-
nia tych samych wydatków przez dwóch 
beneficjentów, a w jednym ministerstwie 
zaakceptowano realizację zadania inwe-
stycyjnego niezgodnie z ofertą. 

NIK zwróciła także uwagę na bardzo 
niski odsetek dotacji objętych kontrolami 
w miejscu realizacji projektu przez pod-
mioty, które ich udzieliły. Dwie jednostki7 
w ogóle nie korzystały z prawa do prze-
prowadzenia kontroli powierzonych zadań 
publicznych. Pozostałe jednostki podej-
mowały je, ale w większości przypadków, 
biorąc pod uwagę liczbę udzielonych dotacji 
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w latach 2017–2020, były to kontrole nie-
liczne, np.: w MSWiA skontrolowano 4,4% 
zadań, na które udzielono dotacji, w Mazo-
wieckim Urzędzie Wojewódzkim przepro-
wadzono dwie kontrole na 86 udzielonych 
dotacji, w Pomorskim Urzędzie Wojewódz-
kim sześć na 256 zawartych umów. Stwier-
dzono też przypadki nierzetelnego przepro-
wadzania takich kontroli. NIK stwierdziła 
nieprawidłowości w realizacji projektów 
przez trzech beneficjentów, których nie 
zauważyły służby wojewody.

Ocena współpracy administracji  
rządowej z organizacjami pozarządowymi

Ministrowie i wojewodowie objęci kontrolą 
pozytywnie oceniali współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi. Wskazali przy 
tym na słabe strony obowiązującego sys-
temu współdziałania. Formułowali także 
oczekiwania w stosunku do organizacji po-
zarządowych.

Przykładowo, w MSWiA pozytywnie 
oceniono formułę szerokiej współpracy 
przedstawicieli mniejszości narodowych 
i etnicznych (a pośrednio przedstawicie-
li organizacji pozarządowych) z reprezen-
tantami administracji rządowej na forum 
Komisji Wspólnej, organu opiniodawczo-
-doradczego Prezesa Rady Ministrów, jako 
przynoszącą korzyści obu stronom. Dzięki 
uzgodnieniom na forum Komisji, eksperci 
wskazani przez przedstawicieli mniejszości 
biorą udział w rekomendowaniu ministrowi 
wniosków o udzielenie dotacji na realizację 
zadań publicznych mających na celu ochronę, 
zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej 

8 Kwota ta obejmuje zarówno dotacje ze środków publicznych, jak i wkład własny, wkład osobowy, wkład rze-
czowy oraz środki z innych źródeł.

mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Zdaniem MSZ, organizacje pozarządo-
we, z uwagi na dobrą znajomość środo-
wisk lokalnych, kreatywność i elastycz-
ność działania, są właściwym partnerem 
dla instytucji rządowych. Ministerstwo 
wskazało też na szczególną rolę, jaką pełnią 
we współpracy rozwojowej wyspecjalizo-
wane organizacje humanitarne, aktywne 
poza granicami Polski. W obszarze mię-
dzynarodowego prawa humanitarnego 
zauważalny jest, zdaniem MSZ, istotny 
wkład organizacji pozarządowych w jego 
upowszechnianie i implementację. 

MSZ dostrzegło też problemy uniemoż-
liwiające pełne wykorzystanie istniejącego 
potencjału współpracy z organizacjami, 
m.in.: powtarzalność projektów składa-
nych przez te same podmioty; wniosko-
wanie o dofinansowanie kolejnych edycji 
projektów już dotowanych; nierzetelne 
przygotowanie dokumentacji ofert kon-
kursowych. MSZ zwróciło też uwagę 
na duże rozdrobnienie i rozproszenie or-
ganizacji pozarządowych (brak organizacji 
stanowiących rzeczywistą reprezentację 
określonych branż/sektorów albo silnych 
organizacji typu parasolowego) oraz nie-
informowanie przez nie o planowanych 
kierunkach działań, szczególnie średnio- 
i długoterminowych.

Wykonanie wybranych zadań  
przez beneficjentów
Wartość 67 zadań objętych kontrolą u 31 be-
neficjentów wyniosła 37 449,8 tys. zł8. 
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Wartość dotacji określona w zbadanych 
umowach to łącznie 31 892,5 tys. zł, na-
tomiast wydatkowanych – 31 629,2 tys. zł. 
Częstym przypadkiem była powtarzalność 
zadań podejmowanych przez tych samych 
beneficjentów. Każdego roku otrzymywali 
dotację i co roku podpisywana była nowa 
umowa na podobny rodzaj zadania. Zda-
rzało się też, że w okresie trzech lat bene-
ficjent podpisywał od pięciu do siedmiu 
umów z tym samym zleceniodawcą (doty-
czyło to przede wszystkim spraw z zakre-
su pomocy osobom i rodzinom w trudnej 
sytuacji materialnej oraz dotyczących ra-
townictwa wodnego). 

Skontrolowane organizacje pozarządowe 
w większości przypadków dotrzymywały 
postanowień umów dotyczących terminów 
realizacji zadań i przeznaczenia dotacji. 

Istotne nieprawidłowości polegały na:
 • dokonaniu podwójnego finansowania 

wydatków ponoszonych na wykonanie 
danego zadania (dwóch beneficjentów);

 • niezgodnym z postanowieniami umów 
zrealizowaniu dwóch zadań (w tym jed-
nego inwestycyjnego);

 • wydatkowaniu środków niezgodnie z ter-
minem określonym w umowie (sześciu 
beneficjentów);

 • niewyodrębnieniu w ewidencji księgowej 
środków i wydatków dla danego zadania, 
mimo takiego obowiązku oraz niezgodne-
go z ustawą o rachunkowości opisywaniu 
dokumentów księgowych (15 z 31 bene-
ficjentów). 

Efekty rzeczowe 
projektów objętych kontrolą
Działania dofinansowane w  ramach 
zadań publicznych zlecanych NGO za-
równo przez NIW, jak i ministrów oraz 

wojewodów dotyczyły różnych dziedzin. 
Wsparcie otrzymało m.in. Wodne Ochot-
nicze Pogotowia Ratunkowe; organizacje, 
które udzielają pomocy bezdomnym i oso-
bom/rodzinom w trudnej sytuacji mate-
rialnej, a także pokrzywdzonym w wyniku 
działań przestępczych, także chorym i nie-
pełnosprawnym; organizacje, które prowa-
dzą szeroko rozumianą działalność szkole-
niową (np. podnoszące kompetencje dzieci 
i młodzieży), zajmujące się migrantami, 
mniejszościami narodowymi oraz seniora-
mi. Osiągnięte przez beneficjentów rezul-
taty w większości pokrywały się z zakła-
danymi. Zdarzyły się nieliczne przypad-
ki, że beneficjent nie wykonał niektórych 
z planowanych działań. Niezrealizowany 
zakres rzeczowy projektu dotyczył przede 
wszystkim szkoleń, na które nie zgłosiło 
się tylu uczestników, ilu było pierwotnie 
planowanych, nie przeprowadzono wszyst-
kich przewidywanych debat z młodzieżo-
wymi radnymi w gminach. Bywało jednak 
i tak, że zrobiono więcej niż zakładano, 
np. w szkoleniach z zakresu programowa-
nia przygotowujących do startu w olim-
piadach informatycznych wzięło udział 
o 46% więcej uczestników niż planowano, 
lub zorganizowano więcej szkoleń specja-
listycznych z zakresu pierwszej pomocy, 
języków obcych, usług cyfrowych oraz kur-
sów doszkalających kadrę instruktorską 
(ZHP osiągnęło tu wykonanie na poziomie 
ok. 112% planu).

Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji 
badanych projektów to m.in.:

 • utrzymanie gotowości ratowniczej na 
akwenach wodnych, w tym w szczególności 
zapewnienie stałych dyżurów ratowniczych, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń ra-
towników oraz psów i ich przewodników;
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 • jeśli chodzi o osoby/rodziny, które znala-
zły się w trudnej sytuacji życiowej – udzie-
lenie noclegu 64 bezdomnym, pomocy 
256 w znalezieniu pracy, porady prawnej 
oraz opieki zdrowotnej, wsparcia 181 ofia-
rom handlu ludźmi, w tym w 71 przy-
padkach zorganizowanie zakwaterowania, 
a także wypoczynku dla dzieci;

 • udzielenie pomocy dzieciom w Afryce 
– wybudowanie 18 toalet, 23 punktów 
dostępu do wody, pięciu placów zabaw, 
przeszkolenie nauczycieli, rodziców i dzieci 
na temat dbania o zdrowie, higienę i pra-
widłowe odżywianie;

 • pomoc dla osób chorych i niepełno-
sprawnych – nauka automasażu i ćwiczeń 
usprawniających oraz grupowa rehabilita-
cja dla 80 kobiet po zabiegu mastektomii, 
zorganizowanie sześciu obozów wyjazdo-
wych dla 335 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną;

 • szkolenia, w tym m.in. dla młodzieży 
angażującej się w życie publiczne, uczniów 
przygotowujących się do udziału w olim-
piadach informatycznych, seniorów 
(np. dotyczące ochrony przed manipula-
cją przy dokonywaniu zakupów na pre-
zentacjach).

Wyniki kontroli w KPRM
Kontrola w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów dotyczyła trzech odręb-
nych obszarów, tj. realizacji zadań przez 

9 Zgodnie z art. 34g udpp obsługę Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu zapewnia Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów (ust. 1). Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
(ust. 2), a w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodni-
czącego Komitetu (ust. 3). Koszty obsługi, o której mowa w art. 34g ust. 1 udppiw, są pokrywane z budżetu 
państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (ust. 4).

10 Rozporządzenie Rady Ministrów z 8.1.2016 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Społe-
czeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 37).

Przewodniczącego oraz Komitet do Spraw 
Pożytku Publicznego9, Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywa-
telskiego10 oraz KPRM w zakresie obsłu-
gi Pełnomocnika oraz Przewodniczącego 
i Komitetu do Spraw Pożytku Publicz-
nego. Wszystkie badane obszary zostały 
przez NIK ocenione pozytywnie. Ustalo-
no m.in., że działania podejmowane przez 
Przewodniczącego Komitetu były zgod-
ne z przypisanymi mu kompetencjami, 
tj. zwoływał posiedzenia oraz kierował 
pracami Komitetu, inicjował kontrole 
organizacji pożytku publicznego, a także 
współpracował z Radą Działalności Pożyt-
ku Publicznego. Komitet do spraw Pożytku 
Publicznego np. przygotowywał rządowe 
programy wspierania rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego, gromadził i anali-
zował informacje o realizacji przez or-
gany administracji rządowej obowiązku 
przyjmowania Programów współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, oceniał 
bariery prawne i organizacyjne utrudnia-
jące współpracę. Pełnomocnik Rządu do 
spraw Społeczeństwa Obywatelskiego wy-
konywał swoje kompetencje podejmując 
m.in. inicjatywy na rzecz przygotowania 
Narodowego Programu Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego oraz koordy-
nowania i monitorowania współpracy 
organów administracji rządowej z sekto-
rem organizacji pozarządowych i innych 
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instytucji obywatelskich. Pełnomocnik 
pełnił funkcję do 3 listopada 2020 r.

KPRM prawidłowo wywiązywała się 
ze swoich zadań związanych z zapewnie-
niem Pełnomocnikowi oraz Przewodni-
czącemu i Komitetowi do spraw Pożytku 
Publicznego obsługi merytorycznej, organi-
zacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryj-
no-biurowej. Wydatki ponoszone z budże-
tu Kancelarii w związku z wymienionymi 
działaniami dotyczyły przede wszystkim 
wynagrodzeń pracowniczych (93,7% łącz-
nej kwoty wydatków).

Wyniki badań kwestionariuszowych
Badanie kwestionariuszowe przeprowadzo-
ne wśród bezpośrednio kontrolowanych 
organizacji pozarządowych oraz w try-
bie online wśród innych NGO wskazuje, 
że większość tych podmiotów – 72,8% 
odpowiedzi – jest zadowolona ze współ-
pracy z administracją rządową. Podsta-
wową formą współdziałania jest dla nich 
ubieganie się o realizację zadań publicz-
nych i związane z tym finansowe wsparcie. 
Organizacje pozarządowe starają się też 
współpracować z administracją rządową 
przez uczestnictwo w konsultacjach aktów 
prawnych, posiedzeniach wspólnych ze-
społów, czy też korzystają z patronatów 
honorowych. Beneficjenci (w szczególności 
małe podmioty) zwracali uwagę na trud-
ności jakie mają z zapewnieniem wkładu 
własnego oraz zbyt późne ogłaszanie kon-
kursów, co powoduje, że pozostaje mało 
czasu na realizację zadania oraz wskazy-
wali na skomplikowane i mało przejrzyste 
warunki ubiegania się o dotacje, a także 
zbytnie zbiurokratyzowanie całego proce-
su. Podkreślali potrzebę zaproponowania 
ciekawszej i szerszej oferty zadań, które 

mogłyby być dofinansowane. Wiele or-
ganizacji wskazywało, że mają trudności 
z pozyskaniem informacji o konkursach 
organizowanych przez administrację rzą-
dową i proponowało ulepszenie sposobu 
informowania o nich, np. przez stworzenie 
jednej platformy z ogłoszeniami lub ujed-
nolicenie sposobu informowania o kon-
kursach.

NIK prowadząc badanie kwestiona-
riuszowe starała się też dotrzeć do or-
ganizacji pozarządowych, które nie wy-
stępowały do administracji rządowej 
o wsparcie finansowe. 597 poinformowa-
ło, że przyczyną było przede wszystkim 
współdziałanie z administracją samorzą-
dową (35% z 597 NGO). Najmniej, bo 
16% wskazało, że zadania, na które można 
uzyskać dotacje od administracji rządowej 
nie są zgodne z profilem ich działalności. 
Wymieniano też inne przyczyny,  jak brak 
wiedzy o konkursach czy zbyt krótki okres 
działalności. Organizacje zostały także po-
proszone o wyrażenie opinii na temat po-
zafinansowych form współpracy. Więk-
szość odpowiedzi wskazywała na bardzo 
dobrą lub dobrą współpracę, np. w uzyski-
waniu patronatów honorowych dla swo-
ich przedsięwzięć. Negatywne oceny, 
choć w mniejszości, wyraźnie wskazały 
na złe doświadczenia z konsultowaniem 
aktów prawnych, czy wspólną pracę w ze-
społach opiniodawczo-doradczych. NGO 
podawały, że w przypadku zgłaszania uwag 
do projektów aktów prawnych nie dostają 
odpowiedzi, czy została przyjęta i dlaczego 
ewentualnie nie została uwzględniona. Sy-
gnalizowały, że współpraca w tym obszarze 
ma charakter pozorowany, głównie z uwagi 
na krótki czas wyznaczony przez stronę 
rządową na konsultacje oraz traktowanie 
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organizacji pozarządowych jak petentów, 
a nie partnerów do rozmów.

W kwestionariuszu beneficjenci mogli 
także wskazać jakie mają oczekiwania 
w stosunku do administracji. Najwięk-
szy odsetek odpowiedzi dotyczył uprosz-
czenia procedur związanych z otrzyma-
niem dotacji (62,3%) oraz oczekiwania 
ciekawszej oraz szerszej oferty zadań, 
które mogą być zlecane organizacjom po-
zarządowym (58%). Warto w tym miej-
scu wskazać, że z ustaleń kontroli wynika 
jednak, iż NGO bardzo rzadko korzystają 
z prawa, jakie daje im udppiw, do złożenia 
z własnej inicjatywy wniosku o realizację 
zadania publicznego. W latach 2017–2020 
do kontrolowanych ministerstw i woje-
wodów wpłynęło jedynie siedem takich 
wniosków. 

Podsumowanie
Wyniki kontroli oraz badania kwestio-
nariuszowego wskazują, że współpraca 
administracji rządowej z organizacjami 
pozarządowymi przebiega w sposób sa-
tysfakcjonujący obie strony. Badanie wy-
kazało pewne nieprawidłowości zarów-
no po stronie administracji rządowej, jak 
i po stronie organizacji pozarządowych, 
które wskazują zdaniem NIK na koniecz-
ność zmian o charakterze systemowym 
oraz uregulowań prawnych w niektórych 
obszarach.

Powtórna kontrola działalności Naro-
dowego Instytutu Wolności wykazała, 
że wnioski NIK zostały prawie w pełni 
zrealizowane, co przyczyniło się do wyeli-
minowania błędów popełnianych przez In-
stytut przy wyborze ofert do dofinanso-
wania. Badane postępowania konkur-
sowe zostały przeprowadzone zgodnie 

z obowiązującymi procedurami, z uwzględ-
nieniem wniosków Izby. Weryfikacja spra-
wozdań składanych przez organizacje poza-
rządowe z realizacji projektów dotowanych 
przez NIW przebiegała z zachowaniem 
odpowiednich procedur, choć odnotowano 
pewne opóźnienia (co zostało odnotowane 
również w kontroli w 2019 r.).

Pomimo stwierdzenia po stronie orga-
nizacji pozarządowych nieprawidłowości 
o różnym charakterze i stopniu istotności, 
w zdecydowanej większości prawidłowo 
wykonywały one zadania, które zostały 
im zlecone i dofinansowane środkami pu-
blicznymi. Co najważniejsze, osiągnięto 
założone efekty projektów, a także nie 
stwierdzono przypadków niezrealizowa-
nia dotowanych zadań. Ustalenia kontroli 
wskazują natomiast na problemy benefi-
cjentów z prawidłowym zinterpretowa-
niem i stosowaniem postanowień umów 
dotacji, chociażby w takich kwestiach, jak 
prowadzenie wyodrębnionej ewidencji 
księgowej lub dokumentowanie ponoszo-
nych wydatków. W związku ze stwierdzo-
nymi u nich nieprawidłowościami, NIK 
wniosła o bezwzględne przestrzeganie po-
stanowień umów przy realizacji powierzo-
nych zadań publicznych.

Kontrola wykazała natomiast luki w sys-
temie nadzoru nad beneficjentami, spra-
wowanym przez ministrów i wojewodów. 
Skutkowało to niezidentyfikowaniem, 
na etapie weryfikacji sprawozdań składa-
nych przez beneficjentów, jednostkowych 
przypadków istotnych nieprawidłowości, 
takich jak podwójne finansowanie tych sa-
mych wydatków, ale też nieprawidłowo-
ści o charakterze formalnym, chodziło 
np. o niewłaściwe prowadzenie ewidencji 
księgowej lub nieprawidłowe stosowanie 
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przepisów ustawy o rachunkowości. Po-
twierdza to, że stosowane przez udzielają-
cych dotacji zasady weryfikacji sprawozdań 
oraz wymagania jakie stawiają beneficjen-
tom w zakresie dokumentowania ich dzia-
łań, zwłaszcza poniesionych wydatków, 
są niewystarczające. Z tego względu NIK 
wnioskowała do organów administracji 
rządowej o:
1. Wzmocnienie nadzoru nad realizacją 
powierzonych zadań publicznych przez 
zwiększenie liczby kontroli dotowanych 
projektów (tzw. kontroli na miejscu reali-
zacji projektu) oraz wprowadzenie skutecz-
nych mechanizmów kontroli sprawozdań 
składanych przez beneficjentów.
2. Wypracowanie zasad mających na celu 
zabezpieczenie przed podwójnym finan-
sowaniem tych samych wydatków pono-
szonych ze środków publicznych i zagwa-
rantowanie ich realizacji przez wpisanie 
do umów odpowiednich postanowień.
3. Opracowanie wytycznych precyzują-
cych zasady prowadzenia wyodrębnionej 
ewidencji księgowej dla środków i wydat-
ków związanych z realizacją powierzonych 

zadań publicznych i zagwarantowanie ich 
stosowania przez wpisanie do umów do-
tacji odpowiednich postanowień.

W związku ze stwierdzonymi lukami 
w prawie, związanymi z zasadami opra-
cowywania programów przez ministrów 
i wojewodów, Najwyższa Izba Kontroli 
zawnioskowała także do Rady Ministrów 
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej 
w celu nowelizacji ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
w zakresie:
1. Doprecyzowania przepisów określają-
cych elementy jakie winien zawierać wielo-
letni program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.
2. Wprowadzenia obowiązku określania 
w programach współpracy wskaźników 
i mierników realizacji celów szczegóło-
wych tych programów.

JOLANTA KĘDRA
doradca prawny,
Departament Administracji Publicznej NIK

Słowa kluczowe: administracja rządowa, ministrowie, wojewodowie, organizacje pozarządowe, 
NGO, Programy współpracy, Narodowy Instytut Wolności, projekty, dotacje

ABSTRACT
Cooperation of Government Administration Bodies with Non-Governmental 
Organisations – Weak and Strong Points 
An effective non-governmental sector, which takes advantage of citizens’ activities when 
performing public tasks, makes one of the pillars of a democratic society. According 
to the data of the Statistics Poland (Główny Urząd Statystyczny, GUS) in 2018 there 
were 101,000 registered active non-profit organisations in Poland. The majority of them 
were associations and similar organisations – 69,100 (68.4%), as well as foundations 
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– 14,500 (14.4%). Since 2015 significant changes have taken place in the system of 
cooperation with non-governmental organisations. The amendments to the law on 
public benefit and voluntary activities introduced the obligation for ministers and 
regional governors to develop and adopt, through regulation, annual or multiannual 
programmes of cooperation with non-governmental organisations. Before, government 
administration bodies could, but did not have to, develop such programmes. Then, 
in 2017, an implementing agency was established, supervised by the Chairman of the 
Public Benefit Committee, namely the National Freedom Institute – Centre for Civil 
Society Development (NIW) that, among other, manages governmental programmes 
of civil society development. The main objective of the audit was to establish whether 
the government administration implemented the tasks related to cooperation with 
non-governmental organisations in a way that ensures that objectives are met, and in 
a reliable, economic and legal manner. Two audits were conducted in the area: a recon-
naissance audit in 2019, and a planned audit in 2020, and they comprised 42 auditees 
in total. The audit covered the years 2017–2020. The audit topics varied in individual 
groups of auditees, depending on their tasks. Surveys were also carried out to obtain 
opinions of both government administration bodies and NGOs on their mutual co-
operation. The article presents the findings of the NIK audit. 

Jolanta Kędra, Department of Public Administration of NIK

Key words: government administration, ministers, regional governors, non-governmental 
organisations, NGO, cooperation programmes, National Freedom Institute, projects, subsidies.
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Finanse 
Telewizji Polskiej 

Najwyższa Izba Kontroli zba-
dała, czy Telewizja Polska SA 
(TVP SA) prawidłowo zarządza 
majątkiem i właściwie gospo-
daruje środkami finansowymi. 
Sprawdzono ponadto, czy opraco-
wała i wdrożyła plany wieloletnie 
zgodne z jej własną strategią, oce-
niono też rzetelność nadzoru nad 
oddziałami terenowymi Spółki. 
Badaniem, które dotyczyła lat 
2014–2020, objęto Zarząd Głów-
ny TVP SA i 16 oddziałów tereno-
wych. Zostało ono poprzedzone 
kontrolą doraźną „Zakup produk-
cji zewnętrznej przez Telewizję  
Polską SA”. Więcej na ten temat 
na s. 66.

Pijani kierowcy

Po niedostosowaniu prędko-
ści do warunków panujących 
na drodze, spożywanie alkoho-
lu przez kierujących jest drugą 
przyczyną zdarzeń drogowych. 
Według danych za 2020 r., nie-
trzeźwi kierowcy spowodowa-
li 1656 wypadków (7,9% ogó-
łu), w których zginęło 216 osób 
(8,7%), a  rannych zostało 
1847 osób (7%). Coraz więk-
szy niepokój budzą kierujący 
pod wpływem środków odu-
rzających. Policyjne statystyki 
wskazują na ponadpięciokrotny, 

od 2011 r. wzrost liczby spowo-
dowanych przez nich wypad-
ków. Izba sprawdziła, czy dzia-
łania właściwych organów ad-
ministracji publicznej pozwalają 
na skuteczne eliminowanie z ru-
chu drogowego osób nietrzeź-
wych lub będących pod wpły-
wem środków odurzających. 
Skontrolowano Ministerstwo 
Infrastruktury, pięć urzędów 
marszałkowskich, 10 starostw 
powiatowych, cztery komendy 
miejskie i sześć powiatowych 
Policji. Badanie dotyczyło lat 
2017–2020 (I półrocze).

Akademia w Angoli

Polska wsparła projekt budowy 
Akademii Rybołówstwa i Nauk 
o Morzu w Angoli umowami 
kredytowymi na kwotę 14 mln 
dolarów (I etap – budowa, wy-
posażenie i program szkolenio-
wy) i 60 mln euro (II etap – kon-
strukcja, wyposażenie, obsłu-
ga i program edukacyjny). Było 
to największe przedsięwzię-
cie edukacyjne prowadzone 
w Afryce przez kraj Unii Euro-
pejskiej. NIK postanowiła oce-
nić działania ministra właści-
wego ds. finansów publicznych, 
jako przedstawiciela rządu RP, 
dotyczące wykonywania przez 
niego praw i obowiązków wyni-
kających z umów o udzielenie 
kredytów w ramach pomocy 

wiązanej, zawartych z rządem 
Republiki Angoli. Skontro-
lowano Ministerstwo Finan-
sów, Bank Gospodarstwa Kra-
jowego i Uniwersytet Morski 
w Gdyni. Badaniem objęto lata 
2010–2020.

Endoprotezoplastyka

Zwyrodnienie stawów zosta-
ło uznane przez Światową Or-
ganizację Zdrowia za choro-
bę cywilizacyjną. Szacuje się, 
że co trzeci z seniorów będzie 
wymagał przeprowadzenia za-
biegu wszczepienia endoprote-
zy stawu biodrowego bądź ko-
lanowego. Ze względu na wagę 
problemu NIK sprawdziła, czy 
działania podejmowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
(NFZ) w celu zwiększenia do-
stępności świadczeń endoprote-
zoplastyki, zapewnienia jakości 
tych zabiegów oraz rehabilitacji 
były skuteczne. Badaniem obję-
to lata 2018–2020. Przeprowa-
dzono je w Centrali Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, sześciu 
oddziałach wojewódzkich NFZ 
oraz u 11 świadczeniodawców.

Walka z dopalaczami

Zbadano, czy obowiązujące 
rozwiązania prawne i organi-
zacyjne – wprowadzone latem 
2018 r. – skutecznie ograniczają 
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„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w październiku i listopadzie 2021 r., <www.nik.gov.pl>.

dostępność nowych narkoty-
ków. Skontrolowano Minister-
stwo Zdrowia, Główny In-
spektorat Sanitarny, Komendę 
Główną Policji, Biuro do spraw 
Substancji Chemicznych, dzie-
sięć powiatowych stacji sani-
tarno-epidemiologicznych. 
Badanie dotyczyło okresu 
od 21 sierpnia 2018 r. do zakoń-
czenia czynności kontrolnych.

Nieruchomości 
Skarbu Państwa 

NIK zbadała, czy powiaty po-
dejmowały właściwe działania 
dotyczące realizacji dochodów 
z tytułu gospodarowania nie-
ruchomościami Skarbu Pań-
stwa. Kontrolę przeprowadzono 
w 14 starostwach z wojewódz-
twa łódzkiego. Dotoczyła lat 
2018–2020, z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych przed 
tym okresem, jeżeli miały zna-
czenie dla oceny badanej dzia-
łalności.

Modernizacja 
oświetlenia

Do zadań własnych gmin na-
leży planowanie oświetle-
nia miejsc i dróg publicznych 
(oprócz autostrad i dróg ekspre-
sowych) znajdujących się na ich 
terenie, a także jego finansowa-
nie. Kontrolę przeprowadzono 

w ośmiu dolnośląskich samo-
rządach, które unowocześniły 
oświetlenie parków, dróg i ulic 
w ramach udzielonych zamó-
wień publicznych. Zwróco-
no przede wszystkim uwagę 
na kwestie finansowania tego 
zadania (środki własne, fun-
dusze UE, jak też umowy za-
pewniające samofinansowa-
nie inwestycji, które polegały 
na swoistej samospłacie inwe-
stycji z potencjalnych oszczęd-
ności energii elektrycznej). Ba-
danie dotyczyło lat 2018–2021 
(I kwartał).

Program „Za życiem”

Po odrzuceniu przez Sejm 
w październiku 2016 r. oby-
watelskiego projektu ustawy 
bezwzględnie zakazującego 
przerywania ciąży, rząd zapo-
wiedział wprowadzenie me-
chanizmów wspierających ro-
dziny, w których ma się urodzić 
dziecko z ciężką niepełno-
sprawnością. Zapowiadano, 
że będzie to odpowiedź na po-
stulaty zarówno środowisk 
pro-life, jak i opiekunów nie-
pełnosprawnych dzieci, którzy 
zarzucali rządzącym, że odbie-
rają kobietom prawo do aborcji 
w przypadku ciężkiego uszko-
dzenia płodu, jednocześnie 
pozostawiają bez wsparcia ro-
dziny. Ustawa „Za Życiem” 

została przyjęta już w listo-
padzie 2016 r., a w grudniu, 
na jej podstawie, bez konsul-
tacji społecznych, rząd przy-
jął program „Za życiem”. NIK 
postanowiła ocenić jego wdro-
żenie i realizację. Skontrolo-
wano Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej, Minister-
stwo Zdrowia, po sześć urzę-
dów wojewódzkich, urzędów 
miast, ośrodków pomocy spo-
łecznej i ośrodków koordyna-
cyjno-rehabilitacyjno-opie-
kuńczych w województwach: 
mazowieckim, podlaskim, 
śląskim, świętokrzyskim, war-
mińsko-mazurskim i wielko-
polskim. Badaniem objęto lata 
2017–2020 (I półrocze). 

Centra kształcenia 
młodzieży i dorosłych

Głównym celem kontroli było 
sprawdzenie, czy centra kształ-
cenia praktycznego, ustawicz-
nego i zawodowego zapewniają 
młodzieży i dorosłym warun-
ki do zdobycia kwalifikacji za-
wodowych. Badaniem, który 
dotyczyło okresu od 1 stycznia 
2019 r. do 14 maja 2021 r., obję-
to Kuratorium Oświaty w Kiel-
cach oraz siedem nierolniczych 
centrów kształcenia zawodowe-
go i ustawicznego z wojewódz-
twa świętokrzyskiego.
 (red.)
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Prace nad usprawnieniem systemu 
standardów i wytycznych INTOSAI

NIK na czele Podkomisji ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej

Głównym zamierzeniem trwającej od  2016  r. reformy systemu standardów 
i wytycznych Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli 
(INTOSAI) jest  zwiększenie użyteczności dokumentów w  pracy kontrolera 
dzięki dostarczeniu spójnych wymogów, standardów postępowania i praktycz-
nych wskazówek. Jednakże przeprowadzona w  2021  r. analiza wykazała, że 
zmiany dotychczas nie przyniosły istotnych korzyści. NIK, jako członek Ko-
misji INTOSAI ds.  Standardów1 (Professional Standards Committee, PSC) 
oraz  przewodniczący Podkomisji ds. Standardów Kon troli Wewnętrznej 
(INTOSAI Subcommittee on Internal Control Standards, ICS), jest aktywnym 
obserwatorem tego procesu, a równocześnie krytykiem istotnej części założeń 
oraz  niektórych rozwiązań organizacyjnych. Trzeba przy tym podkreślić, że 
wyraźne kłopoty INTOSAI z osiągnięciem zamierzonych celów, przy demo-
kratycznej kulturze tej organizacji, pozwalają na dyskusję o podstawowych za-
łożeniach międzynarodowych standardów kontroli państwowej. Obecny czas 
otwartości na zmiany może okazać się bardzo ważny dla całego systemu.

1 Standardów praktyki zawodowej.

Współpraca 
międzynarodowa
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PAWEŁ BANAŚ, KAMILA ŻYNDUL

Rola NIK
Najwyższa Izba Kontroli kieruje Podko-
misją INTOSAI ds. Standardów Kontroli 
Wewnętrznej. Przewodniczy jej prezes 
NIK, a zadania sekretariatu wykonuje De-
partament Strategii2.

Jest to jedna z najstarszych stałych 
struktur INTOSAI, działająca od 1983 r., 
a NIK kieruje nią od roku 2010. Po przy-
jęciu pierwszego Planu Strategicznego 
INTOSAI w 2004 r. Podkomisja weszła 
w skład Komisji INTOSAI ds. Standar-
dów, PSC. Przewodnictwo w Podkomisji 
umożliwia aktywny udział w pracach Ko-
mitetu Sterującego PSC, a także w sfor-
malizowanej dyskusji na temat przyszło-
ści standardów i wytycznych INTOSAI 
(tzw. Component 1).

IFPP: nowe podejście
Zamierzeniem wspomnianej wyżej re-
formy jest zapewnienie wysokiej jakości 
standardów międzynarodowej społecz-
ności najwyższych organów kontroli, od-
działujących na środowiska profesjonalne 
w stopniu porównywalnym z Międzyna-
rodowymi Standardami Rachunkowości 
Sektora Publicznego (IPSAS). Jednak dziś, 
tzn. pięć lat po Kongresie INTOSAI, który 
uruchomił reformę – jej najbardziej wi-
doczne rezultaty to zmiana numeracji, 
terminologii i stosowanych skrótów. 

W poprzedniej strukturze dokumenty, 
które dotyczyły szeroko pojętej kontro-
li i funkcjonowania NOK, nosiły symbol 

2 Koordynatorem przewodnictwa NIK jest Paweł Banaś, radca prezesa NIK, a sekretariat Podkomisji prowa-
dzi Kamila Żyndul z Wydziału Spraw Międzynarodowych w Departamencie Strategii. 

ISSAI, po którym następował numer 
jedno-, dwu-, trzy- lub czterocyfrowy 
(w zależności od pozycji dokumentu: 
im mniej cyfr tym wyżej w hierarchii). 
Dokumenty niedotyczące bezpośrednio 
kontroli i funkcjonowania NOK miały 
symbol INTOSAI GOV oraz czterocy-
frowy numer. Symbolika i numeracja była 
jednak nie do końca symetryczna i konse-
kwentna, co można uznać za motywację 
autorów reformy do przenumerowania 
całego systemu. 

Nowa struktura dokumentów INTOSAI 
(INTOSAI Framework of Professional 
Pronouncements, IFPP, rysunek na s. 97) 
miała zapewnić konsekwencję w stoso-
waniu nazw, skrótów i numerów. Sama 
nazwa jest już znamienna: termin „pro-
nouncements” ma być na tyle szeroki, aby 
obejmować standardy, wytyczne, zasa-
dy, etc. i nie stosować terminu „standardy 
INTOSAI” w odniesieniu do dokumen-
tów, które standardami nie są. Ze wzglę-
du na brak dobrego odpowiednika słowa 
„pronoucement” w języku polskim (we-
dług Słownika PWN jest to oświadczenie, 
orzeczenie) najczęściej używamy słowa 
„dokumenty”  z pełną świadomością niedo-
skonałości tego określenia. Zatem w IFPP 
mamy trzy główne rodzaje dokumen-
tów (pronouncments): zasady – symbol 
INTOSAI-P plus jedno- lub dwucyfrowy 
numer, standardy – symbol ISSAI i trzy- 
lub czterocyfrowy numer, oraz wytyczne 
– symbol GUID i czterocyfrowy numer. 
Dokumenty z poprzedniej struktury otrzy-
mały nowe symbole i numery, zgodnie 
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IN
TO

S
A

I-
P

Zasady INTOSAI

Zasady konstytuujące INTOSAI 
INTOSAI-P 1–9 

Zasady fundamentalne INTOSAI
INTOSAI-P 10–99 

IS
S

A
I

Standardy INTOSAI

Podstawowe zasady kontroli sektora publicznego 
ISSAI 100–129 

Wymogi organizacyjne NOK
ISSAI 130–199 

Kontrola  
finansowa 

Kontrola 
wykonania zadań

Kontrola  
zgodności Inne zadania 

Zasady kontroli 
finansowej 

ISSAI 200–299 

Zasady kontroli 
wykonania zadań 

ISSAI 300–399 

Zasady kontroli 
zgodności 

ISSAI 400–499

ISSAI 600–699 

Standardy kontroli 
finansowej 

ISSAI 2000–2899 

Standardy kontroli 
wykonania zadań 

ISSAI 3000–3899 

Standardy kontroli 
zgodności 

ISSAI 4000–4899 

ISSAI 6000–6499 

G
U

ID

Wytyczne INTOSAI

Wytyczne na temat organizacji NOK
GUID 1900–1999 

Wytyczne 
uzupełniające 

na temat kontroli 
finansowej

GUID 2900–2999 

Wytyczne 
uzupełniające 

na temat kontroli 
wykonania zadań

GUID 3900–3999 

Wytyczne 
uzupełniające 

na temat kontroli 
zgodności 

GUID 4000–4999 

Inne zadania 

GUID 6500–6999 

Wytyczne tematyczne GUID 5000–5999 

Inne wytyczne GUID 9000–9999 

Źródło: Na podstawie <https://www.issai.org/professional-pronouncements/>.

Rysunek 1. System zasad, standardów i wytycznych INTOSAI
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z nowymi założeniami. I tak np. Deklaracja 
z Limy, czyli magna carta NOK, to teraz 
INTOSAI-P 1 (poprzednio ISSAI 1), De-
klaracja z Meksyku o niezależności NOK, 
to INTOSAI-P 10 (wcześniej ISSAI 10), 
a Kodeks etyki INTOSAI, to ISSAI 130 
(poprzednio ISSAI 30).

Nowe ISSAI?
W nowej strukturze ISSAI ma być nazwą 
zastrzeżoną dla międzynarodowych stan-
dardów sektora kontroli publicznej. Celem 
ISSAI jest m.in. zapewnienie jakości prze-
prowadzanych badań, podniesienie wiary-
godności raportów z kontroli, zwiększenie 
przejrzystości tego procesu, a także zdefi-
niowanie poszczególnych typów kontroli 
w celu zapewnienia jednolitego nazewnic-
twa w sektorze kontroli publicznej. 

Jednakże w ramach ISSAI znajdziemy 
także dokumenty określane jako zasady 
(np. ISSAI 100 – Podstawowe zasady kon-
troli państwowej). Jednocześnie ISSAI 
nie są wolne od powtórzeń (np. ISSAI 100, 
200, 300 i 400 powielają te same infor-
macje), a ISSAI czterocyfrowe zawierają 
jednocześnie wymogi, wskazówki wdra-
żania oraz wytyczne. Sytuację dodatko-
wo komplikuje zapożyczanie do systemu 
IFPP standardów innych organizacji, jak np. 
seria 2000 dotycząca kontroli finansowej, 
prezentująca Międzynarodowe Standardy 
Audytu (International Standards on Au-
diting, ISA)3 traktowane jako podstawa 
kontroli finansowej. Innym przykładem 

3 Publikowane przez Międzynarodową Radę Standardów Audytu i Zapewnienia (International Auditing and 
Assurance Standards Board – IAASB), działającą w ramach Międzynarodowej Federacji Księgowych. Zgod-
nie z jej polityką może istnieć tylko jedna wersja krajowa ISA. W Polsce standardy te funkcjonują pod nazwą 
– Międzynarodowe Standardy Badania (MSB, dawniej MSRF). 

zapożyczenia jest ISSAI 140, który został 
sporządzony na podstawie głównych zasad 
Międzynarodowych Standardów Kontroli 
Jakości, wypracowanych przez Międzyna-
rodową Federację Księgowych (Interna-
tional Federation of Accountants, IFAC), 
odpowiednio dostosowanych do uwarun-
kowań NOK.

Utworzenie nowych ciał
INTOSAI charakteryzuje się wielością gre-
miów, co wynika m.in. z tego, że ze wzglę-
dów dyplomatycznych łatwiej je tworzyć 
niż likwidować. Mamy więc: komisje, 
podkomisje, grupy robocze, grupy zada-
niowe, zespoły eksperckie powoływane  
ad hoc etc.

Reforma z 2016 roku doprowadziła do 
utworzenia kolejnych: Forum ds. Doku-
mentów INTOSAI (Forum for INTOSAI 
Professional Pronouncements, FIPP) oraz 
zespołu Funkcji Wsparcia Technicznego 
(Technical Support Function, TSF), których 
główną rolą ma być zapewnienie jakości 
projektom przygotowywanym przez inne 
ciała INTOSAI.

FIPP powstało w 2016 r. jako stała 
struktura INTOSAI, a jego zadaniem jest 
usprawnienie prac nad projektami doku-
mentów (standardów i wytycznych). Za-
siadający w FIPP eksperci mają czuwać 
nad jakością techniczną i spójnością do-
kumentów oraz zatwierdzać je, zanim zo-
staną przedłożone Zarządowi INTOSAI 
przez właściwą komisję. Członkowie FIPP 
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to eksperci NOK z całej INTOSAI – dobra-
ni z różnych regionów, rodzajów NOK, spe-
cjalizujący się w różnych typach kontroli, 
wybierani w drodze otwartego konkursu. 

Z kolei TSF został powołany do za-
pewnienia wsparcia ad hoc strukturom 
INTOSAI, które tworzą standardy, m.in. 
prowadząc prace badawcze, wspierając 
tworzenie projektów dokumentów czy 
analizując uwagi do projektów. Prace TSF 
są koordynowane przez PSC. TSF tworzą 
trzy osoby, oddelegowane na stałe przez 
macierzyste NOK. 

Szczegółowy proces wypracowywania 
standardów opisuje tzw. procedura stan-
dardowa (Due Process)4, która została zak-
tualizowana w wyniku reformy z 2016 r., 
uwzględniając nowo powołane ciała. Z do-
tychczasowych doświadczeń NIK, któ-
rej eksperci – jako jedni z pierwszych 
– przeprowadzają projekt wykorzystując 
tę procedurę, wynika, że nowe struktu-
ry znacząco wydłużają czas przygotowań, 
mnożąc kolejne dyskusje i uzgodnienia. 
Oczywiście są potrzebne, problem zaczyna 
się jednak, kiedy trzeba wracać do spraw, 
które wydawały się już uzgodnione i gdy 
jedne gremia nie honorują ustaleń doko-
nanych przez inne. 

Próba ograniczenia treści 
Powtórzenia tych samych bądź podob-
nych treści w różnych standardach i wy-
tycznych, a przy tym ich ogromne roz-
miary, zostały wskazane przez twórców 
reformy jako jeden z głównych problemów 
jakościowych. Rozwiązaniem miała być 

4 <https://www.psc-intosai.org/standard-setting/>

znacznie intensywniejsza niż dotychczas 
współpraca. Na przykład ICS przygoto-
wując swoją propozycję projektową wy-
tycznych na temat współpracy z audyto-
rami wewnętrznymi została zobligowana 
do ścisłego współdziałania z pozostałymi 
podkomisjami PSC, czyli Podkomisją ds. 
Kontroli Finansowych i Rachunkowości 
(Financial Audit and Accounting Subcom-
mittee, FAAS), Podkomisją ds. Kontroli 
Zgodności (Compliance Audit Subcom-
mittee, CAS), Podkomisją ds. Kontroli 
Wykonania Zadań (Performance Audit 
Subcommittee, PAS) i… Grupą Roboczą 
INTOSAI ds. Kontroli Informatycznej 
(Working Group on IT Audit, WGITA). 
Podkomisje nie budzą wątpliwości: każda 
z nich miała zajmować się częścią poświę-
coną poszczególnym typom kontroli. Po-
stulat włączenia WGITA nie był natomiast 
w żaden sposób uzasadniony, w rozmowach 
roboczych dowiadywaliśmy się, że cho-
dziło o równoległe zainteresowanie tej 
grupy mechanizmami kontrolnymi (con-
trols) – zdaniem ICS i WGITA w pełni 
wystarczały w tej sytuacji konsultacje za-
miast bezpośredniej współpracy. 

W praktyce pomysł ścisłego współdziała-
nia wszystkich ze wszystkimi nie rozwiązał 
w żadnym stopniu problemu nawarstwia-
jących się sformułowań i wszechobecnych 
powtórzeń. Zwiększył natomiast praco-
chłonność i przyczynił do nieporozumień 
kompetencyjnych. Dopiero po kilku latach 
trudnych doświadczeń PSC stwierdziła, 
że należało zacząć od zdefiniowania proce-
sów, które uczestnicy powinni realizować 
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zależnie od rozwoju wydarzeń i opracowała 
wewnętrzny dokument definiujący trzy 
podstawowe formy współpracy:

 • współtworzenie dokumentu przez kilka 
zespołów;

 • tworzenie dokumentu przez jeden ze-
spół, w którym inni uczestnicy biorą udział 
w trybie konsultacji;

 • tworzenie dokumentu przez jeden ze-
spół – w wypadku prostych projektów 
niewymagających konsultacji.

Można zauważyć, że powyżej opisane 
problemy, wiążące się z niejasnymi pro-
cesami i wieloma autorami tego samego 
projektu, były łatwiejsze do rozwiązania 
w wypadku prostych zmian i kosmetycz-
nych aktualizacji. Gdy chodziło o two-
rzenie nowego dokumentu z ambitnymi 
założeniami, problemy te okazywały się 
przeszkodą nie do pokonania. Można więc 
postawić tezę o przeciwskuteczności przy-
jętych rozwiązań.

Rozbudowana i nie zawsze jasna proce-
dura decyzyjna jest również charaktery-
styczna dla pierwszego okresu wprowa-
dzania reformy. Zwiększyła się liczba ciał 
INTOSAI, które mogą podejmować wy-
soce uznaniowe decyzje, a ich wzajemne 
relacje nie są do końca ustalone.

Rezygnacja z INTOSAI GOVs
Początkowo zadaniem Podkomisji 
było wypracowywanie wytycznych dla 
administracji publicznej dotyczących 
dobrego zarządzania (good governance), 
przede wszystkim funkcjonowania me-
chanizmów zarządczych. W poprzed-
nim systemie standardów i wytycznych 
INTOSAI (tzw. ISSAI Framework) doku-
menty te nosiły nazwę INTOSAI GOVs 
(seria 9100). W wyniku reformy z 2016 r. 

INTOSAI GOVs zostały wyłączone z sys-
temu, gdyż nowym założeniem było, że po-
zostają w nim tylko dokumenty adresowa-
ne do kontrolerów i najwyższych organów 
kontroli – stąd też potrzeba ich „rewizji” 
i zmiany adresata. 

Zdaniem ICS nie było to zbyt szczę-
śliwą decyzją. Powstało w ten sposób 
niezamierzone wrażenie, że porzucono 
kluczowego interesariusza, który – jak 
wiadomo nie tylko z przykładu polskiej 
administracji – często korzystał z tych wy-
tycznych. Mimo starań, autorom tego tek-
stu nie udało się ustalić, czy decyzja była 
w pełni przemyślana, czy raczej wyni-
kała ze skali i metod prac związanych 
z przygotowaniem reformy. Przyjmu-
jąc postulat zaadresowania wytycznych 
we wspomnianych sprawach do kontro-
lerów, ICS postanowiła więc poszukiwać 
takiego ich sformułowania, które będzie 
przydatne zarówno dla kontrolerów, jak 
i kontrolowanych.

Niezałatwione problemy
Mimo podjęcia oficjalnych decyzji przez 
właściwe organy INTOSAI, wewnątrz or-
ganizacji nie ustały dyskusje: czy rzeczy-
wiście reforma skoncentrowała się na klu-
czowych problemach systemu standardów 
i wytycznych INTOSAI, czy rozpoczęto 
reformę od kwestii najpilniejszych? 

Pod koniec roku 2019, trzeciego roku 
trwania reformy, przedstawiciele Euro-
pejskiego Trybunału Obrachunkowego 
(ETO), który pełni funkcję wiceprze-
wodniczącego PSC, zaprezentowali analizę 
jej dotychczasowych efektów. Była bardzo 
dokładna i całościowa – objęła nie tylko 
zmiany w numeracji i nazewnictwie, ale 
przede wszystkim treść dokumentów IFPP 
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i wykazała liczne powtórzenia, niespójno-
ści, a jednocześnie braki. 

Zdaniem wielu użytkowników wszech-
obecne powtórzenia są najdotkliwszym 
problemem, który powoduje „rozrastanie 
się” standardów i wytycznych, jest kosz-
towne dla użytkowników tracących czas 
na wielokrotne czytanie tego, co już do-
brze wiedzą oraz w rezultacie obniża uży-
teczność IFPP. Należy przy tym zauwa-
żyć, że najczęściej nie chodzi o dokładne 
powtórzenia, ale parafrazy, cechujące się 

bardziej lub mniej istotnymi odmienno-
ściami, które jednak nie zależą od specy-
fiki dokumentu IFPP, a raczej od inwen-
cji poszczególnych zespołów tworzących 
dany tekst.

I tak np. dokładnie porównano treści 
ISSAI 100, który powinien z założenia 
definiować podstawowe zasady kontroli, 
z ISSAI 300, którego celem jest doprecy-
zowanie tych zasad w wypadku kontro-
li wykonania zadań, oraz z ISSAI 3000, 
mającym przekładać zasady kontroli 

Tabela 1. Przykłady niespójnych treści standardów ISSAI

ISSAI 100
Podstawowe zasady  
kontroli państwowej

ISSAI 300
Zasady kontroli  

wykonania zadań

ISSAI 3000
Standardy kontroli  
wykonania zadań

[51] Audytorzy powinni przygoto-
wać raport na podstawie wycią-
gniętych wniosków. 

[31] Audytorzy powinni dążyć 
do wypracowania raportów, któ-
re są całościowe, przekonujące, 
aktualne, przyjazne dla czytelni-
ka i wyważone. 

[116] Audytor wypracowuje ra-
porty, które są: a) całościowe, 
b) przekonujące, c) aktualne, 
d) przyjazne dla czytelnika,  
e) wywa żone.

[39] Audytorzy powinni dyspono-
wać lub mieć dostęp do niezbęd-
nych umiejętności. 

[30] Zespół kontrolny powinien 
posiadać kwalifikacje zawodowe 
niezbędne do przeprowadzenia 
kontroli. 

[63] NOK zapewnia, że zespół 
kontrolny posiada kwalifikacje 
zawodowe niezbędne do prze-
prowadzenia kontroli. 

[36] Audytorzy powinni spełniać 
wymogi etyczne i być niezależni. 

Brak szczegółowych zasad [21] Audytor spełnia procedury 
NOK w zakresie niezależności 
i etyki, które są zgodne z właści-
wymi ISSAI. 

[9] NOK może zadeklarować, 
że standardy, które wypracował 
są oparte na lub zgodne z zasada-
mi zawartymi w ISSAI tylko wtedy, 
gdy standardy są w pełni zgodne 
z odpowiednimi zasadami ISSAI 
100, 200, 300 i 400. 

[4] Zachęca się członków INTO-
SAI do wypracowania lub sto-
sowania wysokich standardów 
zgodnych z ISSAI 100 i 300 
oraz do uwzględnienia standar-
dów i wytycznych INTOSAI w za-
kresie kontroli wykonania zadań 
zawartych w ISSAI 3000-3899 
i GUID 3900-3999.

[3] ISSAI 3000 to podstawowy 
standard kontroli wykonania za-
dań, zatem każdy wymóg musi być 
spełniony, jeśli NOK zdecyduje się 
go przyjąć. Wskazuje on wymogi 
profesjonalnej kontroli wykonania 
zadań, uzupełnione o wyjaśnienia 
zapewniające jasność i czytelność 
standardu. 

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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wykonania zadań na standardy. Duża liczba 
wykazanych nieścisłości dotyczy powtó-
rzeń we wszystkich trzech dokumentach 
– jednakże z wykorzystaniem nieco innych 
sformułowań. Kolejna grupa nieścisłości 
to brak logicznego ciągu w prezentowa-
niu szczegółów – z założenia ISSAI 100 
miał być najbardziej ogólny, ISSAI 300 
doprecyzowywać zasady kontroli wykona-
nia zadań, zaś ISSAI 3000 mieć najwięk-
szy poziom szczegółowości – w przypad-
ku niektórych zasad z ISSAI 100 tak się 
jednak nie dzieje. Jednocześnie niektóre 
kwestie nie są w ogóle ujęte, np. wymóg 
stosowania standardów etycznych pojawia 
się w ISSAI 100 i ISSAI 3000, natomiast 
nie ma go w ISSAI 300. Mniejsze niedo-
ciągnięcia nowego systemu dokumentów 
INTOSAI to m.in. mylące nagłówki czy 
też błędne odesłania z jednego dokumen-
tu do drugiego. 

Tabela na s. 101 zawiera kilka przykła-
dów z obszernego zestawienia ETO.

Wartość analizy ETO nie polega na 
samym odkryciu problemów. Duża ich 
część była znana wcześniej – wskazywali 
na nie w trakcie spotkań eksperckich rów-
nież przedstawiciele NIK. Jednak syste-
matyczne ich zestawienie, przedstawione 
przez ETO, uzmysłowiło skalę różnych 
problemów jakościowych. W rezultacie, 
prowadzi to do stwierdzenia, że głównym 
problemem systemu standardów i wytycz-
nych INTOSAI jest jakość i to na kluczo-
wym poziomie ISSAI: zasad i standardów. 
Czy zatem nie od tego fundamentu IFPP 
powinno rozpocząć się zmiany?

Propozycje ICS
NIK, jako przewodniczący Podkomi-
sji INTOSAI ds. Standardów Kontroli 

Wewnętrznej, odpowiada za dwa projekty 
ustanowione w Planie Rozwoju Strategicz-
nego (Strategic Development Plan, SDP), 
zatwierdzonym w grudniu 2016 r. przez 
Kongres Międzynarodowej Organizacji 
Najwyższych Organów Kontroli:

 • „Zbiorcze i zaktualizowane wytyczne 
nt. rozumienia kontroli zarządczej w au-
dycie” (projekt 2.5). Aktualny tytuł do-
kumentu: „Wytyczne na temat kontroli 
mechanizmów zarządczych” (Guidance 
on auditing internal control);

 • „Zbiorcze i zaktualizowane wytyczne 
nt. opierania się na wynikach prac audytu 
wewnętrznego” (projekt 2.6). Aktualny 
tytuł dokumentu: „Wytyczne na temat 
współpracy NOK z audytem wewnętrz-
nym” (Guidance on cooperation between 
SAIs and internal audit), który będzie 
uwzględniony w IFPP jako GUID 5160.

Równocześnie przedstawiciele NIK ak-
tywnie uczestniczą w trwającej dyskusji 
środowiska INTOSAI na temat systemu 
standardów i wytycznych, patrząc na nią 
przez pryzmat: 

 • doświadczeń ICS – które jak wspomnia-
no wcześniej – nie zawsze były pozytywne;

 • przekonania, że organizację o takim po-
tencjale jak INTOSAI stać na najwyższej 
jakości standardy;

 • świadomości, że INTOSAI ma swoją 
specyfikę, która istotnie odróżnia ją od in-
nych światowych organizacji nadających 
ton w dziedzinie stanowienia standardów 
– jak IFAC, IIA czy OECD;

 • poszukiwania odpowiedzi na pytanie: 
Co w praktyce dla IFPP może oznaczać 
era cyfryzacji?

Cyfryzacja, której dotyczy ostatnia 
kwestia, dla ciał INTOSAI zajmujących 
się kształtowaniem systemu standardów 
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i wytycznych wydaje się pozostawać 
tematem ubocznym. Jednak Sekreta-
riat ICS, bazując na doświadczeniach 
grup INTOSAI i Europejskiej Organi-
zacji Najwyższych Organów Kontroli 
(EUROSAI), zajmujących się informa-
tyką, uważa, że wsparcie technologicz-
ne może być cennym środkiem budowy 
jakości IFPP. Ważnej lekcji dostarczają 
tu m.in. projekty, w których istotną rolę 
odgrywa NIK:

 • Control space of e-government (The 
CUBE) – narzędzie analizy raportów 
z kontroli NOK dostępnych w Internecie5, 
rozwijane w ramach prac Grupy Roboczej 
EUROSAI ds. Technologii Informatycz-
nych (EUROSAI IT Working Group);

 • Active IT Audit Manual6 (AITAM) – in-
teraktywna wersja Podręcznika kontroli 
informatycznej INTOSAI (IDI-WGITA IT 
Audit Handbook, 2014).

Bazując na doświadczeniach wynikają-
cych z budowy i wykorzystywania tych 
narzędzi ściśle związanych z kontrolami, 
ICS w dyskusjach nt. IFPP formułuje na-
stępujące postulaty:
1. System standardów i  wytycznych 
INTOSAI potrzebuje nowoczesnego za-
rządzania treścią, które powinno zastąpić 
dotychczasową tradycyjną metodę groma-
dzenia kolejnych dokumentów drukowa-
nych (pdf).
2. Praca nad każdym nowym i aktualizo-
wanym dokumentem IFPP powinna roz-
poczynać się od wyszukiwania tego „co już 
zostało powiedziane”, aby nie mnożyć  
powtórzeń.

5 <egov.nik.gov.pl>.
6 <aitam.tcontas.pt>.

3. Cytaty w tekście, również te w formie 
mowy zależnej oraz parafrazy, powinny 
być kontrolowane przez zastosowanie od-
powiedniego formatu tekstu i kodu pro-
gramisty.
4. Umożliwi to prezentacja interneto-
wa dokumentów IFPP, która powinna 
stać się pierwszym medium dla standar-
dów i wytycznych IFPP – przygotowa-
nie tekstów profesjonalnych na stronę 
internetową zmusza autorów do zacho-
wania większej zwięzłości i czytelności  
przekazu.
5. Tradycyjny wydruk w formie broszu-
ry (pdf) powinien być łatwo dostępny, 
przy zachowaniu pełnej spójności z tek-
stem na stronie www – ta funkcja także po-
winna być wykonywana przez oprogramo-
wanie, a nie ręcznie „kopiuj i wklej”.
6. Potrzebne jest rozwiązanie pozwalające 
na wykrywanie luk w zakresie oraz tre-
ści standardów i wytycznych – bazują-
ce na profesjonalnej wiedzy ekspertów, 
ale również na raportach z kontroli. Po-
dejście proponowane przez EUROSAI 
Control space of e-government, jest jedną 
z możliwości. 
7. Cyfryzacja standardów i wytycznych 
powinna się również charakteryzować za-
stosowaniem praktycznych narzędzi uła-
twiających korzystanie z IFPP kluczowym 
użytkownikom:
a) poszczególnym kontrolerom i całym 
NOK;
b) tłumaczom (IFPP jest wielojęzyczny);
c) autorom i redaktorom poszczególnych 
dokumentów IFPP – bez tego np. realizacja 
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postulatu 1. metodami tradycyjnymi, przy 
obecnych rozmiarach biblioteki standar-
dów i wytycznych INTOSAI, jest niezwy-
kle pracochłonna.

Autorzy artykułu zaproponowali roz-
wiązania zbieżne z większością powyż-
szych punktów w projekcie „Wytycznych 
nt. współpracy z audytorami wewnętrz-
nymi”7. ICS na spotkaniu 11–12 paź-
dziernika 2021 r. (Warszawa i online) 

7 Wersja aktualna na stronie ICS. W trakcie opracowania tego tekstu strona prezentowała wersję roboczą 
Wytycznych, przeznaczoną do uzupełnienia.

przyjęła i poparła zastosowane rozwiąza-
nia, które będą przedmiotem dalszych prac 
w INTOSAI.

PAWEŁ BANAŚ
radca prezesa NIK,
KAMILA ŻYNDUL
Departament Strategii NIK
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Globalny raport o  funkcjonowaniu najwyższych organów kontroli 
(NOK) w 2020 r. przedstawia ogólnie ich działalność i zmiany od po-
przedniego przeglądu z 2017 r., główne wyzwania i możliwości. Wska-
zuje jaki ma to związek z poziomem dochodów i rozwojem demokracji 
w tych krajach. Raport powstał na podstawie odpowiedzi uzyskanych 
od 178 NOK oraz z innych źródeł.

Funkcjonowanie najwyższych 
organów kontroli w 2020 r.

Raport INTOSAI

JACEK MAZUR

Wprowadzenie
Międzynarodowa Organizacja Najwyż-
szych Organów Kontroli (INTOSAI) 
działa m.in. na rzecz wymiany poglą-
dów, wiedzy i doświadczeń, wspiera ich 
rozwój oraz budowę potencjału umożli-
wiającego osiąganie wyników, ułatwia ko-
rzystanie z doświadczeń innych NOK1. 
W tym celu na Kongresie INTOSAI 
w 1986 r. utworzono nowy organ – Ini-
cjatywę INTOSAI ds. Rozwoju (INTOSAI 
Development Initiative – IDI), powierza-
jąc jej misję wspierania wysiłków NOK 
na rzecz wysokiej jakości kontroli i dobrego 
zarządzania potencjałem. Do 2000 r. IDI 

1 INTOSAI – About us; <https://www.intosai.org/about-us> (dostęp 17.11.2021); E. Miękina: INTOSAI 
– Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 2/2008.

funkcjonowała w ramach NOK Kanady, 
obecnie działa jako fundacja przy Urzędzie 
Kontrolera Generalnego Norwegii, przy 
zapewnieniu przez parlament tego kraju 
długoletniego finansowania, co tworzy 
warunki dla organizacyjnej i finansowej 
samodzielności.

Główne obszary działania IDI to sprawy 
niezależności NOK, wewnętrznego zarzą-
dzania oraz organizacji i metodyki kontro-
li; ponadto koordynuje międzynarodową 
pomoc dla organów kontroli w ok. 140 kra-
jach rozwijających się. W ostatnich latach 
działalność IDI ewoluowała: z pierwotnej 
roli ośrodka szkoleniowego zaczęła skupiać 
się na rozwoju instytucjonalnym i zawo-
dowym NOK, m.in. przez promowanie 
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ich samooceny oraz opracowanie podręcz-
ników i poradników2; stworzyła też mecha-
nizm szybkiego reagowania na zagrożenia 
niezależności NOK (SIRAM)3.

Od 2010 r. IDI sporządza co trzy lata 
globalny raport o funkcjonowaniu najwyż-
szych organów kontroli (Global SAI Stock-
taking Report). Celem jest wskazanie ten-
dencji rozwoju NOK i określenie potrzeb 
dotyczących ich wspomagania. W kolej-
nych raportach lista pytań jest coraz szer-
sza. W 2010 r. badano kwestie zakresu 
kontroli, jej rodzajów i terminowości, dzia-
łań pokontrolnych oraz planowania stra-
tegicznego. W 2014 r. dodano informacje 
na temat mandatu NOK, niezależności 
finansowej, niezależności kierownictwa, 
zróżnicowania kadry pod względem płci, 
jak też poziomu wdrażania międzynarodo-
wych zaleceń dotyczących kontroli publicz-
nej (ISSAIs). W raporcie z 2017 r. bardziej 
szczegółowo ujęto sprawy niezależności 
finansowej, dodano wskaźniki dotyczące 
modelu instytucji, relacji z interesariusza-
mi, publikowania sprawozdań z kontroli, 
zadań NOK w zakresie zwalczania korupcji 
oraz zapewnienia jakości4. 

Obecny raport został ogłoszony 16 wrze-
śnia 2021 r.5 Ma podobną strukturę, ale 
informacje zostały ujęte bardziej kom-
pleksowo, jest bogatszy w dane podsu-
mowujące i diagramy porównawcze oraz 

2 Zob. <https://www.intosai.org/about-us/intosai-development-initiative>; <https://www.idi.no/> (dostęp 17.11.2021).
3 Zob. <https://www.idi.no/work-streams/independent-sais/siram> (dostęp 18.11.2021).
4 Zob. teksty raportów: <https://www.idi.no/our-resources/global-stocktaking-reports> (dostęp 20.11.2021).
5 Zob. <https://www.idi.no/news/gsr2020-report> (dostęp 20.11.2021). Raport ma 51 stron i jest w języku 

angielskim; w przygotowaniu są wersje w języku arabskim, francuskim i hiszpańskim.
6 Odpowiedzi pochodziły od członków INTOSAI lub jej organizacji regionalnych. Uzyskano 85% odpowiedzi.
7 Program samooceny działalności kontrolnej i organizacji NOK (SAI Performance Measurement Framework). 

Zob. <https://www.idi.no/work-streams/well-governed-sais/sai-pmf (dostęp 20.11.2021).
8 Democracy Index 2020. In sickness and in health?, 2021-02-01; <https://www.eiu.com/n/campaigns/ 

democracy-index-2020> (dostęp 20.11.2021).

wskaźniki, które ukazują zidentyfikowane 
trendy. Został sporządzony na podstawie 
odpowiedzi 178 NOK6. Ankieta zawierała 
153 pytania, których przedmiotem były:

 • niezależność i mandat NOK;
 • zarządzanie i rozliczalność;
 • realizacja zadań kontrolnych;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i szko-

lenie kontrolerów;
 • relacje i komunikacja z interesariuszami;
 • rozwój instytucjonalny;
 • zagadnienia przekrojowe, takie jak skład 

kadry pod względem płci, włączenie spo-
łeczne i cyfryzacja.

Obok ankiety, podstawą raportu były 
42 sprawozdania NOK z samooceny do-
konanej w latach 2017–20207. Dodat-
kowo, wyniki ankiety przeanalizowa-
no z uwzględnieniem zasad zarządzania 
i czynników ekonomicznych, wykorzy-
stując sporządzony przez The Economist 
indeks demokracji (który klasyfikuje 
kraje według jej poziomów8) oraz opra-
cowany przez Bank Światowy wskaźnik 
poziomu dochodu, który grupuje kraje 
według czterech kategorii, aby ocenić, 
czy poziom dochodów danego kraju ko-
reluje ze zdolnościami i sytuacją gospo-
darczą. Opis metodyki raportu oraz listę 
NOK, które odpowiedziały na ankietę, 
zawarto w załącznikach. Raport podsu-
mowuje funkcjonowanie NOK w ramach 
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organizacji regionalnych INTOSAI, na-
tomiast nie podaje wyników dotyczących 
poszczególnych krajów.

Główne tezy raportu
Ograniczenia niezależności 
i zasobów NOK

Odstępstwa od zasad demokracji i spadek 
zaufania do rządu stanowiły ogólnoświato-
wy trend w ostatniej dekadzie. Globalny 
kryzys wywołany przez COVID-19 na-
silił te zjawiska, co zwiększyło potrzebę 
wzmacniania mechanizmów rozliczalności. 
Jednak z raportu wynika, że na całym świe-
cie najwyższe organy kontroli doświadczają 
dalszego ograniczenia zasad niezależności 
ujętych w deklaracjach ONZ; szczegól-
nie narażone są NOK w krajach o niskim 
dochodzie i o ograniczonej demokracji.

Wiele NOK poinformowało o trudno-
ściach w dostępie do zasobów finansowych, 
zaś 37% napotyka na przeszkody prawne 
w rekrutacji personelu. Niepokoi też znacz-
ny spadek liczby organów kontroli (z 70% 
do 44%) deklarujących, że mają pełny do-
stęp do informacji niezbędnych do prowa-
dzenia kontroli. Istnieją obawy, że tendencja 
będzie się utrzymywać, ponieważ w następ-
stwie COVID-19 wiele rządów wprowa-
dziło nadzwyczajne środki, które utrud-
niają pociąganie ich do odpowiedzialności.

Wskaźnikiem globalnego obrazu sytuacji 
ograniczeń niezależności jest to, że połowa 
NOK stwierdza, iż nie posiada wystarczają-
cych zasobów finansowych, aby odpowied-
nio wykonywać swoje zadania. Dodatkowo 

9 INTOSAI – P 12 - The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions – making a difference to the lives of 
citizens, chapter „Being a model organisation through leading by example”, pp 12-14; <https://www.issai.
org/wp-content/uploads/2019/08/INTOSAI-P-12-The-Value-and-Benefits-of-Supreme-Audit-Institutions 
-%E2%80%93-making-a-difference-to-the-lives-of-citizens.pdf> (dostęp 21.11.2021).

70% NOK zgłasza problemy kadrowe, za-
równo związane z kompetencjami pracow-
ników, jak i zbyt małą ich liczbą.

Konieczna poprawa zarządzania

Część NOK ogranicza dostęp do infor-
macji o swojej działalności i zarządzaniu. 
72% sporządza roczne sprawozdania finan-
sowe, ale tylko 73% z nich poddaje je kon-
troli audytora zewnętrznego, a jedynie 65% 
publikuje opinię z audytu zewnętrznego. 
Jest to niepokojące w świetle roli NOK jako 
organów, które powinny dawać przykład 
innym podmiotom, co zostało podkreślone 
w dokumencie INTOSAI P-12 „Wartość 
i korzyści z funkcjonowania NOK”9.

Liczba NOK, które przyjęły plany strate-
giczne, utrzymuje się na wysokim poziomie 
(92%), ale tylko 57% informuje publicznie 
o swoich celach. Podobnie jest w wypadku 
samooceny działalności kontrolnej i organi-
zacji NOK (SAI Performance Measurement 
Framework – PMF): odnotowano wzrost 
liczby organów, które wykorzystują PMF 
do oceny swoich wyników, ale w ostatnich 
trzech latach liczba upublicznionych ocen 
zmniejszyła się do 18%.

Powolne wdrażanie ISSAIs

Wiele NOK akceptuje międzynarodowe 
zalecenia dotyczące kontroli publicznej 
(ISSAIs), bowiem 86% z nich informu-
je, że przyjęły je w takiej czy innej for-
mie. Jednak do rzeczywistego wdroże-
nia tych zasad daleko, a wyniki samoceny 
najwyższych organów kontroli sugerują, 
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że niewiele stosuje ISSAIs na wszystkich 
etapach procesu kontrolnego; znacznie 
więcej NOK posiada podręczniki zgod-
ne z ISSAIs niż wdraża odpowiadające 
temu praktyki kontrolne. 

Najczęstszym powodem nierealizowa-
nia ISSAIs jest brak zasobów. Ma to rów-
nież niekorzystny wpływ na kluczowe ele-
menty procesu kontrolnego, w tym za-
rządzanie jakością, zakres kontroli, 
sprawozdawczość i działania następcze. 
37% NOK zgłasza nieposiadanie systemu 
monitorowania jakości kontroli, przy czym 
odsetek ten jest wyższy tam, gdzie zaso-
by są postrzegane jako niewystarczające.

Po spadku do 58% w raporcie z 2017 r., 
odsetek NOK, które publikują co najmniej 
80% sprawozdań z kontroli, ponownie wy-
niósł około 70%. Tendencja wzrostu liczby 
publikacji dotyczy wszystkich regionów 
(choć 12% NOK zgłasza, że nie opubli-
kowało żadnego sprawozdania). Istnieje 
korelacja między zasobami i poziomem 
demokracji a zdolnością NOK do publi-
kowania sprawozdań z kontroli: prawie 
wszystkie organy, które ich nie ogłaszały, 
są w krajach z dolnego przedziału wskaź-
nika demokracji.

Również systemy monitorowania wdra-
żania zaleceń z kontroli występują czę-
ściej w krajach o wysokich dochodach 
oraz wśród NOK, które mają wystarczają-
ce zasoby. Wdrażanie zaleceń z kontroli na-
stępuje sprawniej w kontroli jurysdykcyjnej 
(przez trybunały obrachunkowe) niż w wy-
padku kontroli finansowej, zgodności i wy-
konania zadań, co sugeruje potrzebę ulep-
szenia mechanizmów działań następczych.

Najczęściej zgłaszaną przeszkodą jest 
brak odpowiedniej reakcji ze strony orga-
nów wykonawczych. Wiele NOK informuje 

o regularnych kontaktach z tymi organami, 
ale w mniejszym stopniu dotyczy to dzia-
łań następczych po przeprowadzeniu kon-
troli, ponadto część NOK nie domaga się 
informacji zwrotnych o stanie wykonania 
zaleceń. Sugeruje to potrzebę poprawy 
relacji NOK z organami wykonawczymi 
i/lub  zacieśnienia współpracy z innymi 
instytucjami nadzoru i kontroli oraz orga-
nizacjami społeczeństwa obywatelskiego 
w celu wzmocnienia procesu wdrażania 
zaleceń.

Znacznie zmniejszył się odsetek NOK, 
które deklarują posiadanie systemu kon-
troli wewnętrznej: z 86% w 2017 r. do 65% 
w 2020 r. Jest to sytuacja niekorzystna, 
bowiem systemy zarządzania jakością uła-
twiają prowadzenie terminowych i wyso-
kiej jakości kontroli.

Kobiety na stanowiskach kierowniczych

W ciągu ostatniej dekady skład personelu 
NOK pod względem płci był zrównoważo-
ny i stabilny. Dotyczy to zwłaszcza propor-
cji kobiet i mężczyzn wśród kontrolerów, 
natomiast nie przekłada się na stanowiska 
kierownicze i wyższe, gdzie ponad dwie 
trzecie szefów NOK to mężczyźni, a mniej 
niż 40% menadżerów wyższego szczebla 
– kobiety.

10% NOK uwzględnia kwestię płci 
przy opracowywaniu planów strategicz-
nych, a prawie jedna trzecia odnotowuje tę 
sprawę w swoich strategiach. Jedna czwar-
ta NOK prowadziła kontrole z uwzględ-
nieniem problematyki płci.

Cyfryzacja

Cyfryzacja i lepsze wykorzystanie możli-
wości stwarzanych przez technologię stały 
się priorytetem zarówno dla rządów, jak 
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i NOK podczas COVID-19 ze względu 
na potrzebę pracy zdalnej i automatyzacji 
procesów dokumentacji. Połowa organów 
w dużym stopniu korzysta z elektronicz-
nej dokumentacji kontrolnej, a wyniki te 
zbiegają się z dostępnością cyfrowej do-
kumentacji jednostek kontrolowanych.

W latach 2017–2019 tylko połowa NOK 
miała strategię cyfryzacji, jednak zaintere-
sowanie tym obszarem jest coraz większe: 
nastąpił wzrost z 31% do 64% NOK, które 
planują zająć się cyfryzacją w najbliższych 
trzech latach.

Wzmocnienie komunikacji 
z interesariuszami

Strategie komunikacyjne są stosowane 
przez około dwie trzecie NOK, przy czym 
coraz więcej NOK uznaje zaangażowa-
nie interesariuszy za szczególnie istotne 
dla uzyskania wpływu kontroli. Jednak 
NOK wciąż skupiają się raczej na komu-
nikacji z kontrolowanymi; występują 
też różnice regionalne, jeśli chodzi o za-
angażowanie innych podmiotów, takich 
jak obywatele, media i organizacje społe-
czeństwa obywatelskiego. Jednocześnie 
wiele NOK zamierza wzmocnić współpra-
cę z wszystkimi interesariuszami: w okre-
sie od ostatniego przeglądu podwoiła się 
liczba organów planujących wzmocnienie 
komunikacji z organami ustawodawczymi, 
wykonawczymi i sądowniczymi, a odsetek 
NOK, które chcą zintensyfikować komu-
nikację z mediami, obywatelami i organi-
zacjami społeczeństwa obywatelskiego 
wzrósł o 20%.

Komentarz
Raport dostarcza istotnej wiedzy 
o funkcjonowaniu najwyższych orga-
nów kontroli w  świecie, o  głównych 
wyzwaniach, przed którymi stoją oraz                                                                                             
o ich ewolucji w ostatnich latach. Nie ma 
– w mojej opinii – innego, równie dobre-
go zbioru danych, który umożliwiałby ca-
łościową, globalną, dogłębną orientację. 
Oczywiście, wiele wiadomości zawierają 
dokumenty INTOSAI i jej organizacji re-
gionalnych, ale z reguły dotyczą tematów 
bardziej szczegółowych i nie opierają się 
na tak szerokiej bazie poznawczej, jaką 
stanowią obszerne, kompleksowe ankiety 
kierowane do wszystkich NOK, na które 
odpowiada ogromna większość z nich.

Kolejne raporty IDI są ważnym źródłem 
informacji dla najwyższych organów kon-
troli, które mogą traktować je jako jeden 
z punktów odniesienia planując rozwój 
(np. opracowując strategię działania na ko-
lejne lata) czy też jako podstawę sugestii 
dla organów ustawodawczych jak ulepszyć 
podstawy prawne NOK. Dzięki tym ra-
portom NOK mogą lepiej dostrzec własne 
problemy. Stanowią one także źródło wie-
dzy dla wszystkich, którzy chcą poznać 
praktykę działalności NOK i tendencje 
rozwojowe, np. dla organizacji społeczeń-
stwa obywatelskiego, naukowców, dzien-
nikarzy czy studentów. 

dr JACEK MAZUR
em. radca prezesa NIK
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Z życia NIK 

PROJEKTY EUROSAI I PROMOCJA MECHANIZMU SIRAM

Prezentacja projektów realizowanych w ramach drugiego celu strategicznego Europej-
skiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) na lata 2017–2023 oraz 
nowych, a także przedstawienie stanowiska NIK w sprawie inicjatywy SIRAM doty-
czącej promocji mechanizmu szybkiego reagowania na zagrożenia niezależności NOK, 
to najważniejsze kwestie podjęte 16 listopada na 55. posiedzeniu Zarządu EUROSAI 
w Londynie, zorganizowanym w siedzibie Krajowego Urzędu Kontroli Wielkiej Brytanii. 
Obradami Zarządu kierował obecny przewodniczący EUROSAI – prezes Najwyższego 
Urzędu Kontroli Czech Miloslav Kala. 

Prezes NIK Marian Banaś jako wiceprzewodniczący Zarządu EUROSAI, wraz z audytor 
generalną Szwecji Heleną Lindberg omówili przedsięwzięcia w ramach celu strategicz-
nego „Pomoc NOK w wykorzystywaniu nowych możliwości i rozwiązywaniu nowych 
wyzwań przez wsparcie i zapewnianie rozwoju ich potencjału instytucjonalnego”. Chodzi 
m.in. o spotkania metodyczne, promocję standardów i wytycznych kontroli państwo-
wej wypracowywanych przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów 
Kontroli (INTOSAI). Prezes NIK przybliżył też nowe projekty, np. zainicjowane przez 
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Izbę szkolenia ze słownictwa dotyczącego kontroli i audytu w języku angielskim (Audit 
English), wdrażane w bliskiej współpracy z NOK Wielkiej Brytanii i Szwecji. 

Prezes NIK zajął stanowisko w sprawie inicjatywy EUROSAI poświęconej promocji 
mechanizmu szybkiego reagowania na zagrożenia niezależności NOK – SIRAM. Została 
wypracowana przez Inicjatywę INTOSAI ds. Rozwoju (IDI). W czteroetapowym proce-
sie szczegółowo bada się zagrożenia niezależności, zapewnia doradztwo i wsparcie NOK 
oraz ich szefom. Mechanizm obejmuje informowanie wszystkich zainteresowanych stron 
i ich rzeczywiste angażowanie w eliminowanie zagrożeń. W czasie dyskusji członkowie 
Zarządu byli zgodni, że niezależność najwyższych organów kontroli jest filarem demo-
kracji, a mechanizm SIRAM do tej pory funkcjonuje bardzo efektywnie, dlatego warto 
bardziej promować go wśród członków EUROSAI.

Wśród europejskich NOK, które już skorzystały z SIRAM są NOK Cypru i Macedonii 
Północnej, zaś NIK zwróciła się o to w listopadzie – IDI ma przygotować przegląd, który 
umożliwi sprawdzenie, które filary niezależności Izby są naruszane. Punktem odniesie-
nia jest Deklaracja z Meksyku o niezależności NOK (INTOSAI-P 10).

NOK REAGUJĄ NA ZAGROŻENIA CYBERNETYCZNE 

W Tallinnie, 9–10 listopada, odbyło się coroczne spotkanie grupy roboczej Europejskiej 
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli ds. technologii informatycznej (EUROSAI 
WGIT). Zorganizowane przez Urząd Audytora Generalnego Estonii obrady „Przygotuj 
się na uderzenie – najwyższe organy kontroli wskazują zagrożenia cybernetyczne” zgro-
madziły ponad 200 uczestników w formacie hybrydowym. Polskiej delegacji przewod-
niczył prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. 

Otwierając spotkanie, audytor generalny estońskiego urzędu Janar Holm zwrócił uwagę 
na coraz częstsze ataki cybernetyczne skierowane przeciwko państwowym urzędom bądź 
zasobom. Jednym z przykładów takiego działania w Estonii było zablokowanie przez ha-
kerów dostępu do dokumentów elektronicznych potwierdzających tożsamość, wskutek 
czego połowa mieszańców kraju utraciła możliwość korzystania z usług państwowych. 
Janar Holm podkreślił, że NOK powinny wskazywać obszary ryzyka dotyczące bez-
pieczeństwa cybernetycznego organów administracji państwowej, jednocześnie dbając 
o zabezpieczenie własnych zasobów. 

W Tallinnie przedstawiono także wyniki wybranych badań przeprowadzonych przez naj-
wyższe organy kontroli (NOK) w latach 2014–2020. Dotyczyły one takich spraw, jak ochro-
na danych wrażliwych, integralność krajowych ośrodków przetwarzania danych, wdrażanie 
szeroko rozumianych krajowych strategii związanych z bezpieczeństwem internetowym. 
W dalszej części spotkania debatowano na temat nowoczesnego podejścia do kontroli cy-
berbezpieczeństwa. Omówiono potencjalne obszary, które NOK powinny objąć badaniem. 

Prezes Marian Banaś spotkał się również z szefem najwyższego organu kontroli  
Estonii. Prezesi omówili wyzwania dla NOK w Europie. (red.)
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Roczny
spis treści 2021
Kontrola i audyt  

DZIWISZ STANISŁAW  
Odpowiedzialność karna biegłego powołanego w toku kontroli  
– postępowanie NIK  3/68

DZIWISZ STANISŁAW, JĘDRZEJCZYK MICHAŁ  
Istota tajemnicy kontrolerskiej – postępowanie NIK  4/13

DZIWISZ STANISŁAW, JĘDRZEJCZYK MICHAŁ  
Kontrola wspólna i pod kierownictwem NIK  
– niedoceniana metoda współpracy czy wadliwa instytucja  6/I/10

JARZĘCKA-SIWIK ELŻBIETA  
Podstawowe konsekwencje prawne naruszenia zasady bezstronności  
– kontrole NIK  1/13

JARZĘCKA-SIWIK ELŻBIETA  
Wdrożenie procedury ochrony sygnalistów  
– wyzwania dla Najwyższej Izby Kontroli  2/8

JĘDRZEJCZYK MICHAŁ, DZIWISZ STANISŁAW  
Istota tajemnicy kontrolerskiej – postępowanie NIK  4/13

JĘDRZEJCZYK MICHAŁ, DZIWISZ STANISŁAW  
Kontrola wspólna i pod kierownictwem NIK  
– niedoceniana metoda współpracy czy wadliwa instytucja  6/I/10

KRAWCZAK MARCIN  
OLAF w systemie kontroli Unii Europejskiej  
– Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych  6/I/24
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MAZUR JACEK  
Kontrole szybkiego reagowania – nowa forma pracy NOK  2/25

MAZUR JACEK  
Reactive and Rapid Auditing – New Forms of SAIs’ Works  2/49

NOWIKOWSKA MONIKA  
Dopuszczalność zaskarżania do sądu wystąpień pokontrolnych  
– ustawa o kontroli w administracji rządowej  3/78

ROBACZYŃSKI WOJCIECH  
Dyscyplina finansów publicznych a stan epidemii  
– znaczenie nowych przepisów dla organów kontroli  5/16

SZYMAŃSKI MARCIN  
Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach UE  
– ewolucja systemu ochrony budżetu Unii (I część artykułu)  3/8

SZYMAŃSKI MARCIN  
Fight Against Fraud in the EU Funds  
– Evolution of System for Protection of EU Budget – Part I  3/39

SZYMAŃSKI MARCIN  
Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach UE  
– narzędzia stosowane do ochrony budżetu Unii, część II  4/27

SZYMAŃSKI MARCIN  
Fight Against Fraud in the EU Funds  
– Tools Used in European Funds Spending – Part II  4/62

TROJANOWSKI ANDRZEJ  
Powiadomienie o ocenach, uwagach i wnioskach NIK  
– sygnalizacyjna rola NIK  4/95

WYGODNY ADAM  
Metody prowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa – ustawa o KSC  2/74

***
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roczny spis treści 2021  

  
Plan pracy NIK na 2021 rok  
– wystąpienie prezesa na posiedzeniu KOP  1/8
  
Sprawozdanie z działalności NIK w 2020 roku  
– wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli  5/8
  
Wykonanie budżetu państwa w roku 2020  
– wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli  4/8

USTALENIA KONTROLI NIK 

BLAJDA MARCIN, GOLEŃSKI WOJCIECH  
Przeciwdziałanie depopulacji Opolszczyzny  
– wdrażanie programów samorządowych  2/121

BOROWSKI ADAM, WÓJCIK BOGUSŁAW  
Gospodarowanie nieruchomościami w samorządach  
– obszary turystyczne województwa zachodniopomorskiego  5/85

CAŁKA KRZYSZTOF, KRAMARCZYK-ROSIAK KSYMENA  
Funkcjonowanie i rozwój transportu publicznego  
– komunikacja w dolnośląskich miastach na prawach powiatu  1/83

DZIEDZIC URSZULA, TROJANOWSKI ANDRZEJ  
Utrzymanie i wykorzystanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo  
– propagowanie aktywnych form wypoczynku  3/141

GNIADEK LILA  
Diagnostyka patomorfologiczna w systemie ochrony zdrowia  
– brak lekarzy i odrębnego finansowania  1/30

GOLEŃSKI WOJCIECH, BLAJDA MARCIN  
Przeciwdziałanie depopulacji Opolszczyzny  
– wdrażanie programów samorządowych  2/121

GORGOŃ RAFAŁ  
Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami – działania organów odpowiedzialnych  4/123

HOŁOWACZ JOANNA  
Finansowanie badań podstawowych – miliardy na rozwój nauki  3/117
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KALIŃSKI MARCIN, KOBRYŃSKI RAFAŁ  
Centralizacja podatku VAT w JST  
– problemy organizacyjne, finansowe i kadrowe  2/91

KAPELA GRZEGORZ  
Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego  
– konieczna koncepcja rozwoju  5/57

KĘDRA JOLANTA  
Współpraca organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi  
– słabe i mocne strony  6/I//81

KOBRYŃSKI RAFAŁ, KALIŃSKI MARCIN  
Centralizacja podatku VAT w JST  
– problemy organizacyjne, finansowe i kadrowe  2/91

KOSIARZ EDYTA  
Wsparcie rozwoju elektromobilności – szanse dla branży  2/107

KRAMARCZYK-ROSIAK KSYMENA, CAŁKA KRZYSZTOF  
Funkcjonowanie i rozwój transportu publicznego  
– komunikacja w dolnośląskich miastach na prawach powiatu  1/83

MILANOWSKA MAŁGORZATA, SZWAGIEL ROBERT  
Działania na rzecz osób bezdomnych  
– nieskuteczny system pomocy i aktywizacji 1/75

NOWAK VIOLETTA, WALENDZIK GRZEGORZ  
Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera  
– przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania  1/59

ONISZCZENKO LECH  
Rozwój polskiego sektora kosmicznego – bariery postępu  1/43

RĄCZKIEWICZ ADAM, WANIC PIOTR  
Wody opadowe i roztopowe na terenach zurbanizowanych  
– racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi  4/113

RÓG ŁUKASZ  
Gospodarka majątkowa i finansowa TVP – nieprawidłowości w zarządzaniu  6/I/66
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roczny spis treści 2021  

SIKORSKA ELŻBIETA  
Jak nie stabilizować cen energii elektrycznej – nieudana ingerencja państwa  6/I/52

SKWARKA BOGDAN  
Kontrola przygotowania wyborów korespondencyjnych Prezydenta RP  
– organizacja i koszty głosownia  5/38

SZEWCZYK PRZEMYSŁAW, WÓJCIK KRZYSZTOF  
Nadzór nad wyrobami z tworzyw sztucznych  
– ochrona ludzi przed szkodliwym wpływem plastiku  3/94

SZWAGIEL ROBERT, MILANOWSKA MAŁGORZATA  
Działania na rzecz osób bezdomnych – nieskuteczny system pomocy i aktywizacji  1/75

SZYMBORSKA MAŁGORZATA  
Postępowanie z odpadami komunalnymi – przetwarzanie w instalacjach MBP  2/133

TOKAJUK TOMASZ  
Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – nieskuteczne działania  3/128

TOMASZCZYK-PACUŁA KATARZYNA  
Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych  
– konieczna zmiana statusu kadry pedagogicznej  6/I/41

TROJANOWSKI ANDRZEJ, DZIEDZIC URSZULA  
Utrzymanie i wykorzystanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo  
– propagowanie aktywnych form wypoczynku  3/141

TRZASKOWSKI PAWEŁ  
Utworzenie i funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie – konieczna reforma gospodarki wodnej  3/104

WALENDZIK GRZEGORZ, NOWAK VIOLETTA  
Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera  
– przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania  1/59

WALENDZIK GRZEGORZ, WILKOSZ KRZYSZTOF  
Opieka nad kobietami po stracie dziecka  
– wsparcie w sytuacji poronienia i martwego urodzenia  5/69
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WANIC PIOTR, RĄCZKIEWICZ ADAM  
Wody opadowe i roztopowe na terenach zurbanizowanych  
– racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi  4/113

WILKOSZ KRZYSZTOF, WALENDZIK GRZEGORZ  
Opieka nad kobietami po stracie dziecka  
– wsparcie w sytuacji poronienia i martwego urodzenia  5/69

WÓJCIK BOGUSŁAW, BOROWSKI ADAM  
Gospodarowanie nieruchomościami w samorządach  
– obszary turystyczne województwa zachodniopomorskiego  5/85

WÓJCIK KRZYSZTOF, SZEWCZYK PRZEMYSŁAW  
Nadzór nad wyrobami z tworzyw sztucznych  
– ochrona ludzi przed szkodliwym wpływem plastiku  3/94

POZOSTAŁE KONTROLE NIK 

Wyniki przekazane do publikacji w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. – red.  1/97
Wyniki przekazane do publikacji w lutym i marcu 2021 r. – red.  2/146
Wyniki przekazane do publikacji w kwietniu i maju 2021 r. – red.  3/157
Wyniki przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2021 r. – red.  4/131
Wyniki przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2021 r. – red.  5/96
Wyniki przekazane do publikacji w październiku i listopadzie 2021 r. – red.  6/I/93

Państwo i społeczeństwo  

CIRIN PIOTR, ZAWIŚLIŃSKA IZABELA  
Zjawisko występowania deficytów bliźniaczych  
– Polska w latach 2009–2018  3/160

CIRIN PIOTR, ZAWIŚLIŃSKA IZABELA  
The Phenomenon of Twin Deficits in Poland in 2009–2018 – Research Paper  3/180

KUJAWIŃSKI RADOSŁAW  
Nowe regulacje w kontroli zamówień publicznych  
– zasady, uwarunkowania i wpływ na działalność NIK  5/99
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roczny spis treści 2021  

LUBIŃSKA TERESA  
Środki ministerstw w budżetowaniu zadaniowym  
– zarządzanie i gospodarowanie funduszami publicznymi  6/II/14

MECH CEZARY Budżet zadaniowy a NPVtax – nowe podejście do wydatków  6/II/51

NOWAK-FAR ARTUR  
Opodatkowanie akcyzowe wyrobów nowatorskich  
– nieuzasadniona preferencja branży w Polsce  1/99

NOWAK-FAR ARTUR  
Zadaniowe powiązania budżetu państwa z budżetem ogólnym  
Unii Europejskiej – logika zadaniowa w planowaniu  6/II/78

PADRAK RAFAŁ  
Kształtowanie wynagrodzeń w spółkach z udziałem JST  
– członkowie organów zarządzających i nadzorczych  4/134

POSTUŁA MARTA  
Planowanie w układzie zadaniowym – Polskie doświadczenia  
– szanse czy zagrożenia  6/II/31

SOBECKI TOMASZ  
Zasady prawa intertemporalnego w obszarze prawa karnego  
– implementacja przepisów dotyczących rynku finansowego  2/149

ZAWADZKA PATRYCJA  
Ewolucja instytucji budżetu zadaniowego w Wielkiej Brytanii  
– nowe zarządzanie publiczne  6/II/93

ZAWIŚLIŃSKA IZABELA, CIRIN PIOTR  
Zjawisko występowania deficytów bliźniaczych – Polska w latach 2009–2018  3/160

ZAWIŚLIŃSKA IZABELA, CIRIN PIOTR  
The Phenomenon of Twin Deficits in Poland in 2009–2018 – Research Paper  3/180

Współpraca międzynarodowa  

BANAŚ PAWEŁ, ŻYNDUL KAMILA  
Prace nad usprawnieniem systemu standardów i wytycznych INTOSAI  
– NIK na czele Podkomisji ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej  6/I/95
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MAZUR JACEK  
Funkcjonowanie najwyższych organów kontroli w 2020 r. – Raport INTOSAI  6/I/105

MAZUR JACEK  
Otwarta dyskusja o pracy NOK – zdalna konferencja INTOSAI  3/200

MAZUR JACEK  
Zmiany w ustawie o NOK Litwy – odpowiedź na tendencje międzynarodowe  1/116

ŻYNDUL KAMILA, BANAŚ PAWEŁ  
Prace nad usprawnieniem systemu standardów i wytycznych INTOSAI  
– NIK na czele Podkomisji ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej  6/I/95

Trochę historii  

BOLIKOWSKA DANUTA  
Profesor Walerian Pańsko – prezes NIK czasu przełomu  
– wspomnienie w 30. rocznicę śmierci  5/119

REPETOWSKA-NYC MARZENA  
65 lat „Kontroli Państwowej” – refleksje na jubileusz 4/152

Z życia NIK  

Europejski projekt współpracy bliźniaczej NIK z NOK Jordanii – red.  4/168
Finał międzynarodowej kontroli odpadów niebezpiecznych – red.  4/167
Marek Opioła polskim przedstawicielem w ETO – red.  1/123
NIK współautorem raportu na temat NOK Słowacji – red.  2/164
NIK wspiera NOK Palestyny – red.  5/140
NOK reagują na zagrożenia Cybernetyczne – red.  6/I/111
Prezes NIK wiceprzewodniczącym EUROSAI – red.  2/162
Projekty EUROSAI i promocja mechanizmu SIRAM – red.  6/I/110
Przegląd partnerski NOK Rumunii – red.  5/141
Rocznica utworzenia Najwyższej Izby Kontroli – red.  1/120
Sala Tradycji NIK im. Jana Żarnowskiego – red.  4/164
Tablica upamiętniająca Stanisława Peszyńskiego – red.  4/166
Unijna misja NIK w Kosowie zakończona sukcesem – red.  3/206
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„KONTROLA PAŃSTWOWA" – CZASOPISMO PUNKTOWANE

„Kontrola Państwowa” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materia-
łów z konferencji międzynarodowych z liczbą 40 punktów za publikowane na jej łamach artykuły. 
Wykaz stanowi załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9 lutego 2021 r., wydanego 
na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 478, tj.).

„Kontrolę Państwową” można odnaleźć w trzech naukowych bazach danych: European Referen-
ce Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), The Central European Journal 
of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz Index Copernicus Journal Master List (JML).
ERIH PLUS – jest ogólnodostępnym indeksem czasopism naukowych z dziedziny nauk hu-
manistycznych i społecznych. Baza została utworzona przez Norwegian Social Science Data  
Services w lipcu 2014 r.
CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną bazą danych publikującą angielskie streszczenia 
artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodo-
wych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym. Streszczenia pu-
blikacji naukowych, które ukazały się na łamach „Kontroli Państwowej” począwszy od nr. 6/2011  
znajdują się na stronie CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl/. 
JML to system zajmujący się oceną czasopism oraz sporządzający ich ranking na podstawie 
około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: jakość naukowa, jakość edytorska, 
zasięg, częstotliwość/regularność/stabilność rynkowa oraz jakość techniczna. Wskaźnik Index 
Copernicus Value wyniósł dla „KP” w 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 zmia-
nie, nawet jeśli prawa własności do niego zostaną przeniesione na inną instytucję. Ich posiada-
nie poprawia widoczność publikacji w Internecie, ułatwia również jej wyszukanie.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”

1. Przyjmujemy do publikacji teksty naukowe, przeglądowe i poglądowe, poświęcone problema-
tyce związanej z profilem czasopisma – szeroko rozumianej kontroli i audytowi oraz artykuły 
o pokrewnej tematyce.

2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
3. Publikowane są jedynie te artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje dwóch niezależnych 

recenzentów, zgodnie z przyjętymi w piśmie kryteriami: znaczenia podjętego tematu oraz zgod-
ności tematyki z profilem pisma; nowatorskiego ujęcia problematyki; wartości merytorycznej. 
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez recenzentów uwag i poprawek.
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4. Recenzentami są członkowie Komitetu Redakcyjnego (lista recenzentów znajduje się w za-
kładce „Komitet Redakcyjny” oraz w każdym wydaniu papierowym, na s. 2). Zgodnie z mode-
lem „double-blind review process” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recen-
zja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji  
lub odrzucenia.

5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk 
może nastąpić tylko za zgodą redakcji.

6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o podmiotach 
przyczyniających się do jej powstania, ich udziału merytorycznego, rzeczowego lub finansowego. 
Dlatego od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego wkładu innych osób 
w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składanego w redakcji artykułu.

7. Wszelkie przypadki „ghostwriting” (nieujawnienia wkładu innych autorów w powstanie artyku-
łu) lub „guest authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publikacji 
lub jest on znikomy), będące przejawem nierzetelności naukowej, będą przez redakcję demaskowa-
ne, łącznie z powiadomieniem podmiotów, z którymi autor jest związany naukowo lub zawodowo.

Zasady publikacji zgodne ze standardami i zaleceniami Commitee on Publication Ethics (COPE)  
oraz wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Sposób przygotowania materiałów

1. Prosimy o nadsyłanie artykułów pocztą elektroniczną, nasz adres: kpred@nik.gov.pl, w edytorze 
Word lub dostarczenie tekstu na nośniku elektronicznym. Objętość artykułu wraz z ewentualnymi 
tabelami i rysunkami nie powinna w zasadzie przekraczać 16 stron – 34 wiersze na stronie, margi-
nesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza; w wypadku artykułów dotyczących ustaleń kontroli – 12 stron. 
Do tekstu prosimy dołączyć streszczenie w języku polskim, oddające istotę analizowanych proble-
mów, słowa kluczowe oraz bibliografię zawierającą pozycje książkowe i artykuły z czasopism we-
dług schematu: w przypadku czasopisma – imię (pierwsza litera) i nazwisko autora (autorów), tytuł 
artykułu (kursywą), nazwa czasopisma (w cudzysłowie), nr zeszytu i rok, strona w czasopiśmie, 
na której znajduje się publikacja; w przypadku książki prosimy o wpisanie imienia (pierwsza litera) 
i nazwiska autora (autorów) publikacji, następnie, jeśli potrzeba, tytułu rozdziału książki (kursywą), 
tytułu książki (kursywą), wydawnictwa (w cudzysłowie), miejsca i roku wydania, numeru stron.

2. Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym  
tytule, powinny zawierać najważniejsze, aktualne informacje.

3. Ewentualne rysunki i wykresy prosimy nadsyłać w oddzielnych plikach, podając wartości umożli-
wiające przygotowanie danego elementu graficznego zgodnie z makietą „Kontroli Państwowej”. 
Nie publikujemy infografik.

4. Autorzy nadsyłający teksty proszeni są o podanie swoich danych: imienia i nazwiska, stopnia 
naukowego, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, 
poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.

6. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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PRZYPOMINAMY O PRENUMERACIE 

Szanowni Prenumeratorzy! 

Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2022 r. wynosi 108 zł + 8% VAT (116,64 zł)  
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