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Kontrola i audyt   8
  
System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce  
– seminarium w NIK   8

WYSTĄPIENIE prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia  
otwierające seminarium poświęcone prezentacji magainformacji  
„System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce – stan obecny  
i pożądane kierunki zmian”   9

WYSTĄPIENIE wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Małgorzaty Motylow  
przybliżające cel i zakres analizy systemowej NIK   11

ZOFIA KOTYNIA: Ocena działania urzędowej kontroli żywności  
– propozycje zmian w systemie   13

Opracowana przez Najwyższą Izbę Kontroli analiza systemowa (tzw. megainformacja) 
„System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki 
zmian” została oparta na wynikach dziewięciu kontroli NIK, przeprowadzonych w latach 
2016–2021, oraz pięciu audytach Komisji Europejskiej z lat 2018–2019. Pogłębiona ocena 
ustaleń w poszczególnych obszarach kontrolnych oraz analiza wniosków systemowych 
i de lege ferenda pozwoliła Izbie na zdiagnozowanie problemów. Dbając o wypracowanie 
właściwego modelu współdziałania służb publicznych i mając na uwadze znaczenie 
zagadnienia, Najwyższa Izba Kontroli sformułowała rekomendacje służące podniesieniu 
sprawności organizacji urzędowej kontroli żywności w Polsce.

Spis treści
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MACIEJ TACZANOWSKI, MICHAŁ GAZDECKI,  
ELŻBIETA GORYŃSKA-GOLDMANN, ANNA WIELICKA-REGULSKA:  
Uwarunkowania reformy struktury organów kontroli żywności  
– potrzeba wprowadzenia zmian systemowych w Polsce   27
Niepokojące wyniki przeprowadzanych w ostatnich latach przez NIK kontroli dotyczących 
bezpieczeństwa żywności, wskazujące na brak spójnego i efektywnego systemu nadzoru nad 
jej produkcją i dystrybucją, stały się bodźcem do ponownej dyskusji na temat możliwości 
konsolidacji struktury polskich organów urzędowej kontroli żywności. Pomimo konsensusu 
świata nauki, przedstawicieli administracji publicznej i organizacji przedsiębiorców co do celu 
reformy, od wielu lat nie doczekała się ona realizacji. Od dawna trwają za to dyskusje dotyczące 
podległości nowej inspekcji lub jej centralnego organu. Artykuł przybliża m.in. pojęcie 
i zakres przedmiotowy urzędowej kontroli żywności, istniejące w świecie modele nadzoru 
nad tym obszarem, przesłanki konsolidacji struktury organów w Polsce, problemy podległości 
nowej inspekcji oraz perspektywy reformy i jej uwarunkowania rynkowe.

WŁADYSŁAW MIGDAŁ Z ZESPOŁEM: Celowość zmiany systemu  
kontroli bezpieczeństwa żywności – na podstawie kontroli NIK,  
audytów KE i badań własnych   51
Polski system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności – w przeciwieństwie do większości 
systemów państw Unii Europejskiej – jest wieloinstytucjonalny. Już w 2017 r. były plany, 
aby to zmienić. Projekt ustawy, który trafił do prac sejmowych, przewidywał utworzenie 
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Nowa instytucja, dzięki konsolidacji 
Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz przeniesieniu do niej części 
zadań z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej, a w zakresie dotyczącym 
kontroli stosowania i składowania nawozów także zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, 
miała służyć ujednoliceniu procesów kontrolnych i monitorujących, ograniczyć niejasności 
kompetencyjne i decyzyjne oraz poprawić bezpieczeństwo żywności. Biorąc pod uwagę 
wyniki kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz audytów Dyrekcji 
Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej, jak również 
obserwacje własne, autorzy skupili się na uzasadnieniu celowości zmian istniejącego 
systemu urzędowej kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce.

WOJCIECH ROBACZYŃSKI: Odpowiedzialność cywilna  
za niebezpieczną żywność – szkody wyrządzone  
przez produkty przeznaczone do spożycia   70

Bezpieczeństwo żywności jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Wśród kwestii 
prawnych na czoło wysuwają się problemy prawa administracyjnego, dotyczące zarówno 
procesu produkcji i dystrybucji, jak i urzędowej kontroli nad bezpieczeństwem żywności. 
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W przepisach uregulowano kwestie odpowiedzialności za negatywne skutki wprowadzenia 
do obrotu żywności niebezpiecznej dla życia i zdrowia, związane z odpowiedzialnością 
cywilną, a w skrajnych przypadkach – karną. Autor koncentruje się na problemach 
odpowiedzialności cywilnej, czyli prawa odszkodowawczego.

***
MARIUSZ RYCERSKI: Ograniczenie prawnej ochrony życia  
– zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego   90

Celem opracowania jest ukazanie złożoności zagadnienia dzięki analizie regulacji 
dotyczących możliwości ograniczenia prawnej ochrony życia w związku ze zdarzeniami 
stwarzającymi szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Autor 
przedstawia problemy interpretacyjne związane z dopuszczalnością pozbawienia 
życia w sytuacjach nadzwyczajnych, w których ustawodawca przewidział możliwość 
specjalnego użycia broni. Z racji zwięzłego ujęcia tematu celowo pominięto takie 
kwestie, jak pozbawienie życia podczas konfliktów zbrojnych w celu przeciwdziałania 
zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa państwa czy pozbawienie życia napastnika 
w ramach obrony koniecznej.

USTALENIA KONTROLI NIK   103

TOMASZ SZCZĘSNY: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego  
– brak kompleksowych usprawnień systemowych   103

Bezpieczeństwo ruchu drogowego nie było w Polsce traktowane jako dostatecznie istotny 
problem, mimo że każdego roku na drogach ginie od 2,5 do 3 tys. osób. Przyczyn jest 
wiele, artykuł koncentruje się na najważniejszych. Podsumowuje główne ustalenia kontroli 
NIK z ostatnich lat w tym obszarze i wypracowane na ich podstawie rekomendacje, 
przybliżone w przygotowanej przez Izbę analizie systemowej poświęconej tytułowym 
zagadnieniom.

GRZEGORZ WALENDZIK, VIOLETTA NOWAK: Centra kształcenia  
zawodowego i ustawicznego w Świętokrzyskiem  
– niska efektywność i niepewna przyszłość placówek   118

Centra kształcenia zawodowego powstały 1 września 2019 r. w wyniku konsolidacji zasobów 
techniczno-dydaktycznych i zadań dotychczasowych centrów kształcenia praktycznego 
oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. W roku szkolnym 2020/2021 
w świętokrzyskich szkołach zawodowych uczyło się ponad 24 tys. osób, a absolwenci 
techników i szkół zawodowych stanowili przeszło połowę wszystkich absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych. Jak wynika z ustaleń kontroli, Centra na ogół dysponowały właściwie 
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wyposażonymi pracowniami i zatrudniały nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach 
– mogłyby zatem pełnić ważną rolę w systemie edukacji na tym poziomie. W latach 
2019–2021 organizowały praktyczną naukę zawodu, kwalifikacyjne kursy zawodowe 
i turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Jednak w prawie 
wszystkich Centrach odbywało się to nieprawidłowo i nieefektywnie. Maleje znaczenie 
tych placówek na rynku edukacyjnym województwa.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   127 
Wyniki przekazane do publikacji w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. – red.   127

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: Centralnego Portu Komunikacyjnego; zabezpieczenia 
wód powierzchniowych; profilaktyki, diagnostyki i leczenia otyłych dzieci; systemu 
przeciwdziałania marnowaniu żywności; działań służących przywracaniu połączeń 
kolejowych w Dolnośląskiem; działalności spółek z udziałem JST; Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego; systemu rehabilitacji leczniczej; odbioru zanieczyszczeń; organizacji 
pracy zdalnej; dochodzenia przez JST należności od sprawców zdarzeń drogowych; 
samorządowych instytucji kultury.

Państwo i społeczeństwo   129

ANETA CHODAKOWSKA, SŁAWOMIRA KAŃDUŁA, JOANNA PRZYBYLSKA:  
Jak polskie gminy radzą sobie z cyberbezpieczeństwem  
– wyniki badań własnych   129

W ostatnich latach obserwuje się upowszechnienie stosowania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych (ICT) w działalności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz 
przechodzenie podmiotów publicznych na standardy gospodarki 4.0. Z tym zjawiskiem 
wiąże się jednak problem zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (nazywanego 
też cyberbezpieczeństwem). Z roku na rok rośnie liczba zgłaszanych incydentów i ataków 
hakerskich na urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej. Na JST ciąży 
więc obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. 
Konieczne jest wskazanie osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, opracowanie 
strategii i zabezpieczeń przed cyberatakami oraz regularna kontrola ich skuteczności. 
Kwestie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa mają też podstawowe znaczenie w czasie 
sytuacji nadzwyczajnych, do których zalicza się pandemia COVID-19. W artykule 
dokonano przeglądu literatury oraz analizy aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa 
teleinformatycznego w JST według stanu prawnego na 1 sierpnia 2021 r., omówiono 
także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w urzędach wszystkich gmin. 
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Ich celem było zebranie informacji na temat świadomości zagrożeń wśród kierownictwa 
i pracowników urzędów, posiadanej przez gminy polityki zarządzania bezpieczeństwem 
informacji, incydentów z tym związanych oraz o zarządzaniu cyberbezpieczeństwem.

MICHAŁ KANIA: Zwalczanie i zapobieganie korupcji w zamówieniach  
publicznych – uwagi w ujęciu komparatystycznym   149

Efektywne wydatkowanie środków publicznych wymaga oparcia regulacji dotyczących 
zamówień publicznych m.in. na zasadzie uczciwej konkurencji oraz transparentności. 
Rozwiązania przyjęte w ustawie z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych 
zakładają zwiększenie swobody zamawiających. Elastyczność postępowania wiąże 
się jednak z ryzykiem nasilenia zachowań korupcyjnych. Zjawisko to było widoczne 
w momencie uchwalenia tzw. ustawy covidowej. W artykule przedstawiono przyczyny 
zapobiegania i zwalczania korupcji w zamówieniach publicznych, rozumienie tego pojęcia 
w prawie międzynarodowym i polskim, znaczenie tzw. czerwonych flag w postępowaniach, 
a także przykładowe mechanizmy przeciwdziałania korupcji w regulacjach amerykańskich 
oraz niemieckich.

Z życia NIK   168
  
103. rocznica powołania Najwyższej Izby Kontroli – red.   168

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 7 lutego 1919 r. utworzono 
Najwyższą Izbę Kontroli Państwa. W 103. rocznicę tego wydarzenia przedstawiciele 
NIK złożyli hołd twórcom, prezesom i pracownikom Izby.
  
NIK skontroluje Interpol – red.   169

Najwyższa Izba Kontroli przez najbliższe trzy lata będzie audytorem zewnętrznym 
Interpolu – Międzynarodowej Organizacji Policji. Zastąpi w tej roli najwyższy organ 
kontroli z Kanady. 

Contents   170
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Seminarium w NIK

Kontrola 
i audyt

System kontroli bezpieczeństwa 
żywności w Polsce

W gmachu Najwyższej Izby Kontroli 10 grudnia 2021 r. odbyło się semi-
narium poświęcone kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce, związane 
z analizą systemową tych zagadnień, przygotowaną przez Izbę na podstawie 
zarządzenia Prezesa NIK Mariana Banasia. Wzięli w nim udział człon-
kowie Kolegium NIK, przedstawiciele Izby i eksperci z organów odpowie-
dzialnych za ten obszar, a także reprezentanci uczelni z Krakowa, Poznania 
i Warszawy zajmujący się tytułową problematyką. Przedstawiono cztery 
referaty, które poprzedziła prezentacja tzw. megainformacji „System kon-
troli bezpieczeństwa żywności w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki 
zmian”, przygotowanej na podstawie przeprowadzonych w ostatnich latach 
dziewięciu kontroli Izby oraz pięciu audytów Komisji Europejskiej, której 
opracowanie koordynowała wiceprezes NIK Małgorzata Motylow. Ustale-
nia Izby przybliżyli Piotr Walczak, p.o. dyrektor i Przemysław Szewczyk, 
p.o. wicedyrektor Delegatury NIK w Łodzi. Na dalszych stronach, obok 
wystąpień wprowadzających do  tematyki seminarium oraz omówienia 
analizy systemowej, prezentujemy artykuły naukowe przygotowane przez 
jego uczestników, a zarazem ekspertów w tej dziedzinie. W pogłębionej for-
mie ukazują problemy urzędowej kontroli żywności w Polsce i konsekwen-
cje wprowadzania do obrotu produktów niebezpiecznych.
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Szanowni Państwo!
Witam bardzo serdecznie na seminarium 
poświęconym omówieniu megainformacji 
„System kontroli bezpieczeństwa żywności 
w Polsce – stan obecny i pożądane kierun-
ki zmian”. Dziękuję wszystkim Państwu 
za przyjęcie naszego zaproszenia.

Jest mi bardzo miło, że tak licznie zgło-
siliście Państwo chęć udziału w naszym 
seminarium. Ubolewam, że pandemia nie 
pozwoliła, byśmy wszyscy spotkali się oso-
biście, ale na szczęście, dzięki technice, 
możemy być razem.

Witam serdecznie zespół ekspertów 
z Ministerstwa Zdrowia i Głównego  
Inspektoratu Sanitarnego, któremu prze-
wodniczy Główny Inspektor Sanitarny 
Pan Krzysztof Saczka.

Witam wszystkich Państwa – przedsta-
wicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi.

Bardzo serdecznie witam Głównego 
Inspektora Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych Pana Andrzeja 
Romaniuka z całym zespołem współpra-
cowników.

Miło mi powitać także wszystkich Pań-
stwa z Głównego Inspektoratu Wetery-
narii, na czele z Panią Katarzyną Piskorz 
– zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii.

Gorąco witam Panie i Panów profeso-
rów oraz Panie i Panów doktorów z uczelni 
wyższych.

Witam zespół z Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu pod przewodnictwem 
prorektora tej uczelni Pana prof. dr. hab. 
Piotra Golińskiego.

Miło mi powitać licznie zgromadzony 
zespół ekspertów z Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
któremu przewodniczy Pan prof. dr hab. 
inż. Władysław Migdał.

Gorąco witam także Państwa profeso-
rów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie na czele z Panem 
rektorem prof. dr. hab. Michałem Zasadą.

Witam także Panią wiceprezes Małgo-
rzatę Motylow oraz Pana wiceprezesa Ta-
deusza Dziubę.

Bardzo serdecznie witam członków Ko-
legium NIK – radcę prezesa NIK Panią 
Marię Smereczyńską oraz Księdza pro-
fesora Włodzimierza Brońskiego.

Miło mi powitać wszystkich pozostałych 
pracowników Najwyższej Izby Kontroli,  
obecnych w sali oraz uczestniczących w se-
minarium zdalnie.

Szanowni Państwo!
Wszyscy wiemy, że przemysł spożyw-
czy to znacząca gałąź polskiej gospodarki. 
Dlatego też dbałość o jakość żywności 
powinna stanowić priorytet zarówno dla 
jej wytwórców, jak i organów państwa 
sprawujących nad nią nadzór. Kluczowe 
znaczenie ma zatem bezpieczeństwo 

Marian Banaś, 
prezes Najwyższej Izby Kontroli

Prezes NIK Marian Banaś   wystąpienia
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oferowanej żywności, jednak zapewnienie 
go zależy od wielu czynników. Nie tylko 
producenci, przetwórcy czy dystrybuto-
rzy działający na rynku żywności muszą 
spełnić określone warunki, także organy 
kontroli i nadzoru są adresatami przepi-
sów prawa żywnościowego. Każdy z tych 
podmiotów odpowiada bowiem za reali-
zację określonych wymogów oraz wyko-
nanie zadań, które łącznie tworzą system 

bezpieczeństwa żywności. I właśnie 
działanie tego systemu przeanalizowa-
ła Najwyższa Izba Kontroli, a wynikiem 
tej analizy jest omawiana tu dziś mega-
informacja.

O szczegółowe przedstawienie celu i za-
kresu tego opracowania poproszę Panią 
prezes Małgorzatę Motylow.
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Szanowni Państwo!
Kontrole przeprowadzone w ostatnich kilku 
latach przez Najwyższą Izbę Kontroli, do-
tyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa 
żywności, ujawniły wiele problemów zwią-
zanych z organizacją jego urzędowej kontroli 
w Polsce. Niestety, sformułowane przez NIK 
wnioski systemowe i wnioski de lege ferenda 
– mające na celu zapewnienie właściwego 
funkcjonowania służb kontroli żywności 
i zagwarantowanie bezpieczeństwa całe-
go łańcucha żywnościowego – nie zostały 
zrealizowane. Brak działań w tym zakresie, 
mimo wagi zagadnienia ściśle związanego 
ze zdrowiem konsumentów, a także oko-
liczności wynikające z pandemii korona-
wirusa, które jeszcze bardziej zwiększyły 
znaczenie tego obszaru – skłoniły Najwyższą 
Izbę Kontroli do kompleksowego spojrzenia 
i oceny istniejącego systemu kontroli bez-
pieczeństwa żywności. Efektem tej pracy 
jest omawiana dziś megainformacja.

Szanowni Państwo!
Opracowanie przygotował zespół pracowni-
ków Najwyższej Izby Kontroli, któremu mia-
łam przyjemność przewodniczyć. W jego 
skład weszli: Pani Maria Smereczyńska,  
radca prezesa NIK; Pan Michał Jędrzejczyk,  
radca prezesa NIK; Pani Agnieszka  
Serlikowska, p.o. wicedyrektor Delegatury 
NIK w Bydgoszczy; Pan Paweł Korzeniowski,  
wicedyrektor Departamentu Zdrowia 

NIK; Pan Piotr Walczak, p.o. dyrektor  
Delegatury NIK w Łodzi; Pan Przemysław 
Szewczyk, p.o. wicedyrektor Delegatury 
NIK w Łodzi; Pani Elżbieta Jarzęcka-Siwik,  
doradca prawny w Departamencie Praw-
nym i Orzecznictwa Kontrolnego NIK; 
Pani Zofia Kotynia, doradca techniczny  
w Delegaturze NIK w Łodzi; Pan Wojciech 
Robaczyński, doradca prawny w Delegaturze  
NIK w Łodzi oraz Pan Dariusz Talarek, 
doradca ekonomiczny w Departamencie 
Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowe-
go NIK.

Wszystkim Państwu bardzo serdecznie 
dziękuję za rzetelną pracę.

Szanowni Państwo!
Przy opracowaniu megainformacji współ-
pracowaliśmy także z ekspertami z kilku 
wyższych uczelni: Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie oraz Politech-
niki Łódzkiej.

Chciałabym bardzo serdecznie podzię-
kować Panom profesorom – rektorom tych 
uczelni oraz wszystkim Państwu zaanga-
żowanym w przygotowanie stosownych 
opinii za wykazaną aktywność i włożony 
trud. Sporządzone przez Państwa anali-
zy były nam szczególnie pomocne w cza-
sie przygotowania rekomendacji działań 

Małgorzata Motylow,  
wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli
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służących podniesieniu sprawności syste-
mu urzędowej kontroli żywności.

Bardzo serdecznie witam obecnego 
tu Pana prof. dr. hab. Piotra Golińskiego, 
prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu oraz wywodzących się z tej 
samej uczelni Panów doktorów – Macieja 
Taczanowskiego i Michała Gazdeckiego. 
Pragnę gorąco podziękować Panom za oso-
biste przybycie i przygotowanie referatów, 
których wysłuchamy w dalszej części se-
minarium.

Usłyszymy dziś także Pana prof. dr. hab. 
Władysława Migdała z Katedry Przetwór-
stwa Produktów Zwierzęcych Wydzia-
łu Technologii Żywności Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie, który nie mógł 
osobiście przybyć do Warszawy, ale połą-
czy się z nami zdalnie. Witam serdecznie 
Pana profesora.

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w dalszej części 
seminarium, którego moderatorem będzie 
Pan dyrektor Piotr Walczak.

Problematyka seminarium zostanie 
pogłębiona i zaprezentowana w formie 
artykułów naukowych na łamach „Kon-
troli Państwowej”. Zachęcamy Państwa 
do lektury naszego czasopisma.
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Ocena działania 
urzędowej kontroli żywności

Propozycje zmian w systemie

Przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli w ostatnich latach ba-
dania dotyczące szeroko ujętej problematyki bezpieczeństwa żywności 
oraz audyty Komisji Europejskiej w Polsce ujawniły problemy organizacji 
urzędowej kontroli żywności. Nakładanie się kompetencji poszczegól-
nych inspekcji, niedostateczna współpraca i  koordynacja działań, brak 
skutecznych mechanizmów służących ujawnianiu nielegalnej działalno-
ści podmiotów zajmujących się produkcją żywności, nieskuteczny nadzór 
nad ubojem zwierząt, niesprawny system kontroli sprzedaży interneto-
wej, to tylko niektóre z wad istniejącego systemu. Taki stan potwierdziły 
też opinie naukowców. Mając to na uwadze, Izba przedstawiła analizę 
problemów systemu kontroli bezpieczeństwa żywności oraz rekomenda-
cje działań służących podniesieniu jego sprawności. Propozycje kierun-
kowych rozwiązań ujęto w czterech obszarach tematycznych.

ZOFIA KOTYNIA

Opracowana przez Najwyższą Izbę Kontro-
li analiza systemowa (tzw. megainformacja) 
„System kontroli bezpieczeństwa żywności 
w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki 

1 Artykuł opracowany na podstawie analizy systemowej NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Pol-
sce – stan obecny i pożądane kierunki zmian, nr ewid. 198/2020/megainfo/LLO, <https://www.nik.gov.pl/
plik/id,25232,vp,27982.pdf>, dalej także „megainformacja”. Przygotowano ją na podstawie zarządzenia 
nr 7/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 4.2.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygoto-
wania analizy systemowej pn. System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce – stan obecny i pożądane 
kierunki zmian.W megainformacji wymieniono wszystkie kontrole NIK i audyty Komisji Europejskiej doty-
czące problematyki bezpieczeństwa żywności, s. 58-59.

zmian” opiera się na wynikach dziewięciu 
kontroli NIK, przeprowadzonych w latach 
2016–2021, oraz pięciu audytach Komisji 
Europejskiej z lat 2018–20191. Dokona-
na przez NIK pogłębiona ocena ustaleń 
w poszczególnych obszarach kontrolnych, 
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analiza wniosków systemowych i de lege 
ferenda sformułowanych po tych kontro-
lach i audytach, pozwoliła Izbie na zdia-
gnozowanie problemów systemu kontroli 
bezpieczeństwa żywności w Polsce. Dba-
jąc o wypracowanie właściwego modelu 
współdziałania służb publicznych i mając 
jednocześnie na uwadze znaczenie bez-
pieczeństwa żywności, Najwyższa Izba 
Kontroli sformułowała rekomendacje 
służące podniesieniu sprawności or-
ganizacji urzędowej kontroli żywności 
w Polsce.

System kontroli żywności  
– najważniejsze problemy
Zgodnie z definicją przyjętą w rozporzą-
dzeniu (WE) nr 178/20022, prawo żyw-
nościowe oznacza przepisy ustawowe, wy-
konawcze i administracyjne regulujące 
sprawy żywności ogólnie, a ich bezpie-
czeństwo szczegółowo, zarówno na po-
ziomie Wspólnoty Europejskiej, jak i kra-
jowym. Obejmuje ono wszystkie etapy 
produkcji, przetwarzania i dystrybucji 
żywności oraz paszy produkowanej dla 
zwierząt hodowlanych. Według Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych do spraw 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), bezpie-
czeństwo żywności to zapewnienie, że nie 
spowoduje ona szkody dla konsumenta, 

2 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2002 ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.2.2002 r.).

3 A. Godela, M. Lewańska, D. Olszewska, M. Myga-Nowak: Bezpieczeństwo żywności w Polsce – przegląd 
najważniejszych zagadnień, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika. Infor-
matyka. Inżynieria Bezpieczeństwa, 2016, t. IV.

4 Definicje tych pojęć określono w art. 3 ust. 3 pkt 8, 9 i 41 ustawy z 25.8.2006 o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia”.

5 P. Wojciechowski: Organy urzędowej kontroli żywności w Polsce – struktura, kompetencje i zakres działania, 
„Kontrola Państwowa” nr 1/2014, s. 49-65.

gdy zostanie przygotowana i/lub spożyta 
zgodnie z przeznaczeniem. Nie może też 
stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia. 
Oznacza to konieczność stworzenia me-
chanizmów zapobiegających wprowadza-
niu do obrotu produktów niebezpiecz-
nych, a w wypadku zaistnienia zagro-
żenia – procedur szybkiego reagowania, 
ostrzegania i wycofywania ich z rynku. 
Bezpieczeństwo zależy od wspólnych 
wysiłków wszystkich zaangażowanych 
w łańcuch dostaw żywności. Regulacje 
prawne i kontrole mają na celu wyelimi-
nowanie lub zmniejszenie ryzyka zanie-
czyszczenia na każdym etapie.

W ramach kontroli wewnętrznej3 zarów-
no producenci, jak i przetwórcy oraz dys-
trybutorzy żywności mają obowiązek sto-
sować w szczególności Dobrą praktykę 
produkcyjną (GMP), Dobrą praktykę 
higieniczną (GHP) czy System Analizy 
Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kon-
troli (HACCP)4.

Organy urzędowej kontroli żywności 
właściwe w sprawach kontroli żywności 
lub pasz mają z kolei – stosownie do swoich 
kompetencji – dopilnować, aby były pro-
dukowane zgodnie z wymogami prawa 
żywnościowego i kontrolować ich prze-
strzeganie w całym łańcuchu żywnościo-
wym, od pola do stołu5.
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Przedmiotowy zakres urzędowej kon-
troli w prawie żywnościowym obejmuje 
przede wszystkim nadzór nad bezpieczeń-
stwem żywności (utożsamianym z jako-
ścią zdrowotną żywności) i nad jej jako-
ścią handlową6. Oprócz funkcji kontrolnej, 
obejmuje cały zakres działań o charakte-
rze władczym, zmierzających do usunięcia 
stwierdzonych w trakcie kontroli niepra-
widłowości i odnosi się do całej działalno-
ści związanej z wytwarzaniem i obrotem 
żywnością, obejmując nie tylko żywność, 
lecz także pasze, wyroby i materiały prze-
znaczone do kontaktu z nią, a także sam 
proces wytwarzania i obrotu żywnością 
oraz systemy kontroli wewnętrznej pro-
wadzonej przez przedsiębiorców.

Rozporządzenie UE 2017/625 pozosta-
wia państwom członkowskim stosunkowo 
dużą swobodę kształtowania struktury 
organów realizujących urzędowe kontrole 
(pkt 26 preambuły). Prawodawca wskazał, 
że powinny one wyznaczyć odpowiednie 
organy do nadzoru nad poszczególnymi 
obszarami i określić ich zadania. Ponad-
to, w każdym z tych obszarów powinien 

6 Art. 2 ust. 1 lit. a w związku z art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/625 z 15.3.2017 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych 
w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i do-
brostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, 
(UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/
WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 
i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/
WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędo-
wych Dz.U. UE L 95 z 7.4.2017), zwanego dalej „rozporządzeniem UE 2017/625”.

7 Od 1.7.2020 zadania dotyczące kontroli produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczo-
nych do wprowadzenia do takiego obrotu oraz kontroli usług przejęła Inspekcja Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych. Nastąpiło to na mocy ustawy z 23.1.2020 o zmianie ustawy o jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 285).

8 A. Serlikowska: Wdrażanie unijnej reformy urzędowej kontroli żywności – rozproszenie kompetencji krajowych 
organów, „Kontrola Państwowa” nr 6/2019, s. 29-44.

działać organ odpowiedzialny za właściwą 
komunikację z innymi państwami człon-
kowskimi oraz Komisją.

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia wskazuje, 
że w Polsce organami urzędowej kontroli 
w tym zakresie są: Państwowa Inspekcja 
Sanitarna (PIS), Inspekcja Weterynaryj-
na (IW) oraz inne organy w ramach po-
siadanych kompetencji. Należą do nich 
w szczególności: Inspekcja Jakości Han-
dlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
(IJHARS) oraz Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN), 
a do 30 czerwca 2020 r. także Inspekcja 
Handlowa7. Ponadto w proces kontrolny 
zaangażowane są np. organy Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej (Służba Celno-Skar-
bowa) w ramach realizacji polityki celnej 
państwa dotyczącej przywozu i wywozu 
towarów, także żywności czy Inspekcja 
Ochrony Środowiska, dokonująca oceny 
jego stanu, który bezpośrednio wpływa 
na zdrowie zwierząt i roślin. System uzu-
pełniają jeszcze instytucje prowadzące 
ocenę ryzyka bezpieczeństwa żywności8. 



16 KONTROLA PAŃSTWOWA – 16 –

kontrola i audyt   Zofia Kotynia

Są to Państwowy Instytut Weterynaryj-
ny oraz Narodowy Instytut Zdrowia Pu-
blicznego – Państwowy Zakład Higieny9.

Kompetencje poszczególnych organów 
prezentuje tabela 1, s. 17.

Istniejący w Polsce system bezpieczeń-
stwa żywności jest więc systemem wielo-
instytucjonalnym. Dokonując jego oceny, 
Izba przeanalizowała wyniki dziewięciu 
własnych kontroli10 oraz pięciu audytów 
Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bez-
pieczeństwa Żywności11 Komisji Euro-
pejskiej. Istotną, zdiagnozowaną przez 
Najwyższą Izbę Kontroli wadą systemu12 
jest wzajemne nakładanie się kompetencji 
i brak współpracy między organami kon-
trolnymi. W treści megainformacji pod-
kreślono, że w rozbudowanej strukturze 
organizacyjnej systemu kontroli bezpie-
czeństwa żywności, podział kompetencji 
pomiędzy poszczególnymi inspekcjami 

9 Do 31.1.2020 oceny ryzyka bezpieczeństwa żywności dokonywał jeszcze Instytut Żywności i Żywienia  
im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła, który na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21.1.2020 w spra-
wie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytu-
tu Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła (Dz.U. poz. 135) 1.2.2020 został włączony 
do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

10 Informacje o wynikach kontroli NIK: Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żyw-
ności, nr ewid. 46/2016/P/15/050/KRR; Nadzór nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich, nr ewid. 
96/2017/P/16/043/KRR; Ochrona jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczo-
ną do spożycia, nr ewid. 177/2016/P/16/045/KSI; Dopuszczanie do obrotu suplementów diety, nr ewid. 
195/2016/P/16/078/LLO; Wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim, nr ewid.  
164/2017/P/17/108/LZG; Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności, nr ewid. 173/2018/P/18/082/
LLO; Bezpieczeństwo żywności, nr ewid. 176/2019/P/19/084/LLO; System bezpieczeństwa obrotu środkami 
ochrony roślin, nr ewid. 174/2019/P/19/086; Ochrona ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych, 
nr ewid. 203/2020/P/20/071//LLO.

11 Audyty KE: Ocena systemu kontroli pozostałości pestycydów, DG(SANTE) 2018-6366; Ocena wprowadzo-
nych systemów kontroli bezpieczeństwa żywności regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu mięsa 
drobiowego i produktów uzyskanych z takiego mięsa, DG(SANTE) 2019-6671; Ocena systemu kontroli urzę-
dowych dotyczących bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności niepochodzącej od zwierząt, DG(SANTE) 
2019-6675; Ocena funkcjonowania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa wołowego, DG(SANTE) 
2019-6839; Ocena wprowadzonego systemu kontroli bezpieczeństwa żywności regulującego produkcję 
i wprowadzanie do obrotu mięsa wołowego, w tym identyfikowalność zwierząt, DG(SANTE) 2019-6843.

12 Analiza systemowa NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce…, op.cit, rozdz. 5 Problemy 
systemu kontroli bezpieczeństwa żywności, s. 23-45. 

opiera się na kilku nie w pełni przejrzy-
stych kryteriach.

Pierwszym jest rodzaj produktów żyw-
nościowych. PIS zajmuje się produktami 
pochodzenia niezwierzęcego, zaś w odnie-
sieniu do produktów zwierzęcych – tylko 
żywnością znajdującą się w handlu deta-
licznym. Pozostałą żywność pochodzenia 
zwierzęcego kontrolują organy IW, ale tylko 
w obrocie hurtowym. Jakość handlową 
produktów rolno-spożywczych w pro-
dukcji, obrocie hurtowym i detalicznym 
kontrolują organy IJHARS.

Kolejne kryterium to rodzaj wymagań, 
których przestrzeganie sprawdza dana in-
spekcja. Bezpieczeństwo żywności kon-
trolują organy PIS, IW, a także częściowo 
PIORIN w zakresie pozostałości środków 
ochrony roślin w płodach rolnych, zaś ja-
kość handlową IJHARS. Ona kontroluje 
też żywność pochodzenia zwierzęcego 
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i roślinnego, jednak wyłącznie w kwestiach 
wykraczających poza wymagania sanitar-
ne, weterynaryjne lub fitosanitarne. Kry-
terium podziału kompetencji pomiędzy 
organami PIS i IW a IJHARS jest nie ro-
dzaj produktu żywnościowego (definicja 
żywności i artykułu rolno-spożywczego 
mają krzyżujące się zakresy) czy też etap 
produkcji, lecz rodzaj obowiązków zwią-
zanych z produkcją i obrotem na rynku.

Problemem może się też okazać zafałszo-
wanie konkretnego środka spożywczego. 

13 Ustawa z 21.12.2000 o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 630).

Taki środek, zdefiniowany w ustawie o bez-
pieczeństwie żywności i żywienia, nie bę-
dzie tożsamy z „zafałszowanym artyku-
łem rolno-spożywczym”, którego definicję 
zawarto w ustawie o jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych13. Według 
tej ustawy, wyróżnikiem zafałszowania 
jest istotne naruszenie interesu klientów, 
zaś w ustawie o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia – bezpieczeństwo środ-
ka spożywczego. Konsekwentnie, czyn 
polegający na wprowadzeniu do obrotu 

Tabela 1. Kompetencje organów w zakresie urzędowej kontroli żywności

Obszar wskazany w art. 1 ust. 2  
rozporządzenia UE 2017/625 PIS IW IJHARS PIORIN IOŚ

Żywność X X X X

Bezpieczeństwo żywności X X X X X

Jakość zdrowotna X X X X

Integralność żywności X X X

Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością X

Zamierzone uwalnianie GMO do środowiska X X X X

Pasze X X

Bezpieczeństwo pasz X X X

Zdrowie i dobrostan zwierząt X X X

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego  
i produkty pochodne X X

Środki ochrony roślin X X X X

Zrównoważone stosowanie pestycydów X X X

Produkcja ekologiczna X X X

Etykietowanie produktów ekologicznych X X

Chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia  
geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności X

Źródło: Opracowano na podstawie artykułu A. Serlikowskiej pt. Wdrażanie unijnej reformy…, op.cit.
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zafałszowanego artykułu rolno-spożyw-
czego, podlegający karze pieniężnej (czyn 
karalny z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o ja-
kości handlowej artykułów rolno-spożyw-
czych), nie jest tożsamy z czynem zagrożo-
nym karą grzywny, ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności, polegającym 
na wprowadzeniu do obrotu środka spo-
żywczego zafałszowanego, stanowiącym 
występek w rozumieniu art. 97 ustawy 
bezpieczeństwie żywności i żywienia14.

W ocenie NIK struktura urzędowej kon-
troli żywności jest nieprzejrzysta – regu-
lowana wieloma aktami prawnymi, two-
rzonymi w różnym czasie15 i wydawany-
mi w związku z realizacją różnych celów 
i zadań. W większości inspekcji ochro-
na bezpieczeństwa żywności i jej jakości 
jest tylko jednym z wielu wykonywanych 
przez nie obowiązków. Do określenia kom-
petencji i relacji pomiędzy organami sto-
sowana jest zróżnicowana terminologia, 
nieklarowny jest także podział samych 
kompetencji. Z badania dotyczącego 
działania organów administracji rządo-
wej na rzecz bezpieczeństwa żywności 
wynikało16, że IW i PIS nie przekazy-
wały między sobą informacji o przypad-
kach nielegalnie prowadzonej produkcji 
artykułów żywnościowych. Stwierdzono 
też spory kompetencyjne pomiędzy nimi 

14 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.6.2016, II GSK 116/15. 
15 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14.3.1985; ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z 29.1.2004; 

ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 21.12.2000; ustawa o Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa z 13.2.2020.

16 Informacja o wynikach kontroli NIK: Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żyw-
ności, nr ewid. 46/2016/P/15/050/KRR.

17 Celem porozumienia zawartego 16.10.2007 było m.in. umożliwienie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć 
służących przeciwdziałaniu naruszeń prawa, a także wspólnych kontroli dotyczących zasad i warunków 
transportu, w szczególności nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. 

18 Informacja o wynikach kontroli NIK: Działania organów administracji rządowej…, op.cit.

dotyczące nadzoru nad produktami po-
chodzenia zwierzęcego.

Organy kontrolne państwa nie koordy-
nowały swoich działań. W Inspekcjach: 
Handlowej oraz Jakości Handlowej Ar-
tykułów Rolno-Spożywczych wskazy-
wano na brak kompetencji do podejmo-
wania inicjatyw społecznych i edukacyj-
nych dotyczących stosowania substancji 
dodatkowych w produktach spożywczych. 
Uważano, że za te zagadnienia odpowiada 
PIS. W takim stanie nie mogło być mowy 
o efektywnej współpracy skontrolowanych 
przez NIK inspekcji. Najwyższa Izba Kon-
troli wykazała ponadto w jednej ze swych 
kontroli, że porozumienie o współpracy 
między IW a Inspekcją Transportu Drogo-
wego nie było w pełni realizowane17. Wspól-
ne działania dotyczące zasad i warunków 
transportu zwierząt podejmowano rzad-
ko. Inspekcje odpowiedzialne za kontrolę 
żywności nie informowały się wzajemnie 
o wykryciu niezarejestrowanej produkcji 
i obrocie artykułami rolno-spożywczymi18.

Właściwej koordynacji działań inspek-
cji zaangażowanych w kontrolę żywności 
nie sprzyja też wielopoziomowa struktura, 
obejmującą jednostki stopnia centralne-
go i oddziały terenowe. Nadzór nad PIS 
sprawuje minister właściwy do spraw 
zdrowia, natomiast nad IW, PIORIN 
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i IJHARS – minister właściwy do spraw 
rolnictwa. Struktura terenowa poszczegól-
nych inspekcji jest niejednolita, zarówno 
pod względem liczby stopni organizacyj-
nych, jak i struktury organizacyjnej. Te-
renowe organy inspekcji należą do admi-
nistracji zespolonej. IJHARS i PIORIN 
mają strukturę dwupoziomową – organ 
centralny i organy wojewódzkie, natomiast 
IW i PIS trzypoziomową – organ centralny, 
organy wojewódzkie i powiatowe.

Na brak współpracy między organami 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR), dotyczącej przekazywania infor-
macji na temat zarejestrowanych podmio-
tów prowadzących produkcję podstawo-
wą, wskazał także unijny audyt oceniający 
system kontroli urzędowych sprawdzający 
bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywno-
ści niepochodzącej od zwierząt19. Ogra-
niczało to dostęp do istotnych informacji 
niezbędnych do planowania i wdrażania 
skutecznych kontroli oraz stało w sprzecz-
ności z wymogami prawa unijnego20.

Analizy NIK wykazały brak skutecz-
nych mechanizmów służących ujawnia-
niu nielegalnej działalności prowadzonej 
przez podmioty zajmujące się produkcją 

19 Audyt KE: Ocena systemu kontroli urzędowych dotyczących bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności 
niepochodzącej od zwierząt, DG(SANTE) 2019-6675, przeprowadzony 25.5-5.7.2019. Objęto nim trzech 
przetwórców mrożonych warzyw zielonych i owoców miękkich, jedno gospodarstwo zajmujące się zielony-
mi warzywami liściastymi oraz trzy gospodarstwa produkujące czerwone i czarne porzeczki, krajowe labo-
ratorium referencyjne ds. wirusów przenoszonych przez żywność w żywności niepochodzącej od zwierząt, 
a także jedno laboratorium regionalne ds. mikrobiologii.

20 Por. art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 w sprawie 
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościo-
wym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt i art. 5 ust. 5 rozporządzenia UE 
2017/625, uchylającego i zastępującego ww. rozporządzenie (WE) nr 882/2004. 

21 Informacja o wynikach kontroli NIK: Bezpieczeństwo żywności, nr ewid. 176/2019/P/19/084/LLO.
22 Informacje o wynikach kontroli NIK: Dopuszczanie do obrotu suplementów diety nr ewid. 195/2016/P/16/078/

LLO; Wprowadzanie do obrotu suplementów diety, nr ewid. 160/2021/P/21/078/LLO.

żywności. W kontroli dotyczącej bezpie-
czeństwa żywności21 ustalono, że służby 
weterynaryjne nie stworzyły ich w od-
niesieniu do producentów żywności po-
chodzenia zwierzęcego. IW stwierdzała 
takie przypadki głównie po informacjach 
od konsumentów lub innych uczestników 
obrotu gospodarczego, a nie na podstawie 
własnego rozpoznania. Dotyczyło to głów-
nie nielegalnego uboju.

Badania NIK na temat wprowadzenia 
do obrotu suplementów diety wykazały22, 
że nie wszystkie obszary dotyczące bez-
pieczeństwa tych produktów były dosta-
tecznie zdiagnozowane i kontrolowane. 
Na wysokim poziomie utrzymywała się 
w latach 2017–2020 liczba suplementów 
diety objętych zgłoszeniami do systemu 
wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej 
żywności i paszach (ang. Rapid Alert Sys-
tem for Food and Feed – RASFF). Ponadto, 
na rynku były dostępne suplementy zawie-
rające niedozwolone składniki, mogące 
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 
konsumentów. Problemem był także niski 
poziom wiedzy społeczeństwa na temat 
suplementów, w tym świadomości istot-
nych różnic pomiędzy lekami bez recepty 
a tymi produktami.
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Kolejnym zdiagnozowanym przez Izbę 
problemem był niewystarczający nadzór 
nad ubojem zwierząt. Kontrola badają-
ca to zagadnienie23 wykazała, że w latach 
2014–2016 Inspekcja Weterynaryjna 
w zasadzie nie pełniła żadnego nadzo-
ru nad ubojem zwierząt gospodarskich, 
a nadzór nad transportem własnych zwie-
rząt przez rolników sprawowała jedynie 
marginalnie. Główny Lekarz Weteryna-
rii nie miał informacji o skali tego uboju, 
ani o  jego kontrolach dokonywanych 
przez lekarzy weterynarii, którzy zresztą 
ich nie robili. Nie znali także zakresu sto-
sowania przepisów o ochronie zwierząt, 
zakresu rejestracji ubojów ani kwalifikacji 
osób, które się tym zajmują. NIK ustaliła, 
że – pomimo obowiązku – hodowcy infor-
mowali powiatowych lekarzy weterynarii 
tylko o niektórych planowanych ubojach 
gospodarskich.

Poważne nieprawidłowości w tym za-
kresie ujawnił unijny audyt24. W styczniu 
2019 r. stwierdzono nielegalny ubój cho-
rych krów. Audytorzy ocenili polski system 
kontroli jako nieefektywny. Nie odstraszał 
i nie zniechęcał przedsiębiorców od podej-
mowania nielegalnych działań, ponieważ 
właściwe służby weterynaryjne nie zwra-
cały uwagi na szeroko dostępne informacje 
o pośrednikach poszukujących chorego 
czy rannego bydła. Kolejny unijny audyt25 
wykazał, że opracowany przez Inspekcję 

23 Informacja o wynikach kontroli NIK: Nadzór nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich, nr ewid. 
96/2017/P/16/043/KRR. 

24 Audyt KE: Ocena funkcjonowania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa wołowego,  
DG(SANTE) 2019-6839.

25 Audyt KE: Ocena wprowadzonego systemu kontroli bezpieczeństwa żywności regulującego produkcję i wpro-
wadzanie do obrotu mięsa wołowego, w tym identyfikowalność zwierząt, DG(SANTE) 2019-6843.

26 Informacja o wynikach kontroli NIK: Wprowadzanie do obrotu suplementów…, op.cit.

Weterynaryjną plan naprawczy został 
w znacznym stopniu wdrożony, sytuacja 
poprawiła się, jednak w dalszym ciągu wy-
stępowały zaniedbania, przede wszystkim 
dotyczące transportu rannych zwierząt.

Niesprawny był system kontroli sprzeda-
ży żywności przez Internet. NIK ujawniła 
stosunkowo wąski zakres tych kontroli. 
Koncentrowały się one głównie na zare-
jestrowanych w Polsce podmiotach pro-
wadzących przedsiębiorstwo spożywcze 
(sklep, magazyn). Tymczasem duży pro-
blem stanowili sprzedawcy prowadzący 
działalność we własnych mieszkaniach, 
gdzie dostęp organów kontrolnych był 
ograniczony, a pobór próbek wręcz nie-
możliwy. Postępowania administracyj-
nego nie można było też wszcząć wobec 
nieuczciwych podmiotów zarejestrowa-
nych poza granicami naszego kraju. Jednym 
z działań zapobiegawczych mogło być jedy-
nie wystąpienie do serwisu internetowe-
go, gdzie taka sprzedaż była prowadzona, 
z prośbą o jej zablokowanie. Nie zawsze 
było to skuteczne26.

Kontrole NIK wykazały ponadto, że nie-
sprawny był system nadzoru nad interne-
towymi reklamami żywności, zwłaszcza 
suplementów diety. Reklamy tych pro-
duktów często nie były zgodne z prawem. 
W ofertach suplementom przypisywano 
bowiem właściwości lecznicze lub odwo-
łujące się do takich właściwości. Często 
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też  ich producenci udostępniali logo 
swoich produktów i zlecali prowadzenie 
profilu społecznościowego, nie uczestni-
cząc potem w opracowaniu treści na nim 
umieszczanych i przenosząc tym samym 
odpowiedzialność za reklamę na osobę, 
która ją prowadziła27.

Przyczyną wielu nieprawidłowości 
stwierdzonych przez NIK były problemy 
kadrowe w poszczególnych inspekcjach, 
a także niewłaściwa organizacja pracy 
w organach urzędowej kontroli żywności. 
Kontrole NIK przeprowadzone w latach 
2017–2020 ujawniły znaczny spadek za-
trudnienia i duże fluktuacje kadr. Wystę-
powały trudności w pozyskiwaniu meryto-
rycznych pracowników, przede wszystkim 
lekarzy weterynarii. Nabory na te stano-
wiska kończyły się niepomyślnie, a główną 
tego przyczyną było proponowane niskie 
wynagrodzenie (3–3,5 tys. brutto). Zda-
rzały się przypadki zatrudniania na stano-
wiska merytoryczne pracowników z wy-
kształceniem pokrewnym (np. zootechnik, 
technolog żywności, agronom), ale również 
z całkowicie niezwiązanym z wykonywaną 
pracą (mgr wychowania fizycznego, mgr fi-
lologii polskiej). Kontrola NIK dotycząca 
wykorzystania antybiotyków w produkcji 
zwierzęcej w województwie lubuskim wy-
kazała28, że w latach 2015–2016 na jednego 

27 Informacja o wynikach kontroli NIK: Dopuszczanie do obrotu suplementów…, op.cit.
28 Informacja o wynikach kontroli NIK: Wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie 

lubuskim, nr ewid. 164/2017/P/17/108/LZG.
29 Informacja o wynikach kontroli NIK: Bezpieczeństwo żywności…, op.cit.
30 Informacja o wynikach kontroli NIK: System bezpieczeństwa obrotu środkami ochrony roślin, nr ewid. 

174/2019/P/19/086/LLO.
31 Audyty KE: Ocena systemu kontroli urzędowych dotyczących bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywno-

ści niepochodzącej od zwierząt DG(SANTE) 2019-6675 oraz Ocena wprowadzonych systemów kontroli 
bezpieczeństwa żywności regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu mięsa drobiowego i produktów 
uzyskanych z takiego mięsa DG(SANTE) 2019-6671.

inspektora weterynaryjnego przypadał nad-
zór nad ponad 300 podmiotami. Wykony-
wana w takich warunkach praca nie mogła 
być efektywna i rzetelna. Także w woje-
wódzkich stacjach sanitarno-epidemiolo-
gicznych, niedofinansowanie i zmniejszająca 
się liczba wykwalifikowanych pracowników 
wpływały na niepełną realizację zadań, wy-
stąpiły nawet przypadki zawieszenia nie-
których29. Problem niskich wynagrodzeń 
(średnie wynagrodzenie kontrolerów w la-
tach 2016–2018 wyniosło niecałe 2600 zł 
brutto), a do tego niewystarczająco wypo-
sażone laboratoria i zużyty tabor samocho-
dowy NIK stwierdziła podczas kontroli wo-
jewódzkich inspektoratów ochrony roślin 
i nasiennictwa30. Także audytorzy unijni 
ocenili, że problemy kadrowe poważnie 
zagrażają skutecznemu funkcjonowaniu 
systemu kontroli31.

Nie bez znaczenia jest też liczba powia-
domień o niebezpiecznej polskiej żywności, 
składanych do systemu RASFF. Niestety, 
z każdym rokiem ich liczba rosła. W 2019 r. 
było ich 285. Najczęściej wskazywano żyw-
ność, w której wykryto zagrożenia bak-
terią Salmonella – 203 powiadomienia. 
Wystąpiły też przypadki zanieczyszcze-
nia żywności bakterią Listeria monocy-
togenes – 13 produktów i ochratoksyną 
– pięć przypadków. W 2020 r. wpłynęły już 
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322 powiadomienia, w tym 260 dotyczyło 
obecności bakterii Salmonella, 17 – Liste-
ria monocytogenes. W 2021 r. odnotowa-
no: 349 powiadomień: 274 – Salmonella 
i 14 – Listeria monocytogenes.

W badaniach NIK sprawdzających dzia-
łanie systemu RASFF każdorazowo Izba 
oceniała jego funkcjonowanie pozytywnie. 
Główny Inspektor Sanitarny zapewniał 
właściwe warunki do prawidłowej pracy 
systemu RASFF, a organy Inspekcji Sani-
tarnej odpowiedzialne za nadzór nad bez-
pieczeństwem żywności podejmowały 
niezwłocznie niezbędne działania w celu 
wycofania niebezpiecznych produktów 
z obrotu. Problem istnieje jednak gdzie in-
dziej. W kontroli dotyczącej wprowadzania 
do obrotu suplementów diety32, w więk-
szości analizowanych przypadków z syste-
mu RASFF niemożliwy był zwrot do pro-
ducenta/dystrybutora kwestionowanych 
produktów, ponieważ zostały już sprze-
dane. Na przykład, zgłoszony do RASFF 
suplement diety z niedozwoloną substancją 
Rauwolfia vomitoria root extrakt został 
sprzedany w całości – 130 sztuk – konsu-
mentom indywidualnym, bez możliwości 
ich identyfikacji. Z wyprodukowanych bli-
sko 5 tys. sztuk innego niebezpiecznego 
suplementu udało się wycofać i przekazać 
do utylizacji około 2 tys. Przyczyna była 
prozaiczna – postępowania prowadzono 
w momencie, gdy produkty znajdowały się 
już w obrocie. Stwierdzenie niezgodności 
środka spożywczego po wprowadzeniu 

32 Informacja o wynikach kontroli NIK: Wprowadzanie do obrotu suplementów…, op.cit..
33 Informacja o wynikach kontroli NIK: System bezpieczeństwa obrotu środkami…, op.cit.
34 Analiza NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce…, op.cit. s. 46-54.
35 NIK postulowała, by był to minister właściwy do spraw zdrowia. 

produktu do sprzedaży musi wiązać się 
z tym, że część kwestionowanej partii bę-
dzie już u konsumentów. Także w przy-
padku kontroli pozostałości pestycydów 
w żywności33 przez organy Inspekcji Sa-
nitarnej blisko 70% z nich dotyczyło skle-
pów detalicznych, czyli punktów położo-
nych najbliżej konsumenta, co utrudniało 
wycofywanie niebezpiecznych środków 
spożywczych.

Rekomendacje NIK
Najważniejszą, postulowaną przez NIK 
zmianą34, która może w znacznym stopniu 
przyczynić się do podniesienia poziomu 
skuteczności urzędowej kontroli żywno-
ści, jest ujednolicenie jej struktur. Biorąc 
pod uwagę wyniki dotychczasowych badań 
należy stwierdzić, że nadzorowanie bezpie-
czeństwa żywności przez wiele inspekcji 
kontrolnych utrudnia właściwą kontro-
lę poszczególnych elementów łańcucha 
żywnościowego.

Konsolidacja istniejących organów urzę-
dowej kontroli żywności, ich pionizacja 
i oddanie nadzoru jednemu organowi35 
pozwoli w dłuższej perspektywie np. na: 
zwiększenie efektywności, skuteczności 
i przejrzystości urzędowej kontroli żywno-
ści, uproszczenie procedur, wprowadzenie 
i stosowanie jednolitych zasad sankcjo-
nowania naruszeń prawa żywnościowe-
go. W megainformacji podkreślono, że 
takie ujednolicenie może w znacznym 
stopniu zminimalizować zdiagnozowane 
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w kontrolach problemy systemu, a niektó-
re ich aspekty całkowicie wyeliminować. 
Podobną opinię wyraża również stano-
wisko naukowców i ekspertów z ogrom-
nym doświadczeniem w tej dziedzinie36. 
Za konsolidacją są też organizacje zrze-
szające firmy przetwórstwa żywności, 
które twierdzą, że uproszczenie syste-
mu urzędowej kontroli żywności uczyni 
go mniej uciążliwym dla przedsiębiorcy. 
Takie ujednolicenie w opinii NIK może 
polegać na przekazaniu ogółu kompeten-
cji dotyczących urzędowej kontroli żyw-
ności jednemu z istniejących organów, 
który tym się zajmuje, bądź na powołaniu 
nowej wyspecjalizowanej inspekcji wypo-
sażonej w stosowne kompetencje i środki. 
Ważne, aby ten system cechowała facho-
wość, sprawność i przejrzystość, a podej-
mowane działania uwzględniały podstawo-
we zasady urzędowych kontroli żywności, 
takie jak: proporcjonalność, ostrożność, 
kompleksowość i efektywność.

36 Analiza systemowa NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce…, op.cit., s. 61-97.

Warto podnieść w tym miejscu, że 
przepisy unijnego prawa żywnościowego 
dopuszczają zarówno istnienie skonso-
lidowanej struktury urzędowej kontro-
li żywności, jak też wersję rozproszoną. 
Jednakże większość krajów Unii Europej-
skiej wybrała pierwszą opcję, co pokazuje 
powyższy rysunek.

W Polsce już w 2017 r. istniał projekt 
ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpie-
czeństwa Żywności (PIBŻ). Rekomendacja 
NIK jest całkowicie zgodna z jej podstawo-
wym celem, jakim jest utworzenie nowego, 
zintegrowanego systemu kontroli bezpie-
czeństwa i jakości żywności. Projektowane 
rozwiązania zakładały skonsolidowanie 
procesów kontrolnych i monitorujących, 
które obejmowałyby cały łańcuch żyw-
nościowy oraz powołanie jednej inspekcji 
odpowiedzialnej za nadzór nad bezpie-
czeństwem żywności. Niestety, projekt 
nie został skierowany na drogę legislacyj-
ną. Je,dyną wprowadzoną po tym czasie 

Rysunek 1. Struktura urzędowej kontroli żywności w krajach UE

Źródło: Opracowanie własne NIK.

22 kraje UE (81,5%)
model skonsolidowany

5 krajów UE (18,5%), w tym Polska
model rozproszony

27
członków

UE
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zmianą, kierunkowo zgodną z założenia-
mi pierwotnie projektowanej reformy, 
było ujednolicenie od 1 lipca 2020 r. pro-
cedury kontroli jakości handlowej żywno-
ści. IJHARS przejęła od Inspekcji Han-
dlowej nadzór nad nią na etapie handlu 
detalicznego. Takie działanie w efekcie 
ma się przełożyć na skrócenie czasu prze-
pływu informacji o stwierdzonych nie-
prawidłowościach i zwiększyć szybkość 
podejmowania decyzji.

Proponując utworzenie państwowych 
służb, dla których bezpieczeństwo żywno-
ści będzie wyłącznym celem ich działania, 
NIK posłużyła się jeszcze jednym argu-
mentem. W obliczu pandemii priorytetem 
stała się walka z wirusem SARS-CoV-2. 
W ocenie Izby skomplikowało to jeszcze 
bardziej i tak złożoną sytuację związa-
ną z kontrolą bezpieczeństwa żywności. 
Ustawowe przepisy podkreślają rolę PIS 
w systemie ochrony zdrowia obywateli. 
Jednakże mimo wielkiego zaangażowania 
i poświęcenia pracowników tej inspekcji, 
system ochrony sanitarnej może w obliczu 
nowych zagrożeń stanąć na granicy wy-
dolności. Związane to jest m.in. z ustalo-
nym w toku kontroli NIK wieloletnim nie-
doinwestowaniem wspomnianych służb, 
a także z bardzo niskim poziomem wyna-
grodzeń pracowników, zwłaszcza inspekcji 
terenowych.

Biorąc pod uwagę oczywisty związek 
między właściwym odżywianiem a opty-
malnym zdrowiem, Najwyższa Izba Kon-
troli zarekomendowała wzmocnienie, po-
szerzenie i pogłębienie edukacji w tym za-
kresie. Właściwe postawy żywieniowe 
powinny być kształtowane od najmłod-
szych lat. Tu istotną rolę ma do odegra-
nia rodzina. Jednak ze względu na tempo 

życia, a często także niedostrzeganie zna-
czenia zdrowego odżywiania przez do-
rosłych, niejednokrotnie nie jest ona 
w stanie wypełnić tego zadania. Dlate-
go nie do przecenienia jest rola szkoły, 
i to na każdym etapie edukacji. NIK reko-
menduje więc stworzenie programów edu-
kacyjnych, które pomogą przyszłym po-
koleniom wykształcić zdrowe nawyki ży-
wieniowe. W ocenie Izby, konieczne będą 
też zakrojone na szeroką skalę kampanie 
informacyjne, pozwalające na przekazanie 
niezbędnej wiedzy i promujące właściwe 
postawy. Niezbędne jest w tym celu wy-
korzystanie szerokiego wachlarza środ-
ków społecznego oddziaływania, zarówno 
mediów tradycyjnych, jak i elektronicz-
nych. Ponieważ młodym ludziom można 
przekazywać wiedzę z wykorzystaniem 
urządzeń mobilnych, niezbędne jest opra-
cowywanie i upowszechnianie aplikacji 
promujących właściwe postawy żywie-
niowe. Chodzi nie tylko o przekonanie 
do optymalnego dla zdrowia modelu kon-
sumpcji, ale także o przeciwdziałanie dez-
informacji i treści nierzadko skierowa-
nych na wywołanie sensacji. Właściwa 
edukacja ułatwi krytyczny odbiór treści 
reklamowych, których wpływ na postawy 
żywieniowe jest bardzo wyraźny.

Analizy NIK wykazały, że działania służb 
powołanych do kontroli bezpieczeństwa 
żywności nie są wystarczające w obli-
czu licznych zagrożeń zdrowotnych. Jest 
to wyraźnie widoczne w takich obszarach, 
jak stosowanie dodatków do żywności oraz 
suplementów diety. Izba zarekomendo-
wała zatem objęcie tych sfer szerokimi 
badaniami kontrolnymi, których wyniki 
pozwolą na diagnozę niepożądanych zja-
wisk oraz ich eliminację. W ocenie NIK, 
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kontrola rynku żywnościowego musi się 
opierać na sprawności i szybkości działania. 
Nie do utrzymania jest opóźnianie lub brak 
reakcji na pojawiające się negatywne zjawi-
ska. Postępowania w sprawach związanych 
z badaniem produktów i analizą ich składu 
nie mogą ciągnąć się nieracjonalnie długo 
i nie powinny się kończyć dopiero wówczas, 
gdy określone partie żywności zostaną już 
skonsumowane. Działania kontrolne wła-
ściwych służb (służby) powinny umożliwić 
także aktywne oddziaływanie na treści 
reklamowe.

Podkreślenia wymaga, że polskie prawo 
dotyczące rynku żywnościowego w znacz-
nej części jest zdeterminowane rozwiąza-
niami przyjętymi przez Unię Europejską, 
co znacznie ogranicza działanie władz kra-
jowych. Szczególnie jest to dostrzegalne 
w przepisach poświęconych stosowaniu 
dodatków do żywności oraz suplemen-
tom diety. Z tego względu, w megainfor-
macji Najwyższa Izba Kontroli zwróciła 
uwagę na potrzebę podejmowania działań 
mających na celu wpływ na rozwiązania 
unijne. I tak, dokonując oceny nadzoru 
nad stosowaniem dodatków do żywności, 
wskazała na konieczność podjęcia działań 
w celu wypracowania wspólnej, jednolitej 
dla wszystkich państw członkowskich 
metodologii gromadzenia informacji do-
tyczących spożycia i stosowania dodatków 
do żywności, a także ustalenia odrębnych 
dla rynku polskiego limitów substancji 
dodatkowych, w odniesieniu do któ-
rych występuje ryzyko ich przekrocze-
nia. W obszarze suplementów diety, NIK 

postulowała konieczność podejmowania 
działań na poziomie UE, aby ujednolicić 
zasady dotyczące wdrożenia systemu po-
wiadamiana/lub jego braku czy utworze-
nia listy składników suplementów diety 
innych niż witaminy i składniki mineral-
ne. Dodatkowo, biorąc pod uwagę wiel-
kość rynku tych produktów oraz coraz 
to nowe propozycje składu i nowe tech-
nologie wytwarzania, niezbędne będzie 
badanie tego obszaru w kontekście pro-
duktów leczniczych i nowej żywności.

Podsumowanie
Zapewnienie bezpieczeństwa żywno-
ści ma kluczowe znaczenie, ponieważ 
pomaga chronić zdrowie konsumentów 
w całym łańcuchu żywnościowym – od 
pól i gospodarstw, po stół. Zostanie ono 
osiągnięte tylko wtedy, gdy systemy kon-
troli żywności będą dotyczyć każdego 
ogniwa łańcucha. 

Wdrożenie rekomendacji zawartych 
w analizie „System kontroli bezpieczeń-
stwa żywności w Polsce – stan obecny i po-
żądane kierunki zmian” może w znacz-
nym stopniu ułatwić sprawowanie takiej 
ochrony, zapewniając jednocześnie po-
prawę koordynacji działań, zwiększenie 
efektywności kontroli oraz zmniejszenie 
uciążliwości dla podmiotów nią objętych.

ZOFIA KOTYNIA, doradca techniczny,  
Delegatura NIK w Łodzi

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, urzędowa kontrola żywności, jakość zdrowotna 
żywności, jakość handlowa produktów spożywczych, system kontroli żywności
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ABSTRACT
Evaluation of Official Food Control – Proposals for Changes in the System
The systemic analysis (so called mega-pronouncement) elaborated by the Supreme 
Audit Office entitled “Food Safety System in Poland – Present State and Desired 
Directions for Changes” has been based on the results of nine NIK audits conducted 
in the years 2016–2021 and on five audits of the European Commission of the years 
2018–2019. An in-depth assessment of the findings in particular audited areas, to-
gether with an analysis of systemic conclusions and de lege feranda proposals formula-
ted as a result of those audits, allowed NIK to diagnose the problems of the food safety 
system in Poland. With a view to developing an appropriate model for cooperation 
of public services, and simultaneously considering the importance of food safety, the 
Supreme Audit Office elaborated a set of recommendations aimed at increasing the 
effectiveness of the organised official food control in Poland. 

Zofia Kotynia, economic advisor, NIK Regional Branch in Łódź 
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Niepokojące wyniki przeprowadzanych w ostatnich latach przez NIK 
kontroli dotyczących bezpieczeństwa żywności, spowodowane zda-
niem Izby „brakiem spójnego i efektywnego systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem produkcji i dystrybucji żywności”, stały się bodź-
cem do  wznowienia rozważań na  temat możliwości konsolidacji 
struktury polskich organów jej urzędowej kontroli. Dalekosiężnym 
celem jest skupienie w jednej instytucji nadzorującej wszystkich lub 
przynajmniej większości elementów zróżnicowanego zakresu przed-
miotowego prawa żywnościowego. Służyłoby to z jednej strony po-
prawie skuteczności nadzoru nad podmiotami obecnymi na  rynku 
spożywczym, a  z drugiej zmniejszeniu administracyjnego obciąże-
nia, np. dzięki redukcji liczby organów, które badają ich działalność 
gospodarczą. Pomimo konsensusu świata nauki, przedstawicieli ad-
ministracji publicznej i  organizacji przedsiębiorców co  do  celu re-
formy, od wielu lat nie doczekała się ona realizacji. Dyskutuje się 
o  usytuowaniu nowej inspekcji lub jej centralnego organu. Propo-
nuje się podporządkowanie nowego podmiotu ministrowi właści-
wemu ds. zdrowia, który w Polsce koordynuje działalność instytu-
cji związanych z bezpieczeństwem żywności, albo Prezesowi Rady 
Ministrów, zamiast postulowanej w ostatnim projekcie podległości 
ministrowi ds. rolnictwa.

Uwarunkowania reformy struktury 
organów kontroli żywności

Potrzeba wprowadzenia zmian systemowych w Polsce

Wprowadzenie
Zebrane przez Najwyższą Izbę Kontro-
li dane dotyczące stanu bezpieczeństwa 

polskiej żywności mogą budzić zaniepoko-
jenie, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo 
wysoki udział powiadomień w unijnym 

MACIEJ TACZANOWSKI, MICHAŁ GAZDECKI,  

ELŻBIETA GORYŃSKA-GOLDMANN, ANNA WIELICKA-REGULSKA
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systemie RASFF1 o niebezpiecznych środ-
kach spożywczych pochodzących z Polski2. 
W ocenie NIK, opisana w cytowanej „me-
gainformacji” sytuacja została spowodo-
wana „brakiem spójnego i efektywnego 
systemu nadzoru nad bezpieczeństwem 
produkcji i dystrybucji żywności”3, co in-
nymi słowy jest problemem funkcjonują-
cego w Polsce systemu urzędowej kontroli 
żywności. Jako jedną z przyczyn utrud-
niających kontrolę poszczególnych ogniw 
łańcucha żywnościowego „megainforma-
cja” wymienia wielość organów/instytucji 
kontrolnych (inspekcji)4. 

Wymagania prawne dotyczące jakości 
środków spożywczych oraz warunków 
ich produkcji i obrotu należą do uwarun-
kowań ograniczających swobodę działalno-
ści gospodarczej prowadzonej przez pod-
mioty działające na rynku spożywczym5, 
dlatego rolą urzędowej kontroli żywności 

1 System RASFF (ang. Rapid Alert System for Food and Feed) – system wczesnego ostrzegania o niebez-
piecznej żywności i paszach (art. 3 ust. 3 pkt 42 ustawy z 25.8.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 i z 2022 r. poz. 24).

2 Analiza systemowa NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce – stan obecny i pożądane kie-
runki zmian, nr ewid. 198/2020/megainfo/LLO, Warszawa 2021, s. 36-38.

3 ibid., s. 13.
4 ibid., s. 46.
5 Zob. M. Taczanowski: Prawo żywnościowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 351.
6 B. M. J. van der Meulen: The Structure of European Food Law, Laws 2013, 2, s. 69-98.
7 Rozdział II, Organizacja dozoru nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (art. 9-25) rozporządze-

nia Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.3.1928 o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku  
(Dz.U. nr 36 poz. 343, ze zm.); rozdział 2, Nadzór (art. 22-28) ustawy z 25.11.1970 o warunkach zdrowot-
nych żywności i żywienia (Dz.U. nr 29 poz. 245, ze zm.); rozdział 3, Urzędowa kontrola żywności (art. 40-
48) ustawy z 11.5.2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. 2005 nr 31 poz. 256, ze zm.). 

8 Co wynika m.in. z art. 15 dyrektywy 89/397/EWG z 14.6.1989 w sprawie urzędowych kontroli środków 
spożywczych. 

9 B. M. J. van der Meulen, M. van der Velde: European Food Law Handbook, Wageningen Academic Publish-
ers, the Netherlands, 2009, s. 260.

10 P. Wojciechowski: Reforma organów urzędowej kontroli żywności w Polsce w świetle rozporządzenia 2017/625 
w sprawie kontroli urzędowych, ze szczególnym uwzględnieniem prywatyzacji zadań urzędowej kontroli  
[w:] Urzędowa kontrola żywności. Teoria i praktyka, M. Korzycka (red.) i P. Wojciechowski, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2018; art. 4 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/625 z 15.3.2017 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 
zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwie-

jest zagwarantowanie ich przestrzegania6. 
Istotnym elementem prawa żywnościowe-
go, związanym z urzędową kontrolą żywno-
ści, są zatem przepisy ustrojowe, określają-
ce strukturę i kompetencje poszczególnych 
instytucji tworzących jej system. Funda-
mentalne akty prawne polskiego prawa 
żywnościowego od 1928 r. regulowały 
uprawnienia organów „dozoru nad artyku-
łami żywności”, od 1970 r. – organów nad-
zoru nad żywnością, a od 2001 r. organów 
urzędowej kontroli żywności7. Przystąpie-
nie Polski do Unii Europejskiej nie wią-
zało się z koniecznością zmiany wcześniej 
ukształtowanej struktury krajowych in-
stytucji (i organów) w tym obszarze8. Unia 
Europejska zgodnie z „zasadą autonomii 
instytucjonalnej”9 nadal pozostawia kwe-
stie ustrojowe do rozstrzygnięcia prawo-
dawcy krajowemu10, wymagając jedynie, 
żeby krajowy system urzędowej kontroli 
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żywności zapewniał jej „odpowiednią ja-
kość, spójność i skuteczność”11. Osiągnię-
cie wymienionych atrybutów może być 
w znacznej mierze uzależnione od przyję-
tego modelu struktury organów urzędowej 
kontroli żywności. Dążąc do zwiększenia 
efektywności nadzoru żywnościowego, 
trzeba mieć na względzie, że instytucje 
są tylko jednym z elementów każdego 
systemu urzędowej kontroli żywności12. 
Ponadto przygotowanie koncepcji zmian 
powinno uwzględniać również uwarunko-
wania rynkowe, które dotyczą przedsię-
biorstw – podmiotów kontroli oraz konsu-
mentów – beneficjentów systemu. 

Urzędowa kontroli żywności 
– pojęcie i zakres przedmiotowy
W celu uniknięcia nieporozumień, roz-
patrując zakres przedmiotowy urzędo-
wej kontroli żywności należy wskazać 
na wstępie, że w polskim prawie admi-
nistracyjnym przez kontrolę rozumie się 

rząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) 
nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 
oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchy-
lające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrekty-
wy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/
WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (Dz. Urz. UE L 95 z 7.4.2017, ze zm., dalej rozporządzenie w sprawie 
kontroli urzędowych).

11 Punkt 27 preambuły do rozporządzenia (UE) 2017/625.
12 Szerzej na ten temat: S. Kowalczyk: Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN, Warszawa 2016, s. 207-208.
13 G. Szpor: Polskie prawo żywnościowe – kompetencje organów inspekcyjnych [w:] Stan aktualny i perspek-

tywy polskiego prawa żywnościowego – ekspertyza, S.Tyszkiewicz (red.), Wydawnictwo Instytutu Prze-
mysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Warszawa 1992, str.129; J. Boć: Kontrola prawna administracji rozdz. 9  
[w:] Prawo administracyjne red. J. Boć, Kolonia Limited 2007, s. 376.

14 M. Taczanowski: Prawo żywnościowe…, op.cit., s. 353. 
15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625…, op.cit.
16 Stanowisko w sprawie zmiany istniejącego systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce, opraco-

wane przez zespół autorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w składzie: dr Maciej Taczanowski, 
prof. dr hab. Piotr Konieczny, dr Przemysław Racewicz, dr Michał Gazdecki, dr Elżbieta Goryńska-Goldmann 
i dr Anna Wielicka-Regulska, pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Golińskiego, prorektora UPP; załącznik 
do Analizy systemowej NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce…, op.cit.

przede wszystkim badanie zgodności stanu 
istniejącego ze stanem postulowanym, 
ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżno-
ści oraz przekazanie wyników tego usta-
lenia13. Są to więc czynności sprawdzające. 
Jeśli chodzi o zakres kompetencji orga-
nu administracji publicznej obejmujący, 
oprócz czynności sprawdzających, moż-
liwość ingerencji w działalność podmiotu 
kontrolowanego z zastosowaniem środ-
ków o charakterze władczym, mówi się 
o nadzorze14. Pojęcie urzędowej kontroli 
(official control) w rozumieniu rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2017/625 z 15 marca 2017 r.15 jest więc 
równoznaczne z tradycyjnym pojęciem 
nadzoru w polskim prawie administra-
cyjnym16.

Paweł Wojciechowski wskazuje, że ter-
min „urzędowa kontrola żywności” może 
być używany w dwóch ujęciach. W uję-
ciu funkcjonalnym oznacza on kontro-
lę żywności oraz działalności związanej 
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z procesem jej wytwarzania i obrotem, 
w celu weryfikacji zgodności stanu fak-
tycznego z wymaganiami prawa żywno-
ściowego. Z kolei w ujęciu organizacyjnym 
jest to „zorganizowany zespół organów, 
do zadań których należy sprawdzanie, 
czy wymogi dotyczące zasad produkcji 
i obrotu żywnością określone przepisami 
prawa są wypełniane, i które mają środ-
ki o charakterze władczym, zmierzają-
ce do usunięcia dostrzeżonych niepra-
widłowości”17. Ze względu na tematykę 
niniejszej publikacji dalsze rozważania 
będą koncentrować się przede wszystkim 
na urzędowej kontroli żywności w ujęciu 
(znaczeniu) organizacyjnym. 

Złożoność czy wieloaspektowość zagad-
nienia optymalizacji struktury systemu 

17 P. Wojciechowski: Regulacje związane z analizą ryzyka oraz kontrolą i monitoringiem [w:] M. Korzycka, P. Woj-
ciechowski: System prawa żywnościowego, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2017, rozdz. VIII, p. 4, s. 437, 438. 

18 Co można wyinterpretować m.in. z art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia (UE) 2017/625.
19 Przykładowo zakres przedmiotowy unijnych norm handlowych – art. 75 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17.12.2013 ustanawiający wspólną organizację rynków produk-
tów rolnych oraz uchylający rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 
i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. UE L 347, 20.12.2013, ze zm.). 

urzędowej kontroli żywności wynika 
m.in. z szerokiego zakresu przedmioto-
wego tej kontroli. Do zakresu podstawowe-
go („klasycznego”) należą elementy, które 
można zaliczyć do dwóch tradycyjnych 
obszarów tematycznych, czyli higieny żyw-
ności we wszystkich ogniwach łańcucha 
produkcyjno-dystrybucyjnego, w myśl 
maksymy „od pola do stołu”, oraz szero-
ko rozumianej jakości żywności, na którą 
składają się jakość zdrowotna i jakość han-
dlowa18 (rys. 1).

Jakość handlowa (artykułów rolno-spo-
żywczych) w polskojęzycznych aktach 
prawa unijnego występuje pod nazwą 
„normy handlowe” (ang. marketing stan-
dards)19. W literaturze ten rodzaj jako-
ści środków spożywczych określany jest 

Rysunek 1. Podstawowy zakres przedmiotowy prawa żywnościowego i urzędowej  
kontroli żywności

Źródło: Na podstawie M. Taczanowski: Prawo żywnościowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 52, zmienione.

handlowazdrowotnaw produkcji w obrocie

HIGIENA ŻYWNOŚCI

URZĘDOWA KONTROLA ŻYWNOŚCI

nadzór

JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI

nadzór
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również jako „jakość użytkowa”20 lub 
„jakość ekonomiczna”21. Atrybuty ja-
kości zdrowotnej żywności, w ustawie 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 
przedstawiane są jako „wymagania zdro-
wotne”, które w połączeniu z elementa-
mi pojęcia higieny żywności wchodzą 
w zakres stosunkowo nowego pojęcia 
bezpieczeństwa żywności (ang. food sa-
fety). Pomimo kluczowej roli tego poję-
cia w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 
i innych aktach prawnych unijnego prawa 
żywnościowego, do tej pory nie docze-
kało się ono unijnej definicji legalnej. Tę 
lukę definicyjną zdecydował się wypełnić 
polski ustawodawca. 

Przedstawione wyżej pojęcia prawa żyw-
nościowego mają następujące definicje. 
Higiena żywności oznacza środki i warunki 
niezbędne do kontroli zagrożeń i zapewnie-
nia przydatności do spożycia przez ludzi 
środków spożywczych, uwzględniając ich 
zamierzone użycie22. Jakość zdrowotna 
żywności do 28 października 2006 r. była 
ustawowo definiowana jako ogół cech i kry-
teriów, za pomocą których charakteryzu-
je się żywność pod względem wartości 
odżywczej, jakości organoleptycznej oraz 

20 E. Prost: Polskie akty normatywne dotyczące uzyskiwania i przetwórstwa żywności zwierzęcego pochodze-
nia oraz ich aktualność i zgodność ze światowymi tendencjami [w:] Stan aktualny i perspektywy polskiego 
prawa żywnościowego – ekspertyza, S. Tyszkiewicz (red.), Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Mięsnego 
i Tłuszczowego, Warszawa, listopad 1992, s. 94-99.

21 S. Kowalczyk: Bezpieczeństwo i jakość żywności…, op.cit. s. 174-175.
22 Art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 w spra-

wie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. WE L 139, 30.04.2004, ze zm.). 
23 Art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z 11.5.2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2005 r. nr 31 

poz. 265, ze zm.).
24 Dz.U. z 2021 r. poz. 195; art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 8a ust. 4; art. 36 ust. 3b pkt 1.
25 Dz.U. z 2021 r. poz. 306; art. 23 ust.1, art. 25 ust. 9, art. 31a ust. 1 pkt 1.
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625…, op.cit., s. 1
27 Art. 3 pkt 5 ustawy z 21.12.2000 o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 630 

i z 2022 r. poz. 24).

bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta23. 
Obecnie obowiązująca ustawa z 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia, będąca fundamentalnym aktem 
prawnym polskiego prawa żywnościowego, 
niestety nie posługuje się tym terminem. 
Tymczasem jest on nadal wykorzystywa-
ny w innych ustawach związanych z urzę-
dową kontrolą żywności, czyli w ustawie 
z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej24 i ustawie z 29 stycznia 2004 r. 
o Inspekcji Weterynaryjnej25, a także roz-
porządzeniu UE 2017/62526. 

Jakość handlowa artykułu rolno-spożyw-
czego to cechy dotyczące jego właściwości 
organoleptycznych, fizykochemicznych 
i mikrobiologicznych w zakresie technolo-
gii produkcji, wielkości lub masy oraz wy-
magania wynikające ze sposobu produkcji, 
opakowania, prezentacji i oznakowania, 
nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, we-
terynaryjnymi lub fitosanitarnymi27.

Bezpieczeństwo żywności to ogół wa-
runków, które muszą być spełniane, doty-
czących w szczególności: a) stosowanych 
substancji dodatkowych i aromatów, b) po-
ziomów substancji zanieczyszczających, 
c) pozostałości pestycydów, d) warunków 
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napromieniania żywności, e) cech organo-
leptycznych, i działań, które muszą być 
podejmowane na wszystkich etapach 
produkcji lub obrotu żywnością – w celu 
zapewnienia zdrowia i życia człowieka28.

Podczas analizy powyższych definicji 
nasuwają się następujące uwagi. „Higiena 
żywności” jest częścią składową pojęcia 
bezpieczeństwa żywności29. Należyty 
jej poziom warunkuje nie tylko zacho-
wanie walorów zdrowotnych środków 
spożywczych, ale także utrzymanie wła-
ściwego poziomu niektórych cech jako-
ści handlowej, takich jak smak, zapach 
czy barwa. 

Podział kompetencji 
organów polskiego nadzoru 
Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia30 wyzna-
cza dwie podstawowe inspekcje do spra-
wowania nadzoru nad bezpieczeństwem 
żywności (wymaganiami zdrowotnymi, 
jakością zdrowotną). Są to: Państwowa 
Inspekcja Sanitarna (art. 73 ust. 1 pkt 1 
ustawy) podlegająca Ministrowi Zdrowia31 
oraz Inspekcja Weterynaryjna (art. 73 
ust. 1 pkt 3 ustawy) podlegająca Mini-
strowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi32. Roz-
dział kompetencji tych inspekcji opiera 

28 Art. 3 ust. 3 pkt 5 ustawy z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 
i z 2022 r. poz. 24). 

29 M. Taczanowski: Prawo żywnościowe…, op.cit., s. 157.
30 Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 i z 2022 r. poz. 24.
31 Art. 7 ust. 1 ustawy z 14.3.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), dalej tak-

że PIS.
32 Art. 6 ust. 2 ustawy z 29.1.2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 306), dalej także IW.
33 Art. 73 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o bezpieczeństwie żywności..., op.cit.
34 ibid. 
35 Art. 3 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej…, op.cit.
36 Art. 73 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności…, op.cit.

się na trzech kryteriach, tj. pochodzenia 
surowcowego produktu, ogniwa łańcucha 
produkcyjno-dystrybucyjnego oraz czę-
ściowo podmiotowej formy prowadzenia 
działalności na etapie handlu detaliczne-
go. Kluczowym kryterium jest pochodze-
nie surowcowe żywności, które sprawia, 
że żywność pochodzenia zwierzęcego 
jest wyłączona z kompetencji nadzorczej 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz 
Inspekcji Weterynaryjnej, na etapie pro-
dukcji, transportu i obrotu, z wyjątkiem 
handlu detalicznego33. 

Jeśli chodzi o ostatnie z wymienionych 
kryteriów rozdziału kompetencji nadzor-
czych, czyli podmiotową formę prowa-
dzenia działalności, wyjątkiem od zasady 
sprawowania nadzoru przez PIS nad obro-
tem detalicznym żywnością pochodzenia 
zwierzęcego34 jest nadzór IW nad sprze-
dażą bezpośrednią i rolniczym handlem 
detalicznym35. Na terenach wojskowych, 
nadzór nad bezpieczeństwem żywności 
sprawują organy Wojskowej Inspekcji Sa-
nitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Wete-
rynaryjnej36. 

Do sfery bezpieczeństwa żywności 
można również zaliczyć sprawowany przez 
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Na-
siennictwa nadzór nad produkcją, obrotem 
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i stosowaniem środków ochrony roślin oraz 
nadzór nad wprowadzaniem do obrotu 
nawozów37.

Nadzór nad jakością handlową żywności 
sprawuje, podlegająca Ministrowi Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi38, Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych, od 1 lipca 2020 r. we wszystkich 
ogniwach łańcucha produkcyjno-dystry-
bucyjnego39. 

Ze względu na ramy publikacji pomi-
nięto omówienie regulacji dotyczących 
nadzoru nad żywnością mieszanego po-
chodzenia surowcowego, a także nad 
szczególnymi kategoriami żywności, ta-
kimi jak żywność genetycznie zmodyfi-
kowana, certyfikowane środki spożywcze 
z upraw ekologicznych, środki spożywcze 
przeznaczone dla szczególnych grup kon-
sumentów oraz unormowania kompetencji 
nadzorczych nad materiałami i wyrobami 
przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

Przesłanki konsolidacji struktury 
Rozbudowana, szczególnie po 1970 r., struk-
tura instytucjonalna polskiego systemu 
urzędowej kontroli żywności od dawna 
przyczyniała się do wysuwania postulatów 

37 Art. 2 pkt 2, 5 i 5a ustawy z 13.2.2020 o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 147). 

38 Art. 16 ust. 2 ustawy z 21.12.2000 o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 630 
i z 2022 r. poz. 24), dalej także IJHARS.

39 ibid.
40 G. Szpor: Polskie prawo żywnościowe…, op.cit. s. 145.
41 Art. 22 ust. 3 ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz rozporządzenie Ministrów Zdro-

wia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z  12.9.1972 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 
o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 40 poz. 261). 

42 Pismo Ministerstwa Rolnictwa – Departamentu Weterynarii z 23.1.1973 wraz z wytycznymi Ministra Rolnic-
twa i Głównego Inspektora Sanitarnego z 16.1.1973 dotyczącymi zasad współdziałania organów weterynarii 
z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej (nr WETis-680-A-1/2/73), na podstawie tekstu opublikowa-
nego [w:] E. Prost: Polskie przepisy sanitarno-weterynaryjne. II. Nadzór sanitarny nad produkcją i obrotem 
żywności zwierzęcego pochodzenia, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn 1974, s. 34-40. 

redukcji liczby instytucji kontrolnych, 
w celu uczynienia go mniej uciążliwym 
dla przedsiębiorców40. Już w tamtych la-
tach uporządkowanie współpracy w sferze 
bezpieczeństwa żywności pomiędzy or-
ganami Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i ówczesnymi organami nadzoru weteryna-
ryjnego stwarzało trudności interpretacyjne 
co do podziału kompetencji, skoro przepisy 
ustawowe i rozporządzenia wykonawczego41 
musiały być uzupełniane niepublikowany-
mi ministerialnymi wytycznymi42. Jak wy-
nika z badań Najwyższej Izby Kontroli, 
także w ostatnich latach koordynacja dzia-
łań nadzorczych sprawowanych przez orga-
ny różnych inspekcji nastręcza niemałych 
trudności, ze względu na nieprecyzyjne re-
gulacje prawne, zmuszając je do zawierania 
indywidulanych porozumień. Przykładowo 
NIK wskazuje, że „z uwagi na brak uregu-
lowań ustawowych w sprawie szczegóło-
wych warunków i sposobów współdzia-
łania dotyczących sprawowania nadzoru 
nad poszczególnymi zakładami, na mocy 
porozumienia ramowego z 16 październi-
ka 2018 r. o współdziałaniu i współpracy, 
zawartego pomiędzy Głównym Inspek-
torem Sanitarnym i Głównym Lekarzem 
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Weterynarii, doszło do wzajemnego prze-
kazania nadzoru nad niektórymi zakładami 
wytwarzającymi produkty pochodzenia 
zwierzęcego”. Przedmiotem tego porozu-
mienia był szczegółowy podział kompetencji 
nadzorczych oparty łącznie na kryterium 
pochodzenia surowcowego środków spo-
żywczych, ogniwa łańcucha produkcyjno-
-dystrybucyjnego oraz profilu działalności 
poszczególnych zakładów43. Tego rodza-
ju sytuacje nie sprzyjają realizacji zasady 
praworządności44 przy przeprowadzaniu 
urzędowych kontroli żywności, do których 
ma zastosowanie Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego45.

Problem nakładania się kompetencji 
organów inspekcyjnych może występo-
wać nie tylko w obrębie jednego rodzaju 
jakości żywności, co było przedmiotem 
wyżej wymienionego porozumienia w sfe-
rze jej bezpieczeństwa, ale również w wy-
padku całościowej oceny jakości produktu, 
czyli z jednoczesnym uwzględnieniem ja-
kości handlowej. Tytułem przykładu – za-
fałszowanie konkretnego środka spożyw-
czego może być przedmiotem zaintereso-
wania aż trzech inspekcji (PIS, IW albo 
IJH ARS) w zależności od tego, czy czynni-
ki tego zafałszowania powodują naruszenie 

43 Analiza systemowa NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce…, op.cit. s. 25.
44 Art. 6 ustawy z 14.6.1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).
45 Art. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności..., op.cit.
46 Art. 3 ust. 3 pkt 45 ustawy o bezpieczeństwie żywności…, op.cit.
47 Art. 3 pkt 10 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych…, op.cit.
48 Art. 97 ustawy o bezpieczeństwie żywności…, op.cit.
49 Art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych…, op.cit.
50 Art. 3 ust. 3 pkt 45 ustawy o bezpieczeństwie żywności…, op.cit.
51 Art. 73 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o bezpieczeństwie żywności..., op.cit.
52 Art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności..., op.cit.
53 A. Hadjigeorgiou, E. Soteriades, A. Philalithis, A. Psaroulaki, Y. Tselentis, A. Gikas: National food safety systems 

in the European Union: A comparative survey, “International Journal of Food Studies” No 2/2013, s. 105-117.
54 Informacja o wynikach kontroli NIK: Bezpieczeństwo żywności, nr ewid. 176/2019/P/19/084/LLO.

bezpieczeństwa środka spożywczego, zgod-
nie z definicją ustawową zafałszowanego 
środka spożywczego z ustawy o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia46, czy tylko 
ekonomicznych interesów konsumenta, 
zgodnie z alternatywną definicją zafał-
szowanego artykułu rolno-spożywczego 
z ustawy o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych47. Z punktu widzenia 
sankcji, w pierwszym przypadku zafałszo-
wanie jest przestępstwem (wy stępkiem)48, 
a w drugim deliktem administracyjnym49. 
Co więcej, zafałszowanie w samej sferze 
bezpieczeństwa żywności50 może być 
przedmiotem zainteresowania Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, jeśli chodzi o środki 
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego51 
oraz zwierzęcego w handlu detalicznym, 
z wyjątkiem rolniczego handlu detalicz-
nego. Żywność pochodzenia zwierzęcego, 
poza handlem detalicznym, jest przedmio-
tem nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej52. 

Z publikacji National food safety systems 
in the European Union: A comparative su-
rvey53, cytowanej przez NIK w Informa-
cji o wynikach kontroli „Bezpieczeństwo 
żywności” z 9 stycznia 2020 r.54, wynika, 
że Polska była jednym z nielicznych państw 
UE, które nie podjęły konsolidacji struktury 
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systemu, nadal zachowując system wielo-
instytucjonalny (Multiple Agency System). 
Pomimo niepowodzeń podejmowanych 
prób całościowej konsolidacji instytucjo-
nalnej struktury polskiego systemu urzę-
dowej kontroli żywności, ostatnio udało 
się doprowadzić do zredukowania liczby 
instytucji nadzorczych tego systemu, przy 
zachowanym zakresie przedmiotowym. 
I tak, w sferze jakości handlowej żywno-
ści, Inspekcja Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych 1 lipca 2020 r. 
przejęła od Inspekcji Handlowej nadzór 
nad nią na etapie handlu detalicznego55, 
obejmując całość łańcucha produkcyjno-
-dystrybucyjnego. Z kolei w sferze bezpie-
czeństwa żywności,1 lipca 2020 r. zlikwi-
dowano Państwową Inspekcję Sanitarną 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, której kompetencje nadzorcze 
przejęła Państwowa Inspekcja Sanitarna56. 

W pracach nad projektem reformy struk-
tury instytucjonalnej polskiego systemu 
urzędowej kontroli żywności powinno się 
uwzględnić zalety i wady teoretycznych 
modeli tych systemów. 

Modele strukturalne FAO/WHO 
a kierunek polskiej reformy
Organizacja ds. Żywności i Rolnictwa 
(FAO) i Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO), ze względu na stopień insty- 

55 Art. 1 pkt 1 i 2 lit. b ustawy z dnia 23.1.2020 o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-
czych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 285).

56 Art. 17 ustawy z 23.1.2020 o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 322 i 374). 

57 Assuring food safety and quality: Guidelines for Strengthening National Food Control Systems, FAO/WHO 
Rome 2003, <http://www.fao.org/3/y8705e/y8705e00.htm>.

58 S. Kowalczyk: Bezpieczeństwo i jakość żywności…, op.cit, s. 228.
59 Assuring food safety and quality…, op.cit.
60 ibid.

tucjonalnego zintegrowania krajowego 
systemu publicznego nadzoru nad bez-
pieczeństwem żywności, wyróżnia trzy 
jego podstawowe modele:

 • system wieloinstytucjonalny (Multiple 
Agency System),

 • system monoinstytucjonalny (Single 
Agency System),

 • system zintegrowany (Integrated Sys-
tem)57.

System wieloinstytucjonalny, zwany 
również rozproszonym58, tworzy wiele 
instytucji, których zakresy nadzoru mogą 
być rozdzielone według różnych kryteriów, 
np. kategorii kontrolowanych środków spo-
żywczych, ich cech jakościowych, zarówno 
ze sfery bezpieczeństwa żywności, jak i ja-
kości handlowej. Jak podaje WHO i FAO, 
w poszczególnych krajach odpowiedzial-
ność na poziomie naczelnych władz pań-
stwowych często jest odpowiednio roz-
dzielona pomiędzy różnych ministrów, 
najczęściej ministra ds. zdrowia i mini-
stra ds. rolnictwa59. Jak już wspomniano, 
przykładem systemu wieloinstytucjonal-
nego jest polski system kontroli urzędo-
wej. FAO i WHO wymieniają poważne 
niedogodności tego systemu, o których 
będzie mowa poniżej60. 

System monoinstytucjonalny, będący 
przeciwieństwem systemu wieloinstytu-
cjonalnego, jest oparty na jednej instytucji 
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(agencji) nadzorującej wszelkie rodzaje 
żywności w każdym ogniwie łańcucha pro-
dukcyjno-dystrybucyjnego oraz wszystkie 
jej cechy ze sfery bezpieczeństwa żywności 
i jakości handlowej. Taki system występu-
je np. w Danii61. Jak wskazuje przewod-
nik FAO/WHO, do zalet tego systemu 
można zaliczyć jednolitość stosowanych 
środków ochronnych, szybkość reakcji 
chroniących konsumentów, lepszą efek-
tywność kosztową i wykorzystanie zaso-
bów. Co ciekawe, cytowany przewodnik 
nie podaje żadnych wad systemu, czyniąc 
jedynie uwagę o przeszkodach społecz-
no-ekonomicznych i politycznych jego 
wdrożenia62. Na podstawie literatury 
z nauki administracji można jednak wy-
wieść dość istotne zastrzeżenie w kon-
tekście reorganizacji struktury instytu-
cjonalnej urzędowej kontroli żywności. 
Chodzi o niebezpieczeństwo nadmier-
nej rozpiętości kierowania w wypadku 
prowadzenia przez jedną instytucję (in-
spekcję) tak wielu różnorodnych przed-
miotowo spraw, bezpośrednio i pośred-
nio związanych z bezpieczeństwem i ja-
kością żywności. Rozpiętość kierowania 
to „liczba stanowisk pracy bądź komórek 
organizacyjnych bezpośrednio podległych 
jednemu organowi kierowniczemu”63. Za-
kres przedmiotowy urzędowej kontroli 
żywności, jaki narzucono rozporządze-
niem UE 2017/625 (art. 1 ust. 2 lit. a-j), 
jest niezwykle szeroki. Oprócz typowych 
spraw związanych bezpośrednio z higieną 

61 DVFA (Danish Veterinary and Food Administration). <www.foedevarestyrelsen.dk/english/Aboutus/Pages/
default.aspx>, (dostęp 17.1.2022).

62 Assuring food safety and quality…, op.cit.
63 J. Łukasiewicz: Zarys nauki administracji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 157.
64 Assuring food safety and quality…, op.cit.

żywności i jej jakością, do zakresu tej kon-
troli wchodzą m.in. wymagania dotyczące 
dobrostanu zwierząt czy ochrony roślin. 
Powoduje to, że w obrębie jednej mniej 
lub bardziej skonsolidowanej inspekcji 
będą musieli funkcjonować specjaliści 
korzystający ze stosowanych zasobów 
sprzętowych, wywodzący się z kilku ist-
niejących dotychczas inspekcji. Wydaje 
się, że ten właśnie problem może najsilniej 
uwidocznić się przy ustanawianiu struk-
tury monoinstytucjonalnej. 

Z kolei system zintegrowany, według 
FAO i WHO, może opierać się na jednej 
autonomicznej instytucji odpowiedzialnej 
za formułowanie kierunków polityki, ocenę 
ryzyka i zarządzanie nim, ustanawianie 
standardów, a także koordynację kontroli, 
monitorowania i audytów wykonywanych 
przez poszczególne instytucje sektorowe, 
które sprawują bieżące obowiązki nadzor-
cze w stosunku do podmiotów działających 
na rynku spożywczym. Zaletami systemu 
jest m.in. logiczna spójność krajowej struk-
tury, większa akceptowalność polityczna 
dzięki niezakłócaniu sobie codziennych 
działań przez poszczególne instytucje 
(inspekcje) podlegające koordynacji oraz 
wsparcie jednolitego stosowania czynno-
ści nadzorczych64. Ten system, z założe-
nia, niwelowałby wyżej wspomniane po-
tencjalne niebezpieczeństwo nadmiernej 
rozpiętości kierowania. 

Istniejący w Polsce system bezpie-
czeństwa żywności, w części dotyczącej 
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struktury publicznych organów nadzoru, 
będący systemem wieloinstytucjonalnym, 
zgodnie z prze d stawioną przez Natalię Ma-
ruszewską i Małgorzatę Miśniakiewicz opi-
nią, „nie zapewnia odpowiedniej szczel-
ności systemu i odpowiednio wysokiego 
poziomu ochrony konsumen tów”65. We-
dług przewodnika FAO/WHO system 
wieloinstytucjonalny ma poważne wady, 
do których można zaliczyć:

 • brak ogólnej koordynacji na poziomie 
ogólnopaństwowym, 

 • częste nieporozumienia co do jurysdykcji 
i wynikającą z nich niesprawność, 

 • konflikt pomiędzy celami zdrowia pu-
blicznego oraz wspierania rozwoju handlu 
i przemysłu, 

 • zróżnicowanie poziomu wiedzy eksperc-
kiej i zasobów oraz wynikające z tego róż-
nice w stosowaniu prawa, 

 • ograniczone możliwości wsparcia nauko-
wego w procesach decyzyjnych, 

 • brak spójności prowadzący do przere-
gulowania lub opóźnień aktywności re-
gulacyjnej, 

 • ograniczenie zaufania krajowych kon-
sumentów i zagranicznych nabywców 
co do wiarygodności krajowego systemu66. 

Polski system urzędowej kontroli 
żywności jest, jak się wydaje, szczegól-
nie podatny na problemy niewystar-
czającej koordynacji, konfliktów jurys-
dykcyjnych, przynajmniej potencjalny 
konflikt interesów przy osiąganiu celów 

65 N. Maruszewska, M. Miśniakiewicz: O potrzebie konsolidacji systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce, 
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 54/2018, s. 486-496.

66 Assuring food safety and quality…, op.cit.
67 Druk sejmowy nr 1685 dostępny na <www.sejm.gov. pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1685>.
68 K. Jurgiel: Program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019, Warszawa 2015  

(aktualizacja kwiecień 2016), s. 130.

ochrony zdrowia i promocji gospodarki 
żywnościowej. Ostatni z wymienionych 
problemów dotyczy niżej poruszonej 
sprawy podległości przyszłej inspekcji 
ministrowi właściwemu do spraw rol-
nictwa i rozwoju wsi. W tym miejscu 
warto wspomnieć, że projekt ustawy 
o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa 
Żywności z 29 czerwca 2017 r.67 był od-
zwierciedleniem jednego z elementów 
Programu działań Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019. 
W ramach Kierunków działań w zakresie 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 
w latach 2015–2019, w treści zadania 
oznaczonego jako „uproszczenie proce-
dur administracyjnych, funkcjonowanie 
administracji rolnej”, poinformowano 
o trwających „pracach nad przeprowa-
dzeniem reformy instytucjonalnej bez-
pieczeństwa żywności poprzez opraco-
wanie zmian systemowych dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem żywno-
ści oraz koncepcji zmian w organizacji 
i funkcjonowaniu służb inspekcyjnych. 
„Skonsolidowanie instytucji zaangażo-
wanych w nadzór nad bezpieczeństwem 
żywności miało usprawnić wykonywanie 
zadań i zoptymalizować wykorzystanie 
„zasobów finansowych, administracyj-
nych i techniczno-laboratoryjnych”68. Po-
stulowana reorganizacja struktury insty-
tucjonalnej, jak wynika bezpośrednio 
z treści i kontekstu dokumentu, miała 
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przyczyniać się do rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich. 

W  uzasadnieniu do  wspomniane-
go wyżej rządowego projektu ustawy 
o Państwowej Inspekcji Bezpieczeń-
stwa Żywności, w którym założono 
pełną konsolidację struktury systemu, 
postulowany system monoinstytucjo-
nalny w zakresie nadzoru, jaki powinien 
obejmować, został scharakteryzowany 
następująco: „Urzędowy nadzór i kontro-
la tego obszaru obejmuje […] wszystkie 
podmioty działające na rynku spożyw-
czym, tworzące tzw. łańcuch żywno-
ściowy. Dotyczy to zarówno produkcji 
pierwotnej, przetwarzania, transportu, 
sprzedaży żywności, w tym wszystkich 
czynników mających wpływ na jej jakość 
i bezpieczeństwo, jak i otoczenie z nią 
związane, takich jak dobrostan zwierząt 
czy zapewnienie uczciwych praktyk sto-
sowanych przez podmioty sektora spo-
żywczego. Kontrola ta powinna urzeczy-
wistniać tzw. ideę <od pola do stołu>, 
a więc kompleksowy i całościowy nadzór 
nad żywnością”69.

Motywując celowość reformy polskiej 
urzędowej kontroli żywności, w uzasad-
nieniu projektu podano, że według stanu 
z 2017 r., w 23 spośród 28 państw człon-
kowskich przeprowadzono działania kon-
solidacyjne dotyczące nadzoru nad bez-
pieczeństwem żywności. Warto jednak 

69 Uzasadnienie projektowanej ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności..., op.cit."
70 Na co wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, patrz: Analiza systemowa NIK: System kontroli bezpieczeństwa 

żywności w Polsce, op.cit., s. 46. 
71 Stanowisko Ministra Zdrowia z 27.2.2017 przedstawione w toku uzgodnień projektu ustawy o Państwowej 

Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (pismo Ministra Zdrowia z 27.2.2017, znak PRL.022.891.2016.BZ). 
72 Art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z 4.9.1997 o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1893, ze zm.). 
73 Stanowisko Ministra Zdrowia…, op.cit. 

zwrócić uwagę, że wymienione „dzia-
łania konsolidacyjne” nie doprowadziły 
we wszystkich tych państwach do stwo-
rzenia systemu monoinstytucjonalnego, 
poprzestano na modelu zintegrowanym 
(z jedną instytucją dominującą)70. 

Podjęty w 2017 r. proces legislacyjny 
rządowego projektu ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności 
nie został zakończony, m.in. z powodu 
negatywnego stanowiska Ministra Zdro-
wia71, który wówczas, a także obecnie, 
jest w Polsce koordynatorem bezpie-
czeństwa żywności72. Minister Zdrowia 
w swoim stanowisku słusznie przypomniał, 
że „głównym celem prawa żywnościowego 
jest zapewnienie bezpieczeństwa żywno-
ści, a tym samym ochrona zdrowia konsu-
mentów”, co koreluje z zakresem działu 
administracji rządowej – zdrowie. Tym-
czasem zdaniem Ministra w myśl projektu 
ustawy nowa Państwowa Inspekcja Bez-
pieczeństwa Żywności byłaby inspekcją 
„w całości reprezentującą resort odpowie-
dzialny za produkcję rolną a nie inspekcją 
prokonsumencką […]”73. 

Dążąc do stworzenia jednej inspekcji 
urzędowej kontroli żywności, czyli od lat 
postulowanego systemu monoinstytucjo-
nalnego, należy wziąć pod uwagę nakre-
ślony przez Unię Europejską bardzo sze-
roki zakres zadań tej kontroli, daleko wy-
chodzący poza ramy „klasycznego” prawa 
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żywnościowego. Tego rodzaju inspekcja 
musiałaby sprawować nadzór nad produk-
cją roślin przeznaczonych do spożycia i pro-
dukcji pasz, chowem zwierząt przeznaczo-
nych do produkcji żywności, nadzór nad 
dobrostanem zwierząt w czasie transportu 
i uboju, produkcją żywności pochodze-
nia zwierzęcego, jej dystrybucją na rynku 
UE, kontrolę przywozu zwierząt i towarów 
na rynek UE oraz ich eksportu, nadzór nad 
zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, 
w tym zoonozy74 oraz szereg innych zadań 
wynikających z rozporządzeń UE. 

Gdyby nawet tylko z wyżej wymie-
nionych względów pełna konsolida-
cja okazała się niemożliwa, wydaje się, 
że wówczas należałoby rozpatrzyć stwo-
rzenie systemu zintegrowanego. Można 
w nim bowiem ustanowić autonomiczną 
państwową instytucję (ang. autonomous 
national food agency), która będzie do-
konywała m.in. oceny ryzyka i koordy-
nowała działalność w zakresie kontroli 
żywności, natomiast codzienne czyn-
ności nadzorcze mogłyby nadal należeć 
do kompetencji dotychczasowych orga-
nów inspekcyjnych, wraz z ich zapleczem 
laboratoryjnym75. Model zintegrowany 
w rozumieniu FAO/WHO, nazywany 
przez S. Kowalczyka modelem z insty-
tucją dominującą, przyjęły m.in. USA 
i Francja76, a także Niemcy77.

74 Zoonozy – choroby odzwierzęce, czyli takie które mogą przenieść się ze zwierząt na ludzi. 
75 Assuring food safety and quality…, op.cit.
76 S. Kowalczyk: Bezpieczeństwo i jakość żywności…, op.cit., s. 214-228. 
77 Federal Office of Consumer Protection and Food Safety, <www.bvl.bund.de/EN/Remit/coordinating_node.

html>, (dostęp 23.1.2022).
78 Art. 2 projektowanej ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności…, op.cit. 
79 Stanowisko w sprawie zmiany istniejącego systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce…, op.cit.
80 L. Karpf: Polskie prawo żywnościowe, PZWL, Warszawa 1950, s. 8.

Problem podległości 
nowej inspekcji
Ważnym elementem projektu ustawy 
z 2017 r. jest ustanowienie podległości 
nowej inspekcji ministrowi właściwemu 
do spraw rolnictwa78. Poruszając zagadnie-
nie podległości nowo utworzonej inspekcji 
jednemu z naczelnych organów admini-
stracji rządowej, warto przytoczyć pogląd 
zawarty w stanowisku Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu79, mówiący, że pod-
czas wspomnianej ostatniej próby refor-
my systemu urzędowej kontroli żywności 
z 2017 r. nie wzięto pod uwagę dwóch 
okoliczności: po pierwsze, polskiej tradycji 
rozwoju prawa żywnościowego i urzędo-
wej kontroli żywności, w tym jej podle-
głości ministerialnej, a po drugie, kwe-
stii zaszeregowania związanych z szeroko 
pojętą gospodarką żywnościową działów 
administracji rządowej względem dwóch 
naczelnych organów administracji rządo-
wej, tj. Ministra Zdrowia oraz Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Odnośnie do pierwszej kwestii, od 
1918 r. do 1924 r., nadzór nad żywnością 
był kompetencją Ministra Zdrowia Pu-
blicznego, w latach 1924–1932 Ministra 
Spraw Wewnętrznych, następnie do wrze-
śnia 1939 r. Ministra Opieki Społecznej. 
Od 1945 r. podległość nadzoru nad żywno-
ścią przywrócono Ministrowi Zdrowia80. 
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Na podstawie obowiązującego jeszcze 
po II wojnie światowej rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 
1928 r. o dozorze nad artykułami żywności 
i przedmiotami użytku, Ministrowi Rol-
nictwa i Reform Rolnych podlegał nadzór 
w zakresie m.in. „badania zwierząt rzeź-
nych i mięsa oraz badania części zwierząt 
i wyrobów mięsnych sprowadzanych z za-
granicy”81, który był później rozszerzony 
m.in o nadzór nad zakładami jajczarskimi; 
przetwórstwem jaj, ryb i innych zwierząt 
wodnych oraz mięczaków; pozyskiwaniem, 
transportem i przetwórstwem mleka; miej-
scami przechowywania i składowania wy-
mienionych artykułów pochodzenia zwie-
rzęcego82. Nie zmieniło to wiodącej roli 
ówczesnego Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej. Art. 22 ust. 1 ustawy stano-
wił, że „nadzór zwierzchni nad przestrzega-
niem ustawy i przepisów na jej podstawie 
wydanych sprawował Minister Zdrowia 
i Opieki Społecznej, który działał w po-
rozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej w sprawach za-
strzeżonych do właściwości tego Ministra”. 
Powyższa podległość resortowa wynikała 
z tego, że prawo żywnościowe od począt-
ku swego istnienia było w Polsce trakto-
wane jako dziedzina prawa sanitarnego 

81 Art. 48 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej…, op.cit.
82 Art. 22 ust. 3 pkt 1-3 ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia…, op.cit.
83 K. Stefański: Przepisy o dozorze nad żywnością, nakładem Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, 

Warszawa 1938, s. 11-13.
84 Art. 2 projektowanej Ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności…, op.cit.
85 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.10.2021 w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. poz. 1950). 
86 Zob. art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 oraz art. 23b ust. 1 ustawy z 4.9.1997 o działach administracji rządowej 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1893, ze zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów…, op.cit.
87 Takie zalecenie znajduje się w A. Hadjigeorgiou, E. Soteriades, A. Philalithis, A. Psaroulaki, Y. Tselentis, 

A. Gikas: National food safety systems…, op.cit. s. 105-117.
88 M. Korzycka i P. Wojciechowski: Urzędowa kontrola żywności…, op.cit. s. 13. 

chroniącego zdrowie publiczne83. Jak już 
wyżej wspomniano, projektowana ustawa 
o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa 
Żywności z 29 czerwca 2017 r. miała niemal 
całkowicie przekazać prerogatywy mini-
stra właściwego do spraw zdrowia (obecnie 
Ministra Zdrowia) w zakresie bezpieczeń-
stwa żywności na rzecz ministra właściwe-
go do spraw rolnictwa (obecnie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi)84. 

Co do drugiej kwestii, czyli tego komu 
podlega urzędowa kontroli żywności, wy-
daje się, że ze względu na ustawowe cele 
i zadania administracji, jakie są przypo-
rządkowane Ministrowi Rolnictwa i Roz-
woju Wsi85 w stosunku do podmiotów 
gospodarki żywnościowej, szczególnie 
producentów rolnych (działy admini-
stracji rządowej – rolnictwo, rozwój wsi, 
rynki rolne, rybołówstwo)86, postulowana 
Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa 
Żywności powinna podlegać ministro-
wi właściwemu ds. zdrowia87. Alterna-
tywnie można rozpatrzyć również pro-
ponowaną w literaturze podległość Pre-
zesowi Rady Ministrów88. Niezależnie 
od wyboru pierwszej lub drugiej opcji, 
uzasadnieniem takiego poglądu jest za-
gwarantowanie formalnej niezależności 
od bieżących interesów gospodarczych 
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i politycznych, które nie zawsze muszą iść 
w parze z priorytetowym celem prawa 
żywnościowego, jakim jest ochrona zdro-
wia konsumentów. W wypadku podległo-
ści ministerialnej, chodzi tu o korzystne 
z punktu widzenia transparentności dzia-
łań rozdzielenie instytucjonalne funkcji 
policyjnej administracji, charakterystycz-
nej dla realizacji celów działu admini-
stracji rządowej – zdrowie (sfera „policji 
sanitarnej”), kierowanego przez Ministra 
Zdrowia89, od szeroko pojętej funkcji 
reglamentacyjnej 90, charakterystycznej 
przykładowo dla działów administracji 
rządowej – rolnictwo, rynki rolne, rozwój 
wsi, rybołówstwo, którymi kieruje Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi91. Warto 
podkreślić, że Minister Zdrowia, w odróż-
nieniu od Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, kieruje wyłącznie jednym działem 
administracji rządowej – zdrowie, którego 
zakres przedmiotowy nie jest związany 
ze wsparciem czy promocją podmiotów 
działających na rynku spożywczym92, jak 
ma to miejsce w działach administracji 
rządowej kierowanych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Takie podej-
ście do kwestii podległości naczelnemu 
organowi administracji rządowej przy-
szłej inspekcji bezpieczeństwa żywno-
ści jest zgodne z Zasadami i Wytycznymi 

89 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.8.2020 w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz.U. poz. 1470).

90 Doktrynalny podział funkcji (sfer działania) administracji publicznej, w tym ich nazewnictwa, jest różnie uj-
mowany. Z literatury podręcznikowej można przykładowo wskazać J. Boć: Sfery działań [w:] A. Błaś, J. Boć, 
J. Jeżewski, J. Boć (red.): Nauka administracji, Kolonia Limited 2013, rozdz. V pkt 4 s. 229-234. 

91 § 1 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów…, op.cit
92 Art. 33 ust. 1 ustawy z 4.9.1997 o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1893, ze zm.) 
93 Principles and Gudelines for National Food Control Systems, CAC/GL 82-2013.
94 Sekcja 3, ibid. 
95 Art. 48 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej…, op.cit. 

dla Państwowych Systemów Kontro-
li Żywności Kodeksu Żywnościowego 
FAO/WHO z 2013 r.93 Dokument po-
daje 13 zasad, na których powinien być 
zbudowany państwowy system kontroli 
żywności. W kontekście zagadnienia pod-
ległości inspekcji chodzi o brak sprzeczno-
ści pierwszej zasady wskazującej na ochro-
nę konsumenta, jako podstawowego celu 
(ang. primary goal) systemu urzędowej 
kontroli żywności, z piątą zasadą mówią-
cą o unikaniu niewłaściwych wpływów 
i konfliktów interesów (ang. improper or 
undue influence or conflict of interests)94. 

Niezastąpiony udział ministra właści-
wego ds. rolnictwa w systemie bezpie-
czeństwa żywności, jako podstawowego 
naczelnego organu administracji rządowej 
mającego wpływ na gospodarkę żywnościo-
wą kraju, jest i nadal może być zagwaran-
towany przez jego aktywność prawotwór-
czą, tak jak ma to miejsce już od okresu 
międzywojennego95.

Perspektywy reformy 
polskiego systemu 
Zasługująca na poparcie inicjatywa refor-
my systemu urzędowej kontroli żywności 
powinna zostać poddana analizie w świe-
tle dotychczasowych doświadczeń pro-
cesów legislacyjnych, ukierunkowanych 
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na konsolidację tego systemu. Z jednej 
strony beneficjentem reformy powinni 
być przedsiębiorcy, którzy w konsulta-
cjach społecznych, łącznie z Polską Fede-
racją Producentów Żywności, pozytywnie 
odnoszą się do idei konsolidacji96, zapewne 
ze względu na zwiększenie przewidywalno-
ści w relacjach z organami urzędowej kon-
troli żywności, a z drugiej, korzyści powinni 
odnieść pracownicy struktur inspekcyjnych 
ze względu na precyzyjnie określony za-
kres ich kompetencji nadzorczych. Pełna 
konsolidacja struktur inspekcji urzędowej 
kontroli żywności, biorąc pod uwagę do-
tychczasowe postępy polskich prac legi-
slacyjnych i wielowymiarowość zagadnie-
nia97, będzie zapewne przedsięwzięciem 
długookresowym. Zmiany funkcjonowania 
polskiej urzędowej kontroli można jednak 
podzielić na etapy i rozpatrywać w perspek-
tywie krótko- i długookresowej. 

Perspektywa krótkookresowa

Nie naruszając istotnie struktury do-
tychczasowych inspekcji urzędowej 
kontroli żywności, można w stosunkowo 
krótkim czasie na drodze ustawodaw-
czej uporządkować i uprościć rozdział 
kompetencji w nadzorze nad bezpie-
czeństwem żywności pomiędzy Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną i Inspekcję 
Weterynaryjną. Uregulowania podziałów 

96 N. Maruszewska, M. Miśniakiewicz: O potrzebie konsolidacji…, op.cit. s. 486-496; M. Jabłoński, K. Koź-
miński: Reforma sytemu urzędowej kontroli żywności – trudności w procesie legislacyjnym [w:] Urzędowa 
kontrola żywności – teoria i praktyka, M. Korzycka (red.) i P. Wojciechowski, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2018, s. 76-77 i przywołane tam źródła. 

97 Obszerne przedstawienie poruszonej tematyki: M. Korzycka, P. Wojciechowski, op.cit.
98 Informacja o wynikach kontroli NIK: Bezpieczeństwo żywności…, op.cit., s. 10, 20-23. 
99 D. Al-Kadari, D. Jukes: The food control in Saudi Arabia – Centralizing food control activities, “Food Control” 

No 28/2012, s. 33-46.

kompetencyjnych powinny być przed-
miotem przepisów ustawowych lub roz-
porządzeń, czyli konstytucyjnych źró-
deł polskiego prawa, publikowanych 
w Dzienniku Ustaw, a nie indywidu-
alnych porozumień między organami, 
na które wskazano w Informacji Najwyż-
szej Izby Kontroli98. Nie sprzyja to bo-
wiem transparentności i pewności prawa. 
Jak wykazano wyżej, zakres uprawnień 
dotyczących jakości handlowej żywno-
ści od 1 lipca 2020 r. jest już skupiony 
w jednej inspekcji, czyli Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych, a zatem nie wymaga instytucjo-
nalnych zmian konsolidacyjnych. 

Perspektywa długookresowa

Zasługujące na poparcie postulowane stwo-
rzenie monoinstytucjonalnego systemu 
krajowego systemu urzędowej kontroli 
żywności, jeżeli zostanie sfinalizowane, 
to zapewne w perspektywie wielu lat. Przy-
kładowo, stosunkowo zasobnej finansowo 
Arabii Saudyjskiej, od formalnego powoła-
nia w marcu 2003 r. systemu monoinstytu-
cjonalnego w formie Saudyjskiego Urzędu 
ds. Żywności i Leków (Saudi Food and 
Drug Authority), przez 9 lat nie udało się 
zakończyć fazy przejściowej budowy no-
wego systemu99. Jak wskazują rezultaty do-
tychczasowych procesów konsolidacyjnych 
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innych państw, dużą popularność zyskał 
system zintegrowany, który – jak się wyda-
je – byłby do osiągnięcia w perspektywie 
średniookresowej. 

Należy zatem dokładnie przeanalizo-
wać zyski i straty związane z każdym 
stopniem konsolidacji dotychczasowej 
struktury systemu polskich organów 
urzędowej kontroli żywności. Posiłku-
jąc się dorobkiem nauki administracji, 
„do kryteriów doboru właściwej struk-
tury można zaliczyć: jasność konstruk-
cji, oszczędność wysiłków potrzebnych 
do utrzymania kontroli i minimalizowa-
nia tarć, ukierunkowanie na wyniki, zro-
zumienie zadań cząstkowych i całości, 
odniesienie decyzji podejmowanych moż-
liwie na najniższych szczeblach do właści-
wych problemów, trwałość, utrwalenie 
rozwoju i samoodnowę”100. Interesujące 
w tej materii mogą być doświadczenia 
innych państw, które wcześniej od Polski 
podjęły działania konsolidujące. Chodzi 
tu nie tylko o wspomniany bilans zy-
sków i strat (analiza SWOT), ale rów-
nież o wcześniej poruszone ramy czasowe 
tych przekształceń. 

Uwarunkowania rynkowe reformy 
Jednym z celów przeprowadzenia re-
formy urzędowej kontroli żywności 
jest zmniejszenie obciążeń administra-
cyjnych podmiotów nadzorowanych, 
które działają na rynkach żywnościowych. 
Oznacza to, że jej beneficjentami będą 

100 J. A. F. Stoner, C. Wankel: Kierowanie, Warszawa 1992, s. 222, cyt. za J. Łukasiewicz: Zarys nauki o admi-
nistracji, LexisNexis, Warszawa, 2005, s. 164. 

101 L. J. Unnevehr: Food safety as a global public good, “Agricultural Economics” No 37/2007, s. 149-158.
102 Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2020, GUS 2021, (dostęp 20.1.2022).

zarówno konsumenci, jak i inne podmioty, 
które tworzą sektor żywnościowy. Stąd 
też, dla przedstawienia pełniejszego ob-
razu oddziaływań reformy, warto przyj-
rzeć się uwarunkowaniom rynkowym, 
a zwłaszcza sytuacji strony kontrolowanej. 
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności 
należy traktować jako rodzaj dobra pu-
blicznego101, które jest efektem działań 
zróżnicowanej grupy podmiotów tworzą-
cych sektor żywnościowy oraz oddzia-
ływań, występujących pomiędzy nimi. 
Złożoność podmiotową rynków żywno-
ściowych przedstawiono na rysunku 2, 
s. 45. Wszystkie ogniwa tworzące sektor 
żywnościowy są ze sobą ściśle powiązane, 
a jednocześnie reprezentują bardzo zróż-
nicowaną siłę rynkową i podlegają różno-
rodnym trendom. Trzeba też podkreślić, 
że podmioty występujące w poszczegól-
nych ogniwach łańcucha żywnościowe-
go w różnym stopniu podlegają rygorom 
prawnym. W najmniejszym stopniu do-
tyczą one gospodarstw rolnych, są nato-
miast bardziej rozbudowane w stosunku 
do przetwórstwa żywności oraz handlu 
detalicznego. Myśląc o trendach wystę-
pujących obecnie na rynkach żywnościo-
wych w Polsce, można wskazać na zna-
czące przemiany strukturalne rolnictwa, 
głównie zmniejszanie się liczby gospo-
darstw oraz postępującą koncentrację102, 
ale też profesjonalizację gospodarstw rol-
nych, która przejawia się w coraz inten-
sywniejszych powiązaniach z rynkiem. 
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Mamy do czynienia z polaryzacją ogni-
wa przetwórstwa żywności – jednocze-
snym występowaniu dużych podmiotów 
oraz przedsiębiorstw mikro- i małych. 
Handel detaliczny żywnością w Polsce 
od wielu lat cechuje się dużym udziałem 
przedsiębiorstw zagranicznych. Mamy 
też do czynienia z kurczeniem się tra-
dycyjnych formatów handlu detaliczne-
go oraz wzrostem udziałów rynkowych 
formatów określanych umownie jako no-
woczesne (np. hiper- i supermarkety). 
Wśród konsumentów mamy do czynie-
nia z dużą dynamiką i różnorodnością 
trendów konsumpcyjnych oraz zmiana-
mi demograficznymi, które także kształ-
tują konsum pcję żywności, a oddziały-
wanie to będzie się nasilać w przyszłości. 

W każdym ogniwie łańcucha żywnościo-
wego współegzystują w układach koopera-
cyjnych, jak i konkurencyjnych podmioty 
o odmiennych cechach; powszechne jest 
też zjawisko asymetrii siły rynkowej103. Bar-
dzo istotnym elementem sektora żywno-
ściowego jest też oddziaływanie instytucji 
publicznych oraz ekonomicznych. Zjawiska 
i więzi międzyorganizacyjne w sektorze 
żywnościowym muszą być uwzględnione 
przy przebudowie sytemu kontroli żyw-
ności. Można na przykład zwrócić uwagę 
na przemieszczanie się ryzyka związanego 
z jakością surowca w górę łańcucha żyw-
nościowego oraz siłę przetargową poszcze-
gólnych podmiotów, a tym samym możli-
wość odziaływania na inne podmioty rynku. 

103 M. Gazdecki: Factors of business relationships change in agribusiness input distribution channel: The case of 
Polish market, “IMP Journal” No 12/2018, s. 567-582; M. Gazdecki, E. Goryńska-Goldmann: Relationships 
on Food Markets – Consumers’ Perspective. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2018.

104 Stanowisko w sprawie zmiany istniejącego systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce…, op.cit. 

Należy też pamiętać o powiązaniach, które 
występują pomiędzy podmiotami rynku 
a organami kontroli. Można więc ogólnie 
stwierdzić, że – uwarunkowania rynkowe 
i podmiotowe wyznaczać mogą kierunki 
zmian oraz warunkować akceptację wpro-
wadzanych reform wśród uczestników sys-
temu.

W dalszej części zostaną przedstawione 
rozważania dotyczące działalności przed-
siębiorstw przetwórstwa żywności, rela-
cji międzyorganizacyjnych organów kon-
trolujących i podmiotów kontrolowanych 
oraz postaw konsumenckich, które mogą 
mieć wpływ na reformę instytucjonalnej, 
urzędowej kontroli żywności. Należy po-
traktować je jako propozycje kierunków, 
przyszłych badań i analiz, które będą wy-
magać rozszerzenia, a powinny poprze-
dzić reformę. Materiały, które posłużyły 
do przygotowania poniższych rozważań 
zostały zebrane w trakcie wywiadów po-
głębionych przeprowadzonych z przedsta-
wicielami przedsiębiorstw. Wykorzystano 
również elementy opracowania „Stanowi-
sko w sprawie zmiany istniejącego systemu 
kontroli bezpieczeństwa żywności w Pol-
sce. Stanowisko Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu”104.

Przedsiębiorstwa branży spożywczej

Osoby zarządzające przedsiębiorstwami 
branży spożywczej podkreślają potrze-
bę przeprowadzania kontroli żywności. 
Wskazują też na dużą odpowiedzialność 
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jaka spoczywa na przedsiębiorcach w kon-
tekście zapewnienia bezpieczeństwa 
żywności. Jednak z drugiej strony, wielu 
z nich postrzega elementy systemu kon-
troli jako czynniki ograniczające swobodę 
funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Odnosząc się do tworzenia bezpieczeń-
stwa żywności, praktycy życia gospodar-
czego wskazują, że wymaga ono nakładów 
finansowych oraz budowania świadomości 
wśród pracowników sektora – np. w za-
kresie zagrożeń zdrowotnych czy wpły-
wów środowiskowych. W tym procesie 
bardzo istotne będzie zaangażowanie kadry 
kierowniczej, ale potrzebne jest również 
wsparcie instytucjonalne. Sugeruje to, 
że system zapewnienia bezpieczeństwa 
żywności powinien obejmować zarówno 
instytucje kontrolne, jak i jednostki wspie-
rające przedsiębiorców, które pełniłyby 
funkcje doradcze lub szkoleniowe. Mo-
głoby to wpłynąć na podniesienie efek-
tywności całego systemu. Okazuje się bo-
wiem, że w obliczu złożonych przepisów 
oraz rozbudowanej struktury systemu, 
wielu przedsiębiorców zgłasza problemy 

dotyczące na przykład niewystraczającej 
wiedzy.

Ważnym problemem zgłaszanym przez 
przedsiębiorców są też kwestie infra-
struktury technicznej i jej niskiej jako-
ści. Niewłaściwy stan budynków, sprzętu, 
maszyn i urządzeń utrudnia, a czasami 
uniemożliwia zapewnienie właściwego 
poziomu bezpieczeństwa produkowa-
nej i wprowadzanej do obrotu żywno-
ści. W tym kontekście należy podkreślić 
znaczenie przeglądów okresowych i bie-
żącej kontroli stanu technicznego maszyn 
i urządzeń, zaostrzenie reżimu techno-
logicznego. Z drugiej strony można roz-
ważyć wspieranie inwestycji, służących 
poprawie infrastruktury, co ułatwiłoby 
osiągnięcie odpowiedniego poziomu bez-
pieczeństwa żywności.

Relacje międzyorganizacyjne 
kontrolujących i kontrolowanych
Uwzględnienie w łańcuchach żywnościo-
wych instytucji publicznych oraz powią-
zań, które występują pomiędzy podmiota-
mi komercyjnymi i publicznymi powoduje, 

Rysunek 2. Struktura podmiotów rynków żywnościowych

Źródło: Opracowanie własne.
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że sektor żywnościowy należy analizować 
biorąc pod uwagę podejście interakcyjne 
i sieciowe105. Można tu mówić o układach, 
które występują pomiędzy przedsiębior-
stwami, pomiędzy przedsiębiorstwami 
a instytucjami oraz pomiędzy instytucja-
mi. Relacje, które występują w ramach 
tych układów oddziałują na poziom za-
pewnienia bezpieczeństwa produktów 
żywnościowych. 

Wyzwania, które wynikają z powiązań 
międzyorganizacyjnych dla systemów 
bezpieczeństwa żywności przedstawio-
no na rysunku 3.

Wykorzystywanie elementów dotyczą-
cych bezpieczeństwa żywności w walce 
konkurencyjnej może mieć pozytywne i ne-
gatywne skutki. Z jednej strony, prowadzić 

105 H. Hakansson, A. Waluszewski: “Thick or thin”? Policy and the different conceptualisations of business  
interaction patterns, “Journal of Business & Industrial Marketing” No 35(11)/2020, s. 1849-59.

do uzyskania żywności wysokiej jakości, 
jednak z drugiej, przy występowaniu asy-
metrii siły rynkowej, która jest charaktery-
styczna dla rynków żywnościowych, może 
służyć konkurencji wyłącznie cenowej, pro-
wadzonej przez podmioty słabsze. Może 
też zakłócać mechanizm rynkowy.

Dla zapewnienia sprawności systemu 
bezpieczeństwa żywności jest ważne, jak 
postrzegane są instytucje kontrolujące 
przez firmy przetwórcze. Wśród przedsię-
biorców występują często opinie o niewy-
starczającej znajomości procesów techno-
logicznych przez kontrolerów. W dłuższym 
okresie prowadzi to do spadku zaufania do 
instytucji. Podnoszony jest też brak wspar-
cia ze strony systemu i zgłaszana potrzeba 
rozwinięcia funkcji doradczych, co wynika 

Rysunek 3. Wyzwania dla systemów bezpieczeństwa żywności wynikające z relacji  
międzyorganizacyjnych

Rodzaj powiązania Ograniczenia/wyzwania

Przedsiębiorstwo
– przedsiębiorstwo

Pozainstytucjonalne systemy jakości i bezpieczeństwa żywności 
jako narzędzie konkurowania.
Przenoszenie kosztów utrzymania jakości i bezpieczeństwa żywności 
na podmioty rynku o mniejszej sile przetargowej.

Przedsiębiorstwo
– instytucja

Brak zaufania do instytucji kontrolujących.
Przewaga działań interwencyjnych nad prewencyjnymi.
Występowanie wyłącznie funkcji kontrolno-nadzorujących, brak funkcji 
doradczo-szkoleniowych ze strony systemu.
Nadmiernie rozbudowana administracja.
Zróżnicowanie wymogów formalnych pomiędzy różnymi jednostkami 
kontrolnymi.

Instytucja 
– instytucja

Mała współpraca pomiędzy instytucjami kontrolującymi.
Nakładanie się kompetencji instytucji kontrolujących.

Źródło: Na podstawie Stanowiska w sprawie zmiany istniejącego systemu kontroli bezpieczeństwa żyw-
ności w Polsce..., op.cit.
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z chęci uzupełnienia wiedzy przez przed-
siębiorców. Doradztwo nie należy bowiem 
do zadań organów kontroli. Głosy przedsię-
biorców nasuwają pytania o wprowadzenie 
do systemu bezpieczeństwa funkcji do-
radczej, o której była mowa już wcześniej. 

Firmy przemysłu spożywczego borykają 
się również z rozbudowanymi wymogami 
formalnymi i administracyjnymi, nakła-
daniem się kompetencji lub lukami kom-
petencyjnymi.

Postawy i rola konsumentów
Badania prowadzone wśród polskich kon-
sumentów wskazują, że nie mają oni pełnej 
świadomości swoich praw ani wystarczają-
cej wiedzy na temat zasad zwiększających 
bezpieczeństwo żywności106. Z drugiej jed-
nak strony należy podkreślić, że obserwu-
je się wzrost zainteresowania konsumen-
tów tymi zagadnieniami. Niektóre badania 
wskazują, że konsumenci są zaniepokojeni 
bezpieczeństwem żywności, w szczególno-
ści naturalnymi zanieczyszczeniami (miko-
toksyny, metale ciężkie), agrochemikaliami 
(pestycydy, azotany), środkami i lekami 
weterynaryjnymi (antybiotyki, hormony), 
materiałami opakowaniowymi i nowymi 
technikami przetwarzania żywności107. 
Konsumenci o wysokim poziomie świado-
mości mają duże wymagania wobec produk-
tów dostępnych na rynku. Ich zaspokojenie 
staje się priorytetem dla przedsiębiorstw. 

106 A. Kowalska: Wiedza konsumentów na temat bezpieczeństwa żywności i stosowane przez nich sposoby 
ograniczania ryzyka zagrożenia, „Handel Wewnętrzny” nr 2/2018, s. 246-260.

107 T.M. Ha, S. Shakur, K.H.P. Do: Consumer concern about food safety in Hanoi,Vietnam, “Food Control”, 
2019 (doi.org/10.1016/J.FOODCONT.2018.11.031); E. Goryńska-Goldmann, P. Ratajczak: Świadomość 
żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów, „Journal of Agribusiness and Rural Development”  
nr 4/ 2010, s. 41-48; 24. M. Rożen, J. Buda: Zachowania polskich konsumentów na rynku produktów spo-
żywczych, „ABR SESTA”, lipiec 2020, <http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,268,1472,127,1,za-
chowania-polskich-konsumentow-na-rynku-produktow-spozywczych-raport-z-badania.html>.

Konsumenci mogą w ten sposób wspierać 
system zapewnienia bezpieczeństwa żyw-
ności i instytucje, które go tworzą.

Uwagi podsumowujące
Z dotychczasowych doświadczeń Polski, 
podobnie jak innych państw, wynika, że re-
formowanie struktury instytucjonalnej 
systemu urzędowej kontroli żywności, po-
mimo prawidłowo zdefiniowanego kie-
runku jakim jest konsolidacja dotychcza-
sowych jednostek administracyjnych, jest 
procesem długotrwałym, m.in. ze względu 
na szeroki i różnorodny zakres przedmio-
towy działalności podlegającej kontroli.

Należy dokładnie przeanalizować po-
tencjalne zyski i straty w sferze sprawności 
i skuteczności nowej struktury organów (in-
spekcji), w wymiarze ekonomicznym i spo-
łecznym, jakie mogą być związane z każ-
dym stopniem konsolidacji dotychczaso-
wej struktury systemu polskich organów 
urzędowej kontroli żywności. Posiłkując 
się dorobkiem nauki administracji, warto 
mieć na względzie, że „do kryteriów do-
boru właściwej struktury można zaliczyć: 
jasność konstrukcji, oszczędność wysiłków 
potrzebnych do utrzymania kontroli i mini-
malizowania tarć, ukierunkowanie na wyni-
ki, zrozumienie zadań cząstkowych i całości, 
odniesienie decyzji podejmowanych możli-
wie na najniższych szczeblach do właściwych 
problemów, trwałość, utrwalenie rozwoju 
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i samoodnowę”108. Osiągnięcie najwyższe-
go stopnia konsolidacji w postaci systemu 
monoinstytucjonalnego, jako skrajnego prze-
ciwieństwa dotychczasowej rozproszonej 
struktury, może być zatem poprzedzone 
etapami przejściowymi, polegającymi naj-
pierw na uporządkowaniu podziału kom-
petencji w ramach istniejących inspekcji, 
a następnie stworzeniu systemu zintegrowa-
nego. Jak wskazuje Jan Boć, skutki reformy 
administracji publicznej mogą być oceniane 
dopiero po pewnym czasie, bowiem ogra-
niczone są możliwości zebrania przesłanek 
reform w „jakimś systemie mającym zna-
czenie prospektywne, a nie tylko historycz-
ne”109. Dlatego, biorąc pod uwagę możliwość 
stopniowego dochodzenia do postulowanego 
modelu monoinstytucjonalnego, może się 
okazać, że model pośredni, czyli zintegro-
wany (z instytucją wiodącą), będzie wystar-
czający, abyuzyskać zakładany główny cel 
reorganizacji, czyli zwiększenie skuteczności 
sprawowanego nadzoru nad podmiotami 
działającymi na rynku spożywczym. 

Ze względu na podstawowy cel prawa 
żywnościowego, jakim jest ochrona zdrowia 
ludzkiego, wydaje się, że nowo powstałe 

108 J. A. F. Stoner, C. Wankel: Kierowanie…, op.cit. s. 164. 
109 J. Boć: Struktury…, op.cit. s. 192. 

struktury polskiej urzędowej kontroli po-
winny podlegać ministrowi ds. zdrowia 
lub Prezesowi Rady Ministrów. 

Przygotowanie reformy systemu wyma-
ga kompleksowego spojrzenia na podmioty 
tworzące sektor żywnościowy i powiązania 
występujące pomiędzy nimi. Należy rozwa-
żyć rozwinięcie funkcji edukacyjno-dorad-
czej w ramach szeroko rozumianego systemu 
bezpieczeństwa żywności oraz wykorzystać 
potencjał rynkowy konsumentów jako czyn-
nik wspierający instytucje sprawujące nad-
zór nad produkcją żywności i jej obrotem.

dr inż. MACIEJ TACZANOWSKI,
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,  
Katedra Zarządzania Jakością  
i Bezpieczeństwem Żywności,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
dr MICHAŁ GAZDECKI,
dr ELŻBIETA GORYŃSKA-GOLDMANN,
dr ANNA WIELICKA-REGULSKA,
Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii 
i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Słowa kluczowe: system bezpieczeństwa żywności, reforma systemu, organy urzędowej kontroli 
żywności, zdrowie, konsument, sektor żywnościowy
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ABSTRACT
Conditions of the Reform of Institutional Structure of Official Food Control  
– Need for Systemic Changes in Poland
The alarming results of the audits conducted by NIK over the last years in the area of 
food safety, stemming from the lack of a consistent and effective system for supervision 
of the safety of food production and distribution, have become an inspiration for reconsi-
dering potential options of consolidating the structure of the Polish bodies dealing with 
official food control. The long-term objective is to provide for a single institution that 
would supervise all, or at least the majority of, elements of the varied food-related law, 
with a view to, on the one hand, improving the effectiveness of the entities that operate 
on the food market, and, on the other hand, diminishing the administrative burden of 
these entities, e.g. through reducing the number of bodies that supervise their economic 
activity with regard to health protection and other interests of consumers. Despite the 
consensus of the scientific circles, public administration and entrepreneur organisations 
as for the said objective of the reform, it has not been implemented for many years, among 
others due to the broad scope of the problem. Furthermore, for many years the issue of 
the supervision of a new inspectorate or its central body has been discussed. There are 
proposals to make it subordinate to the minister of health, who in Poland coordinates 
food safety, or to the Prime Minister, instead of the subordination to the minister of 
agriculture, which has been set forth, among others, in the latest draft law. 
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Polski system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest wieloinsty-
tucjonalny. Powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywno-
ści, dzięki konsolidacji Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i  Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Arty-
kułów Rolno-Spożywczych oraz  przeniesienie do  nowego podmiotu 
części zadań z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej, 
a w zakresie dotyczącym kontroli stosowania i składowania nawozów 
także  zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, posłużyłoby ujednolice-
niu procesów kontrolnych i  monitorujących, ograniczyło niejasności 
kompetencyjne i decyzyjne oraz poprawiło bezpieczeństwo żywności 
w Polsce. Biorąc pod uwagę wyniki kontroli przeprowadzonych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli oraz audytów Dyrekcji Generalnej ds. Zdro-
wia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej, jak również ob-
serwacje własne, przedstawiono celowość zmian istniejącego systemu 
kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce.

Celowość zmiany systemu 
kontroli bezpieczeństwa żywności

Na podstawie kontroli NIK, audytów KE i badań własnych

WŁADYSŁAW MIGDAŁ Z ZESPOŁEM1

Potrzeby biologiczne (potrzeby fizjologicz-
ne, jedzenie, picie, brak bólu) oraz bezpie-
czeństwo należą do podstawowych po-
trzeb człowieka, których zaspokojenie jest 

1 Opracowanie przygotował zespół pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:  
dr hab. inż. Piotr Gębczyński, prof. URK; dr hab. inż. Jacek Słupski, prof. URK; dr inż. Małgorzata Tabaszew-
ska, prof. URK; dr inż. Dorota Litwinek; dr. inż. Daniel Żmudziński; mgr inż. Katarzyna Petka; dr. hab. inż. 
Monika Wszołek; dr inż. Łukasz Migdał, pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Migdała.

2 A. H. Maslow: Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

podstawą jego życia i funkcjonowania2. 
Ich połączenie, oznaczające zapewnienie 
bezpiecznej żywności, powinno być prio-
rytetem, gdyż decyduje o zdrowiu i życiu 
człowieka. Bezpieczeństwo, wartość od-
żywcza oraz cechy sensoryczne składają się 
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na kompleksowe pojęcie, jakim jest jakość 
żywności food quality and safety3. Zarów-
no wartość biologiczna (zaspokajanie po-
trzeb organizmu związanych z przemiana-
mi metabolicznymi), jak i bezpieczeństwo 
zdrowotne (brak zagrożeń mechanicznych, 
chemicznych i mikrobiologicznych), skła-
dają się na zdrowotność żywności4. Zmiana 
jakości żywności, a zatem i jej bezpieczeń-
stwo, może mieć miejsce na każdym eta-
pie produkcji surowców, procesów prze-
twarzania, przechowywania, transportu 
i handlu, stąd konieczność istnienia regu-
lacji prawnych, rozporządzeń UE i ustaw, 
mających zapewnić jakość i bezpieczeń-
stwo żywności.

Komisja Europejska 20 maja 2020 r. 
przedstawiła swoją strategię „od pola do 
stołu” jako jedno z kluczowych działań 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu5 
(ang. European Green Deal). Priorytetem 
strategii jest nie tylko bezpieczeństwo 
żywnościowe. Ma ona również zapew-
nić wystarczającą ilość żywności bogatej 
w składniki odżywcze i adekwatnej ceno-
wo do jakości6. Strategia „od pola do stołu” 

3 N. Baryłko-Pikielna: Konsument a jakość żywności, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” nr 4/1995, s. 3-10.
4 J. Gawęcki T. Mossor-Pietraszewska (red.): Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
5 Strategia rozwoju, która jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i procesy degradacji środowiska.
6 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicz-

no-Społecznego i Komitetu Regionów. Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego 
i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, Bruksela, 20.5.2020 r., COM(2020) 381 final.

7 W. Migdał, Ł. Migdał: Od pola do stołu – wymagania konsumentów w stosunku do rolników, „Żywność.  
Nauka. Technologia. Jakość” (w druku). 

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z 15.3.2017 w sprawie kontroli urzędo-
wych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościo-
wego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony 
roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, 
(WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 
2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/ WE, 
1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 

ma priorytety zbieżne z wymaganiami kon-
sumentów. Należą do nich:

 • bezpieczeństwo żywnościowe;
 • zrównoważona produkcja żywności 

(ograniczenie stosowania pestycydów, 
nawozów i środków przeciwdrobnoustro-
jowych oraz zwiększenie produkcji eko-
logicznej);

 • propagowanie bardziej zrównoważonej 
konsumpcji żywności i zdrowego odżywia-
nia przez odejście od affluenzy (grypy kon-
sumpcji – stan przesytu) na rzecz etnocen-
tryzmu (patriotyzmu) konsumenckiego;

 • ograniczenie strat żywności i jej mar-
notrawienia;

 • przeciwdziałanie fałszowaniu żywności 
w łańcuchu dostaw;

 • poprawa dobrostanu zwierząt – szcze-
gólnie zwierząt gospodarskich7.

Wprawdzie za jakość żywności na rynku 
odpowiada jej producent lub wprowadza-
jący dany produkt żywnościowy na rynek, 
jednak na każdym etapie produkcji, prze-
twarzania i dystrybucji urzędowe kontrole 
mają dotyczyć jej jakości, bezpieczeństwa 
oraz ochrony interesów konsumentów8. 
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Tym bardziej, że globalizacja i liberalizacja 
rynku żywności oraz działania podmiotów 
rynkowych, mające na celu zwiększenie 
ich finansowych korzyści kosztem konsu-
mentów, stały się zagrożeniem dla bezpie-
czeństwa żywności9. Starając się je zacho-
wać, każde państwo organizuje urzędową 
kontrolę żywności.

W Polsce już w roku 1928 istniało roz-
porządzenie Prezydenta Rzeczypospoli-
tej o dozorze nad artykułami żywności 
i przedmiotami użytku10. Z mocą ustawy, 
z późniejszymi zmianami, obowiązywało 
ono aż do 1971r.

Ustawa o warunkach zdrowotnych 
żywności i żywienia11, uchwalona 25 li-
stopada 1970 r., a znowelizowana 6 listo-
pada 1992 r.12, obowiązywała od 30 marca 
1971 r. do 23 września 2001 r.13 Ustawa 
o warunkach zdrowotnych żywności i ży-
wienia14 została uchwalona 11 maja 2001 r., 
zaś ustawa o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia15 – 25 sierpnia 2006 r. W usta-
wie z 2006 r. pojęcie „jakość zdrowotna” 
zastąpiono rozszerzonym pojęciem – „bez-
pieczeństwo żywności”, które zdefiniowa-
no jako „ogół warunków, które muszą być 

90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (roz-
porządzenie w sprawie kontroli urzędowych), Dz.U. UE z 7.04.2014 r., L.95/1.

9 S. Kowalczyk: Wolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji (Free market and food safety in the 
era of globalization), „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, 4/2017, s. 15-27.

10 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.3.1928 o dozorze nad artykułami żywności i przedmio-
tami użytku (Dz.U. z 1928 nr 36 poz. 343).

11 Ustawa z 25.11.1970 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 1970 r. nr 29 poz. 245).
12 Dz.U. z 1992 r. nr 91 poz. 456.
13 Patrz przyp. 12.
14 Ustawa z 11.5.2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2001 nr 63 poz. 634).
15 Ustawa z 25.8.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021, ze zm).
16 Art. 3 ust. 3 pkt 5 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, op.cit. 
17 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2002 ustanawiające ogólne 

zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE. L 31 z 1.2.2002). 

spełnione, dotyczących w szczególności 
stosowanych substancji dodatkowych i aro-
matów, poziomów substancji zanieczysz-
czających, pozostałości pestycydów, wa-
runków napromieniowania żywności, cech 
organoleptycznych i działań, które muszą 
być podejmowane na wszystkich etapach 
produkcji lub obrotu żywnością w celu za-
pewnienia zdrowia i życia człowieka”16.

1 maja 2004 r. Polska stała się państwem 
członkowskim Unii Europejskiej, w której 
nadrzędnym aktem prawnym w dziedzinie 
żywności i żywienia jest rozporządzenie 
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające 
ogólne zasady i wymagania prawa żywno-
ściowego, powołujące Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz usta-
nawiające procedury w sprawie bezpie-
czeństwa żywności17. Zapewnia ono ujed-
nolicenie zasad i procedur, aby wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa żywności były 
w państwach członkowskich podobne. Na-
tomiast 29 kwietnia 2004 r. ukazało się 
rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
kontroli urzędowych przeprowadzanych 
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w celu sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobro-
stanu zwierząt18. W 2017 r. zastąpiono 
je nowym aktem prawnym i od 14 grud-
nia 2019 r. urzędowa kontrola żywno-
ści na szczeblu unijnym jest regulowana 
rozporządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2017/625 z 15 marca 
2017 r.19 Jego celem jest ustanowienie 
jednolitych unijnych ram, określających 
sposób organizacji kontroli urzędowych 
w całym łańcuchu rolno-spożywczym, 
z uwzględnieniem przepisów zawartych 
w rozporządzeniu Parlamentu Europej-
skiego i Rady – nr 882/2004 z 29 kwietnia 
2004 r. oraz w prawodawstwie sektoro-
wym. Według Organizacji ds. Żywności 
i Rolnictwa (FAO) oraz Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO), ze względu 
na stopień organizacji i instytucjonalnego 
zintegrowania systemu nadzoru nad bez-
pieczeństwem żywności, można wyróżnić 
trzy podstawowe modele systemu: wie-
loinstytucjonalny, monoinstytucjonalny 
i zintegrowany20. Polski system nadzoru 
nad bezpieczeństwem żywności jest wielo-
instytucjonalny, tworzy go pięć inspekcji:

18 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 w sprawie kontroli urzędo-
wych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 161/1 z 30.4.2004).

19 Patrz przyp. 8.
20 FAO/WHO: Assuring food safety and quality: Guidelines for Strengthening National Food Control Systems, 

Roma 2003, <http:// www.fao.org/3/y8705e/y8705e00.htm>.
21 Ustawa z 14.3.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195).
22 Ustawa z 29.1.2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1077, ze zm).
23 Ustawa z 21.12.2000 o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2001 r. nr 5 poz. 44).
24 Ustawa z 13.2.2020 o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 425).
25 Ustawa z 15.12.2000 o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. nr 4 poz. 25).
26 A. Serlikowska: Rozproszenie kompetencji krajowych organów, Wdrażanie unijnej reformy urzędowej kontroli 

żywności, „Kontrola Państwowa” nr 6/2019, s. 29-44.
27 Ustawa z 27.8.2003 o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz.U. z 2003 r. nr 165 poz. 1590).

1. Państwowa Inspekcja Sanitarna21,
2. Inspekcja Weterynaryjna22,
3. Inspekcja Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych23,
4. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa24,
5. Inspekcja Handlowa25.

Należy ponadto wymienić tzw. inspekcje 
resortowe, Inspekcję Ochrony Środowi-
ska oraz Prezesa Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów. Pod pojęciem 
inspekcji resortowych należy rozumieć 
także Państwową Inspekcję Sanitarną Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, Wojskową Inspekcję Sanitarną 
oraz Wojskową Inspekcję Weterynaryjną26.

Ze względu na ochronę tzw. zewnętrznej 
granicy Unii Europejskiej na szczególną 
uwagę zasługuje weterynaryjna kontrola 
graniczna i graniczna kontrola sanitarna. 
Weterynaryjna kontrola graniczna oznacza 
kontrolę przeprowadzaną przez urzędo-
wych lekarzy weterynarii w granicznych 
posterunkach kontroli, zgodnie z ustawą 
z 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kon-
troli granicznej27. Polega ona na kontroli 
dokumentów, kontroli identyfikacyjnej 
oraz bezpośredniej zwierząt i produktów 



Nr 1/styczeń-luty/2022 55 – 55 –

Celowość zmiany systemu kontroli bezpieczeństwa żywności   kontrola i audyt

(pochodzenia zwierzęcego, materiału bio-
logicznego, produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego, produktów pochod-
nych, siana i słomy, produktów złożonych, 
paszy niepochodzącej od zwierząt)28.

Graniczne kontrole sanitarne są przepro-
wadzane przez państwowych granicznych 
inspektorów sanitarnych na przejściach 
granicznych oraz przez państwowych 
powiatowych inspektorów sanitarnych 
lub państwowych granicznych inspekto-
rów sanitarnych właściwych ze względu 
na miejsce przeznaczenia towarów, sie-
dzibę importera albo odbiorcy towarów29. 
Obejmują:

 • żywność pochodzenia niezwierzęcego 
oraz materiały lub wyroby przeznaczo-
ne do kontaktu z żywnością, przywożone 
z państw trzecich;

 • żywność pochodzenia niezwierzęcego 
oraz materiały lub wyroby przeznaczo-
ne do kontaktu z żywnością, wprowa-
dzone na terytorium Unii Europejskiej 
przez przejście graniczne leżące na tery-
torium innego państwa członkowskiego 
UE i niepoddane w tym państwie gra-
nicznej kontroli sanitarnej, obejmowane 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
procedurą celną, z którą wiąże się dopusz-
czenie do obrotu;

 • żywność pochodzenia niezwierzęcego 
oraz materiały lub wyroby przeznaczone 
do kontaktu z żywnością, wywożone z te-
rytorium Unii Europejskiej, na podstawie 
wniosku o dokonanie granicznej kontroli 

28 ibid.
29 Dz.U. z 2020 r. poz. 2021, ze zm., art. 80.
30 Tamże, art. 79, pkt. 1-4.
31 Ustawa z 27.8.2009 o Służbie Celnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 990).

sanitarnej podmiotu działającego na rynku 
spożywczym odpowiedzialnego za te to-
wary lub na podstawie powiadomienia 
organu celnego30.

Pośrednio zaangażowana w kontrolę 
żywności jest również Służba Celno-Skar-
bowa, która odpowiada za realizację polity-
ki celnej państwa, w tym także w zakresie 
dotyczącym przywozu i wywozu artyku-
łów żywnościowych31. Ponadto system ten 
uzupełniają dwie instytucje prowadzące 
w ramach swoich kompetencji badania 
w zakresie bezpieczeństwa żywności:
1. Państwowy Instytut Weterynaryjny 
– Państwowy Instytut Badawczy – nad-
zór nad Instytutem sprawuje minister 
właściwy do spraw rolnictwa;
2. Narodowy Instytut Zdrowia Publiczne-
go – Państwowy Zakład Higieny – Państwo-
wy Instytut Badawczy, NIZP PZH–PIB 
(powołany do życia 21 listopada 1918 roku 
jako Państwowy Centralny Zakład Epide-
miologiczny, w 1923 roku przemianowany 
na Państwowy Zakład Higieny – PZH), 
w skład którego od lutego 2020 roku wcho-
dzi Instytut Żywności i Żywienia – nadzór 
nad działalnością NIZP PZH–PIB sprawuje 
minister właściwy do spraw zdrowia.

Nie można zapominać o uczelniach i in-
stytutach naukowych, które co prawda nie 
są włączone do systemu nadzoru nad bez-
pieczeństwem żywności, ale prowadzą ba-
dania dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Dodatkowo, poważnym problemem pol-
skiego systemu bezpieczeństwa żywności 
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jest to, że służby nadzoru podlegają różnym 
organom i charakteryzują się zróżnicowa-
ną strukturą:
1. Inspekcja Weterynaryjna podlega Mini-
strowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – posiada 
strukturę trzypoziomową.
2. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa podlega Ministrowi Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi – charakteryzuje 
się strukturą dwupoziomową.
3. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych podlega Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – posiada struk-
turę dwupoziomową.
4. Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega 
Ministrowi Zdrowia – charakteryzuje się 
strukturą trzypoziomową.
5. Inspekcja Handlowa – Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów (prezes 
UOKiK kieruje Inspekcją Handlową) 
podlega Prezesowi Rady Ministrów – In-
spekcja Handlowa ma strukturę dwupo-
ziomową32.

Za jakość zdrowotną (bezpieczeństwo 
żywności) odpowiadają Państwowa In-
spekcja Sanitarna oraz Inspekcja Wete-
rynaryjna, natomiast za jakość handlową: 
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych, Inspekcja Handlo-
wa oraz Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa33. Rozproszenie 
i podział kompetencyjny nie wpływa-
ją korzystnie na spójność i efektyw-
ność działań wymienionych instytucji 

32 Informacja o wynikach kontroli NIK: Bezpieczeństwo żywności, nr. ewid. 176/2019/P/19/084/LLO; Analiza systemowa 
NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian, nr ewid. 198/2020/
megainfo/LLO.

33 Analiza systemowa NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce…, op.cit.
34 A. Hadjigeorgiou, E. Soteriades, A. Philalithis, A. Psaroulaki, Y. Tselentis, A. Gikas: National Food Safety Systems 

in the European Union: A Comparative Survey, “International Journal of Food Studies” nr 2/2013, s. 105-117.

w ramach systemu bezpieczeństwa żyw-
ności. Ponadto, niejednorodna struktu-
ra tych instytucji, usytuowana w admi-
nistracji zespolonej utrudnia skuteczne 
i szybkie działanie oraz przepływ infor-
macji. Wprawdzie w celu właściwej re-
alizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa 
żywności Inspekcje zawierały porozu-
mienia ustalające zasady współpracy, 
przekazywania informacji o negatyw-
nych zjawiskach w obrocie towarami, ko-
ordynowania kontroli, udostępniania baz 
danych czy korzystania z laboratoriów, 
jednak dla bezpieczeństwa żywnościowe-
go konsumenta krajowego oraz ochrony 
tzw. zewnętrznej granicy Unii Europej-
skiej celowe jest powołanie jednej Inspek-
cji Bezpieczeństwa Żywności. Taki model 
nadzoru nad bezpieczeństwem żywno-
ści wyróżnia Polskę in minus. Kraje UE 
najczęściej decydują się powołać na po-
ziomie krajowym jeden organ właściwy 
ds. bezpieczeństwa żywności lub kilka 
instytucji, spośród których jedna ma po-
zycję dominującą. Tak zorganizowany 
system został wdrożony w 23 z 28 kra-
jów (po wystąpieniu Wielkiej Brytanii 
z UE w 22 z 27 krajów). Tylko w 5 kra-
jach Unii Europejskiej (Polska, Cypr, Sło-
wacja, Słowenia i Włochy) funkcjonuje 
model rozproszony, w którym za bez-
pieczeństwo żywności odpowiada kilka 
organów34, a w naszym to rozproszenie 
jest największe.
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Producenci i konsumenci oczekiwali 
uchwalenia i wejścia w życie ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywno-
ści35, której projekt z 30 maja 2017 r. Rada 
Ministrów przyjęła 30 czerwca 2017 r. Na-
stępnie wpłynął do Sejmu i 4 lipca 2017 r. 
został skierowany do pierwszego czytania. 
Na tym zakończyły się jednak prace parla-
mentarne; ustawy nie uchwalono.

Nie była to pierwsza próba reorganizacji 
systemu nadzoru nad bezpieczeństwem 
żywności, gdyż inicjatywy legislacyjne po-
dejmowano kilkakrotnie (w 2006, 2010, 
2013 r.), jednak projekty te nie doczekały się 
nawet prac sejmowych. Natomiast na świe-
cie od kilkudziesięciu lat mamy do czynienia 
z konsolidacją struktur odpowiedzialnych 
za kontrolę żywności, m.in. w Danii i Ka-
nadzie (1997), Irlandii (1999), Wielkiej 
Brytanii (2000) oraz Finlandii, Holandii, 
Niemczech i Nowej Zelandii (2002).

Analizując Informacje o wynikach kon-
troli Najwyższej Izby Kontroli, raporty Sys-
temu wczesnego ostrzegania dotyczącego 
żywności i pasz – Rapid Alert System for 
Food and Feed (RASFF) oraz afery związa-
ne z bezpieczeństwem żywności z ostatnich 
lat, można zauważyć, że z bezpieczeństwem 

35 Rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, druk nr 1685, <www.sejm.gov.
pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1685>. 

36 <https://www.onet.pl/styl-zycia/noizz/raport-nik-zywnosc-z-polski-jest-najniebezpieczniejsza-w-calej-
ue/r0pwy4d,3796b4dc>

37 Informacja o wynikach kontroli NIK: Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żyw-
ności, nr ewid. 46/2016/P/15/050/KRR.

38 Informacja o wynikach kontroli NIK: Nadzór nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich, nr ewid. 
96/2017/P/16/043/KRR.

39 Informacja o wynikach kontroli NIK: Ochrona jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia, nr ewid. 177/2016/P/16/045/KSI.

40 Informacja o wynikach kontroli NIK: Dopuszczanie do obrotu suplementów diety, nr ewid. 195/2016/P/16/078/LLO.
41 Informacja o wynikach kontroli NIK: Wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie 

lubuskim, nr ewid. 164/2017/P/17/108/LZG.
42 Informacja o wynikach kontroli NIK: Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności, nr ewid. 

173/2018/P/18/082/LLO.

polskiej żywności nie jest najlepiej. Ty-
tuły prasowe z początku stycznia 2022 
roku, po opublikowaniu przez NIK treści 
tzw. megainformacji na temat systemu kon-
troli w tym obszarze sugerują, że „na tle 
innych krajów w Europie jesteśmy liderem 
w produkcji niebezpiecznej żywności”36.

W latach 2013–2019 Najwyższa Izba 
Kontroli przeprowadziła 9 własnych kon-
troli dotyczących bezpieczeństwa żyw-
ności, m.in.:

 • „Działania organów administracji rzą-
dowej na rzecz bezpieczeństwa żywności” 
(2013 – I półrocze 2015 r.)37;

 • „Nadzór nad transportem i ubojem 
zwierząt gospodarskich” (2014 – I pół-
rocze 2016 r.) 38;

 • „Ochrona jakości wód ujmowanych 
do zaopatrzenia ludności w wodę prze-
znaczoną do spożycia” (2013 – I kwartał 
2016 r.)39;

 • „Dopuszczanie do obrotu suplementów 
diety” (2014 – I kwartał 2016 r.)40;

 • „Wykorzystanie antybiotyków w produk-
cji zwierzęcej w województwie lubuskim” 
(2015–2016 r.)41;

 • „Nadzór nad stosowaniem dodatków 
do żywności” (2016 – I kwartał 2018 r.)42;
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 • „Bezpieczeństwo żywności” (2017–2018 r.)43;
 • „System bezpieczeństwa obrotu środ-

kami ochrony roślin” (2016–2018 r. )44;
 • „Ochrona ludzi przed szkodliwym wpły-

wem tworzyw sztucznych” (2017–2019 r.)45.
Ponadto Dyrekcja Generalna ds. Zdro-

wia i Bezpieczeństwa Żywności Komi-
sji Europejskiej przeprowadziła w Polsce 
5 audytów dotyczących bezpieczeństwa 
żywności:

 • „Ocena systemu kontroli pozostałości 
pestycydów” (2018 r. )46;

 • „Ocena wprowadzonych systemów kon-
troli bezpieczeństwa żywności regulują-
cych produkcję i wprowadzanie do obrotu 
mięsa drobiowego i produktów uzyskanych 
z takiego mięsa” (2019 r.)47;

 • „Ocena systemu kontroli urzędowych 
dotyczących bezpieczeństwa mikrobio-
logicznego żywności niepochodzącej 
od zwierząt” (2019 r.)48;

43 Informacja o wynikach kontroli NIK: Bezpieczeństwo żywności, nr ewid. 176/2019/P/19/084/LLO.
44 Informacja o wynikach kontroli NIK: System bezpieczeństwa obrotu środkami ochrony roślin, nr ewid. 

174/2019/P/19/086/LLO.
45 Informacja o wynikach kontroli NIK: Ochrona ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych, nr ewid. 

203/2020/P/20/071//LLO.
46 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności: Sprawozdanie końcowe 

z audytu przeprowadzonego w Polsce w dniach 14-18 maja 2018 r. w celu oceny systemu kontroli pozosta-
łości pestycydów, DG(SANTE) 2018-6366.

47 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności: Sprawozdanie końcowe 
z audytu przeprowadzonego w Polsce w celu oceny wprowadzonych systemów kontroli bezpieczeństwa żyw-
ności regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu mięsa drobiowego i produktów uzyskanych z takiego 
mięsa, DG(SANTE) 2019-6671.

48 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności: Wersja ostateczna spra-
wozdania końcowego z audytu przeprowadzonego w Polsce w dniach od 25 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r. 
w celu oceny systemu kontroli urzędowych dotyczących bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności nie-
pochodzącej od zwierząt, DG(SANTE) 2019-6675.

49 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności: Sprawozdanie końco-
we z audytu przeprowadzonego w Polsce w dniach 4-8 lutego 2019 r. w celu oceny funkcjonowania kontroli 
urzędowych dotyczących produkcji mięsa wołowego, DG(SANTE) 2019-6839.

50 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności: Sprawozdanie końcowe 
z audytu przeprowadzonego w Polsce w dniach od 25 marca do 5 kwietnia 2019 r. w celu oceny wprowadzo-
nego systemu kontroli bezpieczeństwa żywności regulującego produkcję i wprowadzanie do obrotu mięsa 
wołowego, w tym identyfikowalność zwierząt, DG(SANTE) 2019-6843.

 • „Ocena funkcjonowania kontroli urzę-
dowych dotyczących produkcji mięsa wo-
łowego” (2019 r.)49;

 • „Ocena wprowadzonego systemu kon-
troli bezpieczeństwa żywności regulują-
cego produkcję i wprowadzanie do obrotu 
mięsa wołowego, w tym identyfikowalność 
zwierząt” (2019 r.)50.

Na podstawie wyników kontroli NIK, 
wyników audytów Komisji Europejskiej, 
a także obserwacji własnych, autorzy opra-
cowania wskazują na następujące wady 
systemu kontroli bezpieczeństwa żyw-
ności i jej jakości:
1. Wzajemnie nakładające się kompetencje 
i brak współpracy między organami kon-
trolnymi, niejasny podział kompetencji. 
Powoduje to chaos decyzyjny i sprawia, 
że dochodzi do sytuacji, w któ rych, np.:

 • maksymalne ilości azotanów III i azo-
tanów V, które można dodać w trakcie 
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produkcji produktów mięsnych, określił 
Minister Zdrowia rozporządzeniem z 22 li-
stopada 201051, a na etapie produkcji w za-
kładzie upoważnionym do kontroli ilości 
wprowadzanych azotanów III i azotanów 
V jest lekarz weterynarii;

 • produkcja i zbywanie żywności w ra-
mach rolniczego handlu detalicznego pod-
lega nadzorowi organów Państwowej In-
spekcji Sanitarnej (produkty roślinne) 
albo Inspekcji Weterynaryjnej (produkty 
zwierzęce lub mieszane zawierające zarów-
no produkty zwierzęce, jak i roślinne52).
2. Struktura kontroli nie jest przejrzysta, 
ponieważ została uregulowana wieloma 
aktami prawnymi, tworzonymi w różnym 
czasie i wydawanymi w związku z realizacją 
różnych celów i zadań, a ochrona bezpie-
czeństwa żywności lub jakości żywności 
jest w większości przypadków tylko jed-
nym z wielu obowiązków poszczególnych 
inspekcji53.
3. Do określenia kompetencji i relacji po-
między organami stosowana jest zróżni-
cowana terminologia54.
4. Zafałszowanie konkretnego środ-
ka spożywczego może być przedmio-
tem zainteresowania aż trzech inspekcji 
(PIS, IW, IJHARS) w zależności od tego, 
czy czynniki tego zafałszowania powodują 
naruszenie bezpieczeństwa środka spo-
żywczego czy ekonomicznych interesów 

51 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.11.2010 w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych  
(Dz.U. nr 232, poz. 1525).

52 Ustawa z 16.11.2016 o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 
(Dz.U. poz. 1961).

53 Analiza systemowa NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce…, op.cit.
54 ibid.
55 ibid.
56 ibid.
57 ibid.

konsumenta. Z punktu widzenia sankcji, 
w pierwszym przypadku zafałszowanie 
jest przestępstwem, w drugim admini-
stracyjną karą pieniężną55.
5. Niektóre zagadnienia były kontrolo-
wane częściej i nie wynikało to z analizy  
ryzyka56.
6. Organy kontrolne nie koordynowały 
swoich działań57.
7. Niska skuteczność procesu wycofywa-
nia produktu z rynku – sprzyja temu dłu-
gość łańcucha dystrybucyjnego – im łań-
cuch dłuższy, tym skuteczność wycofania  
niższa.
8. Inspekcje odpowiedzialne za kontrolę 
żywności nie informowały się wzajemnie 
o wykryciu niezarejestrowanej produkcji 
i obrocie artykułami rolno-spożywczymi.
9. Unijny audyt z 2019 r. wykazał, że organy 
Inspekcji Sanitarnej nie znały liczby nieza-
rejestrowanych podmiotów prowadzących 
produkcję podstawową – brak współpracy 
między Państwową Inspekcją Sanitarną 
i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz brak dostępu do innych baz 
danych podmiotów prowadzących taką 
produkcję nie pozwalał na identyfikację 
wszystkich takich firm, które nadzoruje 
Inspekcja Sanitarna. Kontroli PIS podlegają 
zatem jedynie te podmioty, które są za-
rejestrowane41. Podobna sytuacja wystę-
puje na rynku uboju zwierząt – Inspekcja 
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Weterynaryjna kontroluje ubojnie zare-
jestrowane58.
10. Kontrole NIK wykazały, że służby 
weterynaryjne nie stworzyły mechani-
zmu ujawniania nielegalnej działalności 
przez producentów żywności pochodzenia 
zwierzęcego (głównie nielegalnego uboju). 
Stwierdzały takie przypadki głównie dzię-
ki informacjom od konsumentów lub in-
nych uczestników obrotu gospodarczego59.
11. Zdarza się, że mięso wieprzowe z uboju 
gospodarczego nie jest badane pod kątem 
występowania włośni60.
12. Niedostateczny nadzór nad ubojem 
zwierząt (w styczniu 2019 r. stwierdzo-
no kolejny przypadek nielegalnego uboju 
chorych krów, tzw. krów polegujących, 
leżaków). Audyt Komisji Europejskiej prze-
prowadzony przez Dyrekcję Generalną ds. 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności wy-
kazał szereg zaniedbań. Niedoskonałości 
w nadzorze tłumaczone są rotacją perso-
nelu oraz brakami kadrowymi61.
13. Kontrola NIK w województwie lu-
buskim62 wykazała, że nadzór i kontrole 
nie pozwalały na rzetelną ocenę zasad-
ności i prawidłowości stosowania an-
tybiotyków, a także nie gwarantowały 
ochrony konsumentów przed skutkami 
ich nieprawidłowego stosowania. Niska 

58 Informacja o wynikach kontroli NIK: Nadzór nad transportem..., op.cit.
59 Analiza systemowa NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce..., op.cit.
60 Informacja o wynikach kontroli NIK: Działania organów administracji..., op.cit.
61 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności: Sprawozdanie końcowe 

z audytu przeprowadzonego w Polsce w dniach 4-8 lutego 2019 r..., op.cit.
62 Informacja o wynikach kontroli NIK: Wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie 

lubuskim, nr ewid. 164/2017/P/17/108/LZG.
63 Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.8.2003 w sprawie dodatków 

stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. UE L 268/29, 18.10.2003).
64 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z 11.12.2018 w sprawie weterynaryjnych 

produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. UE L 4, s. 43-167). 

skuteczność wynikała przede wszystkim 
z obowiązującego modelu nadzoru, braku 
właściwych narzędzi prawnych lub roz-
wiązań organizacyjnych, a także nieopra-
cowania zasad racjonalnego i bezpieczne-
go stosowania antybiotyków. Informacja 
o wynikach kontroli wskazywała, że 70% 
hodowców stosuje antybiotyki, a jeśli cho-
dzi o drób odsetek ten jest jeszcze wyż-
szy: 82% – w wypadku kurczaków i 88% 
– indyków. Najwyższa Izba Kontroli usta-
liła również, że sprzedaż antybiotyków 
weterynaryjnych w latach 2011 do 2015 
wzrosła o 23% (z 475 ton do 582,5 ton). 
Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1831/2003 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z 22 sierpnia 2003 r. 
w sprawie dodatków stosowanych w ży-
wieniu zwierząt63, od 1 stycznia 2006 r. 
obowiązuje zakaz stosowania wszystkich 
antybiotykowych stymulatorów wzrostu 
jako dodatków do pasz, z wyjątkiem kok-
cydiostatyków i histomonostatyków. Prze-
ciwdrobnoustrojowe produkty lecznicze 
nie mogą być stosowane rutynowo ani wy-
korzystywane w celu zrekompensowania 
niedostatecznej higieny, niewłaściwej ho-
dowli zwierząt, braku opieki lub nieodpo-
wiedniego zarządzania gospodarstwem 
rolnym64. Ponadto, nie mogą być stosowane 
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w celu wspierania wzrostu lub zwiększenia 
wydajności. Podanie antybiotyku możliwe 
jest wyłącznie pod ścisłą kontrolą leka-
rza weterynarii, a jedynym wskazaniem 
może być występująca choroba, natomiast 
po zakończonym leczeniu, przed ubojem, 
musi zostać zachowany okres tzw. karen-
cji65. Europejska Agencja Leków (European 
Medicines Agency) wykazała, że sprzedaż 
środków przeciwbakteryjnych dla zwierząt 
gospodarskich w latach 2010–2017 w Eu-
ropie spadła o 20%. Dotyczyło to 25 kra-
jów, które dostarczyły dane z tego okre-
su (31 krajów europejskich – 30 krajów 
UE/EOG i Szwajcaria). Natomiast w sze-
ściu krajach odnotowano wzrost sprzedaży 
o ponad 5%, a w Polsce zużycie środków 
przeciwbakteryjnych przez hodowców 
zwiększyło się o 28%. Najmniej antybio-
tyków w tym czasie stosowano w Norwegii, 
Szwecji i na Islandii, natomiast najwię-
cej na Cyprze (453,4 mg na 1 kg mięsa). 
W wypadku Polski w 2017 roku sprzedaż 
antybiotyków wyniosła 165,2 mg na 1 kg, 
a wyżej od naszego kraju plasowały się 
wspomniany Cypr oraz Hiszpania, Wło-
chy i Węgry66. Pomimo badań kontrolnych 
i grożących konsekwencji, występowanie 
antybiotyków weterynaryjnych w żywno-
ści wciąż ma u nas miejsce, np. w sierpniu 
2016 r. stwierdzono obecność pozostałości 
antybiotyku (doksycyklina) w wędlinach 
dwóch dużych producentów, a w czerw-
cu 2018 r. wycofano z handlu 4,3 mln jaj 

65 I. Lipińska: Prawna problematyka stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, „Przegląd Prawa Rolnego”  
rocznik 2020, s. 163-177.

66 European Medicines Agency: Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2017. 
Trends from 2010 to 2017, „Ninth ESVAC”, report EMA/294674/2019, s. 1-106.

67 Informacja o wynikach kontroli NIK: Dopuszczanie do obrotu suplementów diety..., op.cit.
68 Analiza systemowa NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce..., op.cit.

z powodu skażenia pozostałością anty-
biotyku – substancją o nazwie lazalocyd.
14. Po kontroli NIK dotyczącej dopuszcza-
nia do obrotu suplementów diety stwier-
dzono, że obok legalnego rynku notyfi-
kowanych suplementów, istniał też drugi 
rynek, oferujący preparaty niedopuszczone 
do obrotu w Polsce67.
15. W organach urzędowej kontroli żyw-
ności występują problemy kadrowe (spa-
dek zatrudnienia i znaczna fluktuacja kadr, 
głównie z powodu niedostatecznych wyna-
grodzeń). Instytucje kontrolne napotykały 
trudności w zatrudnianiu merytorycznych 
pracowników, przede wszystkim lekarzy 
weterynarii, zaś próby przeprowadzenia 
naborów kończyły się niepowodzeniami, 
głównie z powodu nieatrakcyjnych wa-
runków wynagrodzenia. Na stanowiska 
merytoryczne przyjmowano osoby z wy-
kształceniem pokrewnym (np. zootechnik, 
technolog żywności) lub z wykształceniem 
całkowicie odmiennym68.
16. Kontrola NIK wykazała, że w Głównym 
Inspektoracie Sanitarnym nie dostosowano 
warunków organizacyjnych do wielkości 
rynku suplementów diety. Brakowało pra-
cowników odpowiedzialnych za przyjmowa-
nie i rozpatrywanie powiadomień o wpro-
wadzeniu lub zamiarze wprowadzenia su-
plementu diety po raz pierwszy do obrotu 
w Polsce. W wypadku blisko połowy ogólnej 
liczby powiadomień, które wpłynęły do GIS 
w ogóle nie rozpoczęto procesu weryfikacji 
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– nie podjęto nawet próby ustalenia, czy pro-
dukty te są bezpieczne dla konsumentów. 
Natomiast od momentu złożenia prawi-
dłowego powiadomienia do GIS do chwili 
rozpoczęcia jego weryfikacji upływało śred-
nio ok. 8 miesięcy, zaś średni czas trwania 
samej weryfikacji wynosił ok. 15 miesięcy 
(maksymalnie ponad 2 lata)69.
17. Szczególnie groźne było zjawisko wie-
loletniego pozostawania w obrocie nie-
zweryfikowanych produktów, w dodatku 
– jak stwierdzono w toku kontroli – nie-
jednokrotnie zawierających niedozwolone, 
szkodliwe dla zdrowia składniki70.
18. Kontrole Najwyższej Izby Kontroli wy-
kazały, że inspekcje nie badają wszystkich 
dodatków do żywności znajdujących się 
w produktach, sprawdzają jedynie limi-
ty danego dodatku, nie biorąc pod uwagę 
jego kumulacji czy też interakcji pomię-
dzy różnymi dodatkami znajdującymi się 
w danym produkcie71.
19. Braki w wyposażeniu organów kon-
troli i ograniczona zdolność do sprawnego 
przeprowadzania badań żywności. Z da-
nych Europejskiego Urzędu ds. Bezpie-
czeństwa Żywności (EFSA) za 2015 r. 
wynikało, że do badania pozostałości 
środków ochrony roślin w żywności 
w Polsce pobrano 5,8 próbek na 100 tys. 
mieszkańców, natomiast w państwach 
UE średnia wyniosła 16,4 próbek. Czas 

69 Informacja o wynikach kontroli NIK: Dopuszczanie do obrotu suplementów diety..., op.cit.
70 ibid.
71 Informacja o wynikach kontroli NIK: Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności..., op.cit.
72 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności: Sprawozdanie końcowe 

z audytu przeprowadzonego w Polsce w dniach 14–18 maja 2018 r...., op.cit.
73 ibid.
74 A. Miszczak: Badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli ich stosowania  

– raport z badań wykonanych w 2019 roku, Skierniewice 2019, s. 1-54.

oczekiwania na wyniki badań samych 
środków ochrony roślin w państwowych 
laboratoriach wynosi średnio 102 dni 
od pobrania próbki72.
20. Unijny audyt wykazał, że sprzęt labo-
ratoryjny wojewódzkich stacji sanitarno-
-epidemiologicznych nie był wystarcza-
jący do zbadania wszystkich pestycydów 
uwzględnionych w krajowych programach 
kontroli i w programach kontroli koordy-
nowanych przez UE oraz odpowiednio 
precyzyjny, aby w każdym przypadku osią-
gnąć prawidłową granicę oznaczalności73. 
W Zakładzie Badania Bezpieczeństwa 
Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skier-
niewicach w ramach zadania 2.5: Progra-
mu Wieloletniego IO (2015–2020) „Bada-
nie pozostałości środków ochrony roślin 
w ramach urzędowej kontroli ich stosowa-
nia” w 2019 r. przebadano 1084 próbki74. 
W 716 próbach, czyli w 66,0% wykry-
to pozostałości będące poniżej najwyż-
szych dopuszczalnych poziomów (NDP), 
wśród nich – 191 (17,6%) próbek zawierało 
pozostałości po nieprawidłowo zastosowa-
nych środkach w stosunku do zarejestro-
wanych przez MRiRW dla danych upraw. 
Natomiast w 60 próbach, tj. 5,5% ogólnej 
liczby, stwierdzono przekroczenia NDP 
ustalone zgodnie z regulacją Komisji Eu-
ropejskiej i Rady nr 396/2005 – 50 spo-
śród tych prób zawierało nieprawidłowe 
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środki. Dane Urzędu Statystycznego Unii 
Europejskiej (Eurostat)wskazują, że sprze-
daż pestycydów w Polsce wzrosła o 12,3% 
w latach 2011–2016 r., podczas gdy po-
wierzchnia upraw w okresie 2011–2017 
powiększyła się zaledwie o 1,5%. W Polsce 
rośnie obrót podróbkami środków ochro-
ny roślin. Badania wykazują, że żywność 
wolna od pozostałości pestycydów stano-
wiła na naszym rynku 70,6% w 2013 r., 
54,1% w 2015 r. i tylko 50,0% w 2018 r. 
Przykładowo, udział żywności wolnej 
od pozostałości pestycydów w Słowenii 
wynosił 98,3%, na Islandii – 97,3%, Ło-
twie – 87,1%, w Irlandii – 84,9%. Z kolei 
w Belgii było to tylko 33,1%, w Hiszpanii 
– 43,1%, w Czechach – 44,4% i w Holan-
dii – 47,7%75.
21. W rejestrze środków ochrony ro-
ślin dopuszczonych do obrotu zezwole-
niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
znajduje się ich 2558 (stan na 28 stycznia 
2022 r.)76, a najszerzej stosowanym her-
bicydem o szerokim spektrum działa-
nia (wzbudzającym coraz więcej kontro-
wersji wśród konsumentów) jest glifosat 
(N-fosfonometyloglicyna), który wprowa-
dziła na rynek w 1974 r. firma Monsanto, 
jako składnik nieselektywnego herbicy-
du Roundup. Coraz więcej badań wska-
zuje na możliwą toksyczność tego środka 

75 S. Kowalczyk, M. Kwasek: Food Quality on the Polish Market – Threats and Ways of Their Elimination, 
“Zagadnienia Ekonomiki Rolnej/Problems of Agricultural Economics” nr 3/2020, <https://ssrn.com 
/abstract=3712167>.

76 Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
– aktualizacja 28.1.2022. 

77 M. Kwiatkowska, P. Jarosiewicz, B. Bukowska: Glifosat i jego preparaty – toksyczność, narażenie zawodowe 
i środowiskowe, „Medycyna Pracy” nr 5/2013, s. 717-729.

78 ibid.
79 J. Xu, S. Smith, G. Smith, W. Wang, Y. Li: Glyphosate contamination in grains and foods: An overview, “Food 

Control” nr 106/2019.

(negatywny wpływ na florę jelitową czło-
wieka, silnie antybiotyczne właściwości 
szczególnie przeciwko bakteriom mle-
kowym, bifidobakteriom i Enterococcus  
faecalis, zmniejszenie ilości ochronnych 
bakterii w jelicie człowieka, a w konse-
kwencji pogorszenie odporności na bak-
terie chorobotwórcze, w szczególności 
Clostridia i Salmonella77. Ponadto wyka-
zano, że glifosat pozostaje w glebie, wodach 
gruntowych, a jego śladowe ilości spoty-
ka się zarówno w produktach roślinnych, 
jak i zwierzęcych78. Coraz częściej stoso-
wany jest również do wysuszenia roślin 
(rzepak, zboża, słonecznik) przed zbio-
rem (desykacja). Rozkład glifosatu w śro-
dowisku trwa kilka dni, natomiast okres 
połowicznego rozpadu Roundapu wynosi 
45–60 dni, (w specyficznych warunkach 
nawet 360 dni). Roundap zostaje w środo-
wisku naturalnym nawet przez 1,5–2 lat, 
dlatego w produktach rolnych stwierdza 
się obecność glifosatu od stężeń poniżej 
0,05 mg/kg do 20 mg/kg. Najbardziej nie-
bezpieczna jest pozostałość glifosatu w zbo-
żach paszowych dla zwierząt oraz w zbo-
żach konsumpcyjnych dla ludzi79.

Żywność w Polsce badana jest pod 
kątem zawartości pestycydów, w tym 
także glifosatu. Analizę pozostałości pe-
stycydów w żywności pobranej z rynku 
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prowadzą laboratoria Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej, zgodnie z corocznie opra-
cowywanym planem monitoringu i urzę-
dowej kontroli żywności. We wrześniu 
2019 r. okazało się, że w 2 z 10 badanych 
kasz jaglanych pozostałości herbicydu wy-
stąpiły na granicy obowiązującej normy 
(0,1 mg/kg NDP), natomiast w 4 kaszach 
wykryto przekroczenia pozostałości gli-
fosatu na poziomie od 3 do 6-krotności 
obowiązującej normy. Powtórne bada-
nia przeprowadzone w styczniu 2020 r. 
wykazały przekroczenia pozostałości gli-
fosatu na poziomie od 2 do 46-krotności 
obowiązującej normy80. Natomiast 20 li-
stopada 2019 r. Fundacja Konsumentów 
i FoodRentgen opublikowały raport z wy-
nikami badania 10 popularnych kasz gry-
czanych z polskich sklepów pod kątem 
obecności pozostałości glifosatu. Z 10 ba-
danych produktów tylko 4 były wolne 
od pozostałości herbicydów, w dwóch były 
pozostałości glifosatu nieprzekraczające 
obowiązującej normy 0,1 mg/kg, nato-
miast 4 kasze wykazały przekroczenie 
normy od 3 do 7 razy81.
22. Kontrola NIK ujawniła długie terminy 
badania próbek (nawet powyżej 30 dni). 
Tak długi czas uniemożliwiał wycofanie 
z obrotu produktów z krótkim terminem 
przydatności do spożycia, bo zostały już 
sprzedane. Takie kontrole są nieprzydatne 
dla konsumenta82.

80 W. Migdał, Ł. Migdał: Od pola do stołu…, op.cit.
81 Raport w sprawie kasz, <http://foodrentgen.eu/pl/raport-kasze-gryczane/72-fundacja-konsumentow-

partnerem-foodrentgen>, s. 1-16.
82 Analiza systemowa NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce..., op.cit.
83 Informacja o wynikach kontroli NIK: Ochrona ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych..., op.cit.
84 Analiza systemowa NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce..., op.cit.
85 ibid.

23. Ograniczenia finansowe spowodowa-
ły, że w 2019 r. nie wykonano 47 z 50 za-
planowanych badań próbek w kierunku 
migracji substancji z opakowań z tworzyw 
sztucznych do żywności83.
24. Bardzo ważnym problemem, na który 
zwróciła uwagę NIK jest niesprawny sys-
tem kontroli sprzedaży internetowej oraz 
niewystarczająca edukacja i informowanie 
o bezpieczeństwie żywności sprzedawanej 
w Sieci w sytuacji, gdy ta forma staje się 
coraz bardziej popularna84.
25. Problemem, który w 2017 r. sygnalizo-
wała Najwyższa Izba Kontroli, było wpro-
wadzanie do obrotu suplementów diety 
przez sprzedawców internetowych mają-
cych działalność zarejestrowaną poza gra-
nicami naszego kraju, w tym poza Unią 
Europejską, co uniemożliwiało prowa-
dzenie skutecznych działań w stosunku 
do tych podmiotów. Nie podejmowano 
systematycznych i skutecznych działań 
edukacyjnych i informacyjnych dotyczą-
cych suplementów diety czy stosowania 
dodatków do żywności w celu ukształto-
wania w społeczeństwie odpowiednich 
postaw i zachowań zdrowotnych85.

System Wczesnego Ostrzegania o Nie-
bezpiecznej Żywności służy wymianie in-
formacji na temat produktów konsump-
cyjnych i funkcjonuje na terenie Unii 
Euro pejskiej od 1978 r. (pod tą nazwą 
działa od 2002 r.). Zasady funkcjonowania 
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RASFF określa rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 16/201186. W Polsce siecią po-
wiadamiania zarządza Główny Inspek-
tor Sanitarny, który tworzy i odpowiada 
za funkcjonowanie Krajowego Punktu Kon-
taktowego (KPK). Obserwuje się w sys-
temie wzrost powiadomień dotyczących 
produktów z Polski87. W 2016 r. odnoto-
wano 136 takich powiadomień, w 2017 
– 160, w 2018 – 186, w 2019 – 304, w 2020 
– 362 a w 2021 – 383 (najwięcej spośród 
krajów członkowskich Unii Europejskiej)88. 
Powiadomienia dotyczyły najczęściej nie-
bezpiecznych dla zdrowia bakterii Sal-
monella, głównie w mięsie drobiowym 
i produktach pochodnych oraz bakterii 
Listeria monocytogenes. Wzrost liczby po-
wiadomień dotyczących produktów z Pol-
ski nie jest efektem (jak sądzą niektórzy) 
skuteczności działania inspekcji. Więk-
szość zgłosiły bowiem inspekcje z innych 
krajów (2021 – 198, 2020 – 258).

Dotychczas nie wszystkie wnioski i za-
lecenia Najwyższej Izby Kontroli będące 
efektem kontroli NIK, a także audytów 
Komisji Europejskiej, zostały zrealizowa-
ne. Co więcej wnioski i zalecenia są kwe-
stionowane. Głównie Minister Zdrowia 
nie zgodził się z niektórymi ustaleniami 
kontroli i stwierdzeniami Najwyższej Izby 
Kontroli89.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wy-
niki kontroli oraz spadające zaufanie 

86 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z 10.1.2011 ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesne-
go ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (Dz.U. UE L 6/7). 

87 M. Buczkowska, T. Sadowski, J. Gadomska: System wczesnego ostrzegania dotyczący żywności i pasz, 
„Problemy Higieny i Epidemiologii” nr 3/2014, s. 550-555.

88 <https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts/reports-and-publications_pl>
89 Stanowisko Ministra do Informacji o wynikach kontroli NIK: Bezpieczeństwo żywności. 
90 Rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności..., op.cit.

producentów i konsumentów do działań 
instytucji należących do systemu urzę-
dowej kontroli żywności, zwiększającą 
się liczbę incydentów żywnościowych 
oraz coraz więcej powiadomień dotyczą-
cych produktów z Polski w RASFF, reko-
mendujemy:

 • Konsolidację istniejących organów urzę-
dowej kontroli żywności, przekształce-
nie ich struktury w strukturę pionową 
oraz oddanie nadzoru jednemu organowi. 
Uproszczenie systemu poprawi jego efek-
tywność i skuteczność oraz uczyni mniej 
uciążliwym dla producentów. Konsolidacja 
powinna polegać na powołaniu Państwo-
wej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności90. 
Związane z tym prace legislacyjne powinny 
zostać ponownie podjęte jak najszybciej, 
gdyż dalsze obowiązywanie istniejących 
rozwiązań źle wpływa na funkcjonowanie 
całego systemu.

Pandemia COVID-19 i epidemia afry-
kańskiego pomoru świń pokazują na czym 
powinny się skupić Inspekcje Sanitarna 
i Weterynaryjna. Urzędowa kontrola żyw-
ności winna stać się zadaniem Państwo-
wej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. 
Połączenie 1 lipca 2020 r. zadań dwóch 
inspekcji kontrolujących jakość żywno-
ści w obrocie i handlu (Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych i Inspekcji Handlowej) i powierzenie 
wszystkich kompetencji w tym obszarze 
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IJHARS zwiększyło efektywność kon-
troli, ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony interesów konsumentów final-
nych91. Działalność nowej inspekcji nale-
ży oprzeć na tych samych pracownikach-
-specjalistach co obecnie – konsolidacja 
zakłada przejście zatrudnionego personelu 
do struktur Państwowej Inspekcji Bez-
pieczeństwa Żywności. Nowo utworzona 
Inspekcja powinna podlegać ministrowi 
właściwemu ds. rolnictwa i rozwoju wsi, 
gdyż rolnictwo zajmuje się produkcją żyw-
ności. Ponadto dotychczas za większość 
audytów przeprowadzonych przez inspek-
torów unijnego Biura Żywności i Wete-
rynarii (FVO) było odpowiedzialne Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi92. 
W 14 państwach Unii Europejskiej nad-
zór nad bezpieczeństwem żywności spra-
wuje minister odpowiedzialny za rolnic-
two, w ośmiu minister rolnictwa wspól-
nie z ministrem zdrowia, a sam minister 
zdrowia tylko w jednym państwie. Ponie-
waż może to budzić ambicjonalny spór, 
idealnym rozwiązaniem byłoby podpo-
rządkowanie nowo powołanej Inspekcji 
bezpośrednio premierowi.

 • Reforma wiąże się z potrzebą uchwale-
nia ustawy o Państwowej Inspekcji Bez-
pieczeństwa Żywności oraz zmiany ustaw 
regulujących sprawy z zakresu bezpieczeń-
stwa żywności, wymaga też wydania lub 
nowelizacji ponad 100 rozporządzeń, prze-
prowadzenia uzgodnień z Komisją Euro-
pejską, organizacjami międzynarodowymi 
i państwami, z którymi Polska prowadzi 

91 <https://foodfakty.pl/jakosc-zywnosci-pod-lupa-jednej-inspekcji>
92 N. Maruszewska, M. Miśniakiewicz: O potrzebie konsolidacji systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce, 

„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 2/2018, s. 487.

obrót żywnością. Przepisy zawarte w roz-
porządzeniach nie mogą budzić wątpliwo-
ści interpretacyjnych.

 • Prawo dotyczące bezpieczeństwa żyw-
ności musi być jasne dla każdego, przej-
rzyste i interpretowane tak samo przez 
wszystkich, łącznie z sądami rozpatrują-
cymi sprawy sporne. Poziom bezpieczeń-
stwa żywności w dużym stopniu zależy 
też od skutecznei egzekucji prawa.

 • W Państwowej Inspekcji Bezpieczeń-
stwa Żywności muszą pracować ludzie 
kompetentni, mający statut urzędnika 
państwowego, zatrudniani w wyniku 
konkursów określających wymagania 
oraz – co najważniejsze – bardzo dobrze 
wynagradzani. Konsolidacja istniejących 
organów nie może być powodem obniże-
nia nakładów na kontrolę żywności. Wręcz 
przeciwnie, nakłady powinny być zwięk-
szone na bardzo dobre wynagrodzenie 
kontrolerów i doposażenie laboratoriów. 
Zmniejszenie administracji i jednolity 
budżet pozwolą na racjonalizację wydat-
ków i lepsze wykorzystanie posiadanych 
środków. Ponadto nowa Inspekcja uzyska 
większą efektywność operacyjną.

 • Laboratoria badające żywność powin-
ny przejść reorganizację i muszą zostać 
wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt 
i aparaturę, aby wykonywały wszystkie 
niezbędne analizy niezwłocznie, z wyma-
ganą dokładnością (żadna ze znanych nam 
analiz żywności nie trwa 102 dni).

 • Należy zmodyfikować system kształ-
cenia przyszłych kadr dla Państwowej 
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Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Po-
winny to być studia zamawiane przez pań-
stwo, o profilu praktycznym, z dużą liczbą 
praktyk, dotyczące jakości i bezpieczeń-
stwa żywności, do prowadzenia których 
należy włączyć doświadczonych kontro-
lerów pracujących w Inspekcji.

 • Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa 
Żywności powinna służyć zarówno pro-
ducentom żywności, jak i konsumentom. 
Musi pełnić funkcje kontrolne i doradcze 
(w zakresie interpretacji obowiązujących 
przepisów oraz dostosowania produkcji 
do ich wymogów). Producenci żywności 
dotychczas często słyszeli od osób kon-
trolujących, że one nie zajmują się dora-
dzaniem, ale kontrolowaniem. Ponadto 
Inspekcja powinna prowadzić działania 
edukacyjne dotyczące zdrowego odży-
wiania i żywności.

 • Konsument powinien mieć łatwy i na-
tychmiastowy dostęp do informacji o pro-
duktach żywnościowych wadliwych, nie-
spełniających norm, zafałszowanych (przy-
kładem może być funkcjonujący system 
powiadamiania o zagrożeniach przez SMS 
– AlertRCB). Obecnie takich informacji 
konsument musi poszukiwać na stronach 
różnych inspekcji. Przykładowo, Czeska 
Państwowa Inspekcja Rolna i Żywnościowa 
(Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce, SZPI – ang. CAFIA)93 wydaje corocznie 
jeden raport dotyczący żywności – CAFIA 

93 <https://www.szpi.gov.cz>
94 <https://www.hapih.hr>

Annual Report, podobnie jak Chorwacka 
Agencja Rolnictwa i Żywności (Hrvatska 
agencija za poljoprivredu i hranu)94. Jed-
nak roczne raporty i wyniki badań żyw-
ności są mało przydatne dla konsumenta, 
służą jedynie sprawozdawczości. Informa-
cje o zafałszowaniach żywności muszą być 
podawane w czasie rzeczywistym – wtedy 
będą służyły odbiorcom.

 • Wątpliwości i obawy przed reformą 
urzędowej kontroli żywności mogą roz-
wiać doświadczenia innych krajów. Cze-
chy i Chorwacja są przykładem skutecz-
nych zmian. Działalność wspomnianej 
Chorwackiej Agencji Rolnictwa i Żyw-
ności określa ustawa oraz inne przepisy 
specjalistyczne (ponad 19 ustaw i przeszło 
200 różnych rozporządzeń i instrukcji) 
i obejmuje badania w dziedzinie rolnictwa 
oraz dziedzinach pokrewnych: ochrony 
roślin, ochrony gleby, produkcji nasion 
i szkółkarstwa, uprawy winorośli, pro-
dukcji wina, produkcji oleju, sadownic-
twa, uprawy warzyw, hodowli zwierząt, 
kontroli jakości produktów zwierzęcych 
i bezpieczeństwa żywności.

prof. dr hab. WŁADYSŁAW MIGDAŁ 
z zespołem współpracowników,
Wydział Technologii Żywności,  
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Słowa kluczowe: urzędowa kontrola żywności, bezpieczeństwo żywności, organy urzędowej 
kontroli żywności, przeciwdziałanie fałszowaniu żywności



68 KONTROLA PAŃSTWOWA – 68 –

kontrola i audyt   Władysław Migdał z zespołem

Bibliografia:
1. Baryłko-Pikielna N.: Konsument a jakość żywności, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 

nr 4/1995.

2. Buczkowska M., Sadowski T., Gadomska J.: System wczesnego ostrzegania dotyczący żyw-
ności i pasz, „Problemy Higieny i Epidemiologii” nr 3/2014.

3. Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.): Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdro-
wiu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

4. Hadjigeorgiou A., Soteriades E., Philalithis A., Psaroulaki A., Tselentis Y., Gikas A.: National 
Food Safety Systems in the European Union: A Comparative Survey, “International Journal 
of Food Studies” nr 2/2013.

5. Kowalczyk S.: Wolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji (Free market and 
food safety in the era of globalization), „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich” nr 4/2017.

6. Kowalczyk S., Kwasek M.: Food Quality on the Polish Market – Threats and Ways of 
Their Elimination, “Zagadnienia Ekonomiki Rolnej/Problems of Agricultural Economics”,  
3/2020.

7. Kwiatkowska M., Jarosiewicz P., Bukowska B.: Glifosat i jego preparaty – toksyczność, nara-
żenie zawodowe i środowiskowe, „Medycyna Pracy” nr 5/2013.

8. Maruszewska N., Miśniakiewicz M.: O potrzebie konsolidacji systemu bezpieczeństwa żyw-
ności w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 2/2018.

9. Maslow A. H.: Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

10. Migdał W., Migdał Ł.: Od pola do stołu - wymagania konsumentów w stosunku do rolników, 
„Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” (w druku).

11. Miszczak A.: Badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli 
ich stosowania – raport z badań wykonanych w 2019 roku, Skierniewice 2019.

12. Serlikowska A.: Rozproszenie kompetencji krajowych organów, Wdrażanie unijnej reformy 
urzędowej kontroli żywności, „Kontrola Państwowa” nr 6/2019.

13. Xu J., Smith S., Smith G., Wang W., Li Y.: Glyphosate contamination in grains and foods: 
An overview, “Food Control” No 106/2019.



Nr 1/styczeń-luty/2022 69 – 69 –

Celowość zmiany systemu kontroli bezpieczeństwa żywności   kontrola i audyt

ABSTRACT
Usefulness of Changes in the Food Safety System – on the Basis of the Audits of NIK, 
EC and Own Studies
The Polish system for food safety supervision comprises numerous institutions. The 
establishment of the State Food Safety Inspectorate (Polish: Państwowa Inspekcja 
Bezpieczeństwa Żywności), thanks to consolidation of the Veterinary Inspectorate, 
the State Inspectorate of Protection of Plants and Seeds, the Inspectorate for Trade 
Quality of Food Produce, as well as to the transfer of several responsibilities of the 
State Sanitary Inspectorate, the Trade Inspectorate and the Environment Protection 
Inspectorate – with regard to using and storing of fertilizers – to the new institution, 
would lead to unification of supervision and monitoring processes. It would also re-
duce the blurred competence and decision-making responsibilities, ultimately adding 
to the improvement of food safety in Poland. Considering the results of the audits 
conducted by the Supreme Audit Office and by the Directorate-General for Health 
and Food Safety of the European Commission, as well as their own observations, the 
authors of the article have discussed the justifications for changes in the current food 
safety system in Poland. 

Prof. Władysław Migdał, PhD with a team, Department of Animal Produce Processing, 
Faculty of Food Technology, Agricultural University of Kraków

Key words: official food control, food safety, official food control bodies
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Bezpieczeństwo żywności jest  zagadnieniem interdyscyplinarnym  
–  łączy problematykę medyczną, rolniczą, ekonomiczną, prawną. To 
również ważny problem społeczny. Wśród kwestii prawnych na czoło 
wysuwają się zagadnienia prawa administracyjnego, dotyczące zarówno 
procesu produkcji i dystrybucji, jak  i urzędowej kontroli nad bezpie-
czeństwem żywności. W  przepisach uregulowano zagadnienia odpo-
wiedzialności za negatywne skutki wprowadzenia do obrotu żywności 
niebezpiecznej dla życia i zdrowia, związane z odpowiedzialnością cy-
wilną, a w skrajnych przypadkach – karną. Spośród wskazanych obsza-
rów zasadniczym przedmiotem dalszych rozważań będą zagadnienia 
odpowiedzialności cywilnej, czyli prawa odszkodowawczego.

Odpowiedzialność cywilna 
za niebezpieczną żywność

Szkody wyrządzone przez produkty przeznaczone do spożycia

WOJCIECH ROBACZYŃSKI

Wstęp
Zagadnienia związane z odpowiedzialno-
ścią odszkodowawczą mają istotne znacze-
nie teoretyczne i praktyczne, a także sys-
temowe. Obok rozwiązań administracyj-
nych (nie tylko chroniących konsumentów, 
ale i szeroko rozumiane zdrowie publiczne) 
konieczne są komplementarne rozwiązania, 

1 Opowiadam się za nieco szerszym ujęciem funkcji prewencyjnej odpowiedzialności odszkodowawczej, 
niż jest to przyjmowane w wielu wypowiedziach przedstawicieli doktryny, przyznając jej istotne znaczenie 
nie tylko w razie odpowiedzialności na zasadzie winy, ale także w odniesieniu do odpowiedzialności na zasa-
dzie ryzyka, która ma szczególne znaczenie w interesujących nas przypadkach odpowiedzialności za produkty 

pozwalające zareagować na wyrządzoną 
szkodę. Nawet jeśli w praktyce spory od-
szkodowawcze dotyczące produkcji i dys-
trybucji żywności pojawiają się stosunkowo 
rzadko, to nie można zapominać o pre-
wencyjnym walorze norm o charakterze 
odszkodowawczym. Chodzi o przeciw-
działanie sytuacjom, które mogłyby dopro-
wadzić do wyrządzenia szkody1. Dotyczy 
to całości problematyki odszkodowawczej, 
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zatem także zagadnień związanych z od-
powiedzialnością za szkody wyrządzone 
przez niebezpieczne produkty żywno-
ściowe2.

Pojęcie żywności
W świetle obowiązującej regulacji praw-
nej „żywność” jest pojęciem bardzo sze-
rokim. Dla zdefiniowania tego termi-
nu podstawowe znaczenie mają przepi-
sy ustawy o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia3, odwołujące się do unijnego 
rozporządzenia z 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającego ogólne zasady i wyma-
gania prawa żywnościowego4. Zgodnie 
z art. 3 ust. 1 ustawy o bżż, żywnością 
(środkiem spożywczym) jest każda sub-
stancja lub produkt w rozumieniu art. 2 
rozporządzenia nr 178/2002. Natomiast 
zawarta tam definicja żywności jest bardzo 
szeroka – są nią jakiekolwiek substancje 

żywnościowe. Moim zdaniem, funkcja prewencyjna jest również realizowana w ramach odpowiedzialności 
na zasadzie ryzyka, odnosi się zatem także do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt nie-
bezpieczny. Dostrzegam jednak wypowiedzi sceptycznie odnoszące się do waloru prewencyjnego norm 
odszkodowawczych w wypadku odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (zob. A. Szpunar: Uwagi o funkcjach 
odpowiedzialności odszkodowawczej, „Państwo i Prawo” nr 1/2003, s. 22; M. Kaliński: Prawo zobowią-
zań – część ogólna, Tom 6 [w:] System prawa prywatnego, A. Olejniczak (red.), Warszawa 2009, s. 73-74 
i przywołana tam literatura). Kwestia ta wymagałaby odrębnego opracowania, w tym miejscu może być 
jedynie zasygnalizowana.

2 Za realizacją funkcji prewencyjnej przez przepisy przewidujące odpowiedzialność za niebezpieczną żyw-
ność opowiada się w sposób przekonujący P. Wojciechowski (autor w ślad za dawniejszymi opracowaniami 
nazywa ją funkcją prewencyjno-wychowawczą). Por. P. Wojciechowski: Odpowiedzialność za szkodę wy-
rządzoną przez produkt niebezpieczny żywnościowy pierwotny i przetworzony. Wybrane problemy, „Studia 
Iuridica Agraria” 2011, t. IX, s. 350-351.

3 Ustawa z 25.8.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021, ze zm.), dalej tak-
że ustawa o bżż.

4 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2002, ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanawiające procedury dotyczące bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE. L. 2002.31.1), oznaczane 
dalej skrótem „rozporządzenie nr 178/2002”.

5 Art. 2 rozporządzenia nr 178/2002 z pojęcia środka spożywczego wyłącza natomiast: paszę, żywe zwie-
rzęta (chyba że mają być one wprowadzone na rynek do spożycia przez ludzi), rośliny przed dokonaniem 
zbiorów, produkty lecznicze, kosmetyki, tytoń i wyroby tytoniowe, narkotyki i substancje psychotropowe, 
pozostałości i zanieczyszczenia oraz wyroby medyczne.

6 Ustawa – Kodeks cywilny z 23.4.1964 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), dalej także k.c.

lub produkty, przetworzone, częściowo 
przetworzone lub nieprzetworzone, prze-
znaczone do spożycia przez ludzi, lub któ-
rych spożycia przez ludzi można się spo-
dziewać. Warto zauważyć, że ustawodawca 
unijny w tym samym artykule definiuje 
także pojęcie „środka spożywczego”, obej-
mujące napoje, gumę do żucia i wszelkie 
substancje świadomie dodane do żywności 
podczas jej wytwarzania, przygotowania 
lub obróbki, a także – pod pewnymi wa-
runkami – wodę5.

W świetle powyższych przepisów, ale 
i szerokiej definicji produktu przyjętej 
w Kodeksie cywilnym6, tym pojęciem 
objęte są zarówno produkty żywnościo-
we nieprzetworzone lub o niskim stopniu 
przetworzenia (zboża, woda, sól i inne), 
jak i o wyższym lub bardzo wysokim stop-
niu przetworzenia (np. wyroby wędliniar-
skie, piekarnicze, słodycze, konserwy, dania 



72 KONTROLA PAŃSTWOWA – 72 –

kontrola i audyt   Wojciech Robaczyński

gotowe). Jednak biorąc pod uwagę normy 
odszkodowawcze zawarte w Kodeksie cy-
wilnym, różnice między nimi mają cha-
rakter technologiczny, lecz nie praw-
ny – wszystkie są produktami w ujęciu 
art. 4491 § 2 k.c.7 Warto pamiętać, że zgod-
nie z art. 3 ust. 39 ustawy o bżż, środkiem 
spożywczym jest również suplement diety, 
rozumiany jako środek spożywczy, którego 
celem jest uzupełnienie normalnej diety, 
będący skoncentrowanym źródłem wita-
min lub składników mineralnych lub innych 
substancji wykazujących efekt odżywczy 
lub inny fizjologiczny, wprowadzany do ob-
rotu w formie umożliwiającej dawkowa-
nie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek 
i w innych podobnych postaciach, saszetek 
z proszkiem, ampułek z płynem, butelek 
z kroplomierzem i w innych podobnych po-
staciach płynów i proszków przeznaczonych 
do spożywania w małych, odmierzonych 
ilościach jednostkowych, z wyłączeniem 
produktów posiadających właściwości pro-
duktu leczniczego w rozumieniu przepisów 
prawa farmaceutycznego8.

Ze względu na szerokie ujęcie żyw-
ności w obowiązującym prawie, należy 
uczynić w tym miejscu ważne zastrzeże-
nie: klasyfikacja określonych produktów 
jako żywności (środków spożywczych) 
ma  podstawowe znaczenie dla  norm 

7 Por. J. Kuźmicka-Sulikowska: Pojęcie produktu niebezpiecznego na gruncie przepisów kodeksu cywilnego 
dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ten produkt [w:] Księga dla naszych kolegów. 
Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka 
Zagrosika, J. Mazurkiewicz (red.), Wrocław 2013, s. 250.

8 Uwaga jest ważna w kontekście kontroli przeprowadzonych w ostatnich latach przez NIK. Ich wyniki wskazują na nie-
dostateczny nadzór nad suplementami wprowadzanymi na rynek, co może stać się źródłem szkody, a co za tym idzie 
– odpowiedzialności odszkodowawczej. Zob. informacje o wynikach kontroli NIK: Dopuszczanie do obrotu suple-
mentów diety, nr. ewid. 195/2016/P/16/078/LLO oraz Wprowadzanie do obrotu suplementów diety, nr. ewid. 
160/2021/P/21/078/LLO, <www.nik.gov.pl>. O specyfice suplementów diety zob. także A. Bąk: Suplementy diety 
– żywność czy lek? Problem regulacji prawnych produktów z pogranicza, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 1/2015.

administracyjnoprawnych związanych z wy-
twarzaniem tych produktów oraz poszcze-
gólnych składników żywności, np. dodat-
ków do niej, jak również dla bezpieczeństwa 
konsumentów. Potrzeba ścisłego zdefinio-
wania zakresu pojęć stosowanych w prawie 
żywnościowym wynika z konieczności usta-
lenia norm odnoszących się do niej. Patrząc 
na to przez pryzmat odpowiedzialności cy-
wilnej, tak ścisłe rozróżnienie nie jest ko-
nieczne, gdyż Kodeks cywilny nie odwo-
łuje się do pojęcia żywności, ani środka 
spożywczego, ani do jakichkolwiek kon-
kretnie nazwanych substancji, które mogą 
być spożyte przez człowieka. Na potrzeby 
rozważań z zakresu prawa odszkodowaw-
czego wystarczy uznać, że jest to produkt 
w rozumieniu k.c. O tym, czy w wypadku 
powstania szkody pojawi się odpowiedzial-
ność za produkt, zdecyduje nie formalne, 
zgodne z normami określenie produktu jako 
żywności, ale to, czy może on być uznany 
za niebezpieczny, przy czym istotne jest 
przedstawienie go na rynku jako substancji 
nadającej się do spożycia.

Żywność 
jako produkt niebezpieczny
Decydujące znaczenie dla zakwalifikowa-
nia produktu żywnościowego (żywności, 
środka spożywczego, w tym suplementu 
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diety) jako niebezpiecznego, na podsta-
wie prawa odszkodowawczego, mają roz-
wiązania Kodeksu cywilnego, dotyczące 
odpowiedzialności za produkt niebez-
pieczny i zawarte w art. 4491–44910 k.c.9 
Przepisy te dodano do Kodeksu cywilnego 
1 lipca 2000 r. ustawą szczególną, związa-
ną z ochroną konsumentów10. Są efektem 
wdrożenia do polskiego porządku prawne-
go unijnej dyrektywy z 1985 r., dotyczącej 
odpowiedzialności za produkty wadliwe11. 
Nie wchodząc głębiej w rozważania do-
tyczące charakteru prawnego odpowie-
dzialności za produkt niebezpieczny, na-
leży opowiedzieć się za stanowiskiem, 
że jest to jednak odpowiedzialność de-
liktowa12 – mimo zgłaszanych wątpliwości, 
wynikających zwłaszcza z umiejscowienia 
art. 4491–44910 w systematyce k.c., co mo-
głoby przemawiać na rzecz tezy, że stano-
wi ona odrębny reżim odpowiedzialności, 
równoległy do reżimów odpowiedzialności 
deliktowej i kontraktowej.

Warto podkreślić, że rozwiązania ko-
deksowe są uniwersalne w tym sensie, 
że nie  służą konkretnemu rodzajowi 

9 Szerszy kontekst genezy odpowiedzialności za produkt w odniesieniu do produktów żywnościowych przed-
stawia M. Stańko: Odpowiedzialność za produkt żywnościowy w polskim systemie prawnym, „Studia Iuridica 
Agraria” nr 7/2009.

10 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z 2.3.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzial-
ności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225), uchylonej 25.12.2014 
przez art. 44 ustawy z 30.5.2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm., t.j.).

11 Dyrektywa Rady z 25.7.1985 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
Państw Członkowskich, dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG, Dz.U. UE. L. 
1985.210.29). Bliżej na temat tej dyrektywy zob. m.in. M. Jagielska: Prawo zobowiązań – część ogólna,  
Tom  6 [w:] System prawa prywatnego, A. Olejniczak (red.), Warszawa 2009, s. 883-888. Por. także  
P. Mikłaszewicz: Zobowiązania, Tom II [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, K. Osajda (red.), Warszawa 2013, 
s. 717-718 i przywołane tam orzecznictwo europejskie.

12 Tak m.in. B. Gnela: Zobowiązania, Tom III, Część ogólna (art. 353-534) [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, 
M. Habdas (red.) i M. Fras (red.), Warszawa 2018, s. 733. Za takim stanowiskiem opowiada się także  
M. Jagielska, która dokonuje jednocześnie szerokiej prezentacji poglądów zgłoszonych w tym zakresie 
przez innych autorów. M. Jagielska: Prawo zobowiązań – część ogólna…, op.cit. s. 890-892.

13 P. Wojciechowski: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną…, op.cit. s. 333.

produktów. Znajdują zastosowanie do 
urządzeń mechanicznych, substancji 
chemicznych, narzędzi, zabawek, ubrań, 
lekarstw, a nawet żywych zwierząt. Do-
tyczą także produktów żywnościowych, 
choć ze względu na ogólne ujęcie Kodeksu 
cywilnego, nie są one expressis verbis od-
rębnie wymienione. Artykuł 95 ustawy 
o bżż stanowi, że w wypadku szkody wy-
rządzonej przez środki spożywcze odpo-
wiedzialność za tę szkodę ponosi podmiot 
działający na rynku spożywczym na zasa-
dach określonych w przepisach k.c., do-
tyczących odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpiecz-
ny. Uzasadnia to trafną opinię P. Wojcie-
chowskiego, że w ten sposób „zarówno 
unijne, jak i krajowe prawo żywnościowe 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
»wpisuje się« w zharmonizowane zasady 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzo-
ną przez produkt niebezpieczny, mające 
na celu szczególną ochronę konsumenta”13.

Ogólną podstawą odpowiedzialności 
za produkt niebezpieczny jest art. 4491 
§ 1 k.c. Zgodnie z nim, kto wytwarza 
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w zakresie swojej działalności gospodar-
czej (producent) produkt niebezpieczny, 
odpowiada za szkodę wyrządzoną komu-
kolwiek przez ten produkt. Regulacja po-
jęcia niebezpiecznej żywności (oraz innych 
produktów niebezpiecznych) w Kodeksie 
cywilnym jest w istocie dwuelementowa. 
Po pierwsze, art. 4491 § 2 k.c. wskazuje, 
co oznacza pojęcie produktu, po drugie, 
art. 4491 § 3 k.c. określa, co przesądza 
o tym, że może on być uznany za niebez-
pieczny.

Zgodnie z art. 4491 § 2 k.c., przez pro-
dukt rozumie się rzecz ruchomą, choćby 
została połączona z inną rzeczą, jak też 
zwierzęta i energię elektryczną. W odnie-
sieniu do żywności, definicja produktu za-
wiera wszystkie kategorie żywności okre-
ślone – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o bżż 
– w art. 2 rozporządzenia nr 178/2002. 
Należy przy tym podkreślić, że pojęcie 
produktu z art. 4491 § 2 k.c. jest szersze niż 
kategorie żywności wskazane w powoła-
nym przepisie rozporządzenia. Produktem 
jest środek żywnościowy zmieszany z sub-
stancją, która nie została „wyprodukowana” 
(np. środek żywnościowy rozpuszczony 
w wodzie pobranej bezpośrednio z natu-
ralnego źródła). Produktem w kontekście 
omawianego przepisu jest także żywe zwie-
rzę, które jednak, według art. 1 ust. 1 zd. 
1 ustawy o ochronie zwierząt, nie jest rze-
czą14. Chodzi o sytuację, w której zwie-
rzęta hodowlane są dotknięte choroba-
mi lub mają pasożyty, mogące wyrządzić 
szkodę ludziom lub innym zwierzętom 
(np. włośnie, tasiemce, afrykański pomór 

14 Ustawa z 21.8.1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638, ze zm., t.j.).
15 Zob. B. Gnela: Zobowiązania, Tom III, Część ogólna (art. 353-534)…, op.cit. s. 736.

świń, tzw. ptasia grypa). Przy okazji warto 
zauważyć, że zakwalifikowanie zwierząt 
na podstawie art. 4491 § 2 zd. 2 k.c. do ka-
tegorii produktu w rozumieniu art. 4491 
§ 1 k.c., spotyka się w literaturze z kryty-
ką15. Można powiedzieć, że stanowi to kon-
sekwencję rozwiązania zawartego w art. 1 
ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie 
z którym w sprawach w niej nieuregulo-
wanych do zwierząt stosuje się przepisy 
dotyczące rzeczy.

Powyższe uwagi odnosiły się do zakwa-
lifikowania danej rzeczy (lub zwierzęcia) 
do kategorii produktów. Drugim krokiem 
jest zakwalifikowanie produktu do kate-
gorii niebezpiecznych. Zgodnie z art. 4491 
§ 3 zd. 1 k.c., niebezpieczny jest produkt 
niezapewniający bezpieczeństwa, jakie-
go można oczekiwać, uwzględniając nor-
malne stosowanie produktu. Ustawo-
dawca używa w tym miejscu ogólnych 
określeń. Tymczasem wiele produktów 
jest z zasady niebezpiecznych. Nóż, żrący 
płyn, samochód czy energia elektryczna 
to tylko nieliczne spośród wielu możli-
wych do wyobrażenia przykładów. Samo 
jednak „naturalne” zagrożenie związane 
z używaniem produktu nie pozwala uznać 
go za produkt niebezpieczny w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego. Zgodzić się należy 
ze stanowiskiem, że „w przypadku pro-
duktów niebezpiecznych per se, z których 
istoty i zamierzonego zastosowania wynika, 
że niosą one ze sobą określone zagrożenie 
wyrządzenia szkód (…) ze względu na to, 
iż są one potrzebne lub przynajmniej uży-
teczne dla funkcjonowania społeczeństwa, 
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konieczne jest akceptowanie określonego 
poziomu ryzyka i traktowanie tych przed-
miotów jako niewadliwych”16. Uznanie 
produktu za niebezpieczny wymaga zatem 
stwierdzenia, że zaistniało „ponadnorma-
tywne” niebezpieczeństwo17. Nóż jest nie-
bezpieczny „sam w sobie”, ale w rozumie-
niu art. 4491 k.c. uznany za niebezpieczny 
może być dopiero wtedy, gdy jest np. źle za-
projektowany lub wytworzony, co powodu-
je odpadanie ostrza od rękojeści w trakcie 
używania. Dotyczyć to może także spraw-
nego samochodu – produktu obiektywnie 
niebezpiecznego dla przechodniów, choć 
nie w rozumieniu art. 4491 k.c. – w zesta-
wieniu z samochodem z nieprawidłowo za-
montowanym układem hamulcowym lub 
kierowniczym, będącym produktem nie-
bezpiecznym także w rozumieniu prawa. 
Przenosząc to do problematyki żywności, 
można wskazać np. alkohol, szkodliwy przy 
nadmiernym spożyciu, ale niebędący co do 
zasady produktem niebezpiecznym. Ina-
czej byłoby w wypadku alkoholu skażone-
go metanolem, który z pewnością w razie 
wprowadzenia na rynek byłby produktem 
niebezpiecznym. Tłuste produkty mięsne 
nie są zdrowe, ale to nie wystarczy do uzna-
nia ich za niebezpieczne w interesującym 
nas rozumieniu18. Oczywiście trudno wy-
obrazić sobie wyczerpujący katalog niebez-
piecznych produktów żywnościowych, 

16 J. Kuźmicka-Sulikowska: Pojęcie produktu niebezpiecznego…, op.cit. s. 262. 
17 Trafny jest pogląd, że dopiero wtedy, gdyby dany produkt „powodował większe zagrożenie doznania z jego 

strony szkody i to nie w wyniku jego docelowych właściwości, lecz większego niż zakładany przy tego typu 
przedmiotach poziomu zagrożenia (…), to produkt niebezpieczny per se mógłby zostać zakwalifikowany 
jako niebezpieczny w ujęciu art. 4491 § 3 k.c.” J. Kuźmicka-Sulikowska..., op.cit.

18 Ze względu na brak przykładów z naszego orzecznictwa, pomijam w tym miejscu znane zza oceanu przypad-
ki uznawania za szkodliwe, w sensie prawnym, niektórych używek, dopuszczonych legalnie do dystrybucji 
i spożycia, np. wyrobów nikotynowych.

19 Szerzej M. Stańko: Odpowiedzialność za produkt żywnościowy…, op.cit. s. 259-260.

trzeba odnosić się ad casu do poszcze-
gólnych przypadków. W każdym razie, 
należy uwzględnić ogólne wskazanie 
zawarte w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 
nr 178/2002, zgodnie z którym środek spo-
żywczy jest uznawany za niebezpieczny, 
jeżeli uważa się, że:
a) jest szkodliwy dla zdrowia, lub
b) nie nadaje się do spożycia przez ludzi19.

W dalszej kolejności, w art. 14 ust. 3-9 
rozporządzenia nr 178/2002, wskazane 
są reguły warunkujące uznawanie pro-
duktu (środka spożywczego, żywności) 
za bezpieczny lub niebezpieczny. W szcze-
gólności należy mieć na względzie zwykłe 
warunki korzystania z żywności przez kon-
sumenta oraz wykorzystywania jej na każ-
dym etapie produkcji, przetwarzania i dys-
trybucji, jak też informacje przeznaczone 
dla konsumenta, z uwzględnieniem infor-
macji na etykiecie czy dotyczące unika-
nia konkretnych negatywnych skutków 
dla zdrowia związanych z daną żywnością 
lub rodzajem żywności (ust. 3). Z kolei 
podczas podejmowania decyzji o szko-
dliwości środka spożywczego dla zdro-
wia, rozporządzenie nakazuje uwzględnić: 
prawdopodobne natychmiastowe, krót-
kotrwałe lub długofalowe skutki spożycia 
żywności, zarówno dla zdrowia spożywają-
cej osoby, jak i następnych pokoleń, ewen-
tualne skutki skumulowania toksyczności 
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oraz szczególną wrażliwość zdrowotną 
określonej kategorii konsumentów, jeżeli 
środek spożywczy jest dla niej przezna-
czony (ust. 4)20.

Warto w tym miejscu zauważyć, że sąd 
cywilny, rozpatrujący sprawę o naprawie-
nie szkody, nie jest związany normami 
o charakterze administracyjnym, doty-
czącymi np. składu produktów żywno-
ściowych, w tym zawartości substancji 
dodatkowych. Nie ulega jednak wątpli-
wości, że w świetle rozwiązań zawartych 
w art. 14 rozporządzenia nr 178/2002, 
ustalenia w zakresie szkodliwości są uła-
twione, gdy dochodzi do przekroczenia 
tego rodzaju norm. Choć są one ustana-
wiane ze względów bezpieczeństwa, to 
ich nieprzekroczenie nie upoważnia do 
stwierdzenia, że produkt nie może być 
uznany za niebezpieczny na podstawie 
art. 4491 k.c. Wydaje się natomiast, że pro-
blem ten nie występuje dziś często, ponie-
waż normy bezpieczeństwa są tak wysokie, 
że w praktyce uznanie za niebezpieczny 
produktu nienaruszającego normy staje się 
możliwością raczej teoretyczną. Znacze-
nie może mieć natomiast uwzględnienie 
wspomnianej bazy informacyjnej i kon-
tekstu rynkowego wprowadzenia pro-
duktu do obrotu, i w tym sensie możliwe 
jest uznanie za niebezpieczny produktu 
żywnościowego, spełniającego normy ad-
ministracyjne, ze względu na sposób za-
prezentowania go na rynku21.

20 Ze względu na ograniczenia objętościowe opracowania nie omawiam w tym miejscu poszczególnych rozwią-
zań zawartych w art. 14 ust. 3-9 rozporządzenia nr 178/2002. Szerzej na ten temat zob. P. Wojciechowski: 
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną…, op.cit. s. 336-338.

21 Tamże, s. 338.
22 ibid., s. 336-337.

Pojęcie bezpiecznego/niebezpiecz-
nego produktu ma w pewnym stopniu 
względny charakter i jest zmienne w cza-
sie. Zgodnie z brzmieniem art. 4491 § 3 
zd. 2 k.c., o tym, czy produkt jest bez-
pieczny decydują okoliczności z chwili 
wprowadzenia go do obrotu, a zwłasz-
cza sposób zaprezentowania na rynku 
oraz podane konsumentowi informacje 
o jego właściwościach. Warto zwrócić 
przy tym uwagę na rozwiązanie zawar-
te w art. 3 ust. 2 ustawy o bżż, zgodnie 
z którym produkty niespełniające wyma-
gań prawa żywnościowego nie mogą być 
oznakowane i wprowadzane do obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jako żywność. Oznacza to, że kontekst 
rynkowy wprowadzenia produktu do ob-
rotu ma w wypadku niebezpiecznych pro-
duktów żywnościowych decydujące zna-
czenie22. Wynika z tego, że im pełniejsze 
informacje o produkcie, tym węższe staje 
się pole do uznania produktu za niebez-
pieczny. Odnotujmy przy tym, że produkt 
nie może być uznany za niezapewniają-
cy bezpieczeństwa tylko dlatego, że póź-
niej wprowadzono do obrotu podobny 
ulepszony (art. 4491 § 3 zd. 3 k.c.). Po-
stęp dotyczący wiedzy o właściwościach 
produktu nie może zatem „sam w sobie” 
przesądzać o cechach jego bezpieczeń-
stwa. Kwestia ta wiąże się także w pewien 
sposób z okolicznościami zwalniającymi 
od odpowiedzialności.
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Przesłanki 
i zasada odpowiedzialności
Podstawową przesłanką cywilnej odpo-
wiedzialności odszkodowawczej jest szko-
da. Bez niej nie ma odpowiedzialności, 
mimo wystąpienia cech produktu uzna-
wanych za niebezpieczne. W odróżnie-
niu od możliwych do zastosowania sankcji 
administracyjnych, związanych z wpro-
wadzeniem do obrotu produktu niebez-
piecznego (a w niektórych przypadkach 
także i sankcji karnych z tytułu naraże-
nia na niebezpieczeństwo), brak szkody 
powoduje, że funkcjonowanie w obrocie 
niebezpiecznego produktu jest w zasadzie 
obojętne, a w każdym razie nie pozwala 
na wystąpienie z roszczeniami odszkodo-
wawczymi23.

Analiza przepisów zawartych w tytule 
VI1 „Odpowiedzialność za szkodę wyrzą-
dzoną przez produkt niebezpieczny” pro-
wadzi do wniosku, że ustawodawcy zależy 
przede wszystkim na ochronie poszko-
dowanego w wypadku szkód na osobie24. 
Nawet bez dokładnej lektury powołanych 
przepisów stwierdzić można, że w razie 
szkód w mieniu ochrona jest znacznie węż-
sza – przykładowo zgodnie z art. 4497 k.c., 
odszkodowanie za taką szkodę nie obejmu-
je uszkodzenia samego produktu ani ko-
rzyści, jakie poszkodowany mógłby osią-
gnąć w związku z jego używaniem (§ 1), 

23 Pomijam w tym miejscu kwestie związane z ewentualnym zastosowaniem roszczenia prewencyjnego z art. 439 
k.c., którego przydatność w omawianych przypadkach wydaje się mocno ograniczona.

24 P. Wojciechowski: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną…, op.cit. s. 341.
25 Ł.M. Sokołowski: Cywilna odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczny środek spożywczy, 

LEX/el. 2017, pkt 5. Autor powołuje się przy tym na wyrok TSUE z 9.2.2006 (C-127/04), w którym stwier-
dzono, że „art. 11 dyrektywy 85/374/EWG należy interpretować w ten sposób, że dany produkt jest wpro-
wadzony do obrotu wówczas, gdy opuścił proces produkcji przeprowadzany przez producenta i wszedł 
do procesu handlowego, w którym jest oferowany odbiorcom w celu użycia lub konsumpcji”.

zaś odszkodowanie na podstawie art. 4491 
k.c. nie przysługuje, gdy szkoda na mieniu 
nie przekracza kwoty będącej równowar-
tością 500 euro (§ 2).

Drugą przesłanką odpowiedzialności 
z art. 4491 k.c. jest wprowadzenie do ob-
rotu produktu niebezpiecznego. Pojęcie 
produktu niebezpiecznego było wcześniej 
analizowane, teraz pozostaje rozważenie, 
co oznacza „wprowadzenie do obrotu”. 
Zgodnie z prezentowanym w literaturze 
poglądem można przyjąć, że jest to już 
samo oferowanie do sprzedaży25.

Zgodnie z ogólnymi regułami odpowie-
dzialności odszkodowawczej, powyższe 
dwa elementy, tj. szkoda i wprowadze-
nie do obrotu niebezpiecznego produktu, 
muszą być powiązane w ciąg przyczyno-
wo-skutkowy. Kolejną zatem przesłanką 
odpowiedzialności cywilnej jest związek 
przyczynowy między wskazanymi wyżej 
przesłankami. Wynika to z ogólnej reguły 
zawartej w art. 361 § 1 k.c. – zobowiązany 
do odszkodowania ponosi odpowiedzial-
ność tylko za normalne następstwa działa-
nia lub zaniechania, z którego szkoda po-
wstała. Jest to koncepcja tzw. adekwatnego 
(normalnego) związku przyczynowego. 
W konkretnym stanie faktycznym trzeba 
zatem ocenić, czy wspomniane dwa ele-
menty pozostają w logicznym łańcuchu 
przyczynowym (test conditio sine qua 
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non), a następnie czy szkoda jest normal-
nym następstwem wprowadzenia danego 
produktu do obrotu. Dopiero pozytyw-
na odpowiedź na drugie pytanie pozwala 
przyjąć, że zjawiska te pozostają w związ-
ku przyczynowym w rozumieniu art. 361 
§ 1 k.c.

Kwestie teoretycznych aspektów związ-
ku przyczynowego nie wymagają rozwi-
nięcia w tym miejscu. Ważne jest jednak 
ustalenie, że w przypadkach szczególnych, 
gdy szkoda nie jest normalnym następ-
stwem niebezpiecznych właściwości pro-
duktu, odpowiedzialność nie powstaje, 
mimo obiektywnego istnienia jego nie-
bezpiecznych właściwości. Jako przykład 
można wskazać alergiczną reakcję orga-
nizmu na określony składnik produktu, 
inny niż ten, który przesądza o uznaniu 
go za niebezpieczny.

Nie podejmując zatem dalszej analizy 
problematyki związku przyczynowego, 
warto wskazać na podniesione w litera-
turze istotne problemy, gdy chodzi o ku-
mulację w dłuższym czasie niekorzyst-
nego wpływu czynników szkodliwych. 
W takich wypadkach wykazanie związku 
przyczynowego jest szczególnie utrudnio-
ne, niełatwe jest także wskazanie pod-
miotu odpowiedzialnego, kiedy szkodli-
wy składnik był stosowany przez wielu 
producentów26.

Odpowiedzialność za produkt niebez-
pieczny jest oparta na zasadzie ryzyka27. 
Jej przesłanką nie jest bowiem wina, 

26 Na okoliczności utrudniające przypisanie odpowiedzialności w wypadku tego rodzaju szkód (nazywa-
jąc je „szkodami z kumulacji”) wskazuje P. Wojciechowski: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną…,  
op.cit. s. 342-343.

27 Por. M. Jagielska: Prawo zobowiązań – część ogólna…, op.cit. s. 911 i powołana przez autorkę literatura.

rozumiana w prawie cywilnym zgodnie 
z normatywnym ujęciem, czyli możli-
wość postawienia sprawcy określonego 
zarzutu (zarzucalność). Do powstania 
odpowiedzialności wystarczy zatem za-
istnienie wyżej wskazanych przesłanek, 
tj. szkody, wyrządzenia jej przez wpro-
wadzenie do obrotu niebezpiecznego 
produktu oraz związku przyczynowego 
między tymi elementami. Podmiot od-
powiedzialny nie może więc zwolnić się 
od odpowiedzialności, przeprowadzając 
dowód istnienia okoliczności ekskul-
pacyjnych (zwalniających od zarzutu 
zawinionego zachowania, np. wskazu-
jących na zachowanie przez producen-
ta należytej staranności przy produk-
cji). Prowadzi to do wniosku, że jest 
to tzw. odpowiedzialność obiektyw-
na, zaś uwolnienie się od niej możliwe 
jest wyłącznie w wypadku zaistnienia 
tzw. okoliczności egzoneracyjnych, 
podobnie jak w innych przypadkach 
odpowiedzialności opartej na zasadzie 
ryzyka. Okoliczności te będą wskazane 
w dalszej części rozważań.

Podmiot poszkodowany
Analiza całości regulacji dotyczącej od-
powiedzialności za produkt niebezpiecz-
ny prowadzi do wniosku, że przepisy 
te mają za zadanie przede wszystkim 
ochronę odszkodowawczą konsumenta. 
Wynika on z genezy odpowiedzialności 
za produkt, a wzmacnia go odwołanie 
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się w art. 4491 § 1 k.c. do pojęcia kon-
sumenta28.

Z uwag powyższych nie należy jednak 
wyciągać wniosku, że podmiotem poszko-
dowanym w rozumieniu art. 4491 § 1 k.c. 
może być wyłącznie konsument. W przepi-
sie mowa o szkodzie wyrządzonej „komu-
kolwiek”. Taki wniosek poparty jest wzglę-
dami natury systemowej. Warto bowiem 
zauważyć, że poszkodowanym może być 
także osoba profesjonalnie uczestnicząca 
w wymianie rynkowej. Ważniejsze jednak 
jest to, że może być nim też podmiot, któ-
rego nie zakwalifikujemy jako konsumenta, 
ponieważ nie uczestniczy on w obrocie. 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 221 k.c., 
za konsumenta uważa się osobę fizycz-
ną, dokonującą z przedsiębiorcą czynno-
ści prawnej niezwiązanej bezpośrednio 
z jej działalnością gospodarczą lub zawodo-
wą. Pojęcie konsumenta ma zatem zastoso-
wanie, gdy określony podmiot jest stroną 
stosunku prawnego łączącego go z przed-
siębiorcą jako podmiotem profesjonal-
nym – w tym świetle konsument jest drugą 
stroną umowy zawartej z przedsiębiorcą. 
Tymczasem poszkodowanym może być 
podmiot znajdujący się całkowicie poza tą 
relacją, np. inna osoba fizyczna niż ta, która 
nabyła produkt. Choćby nawet nie prowa-
dziła ona działalności gospodarczej lub za-
wodowej, to nie ma statusu konsumen-
ta, gdyż nie uczestniczy w danej relacji 
umownej. Nie ma więc wówczas znacze-
nia jego status jako profesjonalisty lub nie-
profesjonalisty. Z tego punktu widzenia 

28 Drugie zdanie tego paragrafu ma następujące brzmienie: „O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują 
okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz po-
dane konsumentowi (podkreślenie autora) informacje o właściwościach produktu.”

poszkodowanym może być także pod-
miot, który w relacji umownej – gdyby 
taka wystąpiła – byłby przedsiębiorcą. 
Dodać należy, że skoro szkoda może być 
wyrządzona „komukolwiek”, to poszkodo-
wanym może być nie tylko osoba fizycz-
na, ale także osoba prawna oraz jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, mająca jednak zdolność prawną 
(art. 331 k.c.). Zakres odpowiedzialności 
za produkt niebezpieczny jest szerszy 
niż wskazywałyby na to względy kodek-
sowej ochrony konsumenta.

Nie ulega wątpliwości, że mimo powyż-
szych zastrzeżeń, pojęcie poszkodowanego 
– z punktu widzenia szkody wyrządzonej 
wskutek wprowadzenia na rynek niebez-
piecznego produktu – odnosimy najczęściej 
do osób fizycznych. Widać to zwłaszcza 
w wypadku takich produktów jak: le-
karstwa, środki ochrony roślin, artykuły 
służące utrzymaniu czystości i higieny. 
Dotyczy to również produktów żywno-
ściowych. Szkoda wyrządzona w wyniku 
spożycia określonego produktu żywno-
ściowego pozostawia ślad w organizmie 
człowieka. Oczywiście, może zdarzyć się, 
że wskutek szkodliwego oddziaływania 
na organizm człowieka ponosi ją osoba 
prawna, w strukturze której działa dana 
osoba fizyczna. Przykładowo, określony 
podmiot może utracić przychód, kiedy 
pracownik obsługujący dane urządzenie 
straci przytomność. W takim razie odpo-
wiedzialność z art. 4491 k.c. nie powstanie, 
ponieważ zgodnie z art. 4492 k.c. producent 
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odpowiada za szkodę na mieniu tylko wów-
czas, gdy rzecz zniszczona lub uszkodzo-
na należy do rzeczy zwykle przeznacza-
nych do osobistego użytku, i w taki przede 
wszystkim sposób korzystał z niej poszko-
dowany. W wypadku tego podmiotu insty-
tucjonalnego trudno byłoby mówić o ko-
rzystaniu przez poszkodowanego z danej 
rzeczy, jako rzeczy osobistego użytku. 
Ograniczenie z art. 4492 k.c. nie ma na-
tomiast zastosowania w wypadku szkód 
na osobie, jednak tu poszkodowanym musi 
być osoba fizyczna29.

Podmioty odpowiedzialne
W świetle powołanego wyżej art. 4491 
§ 1 k.c., podmiotem odpowiedzialnym 
jest producent. Rozumiany jest on jako 
podmiot profesjonalny. Zatem o ile po-
szkodowanym może być każdy, o tyle 
podmiotem odpowiedzialnym tylko 
producent prowadzący działalność go-
spodarczą – nie może to być np. osoba 
fizyczna, wytwarzająca określone pro-
dukty żywnościowe w ramach zaspo-
kajania żywieniowych potrzeb swoich 
i rodziny albo jako wyraz kulinarne-
go hobby30. Zgodzić się przy tym na-
leży z zaprezentowanym w literaturze 

29 Por. B. Gnela: Zobowiązania, Tom III, Część ogólna (art. 353-534)…, op.cit. s. 731-732.
30 Z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o bżż, wynika, że nie stosuje się jej do środków spożywczych produkowanych, 

przetwarzanych i przechowywanych w gospodarstwie domowym na potrzeby własne oraz do własnego 
spożycia w tym gospodarstwie. W regulacji nie ma też wyłączenia kodeksowej odpowiedzialności za szko-
dę wyrządzoną przez niebezpieczny produkt żywnościowy – bierze się ono stąd, że w świetle art. 4491 k.c. 
odpowiedzialność dotyczy każdego, kto wytwarza produkt niebezpieczny w ramach swojej działalności go-
spodarczej.

31 Tak P. Wojciechowski: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną…, op.cit. s. 339.
32 Ł.M. Sokołowski: Cywilna odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczny środek spożywczy, 

LEX/el. 2017, pkt 3.
33 Tak M. Jagielska: Prawo zobowiązań – część ogólna…, op.cit. s. 893. Autorka mówi tu o „produkcji rze-

mieślniczej i chałupniczej wykonywanej zarobkowo w sposób zorganizowany i ciągły”. Zob. także B. Gnela: 
Zobowiązania, Tom III, Część ogólna (art. 353-534)…, op.cit. s. 730.

poglądem, że aby zakwalifikować dany 
podmiot jako odpowiedzialny za produkt 
niebezpieczny, wystarczy uznanie jego 
działalności za profesjonalną, nie musi 
to być działalność gospodarcza w ścisłym, 
formalnym znaczeniu. W tym kontekście 
podmiotem odpowiedzialnym może być 
także rolnik31, który wytwarza pierwotne 
produkty żywnościowe32. W literaturze 
zauważono, że odmiennie niż w pream-
bule do dyrektywy nr 85/374, dotyczącej 
odpowiedzialności za produkty wadli-
we, w kodeksie cywilnym nie ma mowy 
o dobrach wytwarzanych metodą prze-
mysłową. Uprawniony jest zatem pogląd, 
że na podstawie przepisów o odpowie-
dzialności za produkt niebezpieczny odpo-
wiadać może także podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą, nawet wtedy, 
gdy stosuje nieprzemysłowe metody wy-
twarzania33.

Do przypisania odpowiedzialności pro-
ducentowi nie wystarczy jednak samo wy-
tworzenie niebezpiecznego produktu, ko-
nieczne jest wprowadzenie go do obrotu 
i to w ramach działalności gospodarczej 
producenta. Wówczas sytuacja dowodo-
wa powoda w procesie odszkodowaw-
czym jest ułatwiona przez domniemanie 
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przewidziane w art. 4494 k.c., zgodnie 
z którym zakłada się, że produkt niebez-
pieczny będący przyczyną szkody, został 
wytworzony i wprowadzony do obrotu 
w zakresie działalności gospodarczej pro-
ducenta. Usuwa to na dalszy plan pod-
noszone w literaturze wątpliwości odno-
śnie do znaczenia pojęcia „wprowadzenie 
do obrotu”34.

Producent nie jest jednak jedynym pod-
miotem, który może odpowiadać na pod-
stawie wymienionych przepisów. Ustawa 
znacząco rozszerza krąg podmiotów od-
powiedzialnych z tego tytułu. Ma to zna-
czenie zwłaszcza w sytuacji, gdy produkt 
wytworzony jest za granicą, zaś na rynku 
krajowym występuje importer. Dotyczy 
to także wytwórców poszczególnych ele-
mentów produktu.

Zgodnie z art. 4495 § 1 k.c., wytwór-
ca materiału, surowca albo części skła-
dowej produktu odpowiada tak jak pro-
ducent, chyba że wyłączną przyczyną 
szkody była wadliwa konstrukcja pro-
duktu lub wskazówki producenta. Nato-
miast art. 4495 § 2 k.c. stanowi, że kto 
przez umieszczenie na produkcie swojej 
nazwy, znaku towarowego lub innego ozna-
czenia odróżniającego podaje się za pro-
ducenta, odpowiada jak producent35. Tak 
samo odpowiada ten, kto produkt pocho-
dzenia zagranicznego wprowadza do obro-
tu krajowego w zakresie swojej działalności 
gospodarczej (importer).

34 Tak trafnie B. Gnela: Zobowiązania, Tom III, Część ogólna (art. 353-534)…, op.cit. s. 741-742, przy czym 
sama autorka opowiada się za szerokim rozumieniem pojęcia „wprowadzenie do obrotu”.

35 W literaturze podmiot ten określa się jako „quasi-producenta” lub „producenta nominalnego”. Zob. M. Ja-
gielska: Prawo zobowiązań – część ogólna…, op.cit. s. 894-895.

36 Tak P. Mikłaszewicz: Zobowiązania, Tom II…, op.cit. s. 723.

Należy podkreślić, że nawet w wy-
padkach, gdy powyższych podmiotów 
nie można ustalić, poszkodowany nie po-
zostaje bez ochrony. Pojawia się wówczas 
odpowiedzialność zbywcy (dystrybutora). 
Zgodnie z art. 4495 § 4 k.c., jeżeli nie wiado-
mo, kto jest producentem lub osobą określo-
ną w § 2, odpowiada ten, kto w ramach swo-
jej działalności gospodarczej zbył produkt 
niebezpieczny, chyba że w ciągu miesiąca 
od daty zawiadomienia o szkodzie wskaże 
poszkodowanemu osobę i adres producenta 
lub osoby określonej w § 2, a jeśli chodzi 
o towar importowany – osobę i adres im-
portera. Natomiast jeżeli zbywca produk-
tu nie może wskazać producenta ani osób 
określonych w § 4, zwalnia go od odpowie-
dzialności wskazanie osoby, od której sam 
nabył produkt (art. 4495 § 5 k.c.). W świetle 
przedstawionej regulacji trafny jest wnio-
sek, że zbywca produktu nie może ponosić 
odpowiedzialności na podstawie przepi-
sów o odpowiedzialności za szkodę wyrzą-
dzoną przez produkt niebezpieczny, jeżeli 
wiadomo, kto jest producentem lub innym 
podmiotem wskazanym w art. 4495 § 1 k.c. 
– mimo że art. 4495 § 5 k.c. odwołuje się 
wyłącznie do paragrafu drugiego tego ar-
tykułu, pomijając pierwszy36.

Reasumując, do kręgu osób poten-
cjalnie odpowiedzialnych za szkodę wy-
rządzoną przez produkt niebezpieczny 
wchodzą: producent, importer, quasi-
-producent oraz wytwórca materiału, 
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surowca lub części składowej produktu. 
Dla ochrony interesów poszkodowanego 
bardzo ważne jest rozwiązanie, które od-
najdujemy w art. 4495 § 3 k.c., w świetle 
którego producent oraz osoby wymienio-
ne w art. 4495 § 1 i 2 k.c. odpowiadają 
solidarnie. Dopiero w przypadku braku 
możliwości ustalenia tych podmiotów, 
pojawia się odpowiedzialność zbywcy37.

Okoliczności zwalniające 
od odpowiedzialności
Od odpowiedzialności za szkodę wy-
rządzoną przez produkt niebezpieczny 
może zwolnić zaistnienie tzw. okolicz-
ności egzoneracyjnych, które wskazane  
są w art. 4493 k.c.:

 • producent niebezpiecznego produktu 
nie wprowadził go do obrotu (§ 1);

 • wprowadzenie produktu do obrotu na-
stąpiło poza zakresem działalności gospo-
darczej producenta (§ 1)38;

 • właściwości niebezpieczne produktu 
ujawniły się po wprowadzeniu go do ob-
rotu, chyba że wynikały one z przyczyny 
tkwiącej poprzednio w produkcie (§ 2);

 • nie można było przewidzieć niebezpiecz-
nych właściwości produktu, uwzględniając 
stan nauki i techniki w chwili wprowadze-
nia produktu do obrotu (§ 2);

 • niebezpieczne właściwości produk-
tu wynikały z zastosowania przepisów 
prawa (§ 2).

37 W literaturze wskazuje się na rosnące znaczenie problematyki odpowiedzialności dystrybutorów żywności. 
Zob. przykładowo I. Trapè: Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny podmiotów dystrybuujących żyw-
ność, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2/2008.

38 Trzeba pamiętać o przytoczonym powyżej domniemaniu wytworzenia i wprowadzenia do obrotu produktu 
w ramach działalności gospodarczej producenta (art. 4494 k.c.).

39 Tak W. Dubis [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), Warszawa 2021,  
Legalis (objaśnienia do art. 4493 k.c., pkt 3). Autor poddaje krytycznej analizie zgłaszane w literaturze propozycje.

Omówienie poszczególnych okoliczno-
ści egzoneracyjnych wykracza poza zakres 
opracowania. Wskazane zostaną tylko kon-
sekwencje przytoczonej regulacji, charak-
terystyczne dla rynku żywnościowego. 
Po pierwsze, nie podlegają kodeksowej 
regulacji odpowiedzialności przypadki 
dotyczące produktu niewprowadzonego 
do obrotu, a mimo to skonsumowanego 
przez ludzi. Może to dotyczyć np. pro-
duktów spożytych przez pracowników 
bezpośrednio w miejscu ich wyprodu-
kowania, w sytuacji gdy zostanie podjęta 
decyzja o niewprowadzaniu ich do obro-
tu. Analogicznie przedstawia się sprawa 
żywności wyniesionej bez wiedzy i zgody 
przedsiębiorcy oraz wprowadzonej do ob-
rotu przez nieuprawnione osoby. Z kolei 
o wprowadzeniu produktu do obrotu 
poza zakresem działalności gospodarczej 
producenta można mówić np. w sytuacji 
przeznaczenia określonych produktów 
na cele niekomercyjne, przy czym traf-
nie dostrzeżono w doktrynie, że trudno 
znaleźć przekonujące przykłady realnego 
zastosowania tej okoliczności egzoneracyj-
nej w sytuacji, gdy sam producent wpro-
wadził dany produkt do obrotu39.

Gdy chodzi o sytuacje, gdy niebezpiecz-
ne właściwości produktu ujawniły się już 
po wprowadzeniu go do obrotu, można 
wskazać cechy pojawiające się w związ-
ku z długotrwałym i/lub niewłaściwym 
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przechowywaniem produktu żywno-
ściowego40. Istotne znaczenie dla zwol-
nienia producenta od odpowiedzialności 
ma także uwzględnienie rozwoju nauki 
i techniki, co tyczy także sfery żywno-
ści. Jest to problem tzw. ryzyka rozwoju41. 
W ostatniej kolejności, jako okoliczność 
egzoneracyjna wskazane jest to, że nie-
bezpieczne właściwości produktu wy-
nikały z zastosowania przepisów prawa. 
Przekonujący jest pogląd, że nie wystarczy 
tu sama zgodność produktu z przepisami 
wprowadzającymi określone normy bez-
pieczeństwa – dla zwolnienia od odpowie-
dzialności konieczne jest stwierdzenie, 
ze określona konstrukcja produktu została 
wymuszona przez przepisy obowiązującego 
prawa42. Należy przy tym konsekwentnie 
wyprowadzać wnioski z tego, że mamy 
tu do czynienia z odpowiedzialnością 
na zasadzie ryzyka. Ustalenie okoliczności, 
czy producent ściśle przestrzega obowią-
zujących norm, czy też nie, miałoby decy-
dujące znaczenie dla możliwości ewentual-
nego sformułowania zarzutu niedołożenia 
należytej staranności. Ocena staranności 

40 P. Wojciechowski: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną…, op.cit. s. 344-345.
41 Bliżej na ten temat zob. przykładowo M. Jagielska: Prawo zobowiązań – część ogólna…, op.cit. s. 914-917. 

Na znaczenie ryzyka rozwoju na rynku żywnościowym wskazuje P. Wojciechowski. Autor analizuje przy tym 
wiele interesujących aspektów zagadnienia, związanych z istnieniem mniej lub bardziej potwierdzonych hi-
potez dotyczących szkodliwości określonych składników. Por. P. Wojciechowski: Odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną…, op.cit. s. 346-347.

42 Por. M. Jagielska: Prawo zobowiązań – część ogólna…, op.cit. s. 917. Zdaniem autorki, okoliczność ta do-
tyczy wypadku, gdy „producent został postawiony przed wyborem wyprodukowania produktu niebezpiecz-
nego albo naruszenia normy”. Pewne wątpliwości w tej kwestii zgłasza natomiast B. Gnela, zdaniem której 
„można przyjąć, że producent zwolni się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że zastosował się do przepisów 
rozporządzenia nakazujących zastosowanie się do Polskich Norm”. Jednak zauważa ona następnie, że taka 
interpretacja „uwzględniająca zaufanie producenta do prawa, prowadzi jednak do wniosku, że jej przyję-
cie obniżałoby poziom ochrony poszkodowanych w wyniku niebezpiecznych wad produktów, w stosunku 
do tego wypracowanego przez orzecznictwo sądów polskich na tle art. 415 k.c., w okresie przed implemen-
tacją dyrektywy 85/374/EWG i wówczas, gdy Polskie Normy miały charakter obligatoryjny”. B. Gnela: 
Zobowiązania, Tom III, Część ogólna (art. 353-534)…, op.cit. s. 745-746.

43 Zob. R. Morek: Zobowiązania, Tom II [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, K. Osajda (red.), Warszawa 2013, s. 600.

producenta (jak i innego podmiotu poten-
cjalnie odpowiedzialnego) byłaby jednak 
potrzebna w wypadku, gdybyśmy mieli 
do czynienia z odpowiedzialnością na za-
sadzie winy. Wówczas kwestia przestrze-
gania norm o charakterze administracyj-
nym mogłaby przesądzić także kwestię 
bezprawności, bez stwierdzenia której 
rozważania na temat winy byłyby zawie-
szone w próżni.

Dla odpowiedzialności na zasadzie ry-
zyka typowe jest natomiast przypisanie 
jej także podmiotowi, który działa zgodnie 
z prawem. Dobrym przykładem może być 
odpowiedzialność posiadacza pojazdu me-
chanicznego, który odpowiada na podsta-
wie art. 436 § 1 k.c. za szkody wyrządzone 
innym osobom także wtedy, gdy nie do-
szło do naruszenia zasad ruchu drogowego 
i były przestrzegane reguły ostrożności 
oczekiwane w ruchu drogowym43 – wy-
starczy wówczas samo istnienie związku 
przyczynowego między ruchem pojazdu 
a powstałą szkodą. Z tego względu samo 
powoływanie się na normy bezpieczeństwa 
(np. wynikające z unijnego rozporządzenia 
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dotyczącego dodatków do żywności) 
nie wystarczy, aby skorzystać z ostatnio 
wymienionej okoliczności egzoneracyjnej. 
Z drugiej strony, przestrzeganie obowią-
zujących norm np. w zakresie dodatków 
do żywności może stać na przeszkodzie 
uznaniu produktu za niebezpieczny w ro-
zumieniu art. 4491 k.c., wobec brzmie-
nia art. 14 rozporządzenia nr 178/2002, 
a zwłaszcza jego ust. 3 i 4. Podtrzymuję 
tu stanowisko, że sąd cywilny w swojej 
ocenie nie jest związany ustalonymi nor-
mami dotyczącymi dozwolonego składu 
produktów żywnościowych, musi jednak 
wziąć pod uwagę kryteria oceny bezpie-
czeństwa wynikające z powołanego prze-
pisu rozporządzenia nr 178/2002.

Warto dodać, że choć art. 4493 k.c. jest 
zredagowany w ten sposób, że odnosi się 
bezpośrednio do producenta, to jednak 
okoliczności w nim określone zwalnia-
ją od odpowiedzialności nie tylko jego, 
ale także inne, wskazane w art. 4495 k.c. 
podmioty, które mogą odpowiadać obok 
producenta, i o których wspomniano 
we wcześniejszej części opracowania.

Produkt niebezpieczny 
a rękojmia i gwarancja
Obok zawartych w art. 4491–44910 k.c. 
reguł odpowiedzialności za szkodę wy-
rządzoną przez produkt niebezpieczny, 
Kodeks cywilny reguluje także kwestie 
dotyczące odpowiedzialności z tytułu 
wad rzeczy, składające się na rękojmię 
za wady (art. 556–576 k.c.) i gwaran-
cję przy sprzedaży (art. 577–581 k.c.). 
Przepisy te miały jednak większe zna-
czenie przed wprowadzeniem do k.c. re-
gulacji o odpowiedzialności za produkt, 
tj. przed 2000 r., choć i dziś mogą być 

wykorzystane do ochrony kupujących 
przed konsekwencjami niewłaściwej kon-
strukcji bądź składu produktu. Należy pa-
miętać, że w świetle art. 5561 § 1 k.c. wada 
fizyczna polega na niezgodności rzeczy 
sprzedanej z umową, np. gdy nie ma wła-
ściwości, które powinna mieć ze względu 
na cel w umowie oznaczony, albo wyni-
kający z okoliczności lub przeznaczenia 
(pkt 1), a także wtedy, gdy nie ma właści-
wości, o których istnieniu sprzedawca za-
pewnił kupującego, w tym przedstawiając 
próbkę lub wzór (pkt 2). Takie rozumienie 
wady fizycznej można by odnieść w szcze-
gólności do niektórych wprowadzanych 
na rynek suplementów diety, czemu to-
warzyszą czynione nieraz na wyrost za-
pewnienia o ich skutecznym działaniu.

Wydaje się jednak, że w większości wy-
padków przydatność kodeksowej rękoj-
mi za wady w odniesieniu do produktów 
żywnościowych jest mniejsza niż innych 
produktów, w szczególności w związku 
z naturalnymi procesami utraty przez żyw-
ność przydatności do spożycia w stosun-
kowo krótkim czasie. Przy produktach 
spożywczych długoterminowych (np. pro-
dukty sypkie, makaron, napoje, konserwy) 
znaczenie przepisów o rękojmi może być 
oczywiście większe.

Zdecydowanie znikome znaczenie 
w odniesieniu do produktów żywno-
ściowych mają natomiast przepisy do-
tyczące gwarancji przy sprzedaży, ure-
gulowanej w art. 577–581 k.c. Zgodnie 
z art. 577 § 1 k.c., udzielenie gwarancji 
następuje przez złożenie oświadczenia 
gwarancyjnego, które określa obowiązki 
gwaranta i uprawnienia kupującego w wy-
padku, gdy rzecz sprzedana nie ma właści-
wości określonych w tym oświadczeniu, 
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przy czym może ono zostać złożone w re-
klamie. Zgodnie z art. 577 § 3 k.c., jeżeli 
została udzielona gwarancja co do jakości 
rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie 
wątpliwości, że gwarant jest obowiązany 
do usunięcia wady fizycznej lub do dostar-
czenia rzeczy wolnej od wad, o ile te ujaw-
nią się w czasie określonym w oświadczeniu 
gwarancyjnym. W świetle przytoczonych 
regulacji trzeba zauważyć, że choć poten-
cjalnie nie można wyłączyć możliwości 
udzielenia gwarancji na produkty spożyw-
cze, to jednak w praktyce nie ma to istot-
nego znaczenia.

Nie ulega wątpliwości, że ze względu 
na wprowadzenie przepisów o odpowie-
dzialności za produkt niebezpieczny, 
znaczenie regulacji o rękojmi i gwaran-
cji zmalało, choć oczywiście mają one ol-
brzymie znaczenie dla ochrony nabywców 
przed wadami produktów w ogóle. Ponie-
waż w wypadku produktów żywnościo-
wych utrudnione jest dochodzenie upraw-
nień z rękojmi, a już zupełnie niespotykane 
jest realizowanie uprawnień z gwarancji 
przy sprzedaży, to – biorąc pod uwagę 
ograniczone ramy tekstu – rozważania 
na ten temat nie będą kontynuowane.

Odpowiedzialność za żywność 
a wykonywanie władzy publicznej
Przeprowadzone wyżej rozważania do-
tyczyły odpowiedzialności producenta 
lub innych podmiotów mających zwią-
zek z procesami wytwarzania i wpro-
wadzania do  obrotu niebezpiecznej 

44 Obszerniej na ten temat zob. opracowanie Z. Kotyni w tym numerze „Kontroli Państwowej”, s.13. Por. tak-
że Analiza systemowa NIK: System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce – stan obecny i pożądane 
kierunki zmian, <www.nik.gov.pl>, o którym mowa we wskazanym artykule, wraz z powołaną tam literaturą.

żywności. Dotyczyły zatem przedsiębior-
ców jako „zwykłych” uczestników obrotu 
cywilnoprawnego. Żywność jest jednak 
tym szczególnym towarem, którego wy-
stępowanie na rynku jest obwarowane 
szeroko ujętymi regulacjami prawnymi, 
nakładającymi na organy publiczne szero-
kie kompetencje. Ponieważ są one przed-
miotem wielu opracowań, nie muszą być 
w tym miejscu wymieniane44.

Bliższe omówienie problematyki od-
powiedzialności za szkody wyrządzo-
ne przy wykonywaniu władzy publicz-
nej w kontekście rynku żywnościowego 
jest zagadnieniem o dużej doniosłości, 
wymagającym odrębnego opracowania. 
Nie zmienia to jednak potrzeby zazna-
czenia tej kwestii także i w tym miejscu, 
aby pokazać, że odpowiedzialność za wpro-
wadzenie do obrotu niebezpiecznego pro-
duktu żywnościowego nie ma tylko wy-
miaru indywidualnej odpowiedzialności 
przedsiębiorców, ale może być rozważana 
na szerszej płaszczyźnie odpowiedzialno-
ści władz publicznych.

W prawie polskim odpowiedzialność 
odszkodowawcza za szkody wyrządzo-
ne przy wykonywaniu władzy publicznej 
została uregulowana w art. 417–421 k.c. 
Podstawowe znaczenie ma art. 417 § 1 k.c. 
w brzmieniu: „Za szkodę wyrządzoną przez 
niezgodne z prawem działanie lub zanie-
chanie przy wykonywaniu władzy publicz-
nej ponosi odpowiedzialność Skarb Pań-
stwa lub jednostka samorządu terytorial-
nego lub inna osoba prawna wykonująca tę 
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władzę z mocy prawa”. Przepis ten stanowi 
rozwinięcie art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, 
zgodnie z którym każdy ma prawo do wy-
nagrodzenia szkody, jaka została mu wyrzą-
dzona przez niezgodne z prawem działanie 
organu władzy publicznej.

Podstawową przesłanką odpowiedzial-
ności za szkody wyrządzone przy wyko-
nywaniu władzy publicznej jest czynie-
nie tego w sposób niezgodny z prawem. 
Na tle prawa żywnościowego przykładem 
takiego zachowania mogłoby być nienale-
żyte wykonywanie (lub niewykonywanie) 
przez organy państwowe zadań nałożo-
nych na nie przepisani zarówno prawa 
żywnościowego, jak i tymi regulujący-
mi działalność poszczególnych inspek-
cji. Chodzi tu zatem o przepisy ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
oraz te zawarte w aktach odnoszących 
się do kontroli i nadzoru nad poszczegól-
nymi segmentami rynku. Zaniedbania 
w tym zakresie (jak świadczą wyniki po-
szczególnych kontroli NIK, nie wszyst-
kie zadania są prawidłowo wykonywane 
przez organy publiczne) mogą stać się pod-
stawą odpowiedzialności z art. 417 k.c. 
Należy przy tym zaznaczyć, że w inte-
resujących nas przypadkach mówimy 
o występowaniu organów władzy w roli 
podmiotów realizujących kompetencje 
władcze, składające na się na sferę im-
perium. Nie chodzi tu o ich występo-
wanie jako uczestników obrotu w ra-
mach sfery dominium, co uzasadniałoby 

45 O wprowadzaniu do obrotu zafałszowanych środków spożywczych – zarówno od strony ogólnych zasad bez-
pieczeństwa rynku żywnościowego, jak i z punktu widzenia odpowiedzialności karnej na podstawie art. 97 
ustawy o bżż – zob. B. Sygit, N. Wąsik: Fałszowanie żywności – przyczynek do badań nad bezpieczeństwem 
żywności i żywienia w Polsce, „Prokuratura i Prawo” nr 4/2021.

odpowiedzialność państwa na „zwykłych” 
zasadach. Skoro zatem realizacja określo-
nych zadań ustawowych stanowi wyko-
nywanie władzy publicznej, otwiera się 
pole do rozważań nad potencjalną od-
powiedzialnością państwa z tego tytu-
łu. Miałoby to znaczenie np. w wypadku 
wykazania niezgodnego z prawem braku 
właściwej reakcji służb państwowych 
na zagrożenia związane z konkretnymi 
przypadkami wprowadzania do obrotu 
niebezpiecznych produktów żywnościo-
wych, np. produktów zafałszowanych45. 
Ważne jest to, że musiałoby dojść do na-
ruszeń odpowiednio skonkretyzowanych 
obowiązków organów administracji, nie-
wystarczające byłoby zaś np. naruszenie 
ogólnych zasad nakazujących dbałość 
o zdrowie obywateli. Zgodnie z ogólny-
mi regułami odpowiedzialności cywilnej, 
także i w tym wypadku odpowiedzialność 
powstałaby dopiero w razie stwierdzenia 
szkody i związku przyczynowego mię-
dzy nieprawidłowym działaniem pod-
miotu wykonującego władzę publiczną 
a powstałą szkodą. Prawo unijne daje 
władzom krajowym istotny instrument 
zapobiegający funkcjonowaniu na rynku 
szkodliwych produktów żywnościowych. 
Wynika to z art. 14 ust. 8 rozporządzenia 
nr 178/2002, zgodnie z którym zgodność 
żywności ze szczegółowymi przepisami 
mającymi do niej zastosowanie nie po-
winna powstrzymać właściwych władz 
przed podjęciem stosownych środków 
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w celu nałożenia ograniczeń dotyczących 
wprowadzenia jej na rynek lub zażądania 
wycofania jej z rynku, jeżeli podejrzewa 
się, że pomimo takiej zgodności, środek 
spożywczy jest niebezpieczny.

Wiąże się z tym sprawa jeszcze trud-
niejsza do analizy prawnej, mianowicie, 
czy możliwe byłoby wywodzenie odpo-
wiedzialności z braku określonych regulacji 
prawnych, zapobiegających pojawieniu się 
w obrocie konkretnych niebezpiecznych 
produktów żywnościowych. Wydaje się, 
że często byłoby trudno mówić w takich 
wypadkach o bezprawnym zaniechaniu le-
gislacyjnym w rozumieniu art. 4171 § 4 k.c., 
zgodnie z którym jeżeli szkoda została wy-
rządzona przez niewydanie aktu norma-
tywnego – choć taki obowiązek przewiduje 
przepis – niezgodność z prawem jego nie-
wydania stwierdza sąd rozpoznający spra-
wę o naprawienie szkody. Istota problemu 
sprowadzałaby się wówczas do ustalenia, 
czy istniał prawny obowiązek wprowadze-
nia przez ustawodawcę określonych norm 
prawnych. Zagadnienie odpowiedzialności 
władzy publicznej na rynku żywnościo-
wym, doniosłe z punktu widzenia zarów-
no społecznego, jak i gospodarczego, wy-
magałoby odrębnego opracowania, w tym 
miejscu mogło być jedynie przedmiotem 
krótkiej wzmianki.

Zakończenie
Prawna regulacja odpowiedzialności za szko-
dę wyrządzoną przez produkt niebezpiecz-
ny odgrywa istotną rolę w systemie cywil-
nego prawa odszkodowawczego. Dotyczy 
to także odpowiedzialności za niebezpieczne 
produkty żywnościowe. Rozwiązania zawar-
te w art. 4491–44910 k.c., będące wynikiem 
implementacji rozwiązań prawa unijnego, 

odnoszą się jednak do wszystkich produk-
tów, nie tylko żywnościowych. Dochodzenie 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez niebezpieczne produkty wymaga speł-
nienia przesłanek w postaci szkody, wprowa-
dzenia produktu niebezpiecznego do obrotu 
przez jej producenta oraz związku przy-
czynowego między wprowadzeniem pro-
duktu do obrotu a powstałą szkodą. Mając 
na uwadze konstrukcję Kodeksu cywilnego, 
regulacja tego rodzaju odpowiedzialności 
w zasadzie nie budzi zastrzeżeń, jednak pro-
blemem w konkretnym stanie faktycznym 
może okazać się ustalenie związku przyczy-
nowego między wprowadzeniem produktu 
żywnościowego do obrotu (i w konsekwencji 
jego spożyciem, a zwłaszcza spożywaniem 
przez dłuższy czas przez poszkodowanego) 
a powstałą szkodą. Nie jest to jednak pro-
blem specyficzny dla odpowiedzialności 
z art. 4491 k.c., występuje bowiem w wielu 
wypadkach odpowiedzialności odszkodo-
wawczej, w szczególności w odniesieniu 
do tej za szkody na osobie (np. w proce-
sach związanych z następstwami szkód 
medycznych).

Najpoważniejszym problemem doty-
czącym prawa żywnościowego jest to, 
że ocenie sądu cywilnego pozostawiono 
– zgodnie z przyjmowanym na tle Ko-
deksu cywilnego stanowiskiem – kwali-
fikację danego produktu żywnościowego 
jako niebezpiecznego. Wynika to z daleko 
idącej regulacji administracyjnej prawa 
żywnościowego, zwłaszcza dotyczącej do-
zwolonego składu produktów przeznaczo-
nych do spożycia przez ludzi, w tym do-
datków do żywności. Choć nie są one 
wiążące dla sądu dokonującego własnych 
ustaleń, to sprawą wysoce wątpliwą by-
łoby uznanie produktu za niebezpieczny 
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w sytuacji, gdy spełnia on, często bar-
dzo restrykcyjne, normy bezpieczeństwa. 
Mimo pozostawienia tej kwestii ocenie 
sądu, zupełnie wyjątkową wydaje się sy-
tuacja, aby w postępowaniu cywilnym 
– uwzględniając zwłaszcza art. 14 ust. 7 i 9 
rozporządzenia nr 178/2002 – uznał on 
za niebezpieczną żywność spełniającą za-
równo krajowe, jak i unijne standardy. 
Problem ten, choć wydaje się bardziej 
teoretyczny, może wystąpić, biorąc pod 
uwagę na przykład to, na co wskazuje Naj-
wyższa Izba Kontroli, że ani na poziomie 
krajowym, ani unijnym nie ma przepisu 
określającego listę niedozwolonych skład-
ników w suplementach diety. Brak tego 
rodzaju regulacji wzmacnia rolę orzecz-
nictwa w kształtowaniu właściwych 

standardów ochrony, skłania także do roz-
ważań nad odpowiedzialnością organów 
publicznych. Należy przy tym pamiętać, 
że przytoczony art. 14 ust. 8 rozporządze-
nia nr 178/2002 daje władzom krajowym 
kompetencje do zastosowania konkret-
nych środków zaradczych. Są to jednak 
zagadnienia, które wymagałyby odręb-
nego opracowania.
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ABSTRACT
Civil Liability for Unsafe Food – Damage Caused by Products Intended for Consumption 
Food safety is an inter-disciplinary matter – it combines medical, agricultural, eco-
nomical and legal issues. It also makes an important social problem. Among the legal 
issues, the most prominent ones include those related to administrative law, both 
with regard to the process of production and distribution, as well as to official control 
of food safety. The legal provisions regulate the issues of liability for negative impact 
of introducing dangerous food to the market, linked with civil liability and, in most 
drastic cases – with criminal liability. The areas that the article focuses on in the first 
place include civil liability, namely liability for damages. 
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Szczególnym obszarem zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli (dalej 
także NIK, Izba) są  kwestie mające zasadnicze znaczenie dla bezpie-
czeństwa państwa. NIK sukcesywnie przeprowadza kontrole elemen-
tów jego systemu oraz rozwiązań ułatwiających przeciwdziałanie ter-
roryzmowi i zwalczanie tego zjawiska1. Obejmują one również różnego 
rodzaju formacje stosujące działania ofensywne, charakteryzujące  się 
daleko idącą ingerencją w wolności i prawa jednostki, a w razie koniecz-
ności mające możliwość użycia broni, również w celu pozbawienia ży-
cia osoby dokonującej zamachu terrorystycznego. Ustawodawca określił 
to  terminem „specjalne użycie broni”. Zagadnienie budzi wątpliwości 
konstytucyjne, zwłaszcza w odniesieniu do art. 38 ustawy zasadniczej, 
w którym zagwarantowano prawną ochronę życia. Rozważania podję-
te w artykule odnoszą się do wybranych zagadnień dotyczących zaka-
zu pozbawienia życia (ang. right not to be killed2, tj. prawa do nie by-
cia zabitym)3 oraz  jego legalnej limitacji (ograniczenia) przez państwo 
ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

1 Dotychczas były to m.in. kontrole: Przygotowanie wybranych podmiotów do realizacji zadań na rzecz za-
pewnienia porządku publicznego z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego, nr ewid. P/21/040; 
Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych (niejawna), nr ewid. P/17/040; Wy-
korzystanie broni przez wybrane służby i straże oraz nadzór organów państwa nad jej reglamentacją, nr ewid. 
P/15/041, zrealizowane przez Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W planie pracy 
Izby na 2022 rok również ujęto kontrolę związaną z tematyką bezpieczeństwa: Przygotowanie służby kontr-
terrorystycznej Policji do realizacji zadań, nr ewid. P/22/030, <https://www.nik.gov.pl/plik/id,25341.pdf> 
(dostęp 7.1.2022). Jej zakres przedmiotowy obejmie jednostki odpowiedzialne za prowadzenie działań 
wobec sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym, których celem jest wyeliminowanie bezpo-
średniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób, przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków 
oraz specjalistycznej taktyki działania.

2 <https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/comparative-analysis-of-selected-case-law 
-achpr-iachr-echr-hrc/the-right-to-life/the-right-not-to-be-arbitrarily-killed-by-the-state> (dostęp 12.10.2021). 

3 J. Feinberg: Rights, justice and the bounds of liberty. Essays in Social Philosophy, Princeton Legacy Library 
1980, s. 222.

Ograniczenie 
prawnej ochrony życia

Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
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MARIUSZ RYCERSKI

Cel i zakres analizy
Celem tytułowego opracowania jest uka-
zanie złożoności zagadnienia przez analizę 
regulacji dotyczących ograniczeń praw-
nej ochrony życia w związku ze zdarze-
niami stwarzającymi szczególne zagroże-
nie, a także przedstawienie problemów 
interpretacyjnych dotyczących dopusz-
czalności pozbawienia życia w sytuacjach 
nadzwyczajnych. Z racji zwięzłego ujęcia 
tematu celowo pominięto takie kwestie, 
jak pozbawienie życia podczas konflik-
tów zbrojnych w celu przeciwdziałania ze-
wnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa 
państwa czy pozbawienie życia napastnika 
w ramach obrony koniecznej.

W dalszej części artykułu będzie używa-
ne bardziej precyzyjne w tym ujęciu sfor-
mułowanie „prawo do życia”, w odróżnieniu 
od szerszego – „prawo do ochrony życia”, 
które obejmuje m.in. penalizację naruszeń 
prawa do życia, obowiązek pomocy me-
dycznej, zwalczanie praktyk zagrażających 
zdrowiu i życiu, zagadnienia dopuszczal-
ności kary śmierci, eutanazji czy aborcji.

Ograniczenia ochrony życia 
w prawie międzynarodowym
Życie ludzkie jako jedyne, niepowtarzalne 
i nieodtwarzalne dobro stanowi najwyższą 

4 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950, zmie-
niona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. (Dz.U. z 1993 r. nr 61 poz. 284).

5 Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966, 
(Dz.U. z 1977 r. nr 38 poz. 167).

6 Dz.U. UE C z 2007 r. poz. 303.1.
7 Wyrok TK z 7.1. 2004, sygn. akt K 14/03, OTK ZU 2004, nr 1, poz. 1.
8 P. Kuczma: Prawna ochrona życia, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w pol-

skim porządku prawnym, M. Jabłoński (red.), Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2014, s. 41.

wartość w hierarchii dóbr prawnie chro-
nionych. Prawo do życia zaliczane do praw 
człowieka pierwszej generacji podlega 
ochronie w prawie międzynarodowym, 
m.in. na podstawie art 2 Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności4, art 6 ust. 1. Międzynarodowego 
paktu praw obywatelskich i politycznych5 
oraz art. 2 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej6. Prawo do życia jest prawem 
wobec państwa pierwotnym7, podstawą 
i przesłanką przysługiwania oraz korzysta-
nia z wszelkich innych praw czy wolności. 
Choć zajmuje najwyższe miejsce w hierar-
chii dóbr prawnie chronionych, nie jest jed-
nak prawem absolutnym. Tylko nieliczne 
prawa i wolności, jak zakaz stosowania 
tortur, naruszania godności człowieka 
czy też zakaz niewolnictwa, mają charakter 
bezwzględny (absolutny), czyli nie podle-
gają żadnym ograniczeniom i ingerencji 
ustawodawczej w ich kształt. Wykład-
ni prawa do życia należy zaś dokonywać 
w kontekście innych dóbr chronionych pra-
wem, zarówno z perspektywy jednostki, 
jak i całego społeczeństwa8. W pewnych 
określonych prawem sytuacjach możli-
we jest ograniczenie (limitacja) ochrony 
życia. Mówi się wówczas o klauzulach 
limitacyjnych. Pod tym pojęciem nale-
ży rozumieć konstrukcje umożliwiające 
ograniczanie wolności i praw człowieka, 
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które nie godzą ani w zasadę ochrony da-
nego prawa, ani w jego treść i zakres, lecz 
określają zastosowanie tego prawa do danej 
osoby lub grupy osób w wyjątkowych oko-
licznościach9.

Artykuł 2 ust. 2 Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolno-
ści zawiera klauzulę limitacyjną dopusz-
czającą możliwość pozbawienia życia 
w związku z wykonaniem kary śmierci10 
lub z bezwzględną koniecznością użycia 
siły. Klauzula dotycząca bezwzględnego 
koniecznego użycia siły obejmuje trzy za-
sadnicze warunki. Pierwszy z nich wynika 
z treści art. 2 ust. 1 Konwencji, który sta-
nowi m.in., że prawo każdego człowieka 
do życia jest chronione przez ustawę. Na-
leży zatem przyjąć, że ograniczenia prawa 
do życia również powinny zostać uregulo-
wane w akcie prawnym rangi ustawowej. 
Drugim warunkiem jest realizacja celu 
prawowitego, co oznacza, że zastosowane 
środki ingerencji muszą być proporcjo-
nalne w stosunku do konieczności urze-
czywistnienia celów prawowitych11. Ich 
zamknięty katalog określono w art. 2 ust. 2 
lit. a-c Konwencji i obejmuje on obronę 
osoby przed bezprawną przemocą, wy-
konanie zgodnego z prawem zatrzymania 

9 T. Jasudowicz: Determinanty międzynarodowo chronionej substancji praw człowieka w systemie uniwersal-
nym i europejskim [w:] O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga Pamiątkowa w hołdzie 
Profesor Annie Michalskiej, T. Jasudowicz (red.), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom 
Organizatora”, Toruń 1996, s. 92.

10 Art. 1 Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczący zniesie-
nia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzony w Wilnie 3.5.2002, (Dz.U. z 2014 r. poz. 1155) 
znosi karę śmierci, stanowiąc, że nikt nie może być na taką karę skazany oraz nie może nastąpić jej wyko-
nanie.

11 T. Jasudowicz: Test celowości w funkcjonowaniu mechanizmu limitacji korzystania z praw człowieka w sys-
temie EKPC, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 3” nr 109-133/2012, s. 114.

12 B. Gronowska: Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 17 marca 2005 r. w spra-
wie Bubbins przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (dot. Interwencji policji z użyciem broni palnej w kontekście 
prawa człowieka do życia), „Prokuratura i Prawo” nr 7-8/2005, s. 239.

lub uniemożliwienie ucieczki osobie po-
zbawionej wolności oraz działania pod-
jęte w celu stłumienia zamieszek lub po-
wstania. Limitacja będzie dopuszczalna 
o ile służy ona realizacji jednego z celów 
wymienionych w klauzuli. Trzecim wa-
runkiem jest proporcjonalność środków 
zastosowanych do realizacji celów pra-
wowitych. Przekroczeniem klauzuli li-
mitacyjnej z art. 2 ust. 2 Konwencji bę-
dzie więc pozbawienie życia w sytuacji, 
gdy nie było to bezwzględnie konieczne. 
Wprawdzie zasada proporcjonalności 
nie przesądza w kwestii możliwości po-
zbawienia życia, to w orzecznictwie Eu-
ropejskiego Trybunału Praw Człowieka 
wskazuje się, że ewentualna śmierć czło-
wieka może być jedynie skutkiem ubocz-
nym takich działań, nigdy zaś ich głównym 
celem12.

Normatywne ujęcie klauzuli 
limitacyjnej w prawie polskim
Respektując standardy międzynarodowe, 
ochronę życia w polskim prawie zagwaran-
towano w art. 38 Konstytucji RP z 2 kwiet-
nia 1997 r., który stanowi, że Rzeczpospo-
lita Polska zapewnia ją każdemu człowie-
kowi. Do art. 38 ma zastosowanie ogólna 
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klauzula limitacyjna z art. 31 ust. 3 usta-
wy zasadniczej, która odnosi się do całe-
go katalogu praw i wolności konstytucyj-
nych. W jej świetle ograniczenia wolności 
i praw konstytucyjnych mogą być ustana-
wiane tylko w ustawie13 i jedynie wówczas, 
gdy są uzasadnione ochroną takich war-
tości, jak bezpieczeństwo lub porządek 
publiczny, ochrona środowiska, zdrowia 
i moralności publicznej, albo wolności 
i praw innych osób. Art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji zabrania również naruszania isto-
ty wolności i praw. Klauzula limitacyjna 
otwiera drogę do ustawowego ograniczenia 
ochrony życia ze względu na bezpieczeń-
stwo, porządek publiczny, albo wolności 
i prawa innych osób. Podstawowymi regu-
lacjami ustawowymi w polskim porządku 
prawnym, dotyczącymi dopuszczalności 
pozbawienia życia w związku z zapewnie-
niem bezpieczeństwa i ochroną porządku 
publicznego, są przepisy art. 23 ustawy 
z 10 czerwca 2016 r. o działaniach anty-
terrorystycznych14 (dalej również uoda), 
która wprowadza termin „specjalne uży-
cie broni” oraz przepisy art. 18b ustawy 
z 12 października 1990 r. o ochronie 

13 Na aspekt ustawowego uregulowania materii ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych zgodnie z orzecz-
nictwem Trybunału Konstytucyjnego składają się szczegółowe wymogi formalne, tj. „po pierwsze – każdy 
przepis ograniczający konstytucyjne wolności lub prawa winien być sformułowany w sposób pozwalający 
jednoznacznie ustalić, kto i w jakiej sytuacji podlega ograniczeniom. Po drugie – przepis ten powinien być 
na tyle precyzyjny, aby zapewniona była jego jednolita wykładnia i stosowanie. Po trzecie – przepis taki 
winien być tak ujęty, aby zakres jego zastosowania obejmował tylko te sytuacje, w których działający racjo-
nalnie ustawodawca istotnie zamierzał wprowadzić regulację ograniczającą korzystanie z konstytucyjnych 
wolności i praw”. Wyrok TK z 22.5.2002, sygn. K 6/02 (Dz.U. z 2002 r. nr 78 poz. 715); Postanowienie TK 
z 17.2.2006, sygn. Ts 183/05OTK Seria B 2006 Nr 3, poz. 119, LEX nr 195353.

14 Dz.U. z 2019 r. poz. 796, ze zm.
15 Dz.U. z 2019 r. poz. 1776, ze zm.
16 Wcześniej obowiązywał również art. 122a ustawy – Prawo lotnicze z 3.7.2002, który dotyczył neutralizacji cywil-

nego statku powietrznego z załogą i pasażerami, użytego jako środka ataku terrorystycznego. Przepis ten został 
uchylony na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30.9.2008, sygn. akt K 44/07 (Dz.U. nr 177 poz. 1095).

17 Dz.U. z 2019 r. poz. 2418, ze zm.

granicy państwowej15, dopuszczające neu-
tralizację cywilnego statku powietrznego, 
użytego jako środka ataku o charakterze 
terrorystycznym16. Należy zwrócić uwagę, 
że polski ustawodawca skorzystał z klauzu-
li limitacyjnej w bardzo wąskim zakresie. 
Celem prawowitym określonym w powo-
łanych wyżej przepisach jest ochrona bez-
pieczeństwa państwa wyłącznie przed za-
grożeniami o charakterze terrorystycznym 
i terroryzmem powietrznym. Niewątpliwie 
stanowią współcześnie jedno z najwięk-
szych zagrożeń dla państwa, społeczeństwa 
i życia ludzkiego. Mając na względzie cią-
głe zagrożenie terrorystyczne, które staje 
się nową formą wojny, nie można jednak 
pomijać innych radykalnych działań sta-
nowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Jak wspomniano wyżej, możliwość spe-
cjalnego użycia broni została wprowadzo-
na na mocy ustawy o działaniach anty-
terrorystycznych, a nie ustawy z 24 maja 
2013 r. o środkach przymusu bezpośred-
niego i broni palnej17, która systemowo 
reguluje uprawnienia wszystkich pod-
miotów dotyczące użycia i wykorzysta-
nia środków przymusu bezpośredniego 
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i broni palnej. Tryb i zasady specjalnego 
użycia broni, gdy zamierzonym i świa-
domym skutkiem takiego użycia będzie 
z wysokim prawdopodobieństwem śmierć 
napastnika (terrorysty), określa art. 23 
ust. 1-7 uoda18. Art. 23 ust. 3 uoda wyłą-
cza stosowanie zasady użycia i wykorzy-
stania środków przymusu bezpośrednie-
go (dalej także śpb) i broni palnej w spo-
sób wyrządzający możliwie najmniejszą 
szkodę, określonej w art. 7 ust. 1 ustawy 
z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej oraz ko-
nieczność uprzedniego podjęcia działań 
ostrzegawczych. Chodzi o identyfikację 
formacji, wezwanie do zachowania zgod-
nego z prawem, okrzyk ostrzegawczy „Stój, 
bo strzelam!” i oddanie strzału ostrzegaw-
czego w bezpiecznym kierunku (art. 48 
tej ustawy).

Decyzję o dopuszczalności specjalne-
go użycia broni może podjąć oraz cofnąć 
kierujący działaniami. Ustawodawca 
zgodnie z treścią klauzuli limitacyjnej 
określił w art. 23 ust. 1 uoda warunek 
niezbędnej konieczności i dokonał ogra-
niczenia jednego dobra w celu ratowania 
drugiego. Pozbawienie lub bezpośrednie 
zagrożenie życia osoby dokonującej za-
machu, biorącej lub przetrzymującej za-
kładnika, są dopuszczalne tylko wtedy, 

18 P. Lubiewski: Środki przymusu bezpośredniego a specjalne użycie broni [w:] Specjalne użycie broni – stan 
obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach (red.), Wyższa Szkoła 
Policji w Szczytnie, 2017, s. 164.

19 Artykuł 38 Konstytucji RP zapewnia każdemu prawną ochronę życia i to jest obowiązek organów władzy 
publicznej.

20 Druk sejmowy nr 516 z 16.5.2016, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9CCA65458151278AC-
1257FB50049D701/%24File/516.pdf> (dostęp 10.11.2021). 

21 A. Zoll: Problem okoliczności wyłączjących bezprawność czynu w okresie politycznej zmiany systemu, „Cza-
sopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” nr 1/1997, s. 101; A. Zoll: Okoliczności wyłączające bezpraw-
ność czynu. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1982, s. 113, 129.

gdy jest to niezbędne do przeciwdziałania 
bezpośredniemu, bezprawnemu, gwał-
townemu zamachowi na życie lub zdro-
wie człowieka lub uwolnienia zakładnika. 
Pozbawienie życia napastnika jest dopusz-
czalne wówczas, gdy nie ma innej moż-
liwości uwolnienia zakładnika lub prze-
ciwdziałania zamachowi. W obliczu do-
konanego przez sprawcę bezprawnego 
zamachu jego prawo do życia, jako dobro 
chronione19, jest poświęcane dla zapew-
nienia identycznego prawa przysługują-
cego ofierze tego zamachu czy też ofia-
rom, często całkowicie przypadkowym. 
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu 
ustawy o działaniach antyterrorystycz-
nych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw20, instytucja specjalnego użycia 
broni nie ma na celu naruszenia zasady 
wartości każdego życia ludzkiego, nato-
miast w przypadku, do którego się ona 
odnosi, za wartość nadrzędną należy uznać 
ochronę życia ofiary, a nie sprawcy zama-
chu. Działanie w ramach szczególnych 
uprawnień stanowi okoliczność wyłącza-
jącą bezprawność czynu, zwaną też często 
kontratypem, a tu kontratypem pozako-
deksowym. Warunkiem wyłączenia bez-
prawności czynu jest poświęcenie jednego 
z dóbr w sytuacji, gdy to jedyna możliwa 
droga i jest to społecznie opłacalne21.
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Tak określone elementy ograniczenia 
prawa do życia wydają się być wystarcza-
jące, jednak ustawodawca wykazał się da-
leko idącą ostrożnością i wstrzemięźliwo-
ścią. W konsekwencji, w ustawie o dzia-
łaniach antyterrorystycznych zawężono 
zakres specjalnego użycia broni jedynie 
do zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 
Jak słusznie zauważa S. Dziwisz, regulacja 
specjalnego użycia broni zbytnio ogranicza 
okoliczności uzasadniające jej wykorzysta-
nie, jak i krąg podmiotów uprawnionych 
do tego22. W treści art. 23 uoda wprost 
wskazano, że specjalne użycie broni jest do-
puszczalne z uwzględnieniem wszelkich 
okoliczności zdarzenia o charakterze ter-
rorystycznym. Należy przez nie rozumieć 
sytuację, co do której istnieje podejrze-
nie, że powstała na skutek przestępstwa, 
o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego lub zagrożenia zaistnienia takiego 
przestępstwa. Zgodnie z definicją zawartą 
w tym przepisie, przestępstwem o charak-
terze terrorystycznym jest czyn zabronio-
ny, zagrożony karą pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
5 lat, popełniony w celu poważnego za-
straszenia wielu osób; zmuszenia organu 
władzy publicznej RP lub innego państwa 
albo organu organizacji międzynarodo-
wej do podjęcia lub zaniechania określo-
nych czynności; wywołania poważnych 

22 S. Dziwisz: Kontratyp specjalnego użycia broni palnej – skuteczna czy wadliwa regulacja? [w:] Współcze-
sny wymiar terroryzmu – przegląd i badania, J. Jędrzejewska, E. Chodźko (red.), Wydawnictwo Naukowe  
TYGIEL, Lublin 2020, s. 206-215.

23 K. Wiak: Cechy decydujące o terrorystycznym charakterze przestępstwa [w:] Terroryzm wczoraj i dziś,  
P. de la Fuente, W. Gizicki, C. Taracha (red.), Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2015, s. 26.

24 Terroryzm oznacza gwałt i przemoc słabszych wobec silniejszych, a terror to gwałt i przemoc silnych wobec 
słabszych, I. Resztak: Zjawisko terroryzmu, „Prokuratura i Prawo” nr 7-8/2012, s. 149.

25 I. Resztak, ibid., s. 157.
26 S. Dziwisz: Kontratyp specjalnego użycia broni palnej..., op.cit.

zakłóceń w ustroju lub gospodarce RP, 
innego państwa lub organizacji między-
narodowej – a także groźba popełnienia 
takiego czynu.

Ustalenie wykładni przestępstwa terro-
rystycznego i właściwej kwalifikacji praw-
nej czynu jest bardzo trudne. Nawet te, 
które w sposób niebudzący wątpliwości 
wyczerpują znamiona przestępstw ter-
rorystycznych, podlegają zróżnicowa-
nym ocenom z uwagi na dodatkowe oko-
liczności lub kontekst, w jakim zostały 
popełnione23. Sytuacja objęta regulacją 
art. 23 uoda nie wyczerpuje innych, rów-
nie istotnych zagrożeń niemających cech 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym, 
w szczególności aktów terroru24 kryminal-
nego, w których napastnik (tzw. aktywny 
strzelec), kierując się osobistą motywacją, 
otwiera ogień do przypadkowo napotyka-
nych osób; aktów terroru popełnianych 
przez osoby z zakłóceniami czynności 
psychicznych, których motywy nie dają 
się jednoznacznie ustalić (terroryzm pa-
tologiczny)25 czy uprowadzenia i przetrzy-
mywania zakładników dla okupu. Ujęcie 
innych zdarzeń stwarzających szczególne 
zagrożenie, które nie wyczerpują znamion 
przestępstw terrorystycznych, wymagało-
by wprowadzenia dodatkowych uregulo-
wań zapewniających bezpieczeństwo praw-
ne funkcjonariusza oddającego strzał26.
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Specjalne użycie broni może nastąpić 
wyłącznie w ramach działania kontr-
terrorystycznego27, wobec sprawców, 
osób przygotowujących lub pomagają-
cych w dokonaniu przestępstwa o cha-
rakterze terrorystycznym. Prowadzi się 
je w celu wyeliminowania bezpośred-
niego zagrożenia życia, zdrowia, wol-
ności osób lub bezpieczeństwa mienia, 
przy wykorzystaniu specjalistycznych sił 
i środków oraz specjalistycznej taktyki 
działania (art. 2 pkt 2 uoda). Decyzję 
w przedmiocie dopuszczalności specjal-
nego użycia broni może podjąć oraz cof-
nąć kierujący działaniami, przekazując 
ją niezwłocznie dowódcy grupy kontr-
terrorystycznej, a następnie informuje 
o podjętej decyzji organ, który go wy-
znaczył. Z formalnego punktu widzenia 
decyzja ta jest ostateczna i korzysta z do-
mniemania prawidłowości, co oznacza, 
że wywołuje skutki prawne, bez względu 
na ciężar swojej ewentualnej wady. Decy-
zja o dopuszczalności specjalnego użycia 
broni będzie prawidłowa tylko wówczas, 
gdy w świetle okoliczności konkretnej 
sprawy jest niewątpliwe, że:

 • specjalne użycie broni jest niezbędne 
do przeciwdziałania bezpośredniemu, 
bezprawnemu, gwałtownemu zama-
chowi na życie lub zdrowie człowieka 
lub do uwolnienia zakładnika;

27 Pojęcia „działania kontrterrorystyczne” i „działania antyterrorystyczne” często w sposób błędny używa-
ne są zamiennie. Działania antyterrorystyczne mają znacznie szerszy zakres, są ukierunkowane głównie 
na zmniejszenie podatności sił, osób oraz mienia na działania terrorystyczne, podczas gdy działania kontr-
terrorystyczne mają na celu fizyczne zwalczanie terroryzmu. W. Filipkowski: Formy zwalczania terroryzmu 
na podstawie wybranych uregulowań Unii Europejskiej i NATO [w:] Terroryzm materia ustawowa?, K. Indecki 
(red.), P. Potejko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralny Ośrodek Szkolenia im. Gen. Stefana 
Roweckiego „Grota” w Emowie, Warszawa 2009, s. 39; S. Pikulski: Prawne środki zwalczania terroryzmu, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 125.

 • użycie broni palnej w sposób wyrządza-
jący możliwie najmniejszą szkodę jest nie-
wystarczające;

 • istnieją możliwości działań kontrterro-
rystycznych;

 • uwzględniono wszelkie okoliczności 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Kierujący działaniami powinien na miej-
scu zdarzenia dokonać realnej oceny speł-
nienia wymienionych wyżej przesłanek 
i potencjalnych konsekwencji, w szcze-
gólności ofiar w ludziach. Jak wcześniej 
wspomniano, ustawodawca dokonał istot-
nego zawężenia zakresu specjalnego uży-
cia broni jedynie do zdarzeń o charakte-
rze terrorystycznym. Mając na uwadze 
treść przepisów ustawowych, z punktu 
widzenia organu dokonującego oceny 
kontroli legalności decyzji w tym przed-
miocie, uchybienia w tym zakresie mogą 
zaważyć na wyniku postępowania. Skut-
ki i następstwa decyzji o dopuszczalności 
specjalnego użycia broni mogą być różnie 
interpretowane i oceniane. Oczywiście 
ocena takiej decyzji dokonywana jest post 
factum w drodze czynności formalnych, 
podejmowanych w ramach odpowiednie-
go postępowania. W jaki sposób kierują-
cy działaniami, w sytuacji gdy decydującą 
rolę w ratowaniu życia ludzi odgrywa czas, 
może jednoznacznie określić, czy dany 
czyn zabroniony stanowi przestępstwo 
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o charakterze terrorystycznym, czy też nie? 
Jak ustalić motywy działania sprawców 
czynów terrorystycznych i cele, do których 
dążą? W wypadku sprawcy przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym cele, ja-
kimi kieruje się on w swoich działaniach, 
często możliwe są do rozpoznania dopiero 
ex post28. W praktyce poważne wątpliwości 
może też budzić przesłanka uwzględnienia 
przez kierującego działaniami wszelkich 
okoliczności zdarzenia o charakterze ter-
rorystycznym. Co więcej, w jaki sposób 
ma on określić formalną granicę ustawo-
wego zagrożenia karą pozbawienia wol-
ności, o której mowa w art. 115 § 20 k.k.? 
Jak należy ocenić prawidłowość decyzji 
o dopuszczalności specjalnego użycia broni 
w przypadku uznania niepoczytalności 
sprawcy jako elementu wykluczającego 
możliwość kwalifikacji czynu noszącego 
znamiona terrorystycznego?

Niektóre problemy 
specjalnego użycia broni
Radykalna zmiana podejścia do problemu 
dopuszczalności specjalnego użycia broni 
następuje zwykle w rezultacie spektaku-
larnych ataków na życie osoby lub grupy 
osób, porwania lub wzięcia zakładnika. 
Zdarzenia te ujawnią niewystarczalność 
stosowanych dotychczas środków. Przy-
kładem może być atak, który miał miejsce 
15 grudnia 2014 r. w Lindt Chocolate Café, 
w biznesowej dzielnicy Sydney, w której 
znajdują się siedziby banków i instytucji, 

28 T. Przesławski: Cel w konstrukcji przestępstwa terrorystycznego, „Prokuratura i Prawo” nr 5/2009, s 17-29.
29 S. Whitton, Je. Huard, R. Nibbs, L. Drennan: Adaptive approaches to disaster response and recovery viewed through 

a psychosocial lens: Sydney Siege Case Study, <https://www.redcross.org.au/getmedia/90b43b07-e2ec-41b2 
-a1c6-147e57c2fd50/ANZDEMC-paper-Adaptive-approaches-to-disaster-response.pdf.aspx> (dostęp 30.10.2021).

m.in. Bank Rezerw Australii oraz siedziba 
lokalnego parlamentu. Uzbrojony męż-
czyzna w tradycyjnym arabskim nakry-
ciu głowy wziął 17 osób jako zakładników. 
Dwie zakładniczki trzymały w oknie czar-
ną flagę z muzułmańską deklaracją wiary 
„Nie ma Boga prócz Allaha, a Muham-
mad jest Jego Wysłannikiem”. Napastnik, 
Man Haron Monis, ok. 50-letni uchodźca 
z Iranu, który samozwańczo nazywał sie-
bie szejkiem, żądał rozmowy telefonicznej 
z premierem Australii Tonym Abbottem 
oraz dostarczenia flagi Państwa Islamskie-
go29. Zdarzenie zostało uznane za atak ter-
rorystyczny. Po 16 godzinach trwania ope-
racji antyterrorystycznej, kiedy podano 
komunikat o śmierci jednego z zakładni-
ków, nastąpił szturm jednostki kontrterro-
rystycznej. W zdarzeniu zginęły trzy osoby, 
jeden zakładnik z rąk napastnika oraz za-
kładniczka i zamachowiec w wyniku dzia-
łań zespołu szturmowego. Cztery kolejne 
osoby zostały ranne, dwie z nich odniosły 
obrażenia niezagrażające życiu. Z materiału 
dowodowego zgromadzonego podczas do-
chodzenia wynika, że nie było to zdarzenie 
o charakterze terrorystycznym. Sprawca 
nie miał powiązań z Państwem Islamskim. 
Nie był to też atak samobójczy, ponieważ 
Monis nie przejawiał symptomów samo-
destrukcji. Stwierdzono u niego poważne 
zaburzenia osobowości z cechami aspołecz-
nymi, narcystycznymi i paranoidalnymi. 
Oskarżony o przestępstwa na tle seksu-
alnym i zabójstwo byłej żony, obawiał się, 
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że w wyniku odrzuconej apelacji może 
zostać cofnięte warunkowe zwolnienie 
za kaucją, a on będzie oskarżony o kolej-
ne przestępstwa i pozbawiony wolności 
w okresie poprzedzającym proces. Był 
przekonany, że przeżyje całe zajście zysku-
jąc rozgłos medialny, jako dżihadysta, bę-
dzie podziwiany i szanowany przez współ-
więźniów muzułmanów30. Mark Davidson, 
strzelec wyborowy o kryptonimie Sierra 
Three 1 stwierdził, że można było zapobiec 
przynajmniej śmierci zakładnika, kierow-
nika kawiarni. Według niego w ciągu 16-go-
dzinnej operacji był odpowiedni moment, 
aby unieszkodliwić napastnika. Davidson 
czuje się winny, że nie był w stanie ura-
tować ofiary. Widok śmierci zakładnika 
wciąż go prześladuje, dlatego zamierzał 
wytoczyć proces Policji za straty moralne31.

Pierwsza kwestia, która nasuwa się w tym 
kontekście, to przede wszystkim możli-
wość specjalnego użycia broni nie tylko 
podczas zdarzenia o charakterze terrory-
stycznym, ale również w sytuacjach o pod-
tekście terrorystycznym, jeśli zachodzi 
bezpośrednie zagrożenie życia ofiary lub 
ofiar zamachu. Przy ocenie zasadności spe-
cjalnego użycia broni, należy bowiem brać 
pod uwagę zagrożenia atakiem samobój-
czym, gdy działania sprawcy mają na celu 
zabicie jak największej liczby osób, a zama-
chowiec sam zmierza do samodestrukcji, 

30 R. Scott, R. Shanahan: Man Haron Monis and the Sydney Lindt Café Siege – Not a Terrorist Attack, „Psy-
chiatry, Psychology and Law” No 25(6)/2018, s. 839-901; Kryminolog Mark Lauchs stwierdził, że wydarzenie 
„nie dotyczyło religii ani nie było atakiem terrorystycznym”, D. Killalea: Man Haron Monis: Why did he carry 
out Sydney siege?, <https://www.news.com.au/national/nsw-act/man-haron-monis-why-did-he-carry-
out-sydney-siege/news-story/97ed8d1c54f79ff0cc122119647929b5> (dostęp10.10.2021).

31 Chief sniper at Lindt Cafe siege to sue NSW police over psychological trauma, „NZ Herald”, 29 Apr. 2019, 
<https://www.nzherald.co.nz/world/chief-sniper-at-lindt-cafe-siege-to-sue-nsw-police-over-psychologi-
cal-trauma/EGKFD2QSYIJWCQENCKHPXG7PEU/?c_id=2&objectid=12226137> (dostęp 10.10.2021). 

czy pozbawienia go życia na skutek działań 
kontrterrorystycznych lub ratunkowych. 
Przepisy dotyczące specjalnego użycia 
broni powinny uwzględniać także moż-
liwość podjęcia decyzji o strzale śmier-
telnym przez strzelca wyborowego samo-
dzielnie lub na rozkaz kierującego działa-
niami. Nie ulega wątpliwości, że strzelec 
prowadzący rozpoznanie najlepiej potrafi 
ocenić zagrożenie dla zakładników, osób 
postronnych i interweniujących funk-
cjonariuszy oraz to, czy będzie w stanie 
oddać celny strzał. Jak pokazuje powyższy 
przykład, szturm grupy kontrterrorystycz-
nej niesie zagrożenie nie tylko dla życia 
zamachowców, lecz także zakładników. 
Z tego względu odbicie ich siłą z pomocą 
oddziału kontrterrorystycznego, podobnie 
jak specjalne użycie broni, należy trakto-
wać również jako ostateczność.

Atak aktywnego strzelca lub aktywnego 
zabójcy (ang. active shooter, active killer) 
także nie uwzględnia wszelkich okoliczności 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym, 
o których mowa w art. 23 ust. 1 uoda. Jed-
nym z najgłośniejszych wydarzeń związa-
nych z działaniem aktywnego strzelca/za-
bójcy była masakra na norweskiej wyspie 
Utoya, gdzie w lipcu 2011 r. Anders Breivik 
zabił 69 osób i 66 ranił. W Polsce też mie-
liśmy do czynienia z atakiem aktywnego 
strzelca. W Zakładzie Karnym w Sieradzu 
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26 marca 2007 r. trzej policjanci mieli do-
wieźć aresztanta na przesłuchanie w pro-
kuraturze. Stojący na wieżyczce wartownik 
otworzył ogień do radiowozu, jednego z poli-
cjantów zabił na miejscu, pozostałych dwóch 
śmiertelnie zranił, ciężko ranny został rów-
nież aresztant. Strażnik zabarykadował się 
w wieżyczce i strzelał do wszystkich osób, 
które próbowały pomóc poszkodowanym32. 
W przypadku zaistnienia zdarzeń o charak-
terze terrorystycznym często kluczowym 
czynnikiem jest czas, zwykle czym więcej 
go mija od ich rozpoczęcia, tym więcej ofiar 
śmiertelnych i rannych. Szybkie podjęcie 
interwencji przez funkcjonariuszy, którzy 
jako pierwsi przybyli na miejsce ataku, może 
znacznie ograniczyć liczę poszkodowa-
nych. Często w takiej sytuacji nie ma czasu 
na przyjazd wyspecjalizowanych jednostek, 
oddziały kontrterrorystyczne obowiązują 
jednak normy czasowe do osiągnięcia goto-
wości. Skorzystanie z umiejętności strzelca 
wyborowego w opisanym wyżej zdarzeniu 
mogłoby przyczynić się do uratowania życia 
funkcjonariuszom.

Z art. 23 ust. 1 uoda wprost wynika, 
że specjalne użycie broni jest dopuszczalne 
jedynie w ramach działań kontrterrorystycz-
nych. Centralny Pododdział Kontrterrory-
styczny Policji „BOA” oraz samodzielne pod-
oddziały kontrterrorystyczne Policji są jedy-
nymi jednostkami, które mogą podejmować 
takie działania, a ustawową kompetencję 
do wydania decyzji w przedmiocie dopusz-
czalności specjalnego użycia broni posiada 

32 P. Baczar: Wykorzystanie strzelca wyborowego w Służbie Więziennej – wprowadzenie do problematyki 
[w:] Szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego 
Wprowadzenie do problematyki, Wydawnictwo Episteme, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki 
w Warszawie, 2020, s. 152-153.

33 Dz.U. z 2020 r. poz. 360, ze zm.

jedynie kierujący działaniami funkcjonariusz 
wyznaczony przez Komendanta Główne-
go Policji, a w przypadkach niecierpiących 
zwłoki – przez właściwego miejscowo ko-
mendanta wojewódzkiego Policji (art. 5c 
ust. 12 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji33 
w zw. z art. 23 ust. 4-6 uoda). Do specjalne-
go użycia broni mają więc prawo funkcjo-
nariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żołnierze 
Żandarmerii Wojskowej lub żołnierze Sił 
Zbrojnych RP, wchodzący w skład grupy 
kontrterrorystycznej dowodzonej przez po-
licjanta takiej służby, wskazanego przez do-
wódcę BOA. Dowódca grupy, po otrzyma-
niu decyzji o dopuszczalności specjalnego 
użycia broni, może wydać stosowny rozkaz 
funkcjonariuszom lub żołnierzom grupy 
kontrterrorystycznej, określając cel i sposób 
użycia broni. Przy takim ukształtowaniu 
ustawowych kompetencji zachodzi potrzeba 
stałej gotowości pododdziałów kontrter-
rorystycznych Policji do podjęcia skutecz-
nych działań służących opanowaniu sytuacji 
o charakterze terrorystycznym. Zgodnie 
z powołanym wyżej przepisem uprawnie-
nia do specjalnego użycia broni palnej nie 
posiadają funkcjonariusze Służby Więzien-
nej, mimo że zawarta w art. 2 ust. 2 lit. b 
Konwencji o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności klauzula limitacyjna 
stanowi, iż pozbawienie życia nie będzie 
uznane za sprzeczne z tym artykułem, o ile 
nastąpi w wyniku bezwzględnie koniecz-
nego użycia, w celu wykonania zgodnego 
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z prawem zatrzymania lub uniemożliwie-
nia ucieczki osobie pozbawionej wolno-
ści zgodnie z prawem. Służba Więzienna, 
trzecia co do wielkości (po wojsku i Policji) 
umundurowana i uzbrojona formacja re-
alizująca zadania w zakresie wykonywania 
kar pozbawienia wolności oraz tymczaso-
wego aresztowania, powinna dysponować 
odpowiednimi możliwościami działania, 
niwelującymi zagrożenie bezpieczeństwa 
penitencjarnych jednostek organizacyjnych 
lub konwojów, w szczególności związanych 
z przygotowaniem, usiłowaniem lub doko-
naniem zamachu terrorystycznego, bun-
tem, czy zbiorową ucieczką osadzonych34. 
Krajowy ustawodawca może zatem w akcie 
normatywnym dokonać ograniczenia prawa 
do życia, zwłaszcza że zawarta w art. 2 
ust. 2 lit. b Konwencji klauzula szczegóło-
wa nie stoi w sprzeczności z bardzo ogólną 
limitacją z Konstytucji RP.

Zakończenie
Klauzula limitacyjna wynikająca w art. 31 
ust. 3 Konstytucji ze względu na swój ogól-
ny charakter pozwala na kształtowanie 
przepisów dotyczących prawa do życia, 
w tym także dopuszczalności pozbawienia 

34 P. Baczar, op.cit., s. 142
35 K. Jałoszyński, M. Stępiński: Artykuł 23 ustawy o działaniach antyterrorystycznych – specjalne użycie broni 

– w ocenie ekspertów pododdziałów antyterrorystycznych Policji, „Przegląd Policyjny” 2017, nr 2, s. 5-6; M. Kacz-
marczyk: Specjalne użycie broni palnej przez polskie służby – przełomowa czy wadliwa regulacja?, „Kwartalnik 
Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia” nr 4/2019, s. 5-14; P. Lubiewski: Środki przymusu bezpośredniego a spe-
cjalne użycie broni; M. Cichomski, R. Leoniak: Rozwiązania ustawy o działaniach antyterrorystycznych a wnio-
ski de lege ferenda ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej dotyczące specjalnego użycia 
broni; B. Pawlaczyk: Specjalne użycie broni w optyce dylematów i wniosków z wykorzystania broni, M. Stępiń-
ski: Uwarunkowania prawno-organizacyjne procesu podejmowania decyzji o specjalnym użyciu broni podczas 
operacji policyjnej [w:] Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, K. Jałoszyński,  
W. Zubrzycki, J. Stelmach (red.), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2017, s. 151-217.

  M. Stępiński: Specjalne użycie broni – nowe rozwiązanie w działaniach antyterrorystycznych (szanse i ogra-
niczenia), <https://www.special-ops.pl/artykul/id801,specjalne-uzycie-broni-nowe-rozwiazanie-w-dziala
niach-antyterrorystycznych-szanse-i-ograniczenia?print=1> (dostęp 15.10.2021). 

życia w związku z zapewnieniem bezpie-
czeństwa i ochroną porządku publicz-
nego na podstawie regulacji przyjętych 
w ustawodawstwie zwykłym. W związku 
z tym ustawodawca, normując kwestie 
dotyczące dopuszczalności pozbawienia 
życia, sam każdorazowo powinien określić 
prawowite cele i warunki proporcjonalno-
ści środków zastosowanych do ich realiza-
cji. Należy przy tym zauważyć, że polski 
ustawodawca, jako adresat pierwotny, do-
tychczas nie uwzględnił wszystkich szcze-
gółowych celów prawowitych określonych 
w art. 2 Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności.

Analiza obowiązujących przepisów do-
tyczących specjalnego trybu użycia broni 
palnej prowadzi do wniosku, że spełnienie 
ustawowych wymogów w praktyce może 
być problematyczne. Regulacje, na podsta-
wie których użycie broni będzie prowa-
dzić do pozbawienia życia drugiej osoby 
nie są wystarczająco jasne i precyzyjne, 
aby mogły być faktycznie stosowane. Po-
twierdzają to rozbieżności, jakie pojawi-
ły się w związku z art. 23 uoda, zgłaszane 
przez praktyków i ekspertów35 oraz opisane 
przykłady zdarzeń dotyczące konkretnych 
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aktów terroru. Z tego względu ocena 
oraz interpretacja decyzji o dopuszczalno-
ści specjalnego użycia broni, jej zasadność, 
cel, racjonalność, rzeczywiste przesłanki 
i motywy podjęcia w wielu sytuacjach może 
być relatywna i dwuznaczna.

Dotychczasowy brak dyskusji dotyczą-
cej problemu dopuszczalności specjalnego 
użycia broni wynika być może z pewnego 
„uśpienia”, ponieważ Polska jest postrze-
gana jako kraj bezpieczny. Dopiero spek-
takularny akt terroru, działania aktywne-
go strzelca, porwanie lub wzięcie zakład-
nika, może ujawnić niewystarczalność 

stosowanych dotychczas środków. Syste-
mowe przygotowanie na tego rodzaju za-
grożenia mogłoby zapobiec kluczowemu 
ryzyku wskazywanemu przez praktyków 
i ekspertów, którego zmaterializowanie 
grozi utratą życia przez ofiary, także po-
stronne osoby.
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ABSTRACT
Limiting the Legal Protection of Life – Threats to Public Safety and Order 
A special area of the interest of the Supreme Audit Office are issues of significant im-
portance to the safety of the state. NIK has been successively auditing the elements 
of this system and solutions aimed at preventing and counteracting terrorism. These 
also include various units that use offensive measures with significant interference 
with the freedom and rights of persons, and that in case of necessity use weapon, also 
with a view to killing a person that commits a terrorist attack. The legislature refers 
to this case with the wording “special weapon usage”. The issue raises doubts as for 
the Constitution, especially regarding Article 38 that ensures the right to life. The 
article is an attempt to consider the selected issues related to the right not to be killed 
and its legal limitation (reduction) by the state due to a treat to safety or public order. 

Mariusz Rycerski, economic advisor, Department of Public Order and Internal Security 
of NIK 
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TOMASZ SZCZĘSNY

Każdego roku na polskich drogach ginie od 2,5 do 3 tys. osób, a ponad 25 tys. zosta-
je rannych. Koszty społeczne tych zdarzeń szacuje się na 56,6 mld zł rocznie. Pomi-
mo tego, bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd) nie było traktowane jako dość istotny 
problem, zarówno przez  jego uczestników –  przede wszystkim kierujących pojazda-
mi1 – jak i podmioty zaangażowane w działania na rzecz poprawy sytuacji. Przyczyn 
można upatrywać w wielu czynnikach, najważniejsze z nich zostały zaprezentowane 
w dalszej części artykułu. Stanowi on próbę podsumowania głównych ustaleń kontroli 
NIK z ostatnich lat w tym obszarze i wypracowanych na ich podstawie rekomendacji.

Bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego

Brak kompleksowych usprawnień systemowych

Wstęp          
Nawyki polskich kierowców powodują, 
że poziom bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego w kraju jest jednym z naj-
niższych w Unii Europejskiej – w przeci-
wieństwie do liczby zdarzeń drogowych 
i ich ofiar2. Można odnieść wrażenie, że 
sprawy z tym związane zyskują na krót-
kotrwałym znaczeniu w sytuacji wystą-
pienia tragicznego w skutkach wypadku 

1 Według danych Policji, sprawcami 89,2% wszystkich wypadków, które miały miejsce w Polsce w 2020 r., 
byli kierujący pojazdami.

2 Liczba ofiar wypadków drogowych w Polsce w 2020 r., w przeliczeniu na milion mieszkańców, wyniosła 65 
(średnia dla państw Unii Europejskiej to 42). Spośród państw UE gorszy od Polski wskaźnik zanotowały 
jedynie Bułgaria, Łotwa i Rumunia (źródło: Komisja Europejska), <https://ec.europa.eu/commission/ 
presscorner/detail/en/IP_21_1767> (dostęp 21.2.2022).

3 Sprawca wypadku usłyszał 22.11.2021 wyrok skazujący go na karę 7 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. 
Sąd nie przychylił się do stanowiska Prokuratury i skazał mężczyznę za nieumyślne spowodowanie wypadku, 
nie zabójstwo.

drogowego lub medialnego nagłośnienia 
aktualnego problemu. Jednym z takich 
zdarzeń był śmiertelny wypadek, do któ-
rego doszło w Warszawie przy ul. Sokratesa 
w październiku 2019 roku3. Wtedy zade-
klarowano niezbędne zmiany w przepi-
sach prawa, przede wszystkim dotyczące 
ustanowienia pierwszeństwa osób wcho-
dzących na przejście dla pieszych (weszły 
w życie 1 czerwca 2021 r.).
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Bezpieczeństwo 
na drogach w badaniach NIK
Najwyższa Izba Kontroli od wielu lat zaj-
muje się problematyką brd, o czym świad-
czą kontrole przeprowadzone w ostatnich 
10 latach, a także opublikowana w lipcu 
2021 r. megainformacja4.

W literaturze5 można spotkać się 
z tezą, że zagadnienia związane z za-
pewnieniem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego powinny być traktowane 
jako odrębna gałąź bezpieczeństwa we-
wnętrznego, łącząca elementy prawa, 
kryminalistyki, kryminologii, wikty-
mologii, nauk medycznych, psychologii, 
psychiatrii, a także nauk technicznych, 
nie wyłączając problematyki związanej 
z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. 
Interdyscyplinarność zagadnień skła-
dających się na szeroko rozumiane bez-
pieczeństwo ruchu drogowego, w tym 
także wskazanych w tym opracowaniu, 
znalazła odzwierciedlenie w strukturze 
megainformacji. Szczegółowo zaprezen-
towano w niej bowiem ustalenia dotyczą-
ce: rozwiązań systemowych w zakresie 
brd, infrastruktury drogowej, nadzoru 
nad ruchem drogowym (Policja i Głów-
ny Inspektorat Transportu Drogowego, 
GITD), działań ratowniczych, a także 

4 Megainformacja to kompleksowe opracowanie dotyczące danego obszaru funkcjonowania państwa, składa-
jąca się zwykle z ustaleń wielu kontroli koordynowanych i doraźnych, powiązanych ze sobą merytorycznie, 
które NIK decyduje się przygotować w szczególnie ważnych i skomplikowanych zagadnieniach. Niewąt-
pliwie należy do nich bezpieczeństwo ruchu drogowego, obszar życia społecznego, którego uczestnikami 
są wszyscy obywatele.

5 K.J. Pawelec: Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym. Przestępstwa i wykroczenia drogowe, Difin SA, 
Warszawa 2020.

6 Analiza systemowa NIK: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, nr ewid. 125/2021/megainfo/
KPB.

7 Art. 129b ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym został uchylony na podstawie ustawy z 24.7.2015 o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz.U. poz. 1335).

stanu technicznego pojazdów i przygo-
towania kierowców.

W wypadku problematyki brd była to już 
druga megainformacja6 Najwyższej Izby 
Kontroli – pierwszy dokument powstał 
w 2014 r., a jego opracowanie zostało po-
przedzone siedmioma kontrolami w naj-
ważniejszych obszarach i podmiotach od-
powiedzialnych za wykonywanie zadań. 
Kontrole o analogicznym zakresie przed-
miotowym i podmiotowym przeprowa-
dzono także przed opracowaniem mega-
informacji w 2021 r., z tą główną różnicą, 
że badaniem nie objęto straży gminnych 
(miejskich). Wynikało to przede wszystkim 
z odebrania im 1 stycznia 2016 r. możliwo-
ści dokonywania kontroli ruchu drogowe-
go z użyciem przenośnych albo zainstalo-
wanych w pojeździe urządzeń rejestrują-
cych7. Jak wykazały wyniki kontroli NIK, 
to głównie na tych czynnościach koncen-
trowała się aktywność straży gminnych 
w ramach dbania o bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.

Warto odnieść się w tym miejscu do po-
wtarzanych od kilku lat doniesień sugerują-
cych lub też wprost wskazujących, że ode-
branie strażnikom gminnym tych upraw-
nień stanowiło realizację rekomendacji 
Izby. Należy wyraźnie podkreślić, że NIK 



Nr 1/styczeń-luty/2022 105 – 105 –

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego   kontrola i audyt

po kontroli z 2013 r.8 wnioskowała do straży 
(gminnych) miejskich o zmianę praktyki 
dotyczącej sporządzania analiz bezpieczeń-
stwa przy lokalizacji fotoradarów stacjo-
narnych, a także wypracowanie metody 
identyfikacji miejsc szczególnie niebez-
piecznych. Natomiast w megainformacji 
z 2014 r. – po analizie ustaleń z wielu kon-
troli – faktycznie wskazano na zasadność 
ograniczenia kompetencji straży gminnych 
w zakresie kontroli prędkości, przy czym 
podkreślono, że zadania te powinny być wy-
konywane przede wszystkim przez Policję 
(po włączeniu do niej Inspekcji Transpor-
tu Drogowego). Umożliwiłoby to prowa-
dzenie kompleksowej polityki dotyczącej 
nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu dro-
gowego w skali kraju. NIK wskazała także, 
że alternatywą mogłoby być pozostawienie 
strażom gminnym uprawnień do kontroli 
wyłącznie z wykorzystaniem fotoradarów 
stacjonarnych (w miejscach uzgadnianych 
z Policją/Inspekcją Transportu Drogowego, 
po sporządzeniu rzetelnej analizy zagro-
żeń). Obowiązująca od 2016 r. nowelizacja 
stanowiła zatem tylko częściową realizację 
wniosków pokontrolnych Izby.

Problematyka brd stanowiła ważny ob-
szar działań NIK także po 2014 r., a za-
sadność ponownego opracowania cało-
ściowej informacji potwierdzały wyniki 
prowadzonych analiz, przede wszystkim 
ogólnodostępnych danych statystycznych 
(dotyczące m.in. liczby kolizji i wypadków 
drogowych, ich ofiar, a także głównych 

8 Informacja o wynikach kontroli NIK: Prawidłowość realizacji zadań przez straże miejskie (gminne) w zakresie 
wykorzystania urządzeń do pomiaru i rejestracji wykroczeń drogowych, nr ewid. 25/2014/D/13/508/D/ 
13/504/KPB. 

9 Nr ewid. P/20/038.

przyczyn występowania). Analiza przed-
kontrolna również wykazała, że – obok to-
czących się w sposób ciągły procesów in-
westycyjnych na drogach oraz kilku waż-
nych zmian prawa – od 2014 r. nie doszło 
do istotnych usprawnień systemowych, 
które mogłyby się przyczynić do popra-
wy stanu brd. Za jedne z najważniejszych 
zmian legislacyjnych należy uznać wejście 
w życie w grudniu 2019 r. znowelizowa-
nych przepisów ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym, określających:

 • w art. 9 obowiązek ułatwienia przejazdu 
pojazdowi uprzywilejowanemu (korytarz 
życia), co miało zapewnić krótszy czasu 
dotarcia służb ratowniczych podejmują-
cych działania ratunkowe w przypadku 
m.in. wystąpienia zdarzenia drogowego;

 • w art. 22 zasadę tzw. jazdy na suwak, 
co miało wpłynąć na zmniejszenie długo-
ści zatorów drogowych i – w konsekwencji 
– zapewnieniu bardziej płynnego i bez-
pieczniejszego ruchu na drogach w cza-
sie wykonywania manewru zmiany pasa 
ruchu, kiedy na jezdni z co najmniej dwoma 
pasami ruchu w jednym kierunku któryś 
z nich np. kończy się (zanika).

Przy  opracowaniu megainformacji 
z 2021 r. zostały uwzględnione wyniki 
15 kontroli przeprowadzonych przez NIK 
w ostatnich latach, przy czym główne usta-
lenia – w tym dotyczące sposobu realizacji 
rekomendacji zawartych w megainformacji 
z 2014 r. – były wynikiem badania „Bezpie-
czeństwo uczestników ruchu drogowego”9 
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(na poziomie centralnym kontrolą obję-
to Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego – KRBRD, Komendę Główną 
Policji – KGP, Główny Inspektorat Trans-
portu Drogowego oraz Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad – GDDKiA). 
Jego wyniki umożliwiły uzyskanie odpo-
wiedzi na cztery główne pytania: 

 • czy obowiązujące uregulowania prawne 
dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego 
sprzyjają właściwemu wykonywaniu zadań;

 • czy ustalona struktura organizacyjna 
umożliwia efektywne wykonywanie zadań 
związanych z bezpieczeństwem na drodze;

 • czy poziom finasowania zadań z zakresu 
brd umożliwia ich realizację;

 • czy wdrożono mechanizmy umożliwiają-
ce ocenę wpływu podejmowanych działań 
– zwłaszcza profilaktycznych i edukacyjnych 
– na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W maju 2021 r. zorganizowano w sie-
dzibie Najwyższej Izby Kontroli panel 
ekspertów, w którym wzięli udział na-
ukowcy, branżowi dziennikarze, przed-
stawiciele służb mundurowych, ogólno-
krajowych i samorządowych zarządców 
dróg, a także organizacji pozarządowych 
promujących brd. Dyskusja koncentrowa-
ła się na najważniejszych zagadnieniach, 
a część propozycji uczestników panelu 
została uwzględniona w megainformacji.

Ważniejsze ustalenia kontroli 
Dokonując w megainformacji z 2021 r. 
oceny skontrolowanej działalności pod-
kreślono, że w Polsce wciąż nie funkcjo-
nuje spójny i kompleksowy system za-
pewnienia bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Jako główną przyczynę wskazano 
nieokreślenie kompleksowej i systemowej 
wizji polityki państwa ukierunkowanej 

na przeciwdziałanie zagrożeniom w ruchu 
drogowym, pomimo że obszar ten – zgod-
nie ze strategią „Sprawne Państwo 2020” 
– miał być jednym z priorytetów polskiej 
administracji w dziedzinie bezpieczeń-
stwa. Do Prezesa Rady Ministrów skiero-
wano dziewięć rekomendacji dotyczących 
najistotniejszych zagadnień systemowych, 
opisanych w dalszej części artykułu, z któ-
rych większość stanowi powtórzenie za-
leceń NIK sformułowanych już w 2014 r. 
Jest to tym bardziej niepokojące, że chodzi 
m.in. o takie wnioski, z których meritum 
zgadza się Ministerstwo Infrastruktury 
(powołanie na drodze ustawowej instytu-
cji wiodącej w sprawach brd), a także te, 
których celowość wdrożenia nie jest przed-
miotem zasadniczych sporów (np. egze-
kwowanie odpowiedzialności za naruszenia 
przepisów ruchu drogowego w stosunku 
do obcokrajowców spoza UE).

Rekomendacje dotyczące pożądanych 
zmian zawarto także w opisie ważniejszych 
ustaleń kontroli. Jeśli chodzi o prawo po-
wszechnie obowiązujące, dotyczyły one 
przykładowo rozważenia zmiany maksy-
malnej kwoty grzywny możliwej do nałoże-
nia w drodze mandatu karnego. Ustalenia 
kontroli NIK pozwoliły również na wska-
zanie kierunków zmian w przepisach we-
wnętrznych skontrolowanych jednostek. 
Po kontroli przeprowadzonej w KGP za-
rekomendowano na przykład zmianę za-
rządzenia Komendanta Głównego Poli-
cji dotyczącego Systemu Ewidencji Wy-
padków i Kolizji (SEWiK), przez ustalenie 
zasad usuwania informacji z tego systemu, 
a także dokonanie analizy pod kątem tego, 
czy za osoby upoważnione do przekazy-
wania policjantom na miejscu zdarzenia 
drogowego informacji o obrażeniach osób, 
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powinni być uznani ratownicy medyczni. 
Zwrócono także uwagę na zasadność no-
welizacji tego zarządzenia w ten sposób, 
aby rejestracja zdarzenia drogowego w sys-
temie SEWiK nie była uzależniona od jego 
wystąpienia na drodze publicznej, lecz od-
nosiła się do szerszego znaczeniowo poję-
cia „ruchu lądowego” (w megainformacji 
opisano szczegółowo wypadek drogowy, 
do którego doszło na ogólnodostępnej dro-
dze i w wyniku którego śmierć poniosły 
dwie osoby – informacje o nim nie zostały 
zarejestrowane w systemie SEWiK, po-
nieważ uchwałą rady gminy droga została 
pozbawiona kategorii drogi publicznej).

W megainformacji zwrócono także 
uwagę na problematykę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym osób starszych. Uchwa-
lenie nowych aktów prawnych związanych 
z zagadnieniem kształtowania bezpiecznych 
zachowań uczestników ruchu drogowego, 
w tym m.in. zmniejszenia ryzyka zaist-
nienia wypadków z udziałem takich osób, 
a także spowodowanych przez przewlekle 
chorych (np. przez okresowe badania le-
karskie), było jednym z zamierzeń Naro-
dowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego (NPBRD) na lata 2013–2020, 
które niestety nie zostało zrealizowane. 
Najwyższa Izba Kontroli, mając na uwa-
dze szczególną troskę o tę grupę – przede 
wszystkim jako kierujących pojazdami 
– zaproponowała, aby przez odpowiednią 
nowelizację przepisów (np. ustawy o kie-
rujących pojazdami w związku z wymianą 
praw jazdy) zapewnić jej możliwość wery-
fikacji sprawności psychomotorycznych.

10 Dane zawierały m.in. numer drogi, na której doszło do zdarzenia oraz pikietaż, datę i godzinę zgłoszenia 
do podmiotu ratowniczego, liczbę poszkodowanych, a także współrzędne miejsca zdarzenia.

Warto też podkreślić, że w toku kon-
troli wielu ustaleń dokonano dzięki wy-
korzystaniu na dużą skalę narzędzi infor-
matycznych. Przy ich użyciu w KGP wy-
konano przegląd danych rejestrowanych 
w SEWiK (analiza objęła ponad 1,2 mln 
rekordów dotyczących zdarzeń drogowych, 
które miały miejsce od stycznia 2018 r. 
do września 2020 r.). Po takie narzędzia 
sięgnięto także w kontroli GITD, gdzie 
przeprowadzono m.in. analizy parame-
trów 436 celowo wybranych urządzeń re-
jestrujących prędkość pojazdów objętych 
systemem automatycznym.

W przypadku Policji, oprócz Komendy 
Głównej skontrolowano także 10 jedno-
stek wykonawczych poziomu miejskiego 
(powiatowego). Ich dobór został poprze-
dzony m.in. przeprowadzoną po raz pierw-
szy szczegółową analizą danych z Systemu 
Wspomagania Decyzji PSP dotyczących 
interwencji w związku ze zdarzeniami, 
do których doszło na drogach, przekaza-
nych przez Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej10. Wyniki analizy, 
oprócz wskazówek co do wyboru jednostek 
na poziomie powiatów, pozwoliły ustalić 
także potencjalne miejsca kumulacji zda-
rzeń drogowych. Zakres przedmiotowy 
kontroli w Policji koncentrował się przede 
wszystkim na:

 • przeszkoleniu specjalistycznym funk-
cjonariuszy w zakresie ruchu drogowego;

 • diagnozie zagrożeń związanych z bezpie-
czeństwem na drogach, w tym rzetelności 
analiz sporządzonych przez komendantów 
skontrolowanych jednostek;
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 • funkcjonowaniu SEWiK oraz rejestro-
waniu w nim informacji o zdarzeniach 
drogowych;

 • weryfikacji prawidłowości danych za-
wartych w kartach statystycznych wybra-
nych funkcjonariuszy pionu ruchu dro-
gowego z zapisami ich notatników służ-
bowych, a następnie ewidencjonowania 
tych danych dotyczących pełnionej służby 
w systemie SESPol.

Po raz kolejny wyniki kontroli pozwoliły 
też na wskazanie, że działania represyjne 
Policji (np. mandaty karne) dotyczące pie-
szych kształtowały się na nieproporcjonal-
nie wysokim poziomie w stosunku do za-
grożenia powodowanego przez tę grupę 
uczestników ruchu drogowego. Taka sytu-
acja miała miejsce, pomimo że ze statystyk 
policyjnych od lat wynika, iż większość wy-
padków z udziałem pieszych nie jest przez 
nich zawiniona, a ofiary tych wypadków 
to przede wszystkim oni sami.

Kolejnym bardzo istotnym obszarem, 
który w związku z ustaleniami kontroli 
NIK przeprowadzonej już w 2016 r. pod-
dano ponownej analizie, był sposób postę-
powania funkcjonariuszy Policji w sytuacji 
wystąpienia tzw. wypadku statystycznego 
(tj. zdarzenia drogowego, w wyniku którego 
jedynym poszkodowanym był jego spraw-
ca – zgodnie z Kodeksem karnym nie jest 
ono kwalifikowane jako wypadek drogo-
wy). Wprowadzenie do praktyki policyjnej 
takiej kategorii zdarzeń miało charakter 
nieformalny, naruszało zasady określone 
w zarządzeniach Komendanta Głównego 

11 Powołani w trakcie kontroli nr P/16/035 biegli stwierdzili zaniżenie stopnia ciężkości obrażeń ofiar zdarzeń 
drogowych w 18 na 20 zbadanych przypadków (tj. 90%).

12 Nr ewid. 138/2019/P/18/061/LBI.

Policji (przepisy zarządzenia zobowiązują 
do rzetelnego ustalenia stopnia ciężkości 
obrażeń ofiary wypadku drogowego nie-
zależnie od tego, czy jest ona jego sprawcą) 
i skutkowały zaniżaniem danych o ofiarach 
wypadków drogowych11. Ustalenia kontroli 
przeprowadzonej w 2020 r. nie wykazały, 
aby nastąpiła zasadnicza poprawa, a isto-
tę problemu dobrze ilustrują stwierdzone 
przypadki, w których jako obrażenia lekkie 
były kwalifikowane przez funkcjonariuszy 
Policji (bez powoływania biegłego) takie, 
w których m.in. stan poszkodowanego pie-
szego oceniono jako stan zagrażający życiu 
z uwagi na uraz miednicy, pęcherza moczo-
wego oraz obrzęku płuc, a także złamania 
kości. Jednak najbardziej rażącym przykła-
dem nierzetelności dotyczących statystyki 
zdarzeń drogowych było nieodnotowanie 
przez funkcjonariuszy Komendy Powiato-
wej Policji w Zgierzu w systemie SEWiK 
informacji o zgonie poszkodowanego w na-
stępstwie wypadku drogowego (informa-
cja znajdowała się w aktach postępowania 
w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Ko-
mendy, lecz nie została przekazana osobie 
prowadzącej system SEWIK w celu aktu-
alizacji danych).

Główny Inspektorat Transportu Drogo-
wego to drugi – obok Policji – podmiot za-
angażowany w szeroko rozumiane działania 
nadzorcze na rzecz brd, m.in. przez system 
automatycznego nadzoru nad ruchem dro-
gowym (w megainformacji wykorzystano 
także ustalenia kontroli „Odcinkowy po-
miar prędkości w ruchu drogowym”12).
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Z uwagi na nieprawidłowości, które 
stwierdzono w GITD w 2013 r., przed opra-
cowaniem megainformacji z 2021 r. zwery-
fikowano sposób ich wdrożenia. Kontrola 
wykazała, że pomimo podjęcia wielu dzia-
łań technicznych i organizacyjnych, wciąż 
znaczna jest skala przedawnień w sprawach 
dotyczących wykroczeń ujawnionych w ra-
mach systemu automatycznego nadzoru 
nad ruchem drogowym (szacunkowa war-
tość mandatów, które nie zostały nałożone 
w związku z wykroczeniami ujawnionymi 
w 2018 r. w ramach tego systemu wyniosła 
blisko 72 mln zł). 

Poprawa sytuacji nie będzie możliwa 
bez wprowadzenia zmian legislacyjnych 
umożliwiających większą automatyzację 
i uproszczenie procesów w ramach sys-
temu, a także zwiększenie zatrudnienia 
w komórkach organizacyjnych GITD 
(przede wszystkim Centrum Automatycz-
nego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, 
CANARD) odpowiedzialnych za funk-
cjonowanie systemu. Niewystarczający 
w stosunku do potrzeb poziom zatrud-
nienia w CANARD to jeden z problemów 
podnoszonych przez NIK od wielu lat. Izba, 
podkreślając jego istotność, wciąż jednak 
dostrzega niską skuteczność wniosków re-
gularnie kierowanych m.in. do Ministra 
Infrastruktury o zwiększenie środków 
na dodatkowe etaty (liczba pracowni-
ków CANARD w latach 2015–2018 od-
biegała od założeń przyjętych w projekcie, 
tj. 320 osób, i wynosiła od 77 do 101 osób, 
przy jednocześnie wysokiej rotacji kadry, 
sięgającej w 2018 r. aż 90%).

13 Wartość prędkości, od której urządzenie rejestruje dane o wykroczeniu.

Najwyższa Izba Kontroli ponownie 
zwróciła też uwagę na niedopuszczalną 
praktykę, polegającą na ustawianiu pro-
gów wyzwolenia13 urządzeń rejestru-
jących ponad górny limit (tj. 11 km/h), 
określony w art. 129h ust. 5 pkt 3 usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym. Przepis 
ten, choć wprowadził swego rodzaju tole-
rancję dla naruszeń do 10 km/h niepod-
legających ujawnieniu w ramach systemu 
automatycznego nadzoru nad ruchem dro-
gowym, nie może stanowić wytłumaczenia 
do ustalania tego rodzaju progów w sposób 
dowolny (w CANARD nie była wprowa-
dzona formalna procedura ustalania war-
tości progów wyzwolenia stacjonarnych 
urządzeń rejestrujących). Jednocześnie, 
mając na uwadze istniejące ograniczenia, 
skutkiem których niemożliwa była obsługa 
wszystkich zarejestrowanych naruszeń, 
aktywność GITD powinna koncentrować 
się w pierwszej kolejności na działaniach 
zmierzających do ukarania sprawców naj-
poważniejszych naruszeń.

Przedmiotem szczegółowej analizy była 
też prawidłowość realizacji przez GITD 
projektu „Zwiększenie skuteczności i efek-
tywności systemu automatycznego nad-
zoru nad ruchem drogowym w ramach 
działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej 
sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój 
sieci drogowej TEN-T i transportu mul-
timodalnego” (Projekt CANARD II). 
Ustalono, że do zakończenia czynności 
kontrolnych w pierwotnym (planowa-
nym) terminie lub przed terminem zre-
alizowano dwa z 26 zadań. W wypadku 
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pozostałych przesunięcie względem pier-
wotnego terminu było okolicznością nie-
zależną od GITD.

Pomimo ciągłej poprawy dostępności 
i stanu dróg, infrastruktura drogowa to 
wciąż newralgiczny czynnik wpływający 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wy-
niki kontroli przeprowadzonych przez NIK 
w ostatnich latach wykazują jednak, że wy-
datkowanie znaczących kwot na jej popra-
wę (w tym drogi ekspresowe i autostrady) 
nie wpłynęło na znaczący wzrost bezpie-
czeństwa. Niestety, brak ogólnopolskiej 
bazy danych dotyczących dróg lokalnych 
(tj. dróg o dużo gorszym stanie i parame-
trach technicznych niż drogi wyższych 
kategorii), uniemożliwia określenie aktu-
alnych potrzeb inwestycyjnych (szacun-
ki wskazują na kwotę około 100 mld zł, 
co pokazuje skalę problemu).

Kontrola „Bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego”14 została przeprowa-
dzona u zarządców (w zarządach15) dróg 
lokalnych, a także w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Należy jednak 
zauważyć, że GDDKiA – jako zarządca dróg 
krajowych – jest podmiotem o nieporówny-
walnym z innymi zarządcami potencjalne 
organizacyjnym, przede wszystkim kadro-
wym i finansowym. Przy opracowaniu me-
gainformacji wykorzystano także ustalenia 
innych kontroli odnoszących się do stanu 
technicznego dróg o różnej kategorii, 
np. „Zapewnienie należytego stanu tech-
nicznego nawierzchni dróg krajowych”16 

14 Nr ewid. P/20/038.
15 Zarządy dróg to jednostki organizacyjne utworzone przez radę powiatu/radę gminy odpowiedzialne za za-

rządzanie drogami (art. 21 ustawy o drogach publicznych).
16 Nr ewid. 96/2019/P/18/033/KIN. 
17 Nr ewid. 9/2018/P/17/112/KIN.

i „Wykonywanie zadań przez zarządców 
dróg wojewódzkich w zakresie utrzyma-
nia, remontów i ochrony dróg”17.

Zakres badań kontrolnych obejmował 
w szczególności:

 • przygotowanie organizacyjne, w tym ka-
drowe, do realizacji zadań zarządcy dróg; 
W większości wypadków wykonywały 
je zarządy dróg, o których mowa w art. 21 
ustawy o drogach publicznych;

 • dokonywanie klasyfikacji odcinków dróg 
ze względu na koncentrację wypadków 
śmiertelnych oraz bezpieczeństwo sieci 
drogowej, a także zlecanie audytów brd 
(dla zarządców dróg samorządowych dzia-
łania takie nie były obligatoryjne, dlatego 
każdy stwierdzony przypadek został oce-
niony jako dobra praktyka);

 • stosowanie wybranych wzorców i stan-
dardów wydanych przez Ministra Infra-
struktury na podstawie art. 17 ustawy 
o drogach publicznych (m.in. dotyczą-
cych bezpiecznego ruchu rowerowego 
oraz zarządzania prędkością na drogach 
samorządowych);

 • prawidłowość prowadzenia dokumen-
tów ewidencyjnych, w szczególności ksią-
żek dróg i obiektów mostowych, dzienni-
ków objazdu dróg oraz map techniczno-
-eksploatacyjnych.

Kontrola wykazała ponadto, że więk-
szość jednostek nie zakończyła procesu 
wymiany wszystkich znaków, sygnaliza-
torów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
niespełniających warunków określonych 
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w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z 3 lipca 2003 r. (wskazano w nim osta-
teczne terminy na dostosowanie, z których 
ostatni przypadał na 31 grudnia 2011 r.).

Najistotniejsze nieprawidłowości do-
tyczyły niewywiązywania się z obowiąz-
ku kontroli okresowych, o których mowa 
w ustawie – Prawo budowlane, tj. prze-
glądów podstawowych/rocznych (art. 62 
ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz przeglądów pięcio-
letnich (art. 62 ust. 1 pkt 2) – w Zarządzie 
Dróg i Zieleni w Gdyni stwierdzono nie-
prawidłowość polegającą na nieprzeprowa-
dzeniu przeglądów rocznych i pięcioletnich, 
a w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim nie podda-
wano okresowej kontroli wszystkich dróg 
gminnych i wewnętrznych. Należy też pod-
kreślić, że wiele zastrzeżeń NIK dotyczyło 
braku realizacji wniosków z tych kontroli 
(np. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu).

Zarządzanie ruchem to drugi – obok za-
rządzania drogami – objęty kontrolą ob-
szar z zakresu szeroko rozumianego dro-
gownictwa, mający wpływ na stan brd, 
ponieważ dotyczy głównie spraw związa-
nych ze sposobem umieszczania znaków 
pionowych, poziomych, sygnalizatorów 
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Zakres i skala stwierdzanych niepra-
widłowości wciąż jednak wskazują, że jest 
traktowany jako mniej ważna część drogo-
wnictwa, a najlepszym tego przykładem 
jest niezgodne z przepisami powierzanie 
zadań dotyczących zarządzania ruchem 
zarządom dróg (np. w Bolesławcu i Gdyni). 
Ponadto, problematyka jest regulowana 

18 Sygn. akt I OPS 14/13.

jednym aktem wykonawczym, tj. roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 23 września 2003 r., które pomimo szere-
gu propozycji zmian wynikających z usta-
leń kontroli NIK nie podlegało dotychczas 
istotnym nowelizacjom.

Wiele dyskusji od samego początku obo-
wiązywania rozporządzenia wywoływał 
także sam charakter czynności polegają-
cej na zatwierdzeniu organizacji ruchu, 
czego skutkiem były sprzeczne orzecze-
nia sądów administracyjnych. Wydaje się, 
że – w konsekwencji uchwały 7 sędziów 
NSA z 26 czerwca 2014 r.18 – istniejące 
wątpliwości zostały usunięte przez uzna-
nie, że zatwierdzenie organizacji ruchu 
nie jest podejmowane w indywidualnej 
sprawie administracyjnej w toku jurysdyk-
cyjnego postępowania administracyjnego, 
lecz ma charakter abstrakcyjny i generalny 
(ma to istotne konsekwencje m.in. dla za-
kresu stosowania przepisów ustawy – Ko-
deks postępowania administracyjnego).

Badania kontrolne przeprowadzone u or-
ganów zarządzających ruchem, poza wyżej 
opisanymi, koncentrowały się głównie na:

 • przygotowaniu organizacyjnym, w szcze-
gólności kadrowym, do wykonywania 
zadań organu zarządzającego ruchem;

 • rozpatrywaniu projektów organizacji 
ruchu oraz prowadzeniu ich ewidencji;

 • prowadzeniu analiz dotyczących istnie-
jącej organizacji ruchu.

Podobnie jak w kontrolach zakończo-
nych w latach poprzednich, najwięcej 
ustaleń dotyczyło jednak niewywiązy-
wania się z obowiązków polegających 
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na przeprowadzaniu obligatoryjnych kon-
troli, o których mowa w § 12 rozporządze-
nia. Należy podkreślić, że już w 2014 r. NIK 
bezskutecznie wnioskowała o weryfika-
cję przepisów dotyczących prowadzenia 
tzw. kontroli półrocznych (§ 12 ust. 5), 
tak aby częstotliwość objęcia kontrolą lo-
kalizacji znaków (np. w okresie 2-3 lat) 
była uzależniona np. od kategorii drogi, 
na której zostały umieszczone, skali i istot-
ności nieprawidłowości stwierdzonych 
w poprzednich kontrolach lub też obowią-
zywania stałych organizacji ruchu.

Sposób podejścia do obligatoryjnych 
kontroli półrocznych dobrze ilustruje 
opisany w megainformacji przykład Sta-
rostwa Powiatowego w Bolesławcu (z sie-
cią dróg o długości ponad 600 km). Pra-
cownicy w jednym z protokołów zapisali, 
że objazdu 182 ulic powiatu bolesławic-
kiego dokonali jednego dnia. Zakładając, 
że dzień pracy to osiem godzin, objazd 
jednej ulicy (wraz ze szczegółową wery-
fikacją m.in. oznakowania) trwał średnio 
niecałe 3 minuty. Jednocześnie średnia 
prędkość pojazdu, którym poruszały się 
osoby przeprowadzające kontrolę, musiała-
by wynosić około 75 km/h (także w terenie 
zabudowanym, bez zatrzymywania się).

Rekomendacje NIK
Sformułowane rekomendacje stanowią 
w zdecydowanej większości powtórze-
nie tez opracowania sprzed siedmiu lat. 
Pomimo podejmowania szeregu działań 
na rzecz brd przez wiele zaangażowanych 
podmiotów, wciąż istnieje obszar do zmian 
i usprawnień systemowych. Dlatego Izba 
skierowała do Prezesa Rady Ministrów 
wnioski, których realizacja powinna się 
przyczynić do poprawy sytuacji na drogach:

1. Powołanie na ścieżce ustawowej insty-
tucji (np. agencji), która byłaby odpowie-
dzialna za realizację całościowej polityki 
państwa w zakresie brd.

Analogiczny wniosek został sformuło-
wały przez NIK już w 2014 r. i był konse-
kwencją występującego cały czas rozpro-
szenia odpowiedzialności za stan bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym pomiędzy 
wiele podmiotów, z których żadnemu 
nie można przyznać roli wiodącej. Był on 
też zbieżny z rekomendacją Banku Świa-
towego, który w raporcie z czerwca 2013 r. 
wskazał na zasadność stworzenia instytucji 
wiodącej, posiadającej potencjał do sku-
tecznego kierowania, monitorowania i za-
rządzania bezpieczeństwem ruchu dro-
gowego. W megainformacji podkreślono 
także, że postulowana przez NIK instytucja 
powinna zostać wyposażona w odpowied-
nie prerogatywy względem wszystkich 
podmiotów realizujących specjalistyczne 
zadania, mające na celu poprawę stanu brd, 
a także budżet odpowiadający zadaniom. 

Analiza obowiązujących przepisów może 
skłaniać do wniosku, że taka instytucja 
(tj. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego) funkcjonuje od blisko 20 lat. 
Zgodnie z art. 140c Prawa o ruchu drogo-
wym, KRBRD działa przy ministrze wła-
ściwym do spraw transportu jako między-
resortowy organ pomocniczy Rady Mini-
strów w sprawach bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Określa kierunki i koordynuje 
działania administracji rządowej, a na jej 
wiodącą rolę w ramach systemu zapew-
nienia brd mogą wskazywać szerokie kom-
petencje wymienione w art. 140c ust. 2 
ustawy, np. proponowanie kierunków 
polityki państwa, opracowywanie progra-
mów poprawy brd na podstawie propozycji 
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przedstawianych przez właściwych mi-
nistrów i ocena ich realizacji, inicjowanie 
badań naukowych, a także opiniowanie 
projektów aktów prawnych.

Ustalenia kontroli wykazały jednak, że 
KRBRD w sposób nierzetelny realizowała 
przypisane ustawowo zadania koordynacyj-
ne, w szczególności w ograniczonym zakre-
sie wykorzystywała przyznane uprawnienia 
do określania kierunków działań admini-
stracji rządowej. Okolicznością niepozo-
stającą bez wpływu na działalność Rady 
był brak przydzielonych jej uprawnień 
i narzędzi kontrolnych, które pozwoliły-
by na rzetelne koordynowanie i nadzo-
rowanie prowadzonych działań – wyniki 
badania nie wykazały jednak, aby przewod-
niczący KRBRD podejmował jakąkolwiek 
aktywność na rzecz zmiany tego stanu. 
W megainformacji NIK sfomułowała wiele 
zastrzeżeń do działalności Rady, zwłasz-
cza brak zaangażowania w prace na rzecz 
brd, przejawiający się np. niepodejmowa-
niem jakichkolwiek inicjatyw legislacyj-
nych, podkreślając niezasadność jej dal-
szego funkcjonowania w dotychczasowym 
kształcie i formule.

Zastrzeżenia NIK budziło także wywią-
zywania się przez KRBRD z obowiązków 
koordynatora wdrożenia i realizacji Naro-
dowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego na lata 2013–2020, przyjętego 
przez Radę 20 czerwca 2013 r. Program był 
kolejną wieloletnią, systemową strategią 
poprawy bezpieczeństwa na polskich dro-
gach z wyznaczonymi celami do osiągnię-
cia w 2020 r., tj. nie więcej niż 2000 ofiar 

19 Patrz przyp. 11.

śmiertelnych i 6900 ciężko rannych. Zało-
żone cele nie zostały osiągnięte, i to mimo 
że niższy poziom natężenia ruchu w 2020 r. 
przyczynił się do mniejszej, w porównaniu 
z latami poprzednimi, liczby wypadków 
drogowych i ich ofiar.

Warto przy tym zaznaczyć, że NIK po 
kontroli w 2016 r. – mając na uwadze istot-
ne zastrzeżenia co do wiarygodności poli-
cyjnego systemu SEWiK, w szczególności 
dotyczące zaniżonych danych o liczbie 
ofiar, zwłaszcza w stanie ciężkim19 – wska-
zała na konieczność weryfikacji założeń 
NPBRD w zakresie jednego z celów głów-
nych, tj. do 2020 r. ograniczenia rocznej 
liczby ciężko rannych. KRBRD nie pod-
jęła jakichkolwiek działań dotyczących 
tego zagadnienia. Po publikacji megain-
formacji z 2014 r. rozpoczęto wdroże-
nie rekomendacji NIK. Krótkotrwałym 
efektem tych prac było funkcjonowanie 
Pełnomocnika rządu do spraw regulacji 
i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa 
transportu i ruchu drogowego (powołano 
go 12 maja 2015 r., zlikwidowano 30 li-
stopada 2016 r.). Do zadań Pełnomocnika 
należała analiza, ocena i wdrożenie zale-
ceń i rekomendacji wynikających z prze-
glądu m.in. struktury instytucjonalnej 
zarządzania bezpieczeństwem ruchu 
drogowego, systemu finansowania dzia-
łań na rzecz bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego oraz systemu kształcenia dzieci 
i młodzieży w zakresie brd. Ustalenia 
kontroli nie pozwoliły jednak na jedno-
znaczne ustalenie przyczyn rezygnacji 
z jego działalności.
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Minister Infrastruktury, już po opubli-
kowaniu megainformacji, uznał za zasadny 
wniosek dotyczący powołania na ścieżce 
ustawowej instytucji, która byłaby odpo-
wiedzialna za realizację całościowej polity-
ki państwa związanej z bezpieczeństwem 
transportowym. Nie przekazał jednak żad-
nych dodatkowych informacji co do ewentu-
alnego terminu rozpoczęcia prac legislacyj-
nych w powyższym zakresie, a także kształ-
tu proponowanych rozwiązań prawnych.
2. Zapewnienie stabilnego finansowania 
zadań dotyczących bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, a także dalsza rozbudowa 
oraz modernizacja infrastruktury drogowej.

Ustalenia kontroli nie wykazały, aby ist-
niały rozbieżności dotyczące zasadności 
tych rekomendacji. Obserwowany wzrost 
poziomu finansowania zadań, w tym do-
tyczących infrastruktury, nadal bowiem 
nie gwarantował uzyskania istotnej popra-
wy stanu bezpieczeństwa na drogach. Mi-
nister Infrastruktury, odnosząc się do tak 
sformułowanych zaleceń, wskazał podej-
mowane działania (oraz planowane), odno-
szące się zarówno do dróg pozostających 
w zarządzie GDDKiA, jak wspierające ak-
tywność na szczeblu lokalnym. Podkre-
ślił jednocześnie, że przyczynią się one 
do poprawy stanu infrastruktury drogowej 
w Polsce, a tym samym poprawy brd, np.:

 • Program Budowy 100 Obwodnic mający 
na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie 
miejscowości, w których występuje zbieg 
wszystkich rodzajów ruchu, m.in. towaro-
wego, pasażerskiego, rowerowego i pieszego;

 • Program Wzmocnienia Krajowej Sieci 
Drogowej do 2030 roku, którego celem jest 

20 Nr ewid. 170/2016/P/16/035/KPB.

zapewnienie stabilnych ram dla komplek-
sowego utrzymania sieci dróg krajowych. 
Jak podkreślono, ma to być pierwszy do-
kument obejmujący zapewnienie finanso-
wania w celu utrzymania całej sieci dróg 
krajowych zarządzanych przez GDDKiA 
w ujęciu strukturalnym i bieżącym w wie-
loletniej perspektywie czasowej; 

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, sta-
nowiący największy zintegrowany instru-
ment wspierania inwestycji na drogach za-
rządzanych przez JST;

 • Prowadzenie prac nad nowymi przepisa-
mi techniczno-budowlanymi dotyczącymi 
dróg, które w założeniu mają być zawarte 
w jednym rozporządzeniu, mieć charakter 
ogólnych wymagań funkcjonalno-tech-
nicznych i nie zawierać – jak to ma miejsce 
obecnie – szczegółów technologicznych 
i materiałowych.
3. Budowa systemu planowania działań 
mających na celu wzmacnianie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i analizy efektów 
podejmowanych w tym celu inicjatyw.

Także i ta rekomendacja stanowi po-
wtórzenie wniosku zamieszczonego 
w megainformacji z 2014 r. Wciąż bo-
wiem nie została opracowana metodyka 
pozyskiwania wiedzy o rzeczywistym 
wpływie prowadzonych działań na stan 
brd w ujęciu systemowym. Zauważyć 
przy tym należy, że realizacja tej reko-
mendacji nie będzie możliwa bez istot-
nego wsparcia środowiska eksperckie-
go i naukowego. Po kontroli „Realizacja 
przez Policję i straże miejskie (gminne) 
zadań w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa pieszym i rowerzystom”20 NIK 



Nr 1/styczeń-luty/2022 115 – 115 –

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego   kontrola i audyt

zwróciła ponadto uwagę, że dokonanie 
oceny wpływu poszczególnych działań 
na stan brd pozwoliłoby na identyfikację 
oraz wzmocnienie tych działań, których 
wkład w osiąganie zaplanowanego efektu 
(tj. poprawy brd) jest znaczący. Niektó-
re skontrolowane jednostki próbowały 
ocenić skuteczność prowadzonych przez 
nie działań, lecz wyciąganie wniosków sys-
temowych na podstawie tego typu analiz 
byłoby nieuprawnione (np. analizy GITD 
wykazały, że w zdecydowanej większości 
miejsc, w których ustawiono urządzenia 
rejestrujące, zmniejszeniu uległa zarówno 
liczba pojazdów przekraczających dozwo-
loną prędkość, jak i zdarzeń drogowych).
4. Zmiana trybu nakładania mandatów 
za przekroczenie prędkości. 

Wprowadzenie po raz kolejny postulo-
wanego przez NIK, mieszanego systemu 
karania naruszających przepisy prawa 
ruchu drogowego mogłoby się przyczynić 
do usprawnienia tego procesu, zwłaszcza 
w kontekście skali naruszeń rejestrowa-
nych w ramach systemu automatycznego 
nadzoru nad ruchem drogowym. Pozwo-
liłoby też na zróżnicowanie odpowiedzial-
ności (prawnokarnej lub administracyjno-
prawnej) w zależności od potencjalnego 
lub faktycznego stopnia zagrożenia wyni-
kającego z popełnionego wykroczenia. Nie 
bez znaczenia jest także to, że długotrwały 
proces ustalania np. osób odpowiedzial-
nych za popełnione wykroczenie ujaw-
nione za pomocą systemu automatyczne-
go, nie wpływa pozytywnie na osiąganie 
efektu prewencyjnego przez nieuchronną 
i szybko wymierzoną karę.
5. Skuteczne karanie cudzoziemców do-
puszczających się naruszeń przepisów 
ruchu drogowego.

Nadal nierozwiązany systemowo pozo-
staje problem unikania odpowiedzialności 
za wykroczenia w ruchu drogowym po-
pełnione przez cudzoziemców spoza Unii 
Europejskiej (spośród wszystkich pojaz-
dów z zagranicznymi tablicami rejestracyj-
nymi zarejestrowanych przez CANARD, 
około 1/3 stanowią samochody spoza UE). 
Projektując rozwiązania legislacyjne, które 
rozwiązałyby ten problem, warto w szcze-
gólności rozważyć możliwości zaangażo-
wania Straży Granicznej lub wydłużenia 
okresu przedawnienia wykroczeń popeł-
nionych przez cudzoziemców.
6. Uporządkowanie przepisów prawa do-
tyczących oznakowania na drogach.

Po raz kolejny w ciągu ostatnich lat NIK 
wnioskowała o ostateczne uregulowanie 
kwestii związanej z organizacją ruchu 
na drogach, na których dotychczas nie 
wystąpiły przesłanki do obligatoryjnego 
opracowania projektów organizacji ruchu 
(tj. oddanie do użytkowania drogi nowo wy-
budowanej lub dokonanie zmiany organi-
zacji ruchu na drodze istniejącej). Koniecz-
ność realizacji tego wniosku, na przykład 
przez wyznaczenie dla poszczególnych dróg 
ostatecznych terminów wdrożenia tego ro-
dzaju organizacji, potwierdzały ustalenia 
kontroli przeprowadzonych w organach za-
rządzających ruchem (np. w Bielsku-Białej 
stała organizacja ruchu obowiązywała jedy-
nie na około 1/3 długości dróg), przy czym 
część z nich w ogóle nie posiadała wiedzy 
o tym, na jakiej długości dróg obowiązy-
wała stała organizacja ruchu.

Minister Infrastruktury konsekwent-
nie stoi jednak na stanowisku, zgodnie 
z którym obowiązek opracowania i za-
twierdzenia stałej organizacji ruchu 
na podstawie projektów istnieje i wprost 



116 KONTROLA PAŃSTWOWA – 116 –

kontrola i audyt   Tomasz Szczęsny

wynika z art. 10 ust. 4-6 Prawa o ruchu 
drogowym. Należy jednak zauważyć, 
że przepisy te nie odnoszą się do kwe-
stii dotyczących organizacji ruchu, lecz 
określają podmioty odpowiedzialne 
za zarządzanie nimi na poszczególnych 
poziomach. Po raz kolejny Minister przy-
wołał też rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z 16 lutego 2005 r.21, którego 
przepisy dotyczące prawidłowego wypeł-
nienia książki drogi odwołują się do pro-
jektów organizacji już sporządzonych, 
ale – wbrew sugestii Ministra – nie na-
kładają żadnych obowiązków w zakresie 
ich opracowania.

Uznać zatem należy, mając na uwadze 
także to, że od wejścia w życie rozporzą-
dzenia w sprawie zarządzania ruchem 
upłynęło ponad 18 lat, iż wniosek NIK 
pozostaje wciąż aktualny, a jego realiza-
cja nie będzie możliwa bez wprowadzenia 
zmian w przepisach prawa.

W megainformacji sfomułowano i szcze-
gółowo opisano rekomendacje dotyczące 
także nadzoru nad stanem technicznym 
pojazdów (w szczególności przez wdro-
żenia do porządku prawnego Dyrektywy 
2014/45/UE), zwiększenia skuteczności 
systemu nadawania uprawnień do kie-
rowania pojazdami, kontynuacji działań 
na rzecz zwiększenia skuteczności dzia-
łania służb ratowniczych oraz promocji 

21 Rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tu-
neli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom  
(Dz. U. Nr 67, poz. 582).

22 Dane KGP wskazują, że w okresie od stycznia do października 2021 r. (w stosunku do analogicznego okresu 
z lat 2019 i 2020) zmniejszyła się liczba wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami z powodu 
„nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych” (o 31%) oraz liczba zabitych pieszych 
w wypadkach spowodowanych przez kierujących pojazdami z powodu „nieustąpienia pierwszeństwa pie-
szemu na przejściu dla pieszych” (o 42%).

właściwych zachowań wśród uczestników 
ruchu drogowego.

Podsumowanie
Z perspektywy siedmiu lat, które upłynęły 
od opracowania pierwszej megainformacji, 
uzasadnione jest twierdzenie, że nie na-
stąpiła znacząca poprawa stanu bezpie-
czeństwa na polskich drogach. Wpływ 
miało na to wiele czynników: brak spój-
nej wizji państwa dotyczącej brd; rozpro-
szenie odpowiedzialności pomiędzy różne 
podmioty, z których żadnemu nie została 
powierzona rola instytucji wiodącej; dłu-
gotrwały proces zmiany prawa; niezapew-
nienie niezbędnych środków finansowych.

Dynamiczna sytuacja w obszarze brd, 
wynikająca m.in. z nieznanych jeszcze 
skutków wdrożonych w ostatnim okre-
sie rozwiązań prawnych (np. ustanowie-
nia pierwszeństwa pieszych wchodzących 
na przejście dla pieszych22 czy obowiązu-
jącego od 2022 r. tzw. nowego taryfikatora 
mandatów) lub realizowanych inwestycji 
drogowych, wymaga stałego monitorowa-
nia sytuacji. Przy czym ewentualne wycią-
ganie wniosków o zmianach stanu bezpie-
czeństwa wymaga prowadzenia wielolet-
nich analiz. Warto przy tym też zauważyć, 
że pod koniec 2021 r. przyjęto Narodowy 
Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go 2021–2030, przygotowany na podstawie 
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dotychczasowych programów prewen-
cyjnych, który ma być krajową strategią 
w tym obszarze.

Najwyższa Izba Kontroli nie dokonuje 
w wystąpieniach pokontrolnych i informa-
cjach o wynikach kontroli gradacji wnio-
sków, nie nadaje zatem priorytetowego 
charakteru któremukolwiek z nich. Na-
leży jednak zauważyć, że sformułowane 
rekomendacje wynikają z ustaleń wielu 
kontroli, są zbieżne z opiniami ekspertów 

branżowych, dlatego też należy oczekiwać, 
że zostaną potraktowane jako ważny głos 
w dyskusji i podstawa działań na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

TOMASZ SZCZĘSNY 
doradca ekonomiczny,
Departament Porządku  
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, Policja, wypadki drogowe, zarządzanie 
ruchem, fotoradary
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ABSTRACT
Safety of Road Users – Lack of Comprehensive Systemic Improvements 
Every year, from 2,500 to 3,000 persons die on Polish roads, while over 25,000 are injured. 
Social costs of these accidents are estimated at PLN 56.6 billion a year. Nevertheless, 
road safety has not been treated as a significant problem both by road users – mainly 
drivers – and the entities involved in activities aimed at road safety improvements. 
This is due to numerous reasons, the most of which have been discussed in this article, 
which is an attempt to summarise the findings of NIK’s audits conducted in the area 
over the last years, and the recommendations developed on their basis.

Tomasz Szczęsny, economic advisor, Department of Public Order and Internal Security 
of NIK 

Key words: road safety, Police, road accidents, traffic management, speed cameras
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Centra kształcenia zawodowego i  ustawicznego w  województwie świętokrzyskim1 
na ogół dysponowały właściwie wyposażonymi pracowniami i zatrudniały nauczycieli 
o odpowiednich kwalifikacjach – mogłyby zatem pełnić ważną rolę w systemie eduka-
cji na tym poziomie. W latach 2019–2021 organizowały praktyczną naukę zawodu, 
kwalifikacyjne kursy zawodowe i turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników. Jednak w prawie wszystkich Centrach odbywało się to nieprawidłowo 
i nieefektywnie, co było wynikiem nieprzestrzegania przepisów, nieuwzględniania po-
trzeb i lokalnych uwarunkowań. Maleje znaczenie tych placówek na rynku edukacyj-
nym województwa, sytuacji nie poprawiło też uruchomienie nowoczesnego Centrum 
w Kielcach, którego potencjał nie jest wykorzystywany.

GRZEGORZ WALENDZIK, VIOLETTA NOWAK

Centra kształcenia zawodowego 
i ustawicznego w Świętokrzyskiem

Niska efektywność i niepewna przyszłość placówek

Wprowadzenie       
Tradycje nauki zawodu mają w regionie 
świętokrzyskim bardzo bogatą historię. 
Zawdzięczamy ją Stanisławowi Staszi-
cowi, który w 1816 r. założył w Kielcach 
Szkołę Akademiczno-Górniczą, uwa-
żaną za pierwszą uczelnię techniczną 
w Polsce. W roku szkolnym 2020/2021 

1 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli NIK: Centra kształcenia praktycznego, usta-
wicznego i zawodowego w województwie świętokrzyskim, nr ewid. P/21/071/LKI. 

2 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) została przyjęta uchwałą 
nr 8 Rady Ministrów  z 14.2.2017 (M.P. poz. 260).

3 Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 przyjęta uchwałą nr XLII/508/06 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z 26.10.2006 (cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego 
i bazy dla innowacyjnej gospodarki) oraz Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego 2030+ przyjęta 
uchwałą nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 29.3.2021 (cel operacyjny 1.2 Kompetent-
ne kadry dla gospodarki regionu w ramach celu strategicznego nr 1 Inteligentna gospodarka i aktywni ludzie).

w świętokrzyskich szkołach zawodowych 
uczyło się ponad 24 tys. osób, a absolwenci 
techników i szkół zawodowych stanowili 
ponad połowę wszystkich absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych.

W strategiach ogólnopolskich2 oraz do-
kumentach opracowanych dla wojewódz-
twa świętokrzyskiego3 wskazano, że należy 
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doskonalić system edukacji zawodowej 
(oferowanej także w formach kształcenia 
ustawicznego) w celu zagwarantowania 
bardziej praktycznego podejścia, lepszego 
dopasowania do wymagań współczesnego 
rynku pracy oraz tworzenia odpowiednich 
warunków nauki zawodu. 

Zgodnie z art. 117 ust. 1a ustawy z 14 gr ud- 
 nia 2016 r. – Prawo oświatowe4, kształcenie 
ustawiczne prowadzi się w formach: kwa-
lifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), 
kursów umiejętności zawodowych, kur-
sów kompetencji ogólnych, turnusów do-
kształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników (TDT, turnusy) oraz innych 
umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnia-
nie wiedzy oraz umiejętności zawodowych.

Centra kształcenia zawodowego po-
wstały 1 września 2019 r. w wyniku kon-
solidacji zasobów techniczno-dydaktycz-
nych i zadań dotychczasowych centrów 
kształcenia praktycznego oraz ośrodków 
dokształcania i doskonalenia zawodowe-
go (oraz innych placówek prowadzących 
kształcenie ustawiczne). Specyfiką cen-
trów kształcenia praktycznego, funkcjo-
nujących w systemie szkolnym od 1996 r., 
a tworzonych najczęściej na bazie warsz-
tatów szkolnych, było realizowanie zadań 
związanych z praktyczną nauką zawodu, 
monitorowanie rynku pracy, współpraca 
z firmami, a przede wszystkim wspiera-
nie szkolnictwa zawodowego w kształce-
niu fachowców potrzebnych gospodarce 
i poszukiwanych przez pracodawców. 

4 Dz.U. z 2021 r. poz. 1082.
5 Pracowników w wieku od 15 do 18 lat, odbywających praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania 

zawodowego (zasady zatrudniania młodocianych pracowników zostały określone w art. 191 § 1-27 ustawy 
z 26.6.1974 – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.).

W ośrodkach dokształcania i doskonale-
nia zawodowego uczono młodocianych 
pracowników5 oraz prowadzono inne formy 
pozaszkolne kształcenia ustawicznego. 

W latach 2019–2021 w wojewódz-
twie świętokrzyskim funkcjonowało 
11 publicznych Centrów nierolniczych. 
Większość z nich włączono w strukturę 
zespołów szkół zawodowych. Realizowa-
ły one praktyczną naukę zawodu (PNZ), 
były także głównym organizatorem KKZ 
i TDT. Żadna z tych placówek nie prowa-
dziła kursów umiejętności zawodowych 
ani kursów kompetencji ogólnych. 

Ustalenia kontroli
Potencjał dydaktyczny i kadrowy

Wszystkie Centra uzyskały upoważnienia 
dyrektora Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej w Łodzi do organizowania etapu 
praktycznego egzaminu zawodowego w ra-
mach kwalifikacji, w których odbywała się 
praktyczna nauka zawodu, a wyposażenie 
pracowni zawodowych funkcjonujących 
w większości z tych placówek odpowiadało 
wymaganiom obowiązującej podstawy pro-
gramowej kształcenia w zawodach. Jednak 
potencjał dydaktyczny Centrów nie był 
w pełni wykorzystywany. W najnowocze-
śniejszej placówce w Kielcach (zajmującej 
obiekt o powierzchni ok. 8 tys. m2) w roku 
szkolnym 2020/2021 nie zagospodarowano 
w żaden sposób pięciu pracowni wyposa-
żonych w sprzęt i urządzenia o wartości 
3 mln zł (w tym w profesjonalne tokarki 
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i obrabiarki sterowane numerycznie). Praw-
dopodobnie w następnych latach wyko-
rzystanie tych zasobów nie poprawi się 
znacząco (według przedstawionych planów 
będą tam prowadzone zajęcia wykorzy-
stujące ok. 3% czasowych i materialnych 
możliwości prowadzenia PNZ). Ograni-
czenie aktywności tego Centrum wyni-
ka także z tego, że co najmniej do 2027 r. 
nie będzie ono mogło prowadzić szerokiej 
działalności szkoleniowej6.

W Centrach zatrudniono nauczycieli 
o odpowiednich kwalifikacjach, ale tylko 
niektórzy z nich mogli wykazać się do-
świadczeniem nabytym w przedsiębior-
stwach o profilu odpowiadającym naucza-
nemu przedmiotowi, a w trzech Centrach 
nie zadbano o realizację wymaganych prze-
pisami szkoleń branżowych kadry peda-
gogicznej, mających na celu aktualizację 
ich wiedzy praktycznej.

Praktyczna nauka zawodu

Tylko niektóre Centra (trzy z siedmiu ob-
jętych kontrolą) aktywnie współpraco-
wały z pracodawcami, zajmowały się kre-
owaniem oferty kształcenia praktycznego 
i prowadziły działania z zakresu doradz-
twa edukacyjno-zawodowego. Pozostałe 
przyjmowały bierną postawę realizatora 
zajęć praktycznych, praktyk zawodowych 
oraz miejsca odbywania egzaminów w ra-
mach zawodów zlecanych najczęściej tylko 
przez jedną szkołę, mimo że w okręgu dzia-
łania Centrów (powiecie) funkcjonowało 

6 Zgodnie z podpisaną umową, Centrum nie może prowadzić szkoleń w okresie realizacji projektu (współfinan-
sowanego ze środków europejskich) pn. Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz 
wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego oraz w okresie trwałości projektu, tj. pięć lat po zakoń-
czeniu realizacji działań finansowanych ze środków innych niż publiczne. 

nawet osiem szkół zawodowych. Świę-
tokrzyskie szkoły zawodowe doposażyły 
swoje pracownie (korzystając ze środków 
unijnych) i niechętnie kierowały uczniów 
do innych placówek (sytuacja taka doty-
czyła m.in. Centrum w Kielcach). 

We wszystkich Centrach PNZ odbywała 
się na podstawie właściwych programów 
nauczania, a czas i wymiar zajęć był pra-
widłowo ustalony. W pięciu stwierdzono 
jednak szereg nieprawidłowości dotyczą-
cych m.in. nieprzestrzegania przepisów 
lub uregulowań wewnętrznych, nieza-
pewnienia odpowiedniego wyposażenia 
lub kadry prowadzącej zajęcia lub zbyt 
wysokiej liczebności grup, nieuwzględ-
nienia w umowach o realizację PNZ po-
trzeby zapewnienia uczniom/słuchaczom 
ubrań roboczych i środków higieny oso-
bistej albo nierzetelnym dokumentowa-
niu PNZ. Tylko w trzech Centrach, obok 
tradycyjnych metod nauczania zawodu, 
organizowano dla uczniów staże lub prak-
tyki zagraniczne.

Kursy kwalifikacji zawodowych

Centra zorganizowały w latach 2019–2021 
najwięcej KKZ spośród wszystkich pod-
miotów publicznych funkcjonujących 
w województwie świętokrzyskim. Jed-
nak stopień przydatności tych kursów 
dla rynku pracy w kraju i/lub wojewódz-
twie był niski lub średni, tj. oferta KKZ nie 
była zgodna z prognozą zapotrzebowania 
na pracowników w zawodach szkolnictwa 
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branżowego, ustalonej zgodnie z art. 46b 
ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe na lata 
2019–2020 przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania. Dwa z pię-
ciu Centrów (40%) nie miały w ofercie 
żadnego kursu, który odpowiadałby po-
trzebom lokalnego, wojewódzkiego lub kra-
jowego rynku pracy. Pozostałe trzy Centra 
przygotowywały ofertę odnosząc się raczej 
do potrzeb lokalnych (powiatowych), jed-
nak od 25% do 53% oferowanych kursów 
nie wpisywało się w potrzeby rynku pracy, 
nawet w wymiarze lokalnym. 

Przeprowadzona w ramach kontroli ana-
liza kosztu organizacji i przeprowadzenia 
kursów pozwoliła stwierdzić, że różnice 
kosztów poszczególnych KKZ były bardzo 
duże, np. koszt kursu w ramach kwalifi-
kacji BD.05 „wykonywanie robót związa-
nych z budową, montażem i eksploatacją 
sieci oraz instalacji sanitarnych” (na lata 
2019–2020 prognozowano istotne zapo-
trzebowanie na pracowników o takich kwa-
lifikacjach na krajowym rynku pracy) był 
sześciokrotnie wyższy niż kursu w kwali-
fikacji AU.64 „opracowywanie materiałów 
archiwalnych” (zawód ten nie był wskazany 
w prognozach rynku pracy).

Dla większości ze zbadanych KKZ 
wskaźnik efektywności finansowej był 
dodatni, tj. koszt kursu okazywał się niż-
szy niż wysokość przyznanej subwencji, 
przy czym kontrola NIK wykazała w od-
niesieniu do większości z nich niezgodność 
posiadanego wyposażenia z wymogami 
podstawy programowej z 2017 r. i 2019 r. 
(pracownie, w których przeprowadzano 
zajęcia praktyczne nie były np. wyposażo-
ne w odpowiednią liczbę stanowisk). Po-
nadto okres epidemii zaburzył obraz kosz-
tów, gdyż organizacja zajęć praktycznych 

w formie zdalnej obniżyła koszty (niższe 
koszty stałe oraz brak konieczności zakupu 
zużywalnych materiałów na zajęcia prak-
tyczne dla całej grupy słuchaczy).

KKZ były finansowane w ramach czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej według 
dwóch wag: P11 – dla słuchaczy kwalifi-
kacyjnych kursów zawodowych, którzy 
zdali egzamin potwierdzający uzyskanie 
kwalifikacji w prowadzących je szkołach 
lub placówkach oraz P42 (w 2019 r.) i P44 
(od 2020 r.) dla słuchaczy KKZ prowadzo-
nych przez szkoły lub placówki. Mecha-
nizm podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej nie uwzględniał faktycznych kosz-
tów kształcenia na KKZ w ramach poszcze-
gólnych kwalifikacji oraz zapotrzebowania 
na absolwentów tych kursów na krajowym 
rynku pracy, w przeciwieństwie do finan-
sowania kształcenia branżowego, gdzie 
zróżnicowano tzw. wagi podstawowe od-
noszące się do poszczególnych zawodów, 
z uwzględnieniem różnych kosztów edu-
kacji oraz stworzono warunki do powiąza-
nia kierunków kształcenia z kierunkami 
ważnymi dla rozwoju kraju. 

Połowę z 11 badanych KKZ ukończy-
ło mniej niż 60% słuchaczy, a dodatkowo 
nie wszyscy absolwenci przystąpili do eg-
zaminu zawodowego. Efektywność ogólna 
KKZ, rozumiana jako odsetek uczestni-
ków, którzy zdali praktyczny i teoretyczny 
egzamin zawodowy w stosunku do licz-
by rozpoczynających KKZ była niska. 
Wskaźnik ten wyniósł 38% dla KKZ roz-
poczętych w roku 2018/2019 i konty-
nuowanych w okresie objętym kontrolą 
oraz 31% dla kursów, które rozpoczęły się 
w roku szkolnym 2019/2020. Należy za-
znaczyć, że pozytywny wynik egzaminu 
zawodowego uzyskało średnio 93% osób, 
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które przystąpiły do tego egzaminu. Centra 
nie miały narzędzi, aby motywować słu-
chaczy do podjęcia próby zdania egzaminu, 
nie bez znaczenia jest także to, że na KKZ 
przyjmowani byli wszyscy chętni (nie ana-
lizowano ich potrzeb, predyspozycji i po-
tencjalnych motywacji do ukończenia 
kursu i zdobycia dodatkowych kwalifi-
kacji). Ponieważ przy projektowaniu tema-
tyki kursów najczęściej nie uwzględniano 
prognoz zapotrzebowania na pracowników 
o danych kwalifikacjach, ukończenie KKZ 
na ogół nie wpływało na poprawę szans 
absolwentów na rynku pracy. W konse-
kwencji efektywność zatrudnieniowa ba-
danych kursów była niewielka7.

Tylko w jednym z pięciu Centrów, 
które organizowały KKZ w okresie ob-
jętym kontrolą, prowadzono je w pełni 
prawidłowo. W pozostałych stwierdzo-
no przypadki postępowania niezgodne 
z przepisami oświatowymi lub wewnętrz-
nymi procedurami i regulaminami. Nie-
prawidłowości dotyczyły zasad ocenia-
nia, klasyfikowania słuchaczy oraz nie-
egzekwowania zaświadczeń lekarskich, 
które warunkowały udział w kursie. Roz-
kład zajęć większości KKZ objętych bada-
niem szczegółowym (78%) był niezgodny 
z deklarowaną zaoczną formą kształcenia, 
tj. zajęcia odbywały się częściej niż dwa 
dni w tygodniu. W każdym z tych przy-
padków Centra korzystały z dozwolonej 
dla formy zaocznej możliwości obniżenia 

7 Efektywność zatrudnieniowa to wskaźnik informujący o odsetku uczestników formy kształcenia zawodowego, 
którzy podjęli zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego) lub samozatrud-
nienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu kształcenia albo zmienili zawód na zgodny z wyuczonym. 
Efektywność taka była przedmiotem badania ankietowego przeprowadzonego przez NIK wśród absolwen-
tów ośmiu KKZ. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, 38% respondentów znalazło zatrudnienie w okresie 
do trzech miesięcy po ukończeniu KKZ.

liczby godzin nauczania do poziomu 65% 
minimalnej liczby godzin kształcenia za-
wodowego określonej w podstawie pro-
gramowej. Powodem tych nieprawidłowo-
ści było dążenie do poprawy opłacalności 
kursów i zrealizowania zajęć w jak naj-
krótszym czasie, by spełnić oczekiwania 
uczestników i umożliwić im przystąpienie 
do egzaminu zawodowego.

Na podstawie informacji uzyskanych 
przez NIK z 23 niekontrolowanych pla-
cówek, które organizowały KKZ w wo-
jewództwie świętokrzyskim wynika, 
że prawie wszystkie (83%), bez względu 
na status, prowadziły zajęcia niezgodnie 
z zaoczną formą zajęć.

Dokształcanie teoretyczne 
młodocianych pracowników

Przygotowanie zawodowe pracowników 
młodocianych może odbywać się w formie 
nauki zawodu lub przyuczenia do niego. 
Nauka zawodu ma na celu przygotowanie 
ucznia do pracy w charakterze wykwa-
lifikowanego pracownika lub czeladnika 
i obejmuje praktykę, która jest organizo-
wana u pracodawcy oraz dokształcanie teo-
retyczne. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 15a 
ustawy – Prawo oświatowe organizację 
dokształcania teoretycznego młodocia-
nych pracowników w województwie ko-
ordynuje kurator oświaty.

W  latach szkolnych 2019/2020 
i 2020/2021 szkoły branżowe I stopnia 
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zgłosiły potrzebę zorganizowania TDT dla 
odpowiednio 1,4 i 1,7 tys. młodocianych 
pracowników kształconych w 30 zawo-
dach. Opłaty za przeszkolenie jednego 
ucznia określono w 2019 r. na poziomie 
450 zł, a w 2020 r. – 500 zł. Były to kwoty 
porównywalne z ustalonymi w innych wo-
jewództwach (koszty organizacji TDT 
ponosiły organy prowadzące szkoły bran-
żowe). 

W najbardziej masowych zawodach, 
np.: sprzedawca, kucharz, fryzjer, me-
chanik pojazdów samochodowych, elek-
tryk, należało przygotować turnusy dla 
od 170 do 420 uczniów. W latach szkol-
nych 2019/2020–2020/2021 szkoły 
zgłosiły także potrzebę zorganizowania 
TDT dla grup mniejszych niż 20 uczniów. 
W 2019/2020 dotyczyło to kształcenia 
w 11 zawodach, w 2010/2021 – ośmiu, 
w tym: dekarzy, cieśli, elektromechani-
ków, elektroników, kelnerów, monterów 
stolarki budowlanej, blacharzy samochodo-
wych, wędliniarzy, operatorów urządzeń 
przemysłu szklarskiego i krawców.

W latach 2019–2021 Centra odpowiadały 
za przeprowadzenie ponad 80% TDT re-
alizowanych w województwie świętokrzy-
skim. Wyniki kontroli wskazują jednak, 
że placówki te nie miały możliwości orga-
nizacyjnych i kadrowych do prowadzenia 
turnusów. W konsekwencji jedno z Centrów 
zleciło prowadzenie TDT Izbie Rzemieśl-
ników i Przedsiębiorców w Kielcach, tj. pla-
cówce nieuprawnionej do realizacji tego za-
dania w świetle art. 117 ust. 2c ustawy 
– Prawo oświatowe (otrzymywała ona 70% 
środków przekazanych na przygotowanie 
turnusów, gdyż Centrum, które było ich or-
ganizatorem pobierało pozostałą część opła-
ty wnoszonej przez szkoły).

Nadzór sprawowany przez Świętokrzy-
skiego Kuratora Oświaty oraz dyrekcje 
Centrów nad realizacją TDT nie był sku-
teczny. Większość turnusów odbywała 
się nieprawidłowo, gdyż w odniesieniu 
do wszystkich zbadanych grup prowadzo-
nych przez Izbę Rzemieślników i Przed-
siębiorców w Kielcach (59% wszystkich 
TDT realizowanych w województwie) 
oraz turnusów przygotowanych dla grup 
liczących mniej niż 20 młodocianych 
pracowników w sposób nieuprawnio-
ny stosowano obniżenie wymiaru zajęć 
z wymaganych 136 godzin do 28, 40 lub 
55 godzin. Przyczyną była chęć poprawy 
opłacalności turnusów. Wyniki kontroli 
wskazują, że placówki niepubliczne reali-
zujące dokształcanie zawodowe, z uwagi 
na niższe koszty zatrudnienia kadry peda-
gogicznej, stały się znaczącą konkurencją 
dla publicznych Centrów. Rozwiązania 
wymaga problem niższej opłacalności 
organizacji TDT dla małolicznych grup 
uczniów kształconych w zawodach po-
szukiwanych na lokalnym rynku pracy.

W organizacji wszystkich TDT objętych 
szczegółowym badaniem stwierdzono po-
nadto nieprawidłowości dotyczące nierze-
telnego dokumentowania przebiegu i wy-
dawania zaświadczeń o ich ukończeniu. 
Uczestnicy turnusów musieli dojeżdżać 
na zajęcia do odległych miejscowości, nie 
zapewniono im możliwości korzystania 
z internatu i wyżywienia, TDT organi-
zowano dla łączonych grup międzykla-
sowych, a zajęcia odbywały się głównie 
w soboty i niedziele.

Wszyscy uczestnicy TDT ukończyli tur-
nusy z wynikiem pozytywnym, ale tylko 
średnio 30% z nich uzyskało oceny co naj-
mniej dobre. 
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Trzy z siedmiu skontrolowanych Cen-
trów, zgodnie z uchwałą organu stanowią-
cego jednostki samorządu terytorialnego, 
gromadziły dochody na wydzielonym ra-
chunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych8. Nieprawidłowości związane 
z gromadzeniem dochodów niemieszczą-
cych się w określonym w uchwale kata-
logu i ich wydatkowaniem stwierdzono 
w jednej z tych jednostek.

Kształcenie praktyczne 
w okresie epidemii COVID-19
Organizacja pracy w trakcie epidemii 
COVID-19 na ogół przebiegała w Centrach 
bez zakłóceń, a wszyscy dyrektorzy skon-
trolowanych jednostek mieli dostęp do in-
formacji na temat wprowadzanych zmian 
w zasadach funkcjonowania szkół i placó-
wek. Jednak ponad połowa podkreślała, 
że ukazywały się one zbyt późno w sto-
sunku do zachodzących zmian. Na skutek 
sytuacji epidemicznej i wprowadzonego 
w znacznym zakresie kształcenia zdalne-
go, pogorszyły się rzeczywiste możliwości 
nabywania umiejętności w ramach PNZ. 
Niekorzystny wpływ na możliwość wery-
fikacji wiedzy i umiejętności zawodowych 
w warunkach pracy miała także realizacja 
praktyk zawodowych w formie projektu 
edukacyjnego.

Podsumowanie i wnioski
Ustalenia kontroli wskazują, że Centra 
skupiają się najczęściej na organizacji 
praktycznej nauki zawodu dla uczniów 

8 Dz.U. z 2021 r. poz. 305.
9 Dz.U. z 2021 r. poz. 38, ze zm.

jednej szkoły. Oferowały one także oso-
bom dorosłym możliwość zdobycia kwa-
lifikacji zawodowych w formie KKZ. 
Jednak rzadko kursy prowadzono prawi-
dłowo i efektywnie, a dodatkowo nie do-
stosowano ich do potrzeb rynku pracy. 
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy 
jest obecny system finansowania tych kur-
sów, który nie sprzyja przygotowywaniu 
oferty KKZ wymagających znacznych na-
kładów, ale adekwatnych do potrzeb rynku 
pracy. Centra nie były najczęściej przygoto-
wane organizacyjnie do prowadzenia TDT, 
zlecały ich realizację podwykonawcom 
(nieuprawnionym do realizacji tych zadań) 
i nie miały skutecznego nadzoru nad pra-
widłowością ich przeprowadzenia.

W związku z powyższym NIK wniosła 
do Ministra Edukacji i Nauki o podjęcie 
działań mających na celu zmianę art. 28 
ust. 6 ustawy z 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorządu teryto-
rialnego9, zawierającego upoważnienie 
dla ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania do wydania rozporządze-
nia określającego sposób podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej między po-
szczególne samorządy, przez uwzględnie-
nie w zakresie upoważnienia zróżnicowa-
nia kwot przeznaczonych na słuchaczy 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
na podstawie prognozy zapotrzebowa-
nia na pracowników w zawodach szkol-
nictwa branżowego na krajowym i wo-
jewódzkim rynku pracy, o której mowa 
w art. 46b ust. 1 ustawy – Prawo oświa-
towe. Wnioskowano także, aby Minister 
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Edukacji i Nauki podjął działania infor-
macyjne i szkoleniowe dotyczące zasad 
organizowania kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych w formie zaocznej oraz pra-
widłowego wykorzystywania indywidu-
alnych konsultacji w ramach turnusów 
dokształcania młodocianych pracow-
ników, a także uwzględnił zagadnienia 
ich kształcenia ustawicznego i dokształ-
cania teoretycznego w ramach zadań z za-
kresu nadzoru pedagogicznego sprawo-
wanego przez kuratorów oświaty.

NIK wnosiła także do organów prowa-
dzących Centra o:

 • zapewnienie środków finansowych 
na wyposażenie pracowni i zorganizowanie 
stanowisk dla uczniów (słuchaczy) odby-
wających zajęcia praktyczne zgodnie z wy-
mogami podstawy programowej z 2019 r.; 

 • dokonywanie analiz efektywności 
oferty KKZ na etapie opiniowania arku-
sza organizacyjnego szkoły lub szkolnego 

planu kształcenia pod kątem adekwatno-
ści tych kursów do potrzeb rynku pracy 
oraz ich efektywności finansowej;

 • intensyfikację działań pozwalających 
na optymalne wykorzystanie potencjału 
Centrów w celu wspierania szkół zawodo-
wych w organizowaniu efektywnego i naj-
wyższej jakości kształcenia zawodowego 
oraz pobudzania aktywności edukacyjnej 
osób dorosłych;

 • zwiększenie nadzoru nad prawidłowo-
ścią gromadzenia przez Centra dochodów 
na wydzielonym rachunku oraz ich wy-
datkowaniem.

dr GRZEGORZ WALENDZIK 
dyrektor Delegatury NIK w Kielcach,
VIOLETTA NOWAK
główny specjalista kontroli państwowej,
Delegatura NIK w Kielcach

Słowa kluczowe: kształcenie zawodowe, kształcenie ustawiczne, kwalifikacyjne kursy zawodowe, 
turnus dokształcania teoretycznego, młodociani pracownicy, kwalifikacje zawodowe, rynek pracy
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ABSTRACT
Vocational and Continuing Education Centres in the Świętokrzyskie Region  
– Low Effectiveness and Uncertain Future 
Vocational education centres were established on 1 September 2019 as a result of the 
consolidation of technical and didactic resources and tasks of the previous practical 
education centres, additional training centres and centres of vocational development. 
In the academic year 2020/2021, in the vocational schools of the Świętokrzyskie 
Region there were over 24,000 students, while the graduates of technical colleges 
and vocational schools made over a half of all the graduates of secondary schools. As 
it transpires from the audit results, the centres usually had well equipped rooms and 
properly qualified teachers – therefore they could have played an important role in 
the educational system at the secondary level. In the years 2019–2021 they organised 
practical training on jobs, professional courses and additional theoretical training for 
young employees. However, in the majority of the centres these were not organised 
properly and were ineffective, due to the negligence of regulations, and due to disre-
garding the needs of the labour market and local conditions. The importance of these 
centres on the educational market of the region has been decreasing, and the situation 
has not improved following the launch of a modern centre in Kielce, the potential of 
which has not been fully used either. 

Grzegorz Walendzik, PhD, Director of NIK Regional Branch in Kielce, 
Violetta Nowak, senior public audit expert, NIK Regional Branch in Kielce

Key words: vocational training, continuing education, vocational courses, additional theoretical 
courses, young employees, professional qualifications, labour market
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Centralny Port 
Komunikacyjny

W 2017 r. rząd podjął decyzję 
o budowie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Najwyż-
sza Izba Kontroli postanowiła 
sprawdzić, czy prace postępu-
ją zgodnie z założeniami. Skon-
trolowano Ministerstwo In-
frastruktury, Centralny Port 
Komunikacyjny sp. z o.o. oraz 
Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze”. Badaniem ob-
jęto lata 2017–2020.

Zabezpieczenie 
wód powierzchniowych

Celem kontroli było spraw-
dzenie, czy gminy skutecznie 
usuwają i oczyszczają ścieki 
komunalne z obszarów nieska-
nalizowanych, chroniąc wody 
powierzchniowe i podziemne 
przed zanieczyszczeniem. Kon-
trolę przeprowadzono w 28 gmi-
nach, dotyczyła lat 2019–2021.

Leczenie otyłości u dzieci

NIK zbadała, czy system opie-
ki zdrowotnej zapewnia dzie-
ciom i młodzieży z zaburzenia-
mi metabolicznymi, wynika-
jącymi z otyłości oraz chorób 
cywilizacyjnych, właściwy 
dostęp do profilaktyki, dia-
gnostyki i leczenia. Kontrolę, 

która dotyczyła lat 2018–2020 
(I kwartał), przeprowadzo-
no w Ministerstwie Zdrowia, 
ośmiu podmiotach leczniczych 
świadczących usługi endo-
krynologiczne dla dzieci oraz 
24 podmiotach prowadzonych 
przez lekarzy ze specjalizacją 
z medycyny rodzinnej.

Marnowanie żywności

Każdego roku na świecie mar-
nuje się około 30% wytworzonej 
żywności, tj. około 1,3 mld ton. 
Jest to zatem problem global-
ny, znajdujący odzwierciedle-
nie w całym łańcuchu żywno-
ściowym, ponieważ straty poja-
wiają się na każdym jego etapie: 
podczas produkcji, dystrybucji 
i konsumpcji. Od lat zajmuje 
się nim Organizacja Narodów 
Zjednoczonych i Unia Europej-
ska. W Polsce od 2013 r. wpro-
wadzono zwolnienie z VAT da-
rowizn żywności dokonywa-
nych przez jej dystrybutorów 
i producentów oraz możliwość 
wliczenia ich wartości w kosz-
ty. Ponadto, po ponad trzech la-
tach prac, we wrześniu 2019 r. 
weszła w życie ustawa o prze-
ciwdziałaniu marnowaniu żyw-
ności. NIK postanowiła spraw-
dzić, czy pozwoliło to ograni-
czyć marnotrawstwo żywności. 
Skontrolowano Główny Inspek-
torat Ochrony Środowiska, 

11 inspektoratów wojewódz-
kich, Federację Polskich Ban-
ków Żywności w Warszawie 
oraz 10 banków żywności. Ba-
danie dotyczyło lat 2019–2021.

Przywracanie 
połączeń kolejowych

Oceniono, czy podejmowane 
przez JST województwa dolno-
śląskiego działania na rzecz przy-
wracania połączeń kolejowych 
wpłynęły na poprawę, rozwój 
i funkcjonowanie tego środka 
transportu. Kontrolę przepro-
wadzono w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Dolno-
śląskiego, Dolnośląskiej Służbie 
Dróg i Kolei oraz Kolejach Dol-
nośląskich SA. Ponadto bada-
niem kwestionariuszowym obję-
to 165 gmin z tego regionu. Kon-
trola dotyczyła lat 2016–2020.

Działalność spółek 
z udziałem JST

Analizie poddano wspieranie i fi-
nansowanie działalności spółek 
z udziałem jednostek samorzą-
du terytorialnego (JST) w woje-
wództwie dolnośląskim w latach 
2018–2020. Sprawdzono, czy 
odbywało się to w sposób prawi-
dłowy i czy przyniosło zakładane 
efekty. Badaniem objęto Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Urząd Miasta 
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w Jeleniej Górze, Urząd Miejski 
w Lubinie, Urząd Miejski Wro-
cławia, Urząd Gminy Polkowice 
oraz sześć spółek komunalnych.

Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy

Sprawdzono, czy założenia Kra-
jowego Funduszu Szkoleniowe-
go (KFS) sprzyjały zwiększe-
niu kompetencji pracowników 
i pracodawców oraz czy w spo-
sób prawidłowy rozdyspono-
wano i wykorzystywano pocho-
dzące z niego środki. Kontrolę, 
która dotyczyła lat 2019–2021 
(I kwartał), przeprowadzono 
w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 
i Technologii, pięciu wojewódz-
kich urzędach pracy i 10 powia-
towych oraz u 20 pracodawców 
korzystających ze środków KFS.

System rehabilitacji 
leczniczej

Sprawdzono, czy organizacja 
i finansowanie rehabilitacji lecz-
niczej zapewniają pacjentom 
równy dostęp do świadczeń 
i umożliwiają uzyskanie pożą-
danych efektów terapii. Skon-
trolowano wybrane podmioty 
lecznicze oraz oddziały woje-
wódzkie Narodowego Fundu-
szu Zdrowia (NFZ). Kontrola 
dotyczyła okresu od 1 stycznia 
2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

Odbiór zanieczyszczeń

Przedmiotem kontroli była re-
alizacja przez organy wykonaw-
cze gmin zadań wynikających 
z przepisów ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gmi-
nach, mających przeciwdziałać 
wprowadzaniu nieczystości cie-
kłych do środowiska. Badanie 
przeprowadzono w: Cisku, Go-
rzowie Śląskim, Kietrzu, Kor-
fantowie, Lubrzy, Praszce, Pacz-
kowie, Strzeleczkach. Objęto 
nim lata 2018–2020. 

Organizacja 
pracy zdalnej

Dynamiczny rozwój epidemii 
COVID-19 w Polsce od marca 
2020 r. spowodował konieczność 
podjęcia odpowiednich działań 
i wprowadzenia procedur, któ-
rych podstawowym celem by-
ło ograniczenie zakażeń. Nale-
żała do nich praca wykonywana 
na odległość. Izba oceniła, czy 
podmioty wykonujące zadania 
publiczne prawidłowo ją zorga-
nizowały. Kontrolą objęte zo-
stały po cztery: izby administra-
cji skarbowej, oddziały Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych, 
ośrodki pomocy społecznej, po-
wiatowe urzędy pracy, prokura-
tury rejonowe, sądy rejonowe, 
urzędy gmin, urzędy skarbowe 
oraz trzy wojewódzkie oddziały 

NFZ i pięć regionalnych oddzia-
łów Kas Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego.

Zniszczona 
infrastruktura drogowa

NIK oceniła działania samorzą-
dowych zarządców dróg, związa-
ne z dochodzeniem przypadają-
cych im należności od sprawców 
zdarzeń drogowych, w wyniku 
których uszkodzono lub znisz-
czono miejską infrastrukturę 
drogową. Kontrolą objęto 24 jed-
nostki z obszaru ośmiu woje-
wództw: 22 zarządy dróg i dwa 
urzędy miejskie. Badany okres 
dotyczył lat 2017–2020.

Samorządowe 
instytucje kultury

NIK zbadała prawidłowość dzia-
łania samorządowych instytucji 
kultury w województwie dolno-
śląskim. Skontrolowano Operę 
Wrocławską, Narodowe Forum 
Muzyki im. Witolda Lutosław-
skiego we Wrocławiu, Filhar-
monię Dolnośląską w Jeleniej 
Górze oraz Filharmonię Sudec-
ką im. Józefa Wiłkomirskiego 
w Wałbrzychu. Badany okres 
dotyczył lat 2018–2020 (I poło-
wa), z uwzględnieniem zdarzeń 
wcześniejszych i późniejszych, 
mających wpływ na kontrolo-
waną działalność. (red.)
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Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego (cyberbezpieczeństwa) 
należy do podmiotów publicznych, w tym także jednostek samorządu te-
rytorialnego. Wynikające z tego problemy nie zostały jednak dotąd dobrze 
rozpoznane. Brakuje nowych danych na temat finansowych, organizacyj-
nych i kadrowych barier ograniczających tworzenie i implementację poli-
tyki z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz informacji, czy rozwiązania praw-
ne przyjęte w ostatnich latach na poziomie centralnym są przestrzegane. 
Autorki przeprowadziły badanie tych  zagadnień, a  artykuł zawiera jego 
najistotniejsze wyniki. Do  kluczowych ustaleń należy brak świadomości 
zagrożeń związanych z coraz powszechniejszym funkcjonowaniem w cy-
berprzestrzeni oraz wynikających z tego nowych obowiązków samorządów, 
jak również niedostatek środków finansowych. W części urzędów gmin nie 
ma dokumentu polityki cyberbezpieczeństwa, ponieważ nie istnieje tam 
elektroniczny obieg dokumentów. To dowód, że polskie gminy są dopiero 
na drugim z czterech etapów ewolucji cyfrowej administracji i upłynie wie-
le czasu zanim cyberbezpieczeństwo będzie funkcją zarządzania.

Jak polskie gminy radzą sobie 
z cyberbezpieczeństwem

Wyniki badań własnych
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Wstęp
W ostatnich latach obserwuje się upo-
wszechnienie stosowania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych (ICT) w dzia-
łalności jednostek samorządu terytorialne-
go (JST) oraz przechodzenie podmiotów 
publicznych na standardy gospodarki 4.0. 
Zjawisko dostosowania JST do zmieniają-
cych się cyfrowo gospodarek jest na tyle 
masowe, że można mówić o transforma-
cji cyfrowej samorządu terytorialnego1.

Z tym zjawiskiem wiąże się jednak pro-
blem zapewnienia bezpieczeństwa tele-
informatycznego (nazywanego też cyber-
bezpieczeństwem). Z roku na rok rośnie 
liczba zgłaszanych incydentów i ataków 
hakerskich na urzędy administracji pu-
blicznej, w tym samorządowej2. Na JST 
ciąży więc obowiązek zapewnienia bez-
pieczeństwa sieci i systemów teleinfor-
matycznych. Konieczne jest wskazanie 
osób odpowiedzialnych za cyberbezpie-
czeństwo, opracowanie strategii i zabez-
pieczeń przed cyberatakami oraz regu-
larna kontrola ich skuteczności3. Kwestie 

1 A. Kaczyńska, S. Kańduła, J. Przybylska: Transformacja cyfrowa z punktu widzenia samorządu terytorialnego 
– wybrane zagadnienia, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 65(1)/2021.

2 K. Kubicka-Żach: Urząd zaatakowany przez cyberprzestępców, wójtowi grozi kara, <https://www.prawo.pl/
samorzad/cyberatak-na-gminna-strone-internetowa-kto-odpowie-za,496647.html>, (dostęp 23.8.2021); 
Małopolski Urząd Marszałkowski zaatakowany przez hakerów, <https://samorzad.pap.pl/kategoria/ak-
tualnosci/malopolski-urzad-marszalkowski-zaatakowany-przez-hakerow>, (dostęp 23.8.2021); B. Stech: 
Atak hakerów na strony Urzędu Miasta w Kołobrzegu i serwisy informacyjne. Fake news o morderstwie księ-
dza, <https://koszalin.wyborcza.pl/koszalin/7,179397,27465486,atak-hakerow-na-strone-urzedu-miasta 
-w-kolobrzegu-zamiescili.html>, (dostęp 23.8.2021).

3 A. T. Chatfield, C.G. Reddick: A framework for Internet of Things-enabled smart government: A case of IoT 
cybersecurity policies and use cases in U.S. federal government, „Government Information Quarterly” 
No 36(2)/2019; A. J. Dębicka: Sprawne państwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008. 

bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa 
mają też podstawowe znaczenie w czasie 
sytuacji nadzwyczajnych, do których za-
licza się pandemia COVID-19. Ponadto 
mimo konieczności wdrażania przez ad-
ministrację publiczną strategii zapewnia-
jących cyberbezpieczeństwo, do tej pory 
przeprowadzono niewiele badań, które we-
ryfikują przyjęte rozwiązania bądź anali-
zują przykłady działalności cyberprzestęp-
czej, ujawnione w jednostkach publicznych, 
zwłaszcza na poziomie samorządowym. 
Wykrycie tej luki doprowadziło do sformu-
łowania celu prezentowanego tu badania, 
którym była diagnoza cyberbezpieczeń-
stwa w urzędach gmin w Polsce. 

Wybór zakresu podmiotowego był po-
dyktowany kilkoma czynnikami. Po pierw-
sze, problematyka cyberbezpieczeństwa 
w samorządzie terytorialnym w Polsce 
nie została dotąd dobrze rozpoznana, 
a ostatnie kompleksowe (opublikowane) 
badania w tym zakresie przeprowadzono 
w 2015 roku. Po drugie, nie ma też no-
wych danych na temat finansowych, or-
ganizacyjnych i kadrowych barier ogra-
niczających tworzenie i implementację 
polityki z zakresu cyberbezpieczeństwa. 
Wreszcie, do tej pory nie zweryfikowano, 
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czy przyjęte w ostatnich latach na poziomie 
centralnym rozwiązania prawne, mające 
na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
cyberataków w samorządzie terytorial-
nym, są przestrzegane. 

W artykule dokonano krótkiego prze-
glądu literatury oraz analizy aktów praw-
nych dotyczących cyberbezpieczeństwa 
w JST według stanu prawnego na 1 sierp-
nia 2021 r., przeprowadzono też badania 
ankietowe w urzędach wszystkich gmin. 
Miały one miejsce w okresie od 16 marca 
do 15 kwietnia 2020 r. Do zebrania da-
nych wykorzystano kwestionariusz ankie-
ty w wersji elektronicznej, wypełniany 
przez respondentów samodzielnie, po prze-
słaniu do nich prośby zawierającej adres 
dostępu do badania (Computer Assisted 
Web Interview – CAWI). Zastosowano me-
todę pełną badania. Celem było zebranie 
informacji na temat: świadomości zagrożeń 
wśród kierownictwa i pracowników urzę-
dów gmin, posiadanej przez nie polityki 
zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
incydentów z tym związanych oraz o za-
rządzania cyberbezpieczeństwem.

Zadania JST w obszarze 
cyberbezpieczeństwa
W różnych aktach prawnych ustanowiono 
obowiązek odpowiedniego zarządzania 
bezpieczeństwem informacji przez JST. 
W celu zaspokajania zbiorowych po-
trzeb telekomunikacyjnych wspólnoty 

4 Ustawa z 7.5.2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 777, ze zm.).

5 M. Magdziarczyk: Wdrożenie i realizacja przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez jed-
nostki samorządu terytorialnego – na przykładzie gminy, „Samorząd Terytorialny” nr 4/2021, s. 73.

samorządowej, jednostka samorządu te-
rytorialnego jest uprawniona do wykony-
wania następujących zadań4:
1) budowy lub eksploatacji (publicznej) 
infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 
telekomunikacyjnych oraz nabywania 
prawa do infrastruktury telekomunika-
cyjnej i sieci telekomunikacyjnych; 
2) dostarczania sieci telekomunikacyjnych 
lub zapewniania dostępu do infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 
3) świadczenia, z wykorzystaniem posia-
danej infrastruktury telekomunikacyjnej 
i sieci telekomunikacyjnych, usług na rzecz: 
a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
b) wybranych państwowych jednostek or-
ganizacyjnych i niektórych państwowych 
osób prawnych, 
c) użytkowników końcowych (podmio-
tów korzystających z publicznie dostępnej 
usługi telekomunikacyjnej lub żądających 
świadczenia takiej usługi dla zaspokojenia 
własnych potrzeb).

Świadczenie przez JST usług, w tym 
za pomocą Internetu, wiąże się z ko-
niecznością zapewnienia bezpieczeństwa 
danych w systemach informatycznych. 
Wykonywanie przez JST wielu zadań 
własnych i zleconych wiąże się bowiem 
z potrzebą przetwarzania danych oso-
bowych jej mieszkańców. Jest nim 
każda czynność, która ich dotyczy, 
np. zbieranie, porządkowanie, utrwala-
nie, usuwanie5. Przetwarzanie odbywa 
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się według kilku reguł. Według jednej 
z nich – reguły integralności i poufności 
– dane osobowe powinny być przetwa-
rzane w sposób zapewniający ich odpo-
wiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę 
przed niedozwolonym lub niezgodnym 
z prawem przetwarzaniem oraz przypad-
kową utratą, zniszczeniem lub uszkodze-
niem – za pomocą odpowiednich środ-
ków technicznych6.

Szczególnie ważne w tym kontekście 
są programy z zakresu cyberbezpieczeń-
stwa (polityka cyberbezpieczeństwa). 
W polskim prawie cyberbezpieczeństwo 
definiuje się jako odporność systemów 
informatycznych na działania narusza-
jące poufność, integralność, dostępność 
i autentyczność przetwarzanych danych 
lub powiązanych usług oferowanych 
przez te systemy7. Opracowanie doku-
mentu (programu) polityki cyberbezpie-
czeństwa jest jednym z zadań własnych 
gmin w Polsce. 

Jednostki samorządu terytorialnego 
należą do grupy podmiotów publicznych, 
na które nałożono określone obowiąz-
ki związane z ich rolą w krajowym sys-
temie cyberbezpieczeństwa. Do zadań 
JST należy wyznaczenie osoby odpowie-
dzialnej za utrzymywanie kontaktów 
z podmiotami tego systemu. Powinna 
to być osoba odpowiedzialna w urzędzie 

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U. UE L 119, 
tzw. RODO).

7 Ustawa z 5.7.2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1369).
8 ibid. 
9 ibid.; K. Świtała: Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w krajowym systemie cyberbezpieczeńst-

wa. [w:] K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.): Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 
Komentarz, Warszawa 2019.

za bezpieczeństwo systemów telein-
formatycznych oraz bezpieczeństwo 
informacji. Szczególnie w małych JST, 
ze względu na ograniczoną liczbę obo-
wiązków, mogą to być ci sami pracow-
nicy, którzy pełnią funkcję inspektora 
ochrony danych. Mogą oni utrzymywać 
kontakt z innymi podmiotami krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa jedynie 
w związku z systemami informatyczny-
mi, którymi te jednostki posługują się 
przy wykonywaniu zadań publicznych8.

Jednostki samorządu terytorialnego 
muszą również przygotować struktury 
i procedury umożliwiające odpowiednią 
reakcję na pojawienie się tzw. incydentu, 
czyli zdarzenia, które ma lub może mieć 
negatywny wpływ na cyberbezpieczeń-
stwo. W ramach przyjętych rozwiązań 
konieczne jest: 

 • zapewnienie zarządzania incydentami, 
tj. zapewnienie obsługi incydentów, poszu-
kiwanie powiązań między nimi, usuwanie 
przyczyn wystąpienia oraz wypracowanie 
wniosków; 

 • zgłoszenie incydentu właściwemu pod-
miotowi w ciągu 24 godzin od jego wy-
krycia;

 • zapewnienie obsługi incydentu i incy-
dentu krytycznego we współpracy z od-
powiednim podmiotem przez podanie 
niezbędnych danych, w tym osobowych9.
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Jednostki samorządu terytorialnego 
mają również obowiązek zapewnienia 
podmiotom, na rzecz których wykonu-
ją zadania publiczne, dostępu do wiedzy 
umożliwiającej zrozumienie zagrożeń 
cyberbezpieczeństwa i stosowanie sku-
tecznych sposobów ochrony przed nimi. 
Jednostki te muszą dodatkowo pamiętać, 
że ustawa o krajowym systemie cyber-
bezpieczeństwa obejmuje podmioty nad-
zorowane przez te jednostki lub w jakich 
mają udziały. Dotyczy to zwłaszcza tych 
przedsiębiorców, których można zaliczyć 
do kategorii operatorów usług kluczowych, 
a zatem z sektorów: energetyki, transportu, 
bankowości i infrastruktury rynków finan-
sowych, ochrony zdrowia, zaopatrzenia 
w wodę pitną oraz infrastruktury cyfro-
wej10. W JST mogą to być szpitale, przed-
siębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, 
operatorzy lotnisk. Na tych podmiotach 
spoczywa najwięcej obowiązków zwią-
zanych z budową cyberbezpieczeństwa.

Samorządy jako podmioty wykonu-
jące zadania publiczne są zobowiązane 
również do opracowania i ustanowienia, 
a następnie wdrożenia, eksploatacji i mo-
nitorowania systemu zarządzania bez-
pieczeństwem informacji, który ma za-
pewniać poufność, dostępność i inte-
gralność informacji, z uwzględnieniem 
takich atrybutów, jak autentyczność, 

10 Patrz przyp. 7.
11 Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.4.2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wyma-
gań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 227).

12 H. de Bruijn, M. Janssen: Building Cybersecurity Awareness: The need for evidence-based framing strate-
gies, “Government Information Quarterly” No 34(1)/2017.

13 J. Ruohonen: An Acid Test for Europeanization: Public Cyber Security Procurement in the European Union, 
“European Journal for Security Research” No 5(2)/2020; M. Salminen, K. Hossain: Digitalisation and human 
security dimensions in cybersecurity: An appraisal for the European High North, “Polar Record” No 54(2)/2018.

rozliczalność, niezaprzeczalność i nie-
zawodność. W przepisach prawa okre-
ślono szczegółowe działania, które muszą 
być podjęte w celu zapewnienia takiego 
systemu bezpieczeństwa. Jednym z naj-
ważniejszych elementów będących jego 
podstawą jest przeprowadzanie okreso-
wych analiz ryzyka utraty integralności, 
dostępności lub poufności informacji oraz 
podejmowania działań minimalizujących 
to ryzyko, stosownie do wyników prze-
prowadzonej analizy11. Jednostki samo-
rządu terytorialnego zostały zatem zobo-
wiązane do dokonywania analizy ryzyka 
w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa. 
Systematyczne jej przeprowadzanie ma 
charakter prewencyjny i z założenia po-
winno zmniejszać prawdopodobieństwo 
wystąpienia cyberzagrożeń.

Wyniki badań krajowych 
i kontroli NIK 
Cyberbezpieczeństwo jest obecnie trakto-
wane jako jedno z największych wyzwań 
społeczno-technicznych, z którymi muszą 
się mierzyć instytucje publiczne12. Ko-
nieczność zapewnienia go w działalności 
administracji publicznej, w tym w samo-
rządzie terytorialnym, jest coraz mocniej 
artykułowana w literaturze, w dokumen-
tach rządowych i raportach przygotowy-
wanych przez niezależne instytucje13. 
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Mimo to, realna świadomość zagrożeń 
zarówno władz publicznych, jak i społe-
czeństwa jest ograniczona14. Potwierdza 
to również rzadkie przeprowadzanie badań 
nad cyberprzestępczością i cyberbezpie-
czeństwem na poziomie samorządu tery-
torialnego15 – zarówno w Polsce, jak i w in-
nych państwach Unii Europejskiej.

W 2015 roku odbyło się w Polsce badanie 
wśród 200 urzędników odpowiedzialnych 
za ICT w samorządzie terytorialnym16. Ba-
dani twierdzili, że urzędy są dobrze przy-
gotowane do cyberataków, choć podstawo-
wym narzędziem obrony jest antyspam. 
Według 62% pytanych największą barie-
rą w podnoszeniu cyberbezpieczeństwa 
jest brak wystarczających funduszy, a we-
dług 17% – niska świadomość problemu 
na wyższych poziomach administracji. 
Jedynie blisko 13% ankietowanych do-
strzegało problem braku centralnej stra-
tegii i standardów bezpieczeństwa infor-
matycznego.

W latach 2012–2016 badania w 266 urzę-
dach administracji publicznej przeprowa-
dzili D. Lisiak-Felicka i M. Schmitt17, któ-
rzy stwierdzili, że tylko w połowie urzędów 

14 H. de Bruijn, M. Janssen, op.cit. 
15 S. Kańduła, J. Przybylska: Cybersecurity in local government: Essence, tasks and threats, “Digital Transforma-

tion of the Financial Sector of Economy”, <https://www.researchgate.net/publication/344172548_Cyber-
security_in_local_government_Essence_tasks_and_threats>, (dostęp 15.6.2021); KnowBe4: The Economic 
Impact of Cyber Attacks on Municipalities, <https://www.knowbe4.com/hubfs/Cyber-Attacks-on-Mu-
nicipalities-White-Paper.pdf>, (dostęp 15.6.2021); M. Schallbruch, I. Skierka: Cybersecurity in Germany, 
Springer International Publishing, Nowy Jork 2018.

16 Jak to jest z cyberbezpieczeństwem w samorządach?, <https://www.polskaszerokopasmowa.pl/technologie/
artykuly/klucz,jak-to-jest-z-cyberbezpieczenstwem-w-samorzadach,akcja,pdf.html>, (dostęp 15.6.2021).

17 D. Lisiak-Felicka, M. Schmit: Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce. Wybrane zagadnienia, 
European Association for Security, Kraków 2016.

18 P. Jatkiewicz: Wdrożenie wybranych wymagań dotyczących systemów informatycznych oraz Krajowych Ram 
Interoperacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego. Raport z badań, Polskie Towarzystwo Informaty-
czne, Warszawa 2016, s. 47.

19 D. Lisiak-Felicka, M. Pytko: Cyberbezpieczeństwo urzędów gmin w województwie łódzkim. „Przedsiębiorczość 
i Zarządzanie” nr 18(4)/2017.

wdrożono system zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji, a jedynie 14% z nich zde-
cydowało się na jego certyfikację. W 2015 
roku przestrzeganie przez urzędy JST wy-
mogów wynikających z przepisów prawa 
oceniał zespół P. Jatkiewicza. Było to naj-
bardziej kompleksowe badanie, ponieważ 
uczestniczyło w nim aż 2917 urzędów JST 
różnych kategorii. Badacze stwierdzili, 
że ankietowane jednostki „w większości 
nie podjęły adekwatnych starań odnośnie 
do wdrożenia systemu zarządzania bez-
pieczeństwem informacji”. Oznacza to, 
że nie zaplanowały, nie wdrożyły i nie wy-
korzystują „systemów teleinformatycznych 
z uwzględnieniem ich funkcjonalności, 
niezawodności, używalności, wydajno-
ści, przenoszalności i pielęgnowalności, 
przy zastosowaniu norm oraz uznanych 
w obrocie profesjonalnym standardów 
i metodyk”18.

W 2016 roku badanie stanu cyberbez-
pieczeństwa przeprowadzono wśród gmin 
województwa łódzkiego19. Wzięło w nim 
udział 44 JST (24,9% gmin tego regionu). 
Zebrano informacje o wdrożonych sys-
temach zarządzania bezpieczeństwem 
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informacji, incydentach oraz sposobach 
zarządzania cyberbezpieczeństwem 
w urzędach. Blisko 50% gmin stwierdzi-
ło, że cyberprzestępczość jest dla nich 
dużym i bardzo dużym zagrożeniem, 
choć jakiekolwiek incydenty wystąpiły 
tylko w 5 z nich (11,4%). Nie zawsze in-
cydenty te były zgłaszane odpowiednim 
służbom. W powszechnym przekonaniu 
cyberzagrożenia są synonimem ataków 
hakerów. Jednak jeszcze większym proble-
mem może być nieostrożność człowieka, 
wynikająca często z braku świadomości 
i odpowiedniej edukacji20. Potwierdzają 
to wyniki cytowanego badania: wskazano 
w nim, że na cyberataki najbardziej podatni 
są pracownicy, a następnie: dane osobowe, 
stacje robocze (komputery pracowników), 
systemy płatności, usługi online. Urzędy 
spotkały się przede wszystkim ze spamem, 
wprowadzaniem na zainfekowanej stro-
nie złośliwego skryptu zawierającego od-
nośnik do witryny serwującej szkodliwe 
oprogramowanie (tzw. drive-by-downlo-
ad) oraz z phishingiem (oszustwem in-
ternetowym, w której przestępca pod-
szywa się pod inną osobę lub instytucję). 
Podstawowymi narzędziami obrony były: 
zapora sieciowa (firewall), program anty-
wirusowy, blokada i filtr spamu. System 
zarządzania bezpieczeństwem informacji 
stosowało 70,4% gmin, ale tylko w jed-
nym urzędzie był on zgodny z normą 
Międzynarodowej Organizacji Normali-
zacyjnej (International Organization for 

20 C. Brumfield: Why local governments are a hot target for cyberattacks, <https://www.csoonline.com/ 
article/3391589/why-local-governments-are-a-hot-target-for-cyberattacks.html>, (dostęp 14.5.2021).

21 D. Lisiak-Felicka, M. Pytko, op.cit.
22 D. Lisiak-Felicka: Cyberbezpieczeństwo urzędów administracji samorządowej – wyniki badań, „IT w admi-

nistracji” nr 10(143)/2019.

Standardization – ISO). Bezpieczeństwem 
zarządzały przede wszystkim upoważnione 
osoby będące pracownikami JST. Autorzy 
badania nie komentują zgromadzonych 
danych, podkreślają jednak, że niewielka 
była skłonność gmin do dzielenia się swo-
imi doświadczeniami w tym obszarze21.

W 2019 roku D. Lisiak-Felicka powtó-
rzyła badania. Tym razem wzięły w nim 
udział 543 urzędy, z tego: 10 marszał-
kowskich, 64 starostw powiatowych oraz 
469 urzędów gmin. Badanie pokazuje, 
że 25% ankietowanych nie ma systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informa-
cji, a tylko 23% urzędów posiadających 
taki system zdecydowało się na jego cer-
tyfikację. Za najbardziej podatny na ataki 
element urzędu uznano ludzi (pracow-
ników). W 75% ankietowanych urzędów 
w ciągu 12 miesięcy poprzedzających ba-
danie nie zarejestrowano żadnego incyden-
tu. Zdaniem większości ankietowanych 
największe zagrożenie stanowi złośliwe 
oprogramowanie. Jednocześnie 60% re-
spondentów ocenia, że w ich urzędzie bez-
pieczeństwo informacji jest wysokie i bar-
dzo wysokie. Może dlatego w większości 
przypadków (61% odpowiedzi) roczne wy-
datki na ten cel nie przekraczały 10 tys. zł. 
Ankietowani wskazali też, że największym 
problemem są niedostateczne środki fi-
nansowe22. 

W latach 2014, 2016 i 2017 Najwyższa 
Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła trzy 
kontrole odnoszące się do zarządzania 
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bezpieczeństwem informacji w urzędach 
administracji publicznej. W 2014 roku 
sprawdzano wdrażanie wymagań dotyczą-
cych systemów teleinformatycznych, wy-
miany informacji w postaci elektronicznej 
oraz Krajowych Ram Interoperacyjności 
(KRI). Badanie odbyło się w Ministerstwie 
Administracji i Cyfryzacji oraz w 24 urzę-
dach gmin miejskich, w tym miast na pra-
wach powiatu, z sześciu województw. 
Kontrolerzy negatywnie ocenili działania 
kierownictwa JST (burmistrzów i prezy-
dentów miast) związane z zarządzaniem 
bezpieczeństwem informacji w urzędach 
(§ 20 rozporządzenia w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności). Nieprawidłowo-
ści w tym obszarze stwierdzono w 87,5% 
skontrolowanych urzędów gmin. W piętna-
stu podmiotach (62,5% objętych kontrolą) 
nie opracowano i nie stosowano w prak-
tyce dokumentu polityki bezpieczeństwa 
informacji. W czterech urzędach (17,4%) 
nie prowadzono odpowiednio inwentaryza-
cji zasobów informatycznych. W 9 (37,5%) 
kontrolowanych JST w okresie objętym 
kontrolą nie zapewniono audytu bezpie-
czeństwa informacji w systemach informa-
tycznych. Trzeba jednak przyznać, że nie-
mal we wszystkich urzędach samorządo-
wych (91,7%) w okresie objętym kontrolą 
przeprowadzano okresowe analizy utraty 
integralności, poufności lub dostępności in-
formacji. W większości, czyli w 17 (70,8%) 

23 Informacja o wynikach kontroli NIK: Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinforma-
tycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz Krajowych Ram Interoperacyjności na przykładzie 
niektórych urzędów gmin miejskich i miast na prawach powiatu, nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP.

24 Informacja o wynikach kontroli NIK: System rejestrów państwowych – bezpieczeństwo, funkcjonowanie 
i użyteczność, nr ewid. 208/2016/P/16/006/KAP.

25 Informacja o wynikach kontroli NIK: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu 
terytorialnego, nr ewid. 187/2018/P/18/006/KAP.

zorganizowano dla pracowników szkolenia 
dotyczące bezpieczeństwa informacji23.

Kontrola z 2016 roku dotyczyła systemu 
rejestrów państwowych. Przeprowadzono 
ją w Centralnym Ośrodku Informatyki 
oraz w 13 urzędach miast i gmin z czterech 
województw. Wykazała, że ich kierowni-
cy na ogół nie przywiązywali dostatecz-
nej wagi do zapewnienia bezpieczeństwa 
przetwarzania informacji. W szczególno-
ści, w 62% urzędów JST nie opracowano 
i nie wdrożono polityki bezpieczeństwa 
informacji, w 38% wystąpiły nieprawidło-
wości związane z blokowaniem lub odbie-
raniem dostępu do systemu byłym pra-
cownikom, a w 23% nie przeprowadzano 
obowiązkowego corocznego audytu bez-
pieczeństwa informacji24.

W 2017 roku przeprowadzono kontrolę 
zarządzania bezpieczeństwem informacji 
w 23 jednostkach samorządu terytorialne-
go, w tym w 14 gminach (miejskich i miej-
sko-wiejskich) z pięciu województw25. Wy-
kazała ona, że większość (70%) skontrolo-
wanych JST nie przestrzegało wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa informacji, 
o których stanowi rozporządzenie o KRI. 
Kontrolerzy zwrócili uwagę, że pomimo 
upływu kilku lat od wcześniejszych kon-
troli nie nastąpiła poprawa. W dalszym 
ciągu brakowało systemowego podej-
ścia kierowników urzędów do zarządza-
nia bezpieczeństwem informacji (w 61% 
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skontrolowanych JST) oraz właściwego 
zabezpieczenia danych będących w po-
siadaniu urzędów. Większość badanych 
jednostek (74%) nie miało pełnej i ak-
tualnej wiedzy o posiadanych zasobach 
służących do przetwarzania danych. 
Kontrolerzy mieli zastrzeżenia do stanu 
świadomości potencjalnych zagrożeń. Bli-
sko połowa skontrolowanych JST (48%) 
nie dokonywała analizy ryzyka, a w 70% 
nie przeprowadzono obowiązkowego co-
rocznego audytu z zakresu bezpieczeństwa 
informacji26. 

Wyniki badań własnych
Badaniem ankietowym objęto urzędy 
wszystkich 2477 gmin w Polsce. Według 
stanu na dzień badania były to: 1532 gminy 
wiejskie, 643 miejsko-wiejskie oraz 
302 miejskie, w tym 66 będących miastami 

26 ibid.
27 Anonimowość ankiety zapewniono przez wygenerowaniu jedynego linku do ankiety, dzięki czemu identyfikacja 

respondentów była niemożliwa. Przed duplikacją odpowiedzi zabezpieczono się analizując IP – nie było moż-
liwości wypełnienia ankiety z tego samego adresu IP.

na prawach powiatu. Ostatecznie otrzy-
mano odpowiedzi łącznie od 1787 gmin 
(zwrotność ankiet wyniosła 72,1%), a liczbę 
i odsetek odpowiedzi według typu gminy 
prezentuje rys. 127. 

W badaniu wzięły udział gminy wiej-
skie (60,2% respondentów), miejsko-
-wiejskie (23,4% respondentów), miej-
skie (12,8% respondentów) oraz miasta 
na prawach powiatu (3,6% respondentów), 
które wyodrębniono z grupy gmin miej-
skich. Zwrotność ankiet była najwyższa 
w przypadku miast na prawach powiatu 
(97,0%) i gmin miejskich (96,6%), a rela-
tywnie niższa w gminach wiejskich (70,2%) 
oraz gminach miejsko-wiejskich (65,2%). 
Najwięcej odpowiedzi uzyskano z gmin 
z województwa mazowieckiego (13,5%), 
następnie małopolskiego (9,0%), lubuskie-
go (8,5%) i śląskiego (8,4%), a najmniej 

Rysunek 1. Statystyka gmin-respondentów według typu gmin

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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z województwa wielkopolskiego (rys. 2). 
Zwrotność ankiet w poszczególnych wo-
jewództwach była największa w przy-
padku województwa śląskiego (90,4%), 
a najmniejsza w przypadku województwa 
wielkopolskiego (2,7%). 

Pod względem liczby mieszkańców 
przeważały odpowiedzi z gmin do 10 tys. 
mieszkańców (64,4%). Drugą co do zna-
czenia grupą były jednostki z liczbą miesz-
kańców w przedziale 10-20 tys. (20,9%). 
W badanej grupie przeważały gminy 
z dochodami bieżącymi poniżej 3 tys. zł 
na osobę (36,5%), a następnie z dochoda-
mi od 4 do 4,5 tys. zł (18,1%) na osobę28.

28 Wskazane w artykule przepisy prawa obowiązują wszystkie gminy, bez względu na ich wielkość lub  
typ, odpowiedzi nie były więc analizowanego według wielkości ani typu gminy.

29 W gminach innych niż wiejskie najprawdopodobniej wyznacza się inne osoby.
30 Certyfikacja SZI podnosi świadomość pracowników jednostki, stanowi dowód dostosowania SZI do obo-

wiązujących wymagań i przestrzegania międzynarodowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa infor-
macji (co może być ważne dla obywateli, potencjalnych inwestorów i instytucji finansowych). Międzyna-
rodowe wymagania dotyczące systemów zarządzania informacją ISO i Międzynarodowy Komitet Elektro-

Jedynie 3,6% gmin uczestniczących 
w badaniu zostało uznanych za operato-
ra usługi kluczowej. Do utrzymywania 
kontaktów z podmiotami krajowego sys-
temu bezpieczeństwa w gminie zostali 
wyznaczeni głównie pracownicy zatrud-
nieni na stanowisku do spraw informa-
tyki (40,6%) lub kierownik urzędu JST 
(40,6%)29. Wdrożenie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji potwierdziło 
76,9% gmin, z czego w 82,2% jednostek 
system nie miał akredytacji zgodności 
z normą PN-ISO/IEC 27001:2017-063030. 
Nie wdrożono systemu w 23,1% ankieto-
wanych gmin. Powodem niewdrożenia 

Rysunek 2. Statystyka gmin-respondentów oraz zwrotność (w %) według województw 

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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go były głównie: brak wystarczających 
środków finansowych (37,5%) oraz elek-
tronicznego obiegu dokumentów (24,9%) 
(rys. 3). Do podjęcia stosownych działań 
gminy przekonałoby przede wszytskim 
przekazanie na ten cel dodatkowych środ-
ków przez organy administracji rządowej 
(52,3%) lub wprowadzenie elektronicz-
nego obiegu dokumentów (19,6%).

W opinii ankietowanych cyberprzestęp-
czość stanowi średnie (34,9%) lub duże 
(31,4%) zagrożenie dla urzędu. W wypad-
ku 78,5% urzędów była przeprowadzana 
okresowa analiza ryzyka utraty integral-
ności, poufności i dostępności informacji. 

techniczny (IEC – International Electrotechnical Commission) zostały wydane w 2005 r. Norma PN-ISO/
IEC 27001, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny, jest krajowym odpowiednikiem normy między-
narodowej. Przedstawia modelowy system zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także określa wy-
magania do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia 
tego systemu. Jej założenia są uniwersalne, czyli może być stosowana przez dowolny podmiot publiczny 
i prywatny. Norma ta jest co jakiś czas aktualizowana (najważniejsze zmiany sygnalizuje się modyfiku-
jąc jej nazwę/numer). W trakcie przeprowadzania badań ankietowych obowiązywała norma pod nazwą  
PN-ISO/IEC 27001:2017-06. Szerzej na temat normy piszą: J. Krawiec, G. Ożarek: Certyfikacja w infor-
matyce, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2014.

Te JST, które jej nie dokonywały tłuma-
czyły się głównie brakiem środków fi-
nansowych (35,6%) lub takiej potrzeby 
(24,7%). Aktualna i kompletna elektronicz-
na ewidencja sprzętu informatycznego była 
prowadzona w wypadku 81,0% urzędów. 
Coroczny audyt wewnętrzny bezpieczeń-
stwa informacji przeprowadzano w urzę-
dach przez usługodawcę zewnętrznego 
(w 44,9%) lub przez audytora wewnętrzne-
go (w 30,1%). W 25,0% urzędów taki audyt 
nie miał miejsca (rys. 4). Powodem w więk-
szości sytuacji był również brak środków 
(59,3%). W latach 2017–2019 w 86,7% 
badanych JST nie wystąpiły incydenty 

Rysunek 3. Przyczyny niewdrożenia w gminie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
(odsetek odpowiedzi, N=413)

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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związane z naruszeniem bezpieczeństwa 
informacji, a w pozostałych urzędach za-
obserwowano do 5 takich incydentów 
(10,6%). Jeśli miały miejsce, aż w 44,4% 
urzędów nie dokonano zgłoszenia.

Najczęściej wymienianymi obszarami 
działalności urzędu podatnymi na cyber-
przestępczość były: dane osobowe (54,1%), 
pracownicy (57,5%) i sprzęt pracowni-
czy (44%), a najmniej – infrastruktura 

w chmurze (8,1%). W badanej grupie 
najczęstszymi przykładami działalno-
ści cyberprzestępczej był spam (79,1%), 
a następnie phishing (26,5%) i złośliwe 
oprogramowanie (26,5%). W badanych 
jednostkach z narzędzi zabezpieczają-
cych używane były głównie antywirusy 
(96,3%), firewalle (89,0%) oraz blokady 
i filtry spamu (69,2%). W bardzo małej 
liczbie gmin stosowano oprogramowania 

Rysunek 4. Rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące oceny bezpieczeństwa informacji 
w gminach (odsetek odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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Rysunek 5. Rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące obszarów urzędu podatnych 
na cyberprzestępczość oraz zastosowanych rozwiązań zabezpieczających (odsetek 
odpowiadających)

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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typu Security Information and Event Ma-
nagement (SIEM) (2,7%), szyfrowanie typu 
Voice over Internet Protocol (VOIP) (5,4%) 
oraz systemy wczesnego ostrzegania (7,8%) 
(rys. 5, s. 141).

W badaniu podjęto też problematy-
kę zarządzania cyberbezpieczeństwem 
w urzędach gmin (rys. 6). Zazwyczaj 
zajmowali się tym pracownicy (88,4%). 
W latach 2017–2019 w gminach zorgani-
zowano szkolenia z zakresu cyberbezpie-
czeństwa. W 50,5% badanych jednostek 
wzięli w nich udział wszyscy pracowni-
cy urzędu, a u 9% respondentów tylko 
kadra kierownicza. W 40,6% gmin nie 
przeprowadzono szkoleń. Wiązało się 
to również z niedostatkiem środków fi-
nansowych (54,3%) lub brakiem potrzeb 
(38,2%). Tylko 11,4% gmin było ubezpie-
czonych od ryzyka cyberataku, a 53,5% 
planowało rozszerzyć ubezpieczenie 
o to ryzyko.

Wnioski i rekomendacje
Z odpowiedzi respondentów uzyskanych 
w toku badania wynika, że w większości 
urzędów (76,9%) opracowano i wdrożono 
system (politykę) bezpieczeństwa infor-
macji. Ponadto w większości gmin (75%) 
co roku przeprowadzano audyt wewnętrz-
ny bezpieczeństwa informacji. Może 
to świadczyć o odpowiedniej organizacji 
systemu bezpieczeństwa informacji. Jed-
nak część badanych jednostek nie podjęła 
wystarczających działań, aby zapobiec incy-
dentom, np. nie przeprowadziła obowiąz-
kowych audytów w tym zakresie. Tylko 
w połowie gmin uczestniczących w bada-
niu przeprowadzane są szkolenia urzędni-
ków z zakresu cyberbezpieczeństwa, w 9% 
przeszkolono tylko kadrę kierowniczą. 
Niespełna 12% badanych ubezpieczyło 
się od ryzyka cyberataku. Jest to o tyle za-
skakujące, że jednocześnie dla około 66% 
JST cyberprzestępczość stanowi średnie 

Rysunek 6. Rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące zarządzania cyberbezpieczeństwem

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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lub duże zagrożenie. Najbardziej podatne 
na ta zagrożenia są dane osobowe. W latach 
2017–2019 w większości badanych gmin 
(86,7%) nie wystąpiły co prawda incydenty 
związane z naruszeniem bezpieczeństwa 
informacji, ale ich ryzyko jest coraz więk-
sze. Te JST, w których incydenty miały 
miejsce nie zawsze zgłaszały je odpowied-
nim organom.

Analiza uzyskanych odpowiedzi wska-
zuje, że przyczyną zaniedbań w tej sferze 
może być brak świadomości zagrożeń 
związanych z coraz powszechniejszym 
funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni 
oraz wynikających z tego nowych zadań 
i obowiązków JST. Część respondentów 
wskazała bowiem, że nie ma dokumen-
tu polityki cyberbezpieczeństwa także 
dlatego, że w urzędzie nie istnieje elek-
troniczny obieg dokumentów. Jedno-
cześnie jest to dowód na to, że polskie 
gminy dopiero są na drugim z czterech 
etapów ewolucji cyfrowej administra-
cji wyróżnianych np. przez T. Janow-
skiego31 i wiele czasu upłynie zanim 
cyberbezpieczeństwo będzie funkcją 
zarządzania. 

31 T. Janowski: Digital government evolution: From transformation to contextualization, “Government Informa-
tion Quarterly” No 32(3)/2015.

32 Podobne wyjaśnienia składają gminy amerykańskie. Zob.: D. F. Norris, L. Mateczun, A. Joshi, T. Finin: Man-
aging cybersecurity at the grassroots: Evidence from the first nationwide survey of local government cyber-
security, “Journal of Urban Affairs” 2020.

33 H. de Bruijn, M. Janssen, op.cit. 
34 W. Hatcher, W. Meares, J. Heslen, op.cit.; D. F. Norris, L. Mateczun, A. Joshi, T. Finin: Cyberattacks at the 

Grass Roots: American Local Governments and the Need for High Levels of Cybersecurity, “Public Admin-
istration Review” No 79(6)/2019.

35 A. Wygodny: Metody prowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa, „Kontrola Państwowa” nr 2/2021, s. 82.
36 S. Kańduła, J. Przybylska: Internal Audit of the National Interoperability Framework as a Tool for Assessing 

Information Security in the Conditions of Economy 4.0, [in:] Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktych-
noyi konferentsiyi: Innovacijnyj rozvytok ta bezpeka pidpryjemstv v umovah neoindustrial’nogo suspil’stva/ 
Polinkiewicz O. M., Szostak L. W. (red.), Wschodnioeuropejski Państwowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki 
w Łucku 2020, ss. 518-520.

Niewywiązywanie się z zadań w tej 
dziedzinie tłumaczy się brakiem zagro-
żeń, brakiem odpowiedniej kadry lub wy-
starczających zasobów finansowych32. 
Tymczasem takie zagrożenia jednak 
istnieją. Ataki i incydenty w cyberprze-
strzeni, o różnej skali i konsekwencjach, 
stały się już rzeczywistością i stanowią 
realne zagrożenie nie  tylko dla wy-
branych obywateli, przedsiębiorstw, 
ale także dla JST i państwa. Konieczne 
jest więc postulowanie upowszechniania 
wiedzy w tej dziedzinie, uzmysławianie 
wszystkim zagrożeń ze strony cyberprze-
stępców33. Do sposobów zapewnienia 
bezpieczeństwa danych należy współpra-
ca z zewnętrznymi audytorami bezpie-
czeństwa i specjalistami z zakresu ICT, 
którzy pomogliby ocenić ryzyko cybe-
rataku34, tym bardziej, że „zarządzanie 
cyberbezpieczeństwem sprowadza się 
do zarządzania ryzykiem”35. 

Audyt bezpieczeństwa informacji 
przeprowadza się z różnych powodów. 
Po pierwsze, jest obowiązkowy36, po dru-
gie, aby wdrożyć zabezpieczenie, które jest 
adekwatne do zagrożeń zidentyfikowanych 
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w jego trakcie. Inną przyczyną jest dąże-
nie do otrzymania lub utrzymania certy-
fikatu systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji (normy ISO). Jeszcze 
innym motywem jest chęć wprowadze-
nia w urzędzie rozwiązań poprawiają-
cych bezpieczeństwo informacji. Może 
ona wynikać z przekonania organu wyko-
nawczego lub pracowników urzędu, może 
być też pochodną czynników zewnętrz-
nych. Jednym z nich są wymogi nakła-
dane przez organy administracji rządo-
wej na gminy uczestniczące w konkursie 
Cyfrowa gmina. Warunkiem rozliczenia 
dotacji na różne zadania z zakresu cyfryza-
cji gminy jest przeprowadzenie diagnozy 
(audytu) cyberbezpieczeństwa w terminie 
do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
o przekazanie środków37.

Zadania JST w zakresie cyberbezpie-
czeństwa wykraczają poza możliwości 
kadrowe, organizacyjne i finansowe po-
szczególnych gmin. Ograniczenia finan-
sowe są szczególnie widoczne w małych 
jednostkach. Powodują trudności nie tylko 
we wdrażaniu podstawowych technicz-
nych środków bezpieczeństwa, ale także 
w pozyskiwaniu fachowców z zakresu bez-
pieczeństwa informacji38. W krótkim okre-
sie remedium na lukę finansową mogą być 

37 Regulamin konkursu grantowego Cyfrowa gmina, <https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina>, (do-
stęp 15.11.2021).

38 L. Eisenstein: Why Municipalities Should Care About Cybersecurity, <https://insights.diligent.com/cyber-
security-local-government/why-municipalities-care-cybersecurit> (dostęp 15.6.2021).

39 KPRM: #Cyberbezpieczny samorząd, <https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczny-samorzad> 
(dostęp 23.8.2021).

40 W. Hatcher, W. Meares, J. Heslen: The cybersecurity of municipalities in the United States: an exploratory 
survey of policies and practices, “Journal of Cyber Policy” No 5(2)/2020.

41 W dokumentach, na podstawie których udostępnia się fundusze europejskie w latach 2021–2027, w więk-
szym stopniu uwzględnia się specyfikę samorządu terytorialnego.

42 Jak to jest z cyberbezpieczeństwem w samorządach?, op.cit.

nieodpłatne szkolenia i konferencje orga-
nizowane przez organy państwa, w tym 
korzystanie z przygotowanych przez 
nie oraz placówki naukowe, materiałów 
informacyjnych39. W długim okresie pro-
blem można rozwiązać zaliczając cyber-
bezpieczeństwo do codziennej praktyki 
zarządzania w samorządzie lokalnym przez 
odpowiednie kształcenie przyszłych me-
nedżerów i urzędników publicznych40. 
Szkolenia mogłyby być także finansowane 
ze środków unijnych. Konieczne jest in-
formowanie JST o potencjalnych źródłach 
finansowania wydatków na cyberbez-
pieczeństwo, upowszechnienie dobrych 
praktyk z tym związanych i uproszczenie 
zasad korzystania z zewnętrznych źródeł 
finansowania, w tym z budżetu Unii Eu-
ropejskiej. 

W Polsce środki z UE były wydatkowa-
ne na podstawie programu operacyjnego 
Polska Cyfrowa w latach 2014–2020, ale 
gminy miały utrudniony dostęp do tych 
funduszy, ponieważ program został zapro-
jektowany głównie z myślą o jednostkach 
administracji państwowej41. W rezulta-
cie 87% urzędów gmin w Polsce finansu-
je inwestycje w infrastrukturę zabezpie-
czającą przed cyberatakami ze środków 
własnych42.
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Odpowiedzią na ograniczone możli-
wości kadrowe, organizacyjne i finanso-
we poszczególnych gmin może też być 
współpraca i wymiana doświadczeń w za-
kresie cyberbezpieczeństwa w urzędach 
i ich jednostkach organizacyjnych. Innym 
sposobem jest nawiązywanie partnerstw 
z sąsiednimi JST w celu wymiany wie-
dzy i wspólnego ponoszenia wydatków. 
Wymiana doświadczeń, wspólne budo-
wanie systemów, a także wykorzystanie 
efektu ekonomii skali, to najważniejsze 
aspekty, na które JST powinny zwrócić 
uwagę rozważając podjęcie współpracy. 
Nawiązują do tego J. P. Kesan i L. Zhang43, 
którzy zauważyli, że w ostatnich latach 
coraz częściej atakowane są małe jed-
nostki samorządowe. W związku z tym, 
to właśnie one powinny przeznaczać więcej 
środków na inwestycje w technologie za-
bezpieczające przez cyberatakami. Jedno-
cześnie są to również jednostki bardzo czę-
sto niemające wystarczających funduszy, 
aby samodzielnie zbudować odpowiedni 
system zabezpieczeń. 

Bariery we współpracy mogą mieć pod-
łoże mentalne i ideologiczne. Jednostki 
samorządu terytorialnego mają osobowość 
prawną i zagwarantowaną prawnie samo-
dzielność działania. W sferze cyberbez-
pieczeństwa powinny jednak współdzia-
łać nie tylko ze sobą, ale również z przed-
stawicielami administracji państwowej 
i agencjami rządowymi44. Ograniczanie 

43 J. P. Kesan, L. Zhang: An empirical investigation of the relationship between local government budgets,  
IT expenditures, and cyber losses, “IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing” 9(2) 2019.

44 W. Hatcher, W. L. Meares, J. Heslen, op. cit.; J. Wolff, W. Lehr: When cyber threats loom, what can state and 
local governments do?, “Georgetown Journal of International Affairs” No 1/2019. 

45 M. Taddeo: Is Cybersecurity a Public Good?, “Minds and Machines” No 29(3)/2019.

samodzielności gmin i nadmierna inge-
rencja organów państwa w ich działanie 
nie są wprawdzie pożądane, ale przyjmu-
jąc, że cyberbezpieczeństwo jest dobrem 
publicznym45, odznaczającym się efektami 
skali, powinny one dokonywać symulo-
wanych ataków, przeprowadzać wyryw-
kową kontrolę wykonywania zadań gmin 
z tego zakresu, identyfikować wszelkie 
nieprawidłowości (ale nie karać za wy-
krycie), pomagać w ich wyeliminowa-
niu i uszczelnić system. Również pod 
tym względem edukacja ma kluczowe 
znaczenie nie tylko dla ukazania słabych 
stron gmin, ale także upowszechnienia 
dobrych praktyk.

Cyberprzestępcy wykorzystają to, że JST 
nie są gotowe na atak. Warto więc pod-
kreślić jeszcze raz, że ważne jest wyprze-
dzanie zdarzeń, podnoszenie świadomości 
zagrożeń wśród urzędników, opracowanie 
jasnych standardów i procedur polityki 
cyberbezpieczeństwa oraz bardziej rygo-
rystyczne egzekwowanie prawa. Jednym 
ze sposobów zapewnienia większego bez-
pieczeństwa danych jest nawiązywanie 
partnerstw z sąsiednimi gminami w celu 
wymiany wiedzy i ograniczenia kosztów. 
Innym sposobem może być również ko-
rzystanie z usług przetwarzania w chmu-
rze, świadczonych przez certyfikowanych, 
sprawdzonych przez rząd dostawców. 
Współpraca dotycząca bezpieczeństwa 
cyfrowego pomoże JST dysponującym 
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ograniczonymi zasobami w tworzeniu sku-
tecznej polityki cyberbezpieczeństwa46. 
Gminy powinny przyjąć jedną z tych stra-
tegii w czystej postaci bądź zdecydować 
się na wybrane z tych propozycji.

Badanie, którego wyniki prezentujemy 
w tym artykule nie wyczerpuje proble-
matyki cyberbezpieczeństwa w urzędach 
JST. W dalszych badaniach warto postawić 
następujące pytania: Czy zarządzanie bez-
pieczeństwem informacji, w tym stopień 
przestrzegania przepisów KRI, jest różny 
w zależności od szczebla samorządu te-
rytorialnego, typu gminy, wielkości JST, 
liczby pracowników, w tym osób bezpo-
średnio związanych z ICT, oraz ich wy-
kształcenia? Czy upowszechnienie wie-
dzy na temat zagrożeń w Internecie zmie-
niło podejście rządzących i urzędników 

46 W. Hatcher, W. Meares, J. Heslen, op.cit. 

do  bezpieczeństwa samorządowych 
systemów informatycznych? Czy rosną 
wydatki JST na zarządzanie cyberbez-
pieczeństwem? Czy po udostępnieniu 
Polsce środków z funduszy europejskich 
zaplanowanych w ramie finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2021–2027 główną 
przeszkodą w zapewnieniu cyberbezpie-
czeństwa w dalszym ciągu jest brak fun-
duszy, czy też brak adekwatnych kwali-
fikacji pracowników?
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ABSTRACT
How Polish Local Authorities Deal with Cybersecurity – Results of Own Research 
Cybersecurity is an important and complex issue that should be of interest to all levels 
of public administration. However, to date little research has been dedicated to this 
issue at the level of local government. The problem of cybersecurity of municipalities 
in Poland has not been well recognised so far. A gap has been diagnosed in the exi-
sting literature: there are no reports on whether Polish municipalities have adopted 
cybersecurity policies, whether such policies are applied in practice, and what they 
are about. This research is an attempt to fill in this gap. To collect the data, a CAWI 
method was used. The questionnaire was sent to all Polish municipalities. The re-
search shows that the majority of them have documents describing their security 
policy, but they do not always apply them in practice. The awareness of counterac-
ting cyber-attacks is not high, so more emphasis should be placed on the integration 
of cybersecurity policies with the management of municipality offices, emerging 
attacks, consultations with security auditors and increasing the number of training in 
cybersecurity management. The research described in the article partially fills in the 
knowledge gap on how to prepare to prevent cyber-attacks in Polish municipalities.

Aneta Chodakowska, PhD, Sławomira Kańduła, PhD, Joanna Przybylska, PhD, 
Poznań University of Economics and Business, Department of Public Finance
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Rozwiązania przyjęte w ustawie z 11 września 2019 roku – Prawo za-
mówień publicznych (dalej także Pzp) zakładają zwiększenie swobody 
zamawiających. Przejawia się ona m.in. odformalizowaniem postępowań 
poniżej wartości tzw.  progów unijnych, zniesieniem prymatu trybów 
przetargowych czy  też  oczekiwaniem szerszego wykorzystywania kry-
teriów pozacenowych. Elastyczność postępowania niesie jednak ryzyko 
nasilenia mechanizmów korupcyjnych. Było  to widoczne w momencie 
uchwalenia tzw.  specustawy covidowej, która zniosła obowiązek sto-
sowania przepisów Pzp do  postępowań związanych z  zapobieganiem 
i  zwalczaniem pandemii. Potwierdziło to  potrzebę rozważenia zmian 
rodzimych regulacji. Celem powinno być zagwarantowanie spójności 
systemu, polegającej z  jednej strony na utrzymaniu swobody zamawia-
jących, z  drugiej zaś  na  uszczelnieniu regulacji sensu largo dotyczącej 
zapobiegania i zwalczania korupcji. Pomocna może się tu okazać analiza 
komparatystyczna i przyjrzenie rozumieniu zjawisk korupcji oraz mecha-
nizmom jej zwalczania w porządkach prawnych innych państw.

Zwalczanie i zapobieganie korupcji 
w zamówieniach publicznych

Uwagi w ujęciu komparatystycznym

MICHAŁ KANIA

Wprowadzenie 
Realizacja celów stawianych przed nale-
życie funkcjonującą regulacją dotyczącą 
zamówień publicznych wymaga oparcia 
jej na kilku fundamentalnych zasadach. 

1 Zob. Ch. Yukins: Integrating Integrity and Procurement: The United Nations Convention Against Corruption 
and the UNCITRAL Model Procurement Law, „Public Contract Law Journal”, Vol. 36, No. 3, 2007, s. 320. 

W literaturze zagranicznej słusznie zali-
cza się do nich m.in. ochronę i wspieranie 
konkurencyjności, uczciwość uczestni-
ków rynku zamówień publicznych (ang. 
Integrity) oraz przejrzystość procedury1. 
Przedmiotem zainteresowania w niniej-
szym opracowaniu będzie problematyka 
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określana w literaturze zagranicznej mia-
nem „uczciwości”. Zagwarantowanie uczci-
wej procedury wiąże się przy tym z me-
chanizmami zapobiegania i zwalczania 
korupcji. Korupcja jest bowiem traktowana 
jako jeden z podstawowych czynników 
zakłócających efektywne wydatkowanie 
środków publicznych. Jej bezpośrednie 
koszty obejmują utratę środków publicz-
nych z powodu niewłaściwej ich alokacji 
lub wyższych wydatków. Związane są rów-
nież zwykle z niższą jakością zakupionych 
towarów, usług czy też robót budowal-
nych. Koszty pośrednie korupcji związane 
są z kolei – z trudnymi do wyceny – za-
kłóceniami konkurencji, ograniczaniem 
dostępu do rynku i mniejszą skłonnością 
do prowadzenia działalności gospodar-
czej przez potencjalnych wykonawców 
na rynku zamówień publicznych2. 

Obecna reforma polskiego Prawa zamó-
wień publicznych, wprowadzona na mocy 
ustawy z 11 września 2019 roku3, zakłada 
zwiększenie swobody zamawiających w pro-
cedurze udzielania zamówień publicznych. 
Przyjmuje się bowiem założenie, że szersze 
kompetencje zamawiających powinny się 
przyczynić do podniesienia racjonalności 
zakupów publicznych. Istotne znaczenie 
ma w tym kontekście wprowadzenie lege 
iuris zasady efektywności, o której mowa 

2 Zob. OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Preventing Corruption in public procurement. 
2016, s. 7 i 8. 

3 Dz.U. z 2019 r. poz. 2019.
4 W świetle art. 17 ust. 1 pkt. 2 zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych 

efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek 
z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.

5 Dz.U. z 2020 r. poz. 374, zwana także „ustawą covidową”. Szerzej pisali o tym również: W. Robaczyński: 
Dyscyplina finansów publicznych a stan epidemii – znaczenie nowych przepisów dla organów kontroli, „Kon-
trola Państwowa” nr 5/2021, s. 16 oraz R. Kujawiński: Nowe regulacje w kontroli zamówień publicznych 
– zasady, uwarunkowania i wpływ na działalność NIK, „Kontrola Państwowa” nr 5/2021, s. 99.

w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy4 czy też rezygna-
cja z zasady prymatu trybów przetargowych. 
Zakłada się również zwiększenie roli i udzia-
łu kryteriów pozacenowych, a tym samym 
wzrost znaczenia aspektów środowiskowych, 
społecznych oraz innowacyjnych. Zamówie-
nia publiczne mają być traktowane jako in-
teligentna forma wspierania rozwoju gospo-
darczego, w tym konkurencyjności i inno-
wacyjności polskiej gospodarki. 

Długo oczekiwana modernizacja krajo-
wego rynku zamówień publicznych może 
jednak nieść konkretne zagrożenia. Kom-
paratystyczna obserwacja praktyki zamó-
wień publicznych wskazuje, że większa ela-
styczność postępowania wiąże się zwy-
kle z większym prawdopodobieństwem 
narażenia poszczególnych postępowań 
na określone nieprawidłowości. Dotyczy 
to przede wszystkim krajów, w których 
nie osiągnięto dostatecznego poziomu 
wykształcenia standardów administracji 
publicznej. Skrajnym, krajowym przypad-
kiem „uwolnienia” zakupów publicznych 
od regulacji prawa zamówień publicznych 
było przyjęcie 2 marca 2020 roku ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych5. Na wczesnym etapie zagrożenia 



Nr 1/styczeń-luty/2022 151 – 151 –

Zwalczanie i zapobieganie korupcji...   państwo i społeczeństwo

epidemicznego uchwalono ustawę, która 
miała dostosowywać szereg obowiązują-
cych w Polsce regulacji prawnych do po-
trzeb związanych ze zbliżającym się wów-
czas niebezpieczeństwem. Z praktycznego 
punktu widzenia, jednym z kluczowych 
obszarów regulacji zawartej w specustawie 
w sprawie koronawirusa stała się kwestia 
wyłączenia obowiązku stosowania prze-
pisów z zakresu zamówień publicznych. 
Takie rozwiązanie zostało przewidziane 
w art. 6 ustawy covidowej. Zgodnie z za-
wartą w nim dyspozycją do zamówień, któ-
rych przedmiotem były dostawy6 lub usługi 
niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, 
nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, jeżeli zachodzi 
wysokie prawdopodobieństwo szybkie-
go i niekontrolowanego rozprzestrzenia-
nia się choroby lub wymaga tego ochrona 
zdrowia publicznego. Wywołało to nasiloną 
dyskusję, w związku z licznymi wątpliwo-
ściami dotyczącymi zamówień na szcze-
blu rządowym, która dotyczyła zagrożeń 
związanych z szeroko rozumianą korupcją 
i nepotyzmem. 

W celu uszczelnienia systemu, jak rów-
nież osiągnięcia postulowanych celów 
wprowadzonych w 2021 roku przepisów 
z zakresu zamówień publicznych, warto za-
stanowić się nad zwiększeniem roli mecha-
nizmów antykorupcyjnych. Bez stosowania 

6 W wersji uchwalonej 2.3.2020 była mowa o towarach. 
7 Jednym z mechanizmów ograniczających ryzyko występowania zjawisk korupcyjnych pod rządami nowej 

ustawy powinna być elektronizacja procesów w ramach zamówień publicznych. K. Potapenko: Przeciwdzia-
łanie korupcji w zamówieniach publicznych i nowy system e-zamówień „ProZorro” na Ukrainie, „Zeszyty 
Naukowe Towarzystwa doktorantów UJ Nauki Społeczne” nr 17 (2/2017), s. 9-27.

8 Por. Ch. P. Moukiou: The Principles of Transparency and Anti-Bribery in Public Procurement. „EPPPL” 2/2016, s. 79.
9 Dyrektywa z 26.2.2014 w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
10 Zob. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych 

w 2020 r., Warszawa 2021, s. 7. 

spójnej regulacji antykorupcyjnej, nawet 
należycie skonstruowany system zamó-
wień publicznych może bowiem okazać 
się ułomny i patologiczny7. 

Korupcja jest zjawiskiem groźnym, za-
równo dla konkretnego postępowania 
w sprawie zamówienia publicznego, jak 
i całego systemu. Na poziomie Unii Eu-
ropejskiej brakuje całościowej regulacji 
antykorupcyjnej w tej dziedzinie8. Jest 
to związane przede wszystkim z ograni-
czeniami wynikającymi z zasady propor-
cjonalności i subsydiarności prawa Unii 
Europejskiej. Istniejące rozwiązania mają 
jedynie charakter cząstkowy i obejmują 
przede wszystkim takie instytucje, jak: 
regulacja konfliktu interesów (art. 24 dy-
rektywy UE9) oraz wykluczenie z po-
stępowania (art. 57 dyrektywy UE). 
Ca ło ściową regulację antykorupcyjną 
w zamówieniach pozostawiono krajom 
członkowskim, w zależności od ich po-
trzeb związanych z identyfikacją tych 
zjawisk w praktyce. 

Wartość polskiego rynku zamówień pu-
blicznych została wyceniona w 2020 roku 
na 281 mld zł. Udzielone zamówienia pu-
bliczne oszacowano zaś z kolei 183,5 mld zł, 
zawarto przy tym 135 048 umów w spra-
wach zamówień publicznych10. Brakuje 
szczegółowych danych dotyczących przy-
padków korupcji w ramach prowadzonych 
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postępowań, jak również mogących po-
jawić się na etapie wykonywania umów. 
Badania na temat korupcji w krajowych 
zamówieniach publicznych miały jak dotąd 
charakter wycinkowy. Zlecony przez Ko-
misję Europejską w 2013 r. raport na temat 
zjawisk korupcyjnych w zamówieniach 
współfinansowanych ze środków unij-
nych wykazał np., że pojawiały się one 
Polsce aż w 19-23 procentach krajowych 
postępowań11. 

Z kolei 23 stycznia 2020 roku ogłoszono 
wyniki następnej edycji Indeksu percepcji 
korupcji12. Badanie prowadzone jest co-
rocznie przez Transparency Internatio-
nal, organizację międzynarodową dzia-
łającą na rzecz przejrzystości i uczciwo-
ści w życiu publicznym i gospodarczym. 
Indeks bazuje na wielu źródłach. Raport 
powstaje na podstawie ankiety uzupeł-
nianej przez przedstawicieli środowisk 
biznesowych, a także ocen sporządzanych 
przez ekspertów z danego kraju. Za 2019 
rok ewaluacji poddano 180 krajów, które 
mogły otrzymać od 0 do 100 punktów, 
przy czym 0 pkt oznacza kraj wysoce 
skorumpowany, zaś 100 znikomą skalę 
korupcji. Polska zajęła dopiero 41 miej-
sce, otrzymując 58 pkt. Średni wynik 
dla grupy Europa Zachodnia i Unia Eu-
ropejska, do której należy Polska, wynosił 
zaś  66 punktów.

11 Badanie oparto na danych z 8 państw Unii Europejskiej. Ich wybór był zatwierdzony przez Komisję Euro-
pejską (KE) i uwzględniał zarówno te o wysokim (Rumunia, Włochy), średnim (Polska, Hiszpania, Węgry, 
Litwa) i niskim (Holandia, Francja) poziomie korupcji. Badanie zostało przygotowane przez firmy PwC i Eco-
rys przy wsparciu Uniwersytetu w Utrechcie, na potrzeby KE. Jego celem było przygotowanie informacji, 
metodologii i narzędzi służących Komisji lub organom państw członkowskich we wprowadzaniu polityki 
antykorupcyjnej, a także zaprezentowanie metodologii do szacowania kosztów korupcji w zamówieniach 
publicznych w tych sektorach gospodarki, w których wykorzystywane są fundusze europejskie.

12 Corruption Perceptions Index – CPI.

O ryzyku występowania korupcji na kra-
jowym rynku zamówień publicznych może 
w pewnym stopniu świadczyć liczba postę-
powań, w ramach których została przed-
stawiona tylko jedna oferta. Taka sytuacja 
generalnie świadczy o dysfunkcjach rynku 
zamówień publicznych, który ex natura 
powinien być atrakcyjny dla sektora pry-
watnego. Jedną z nich może być brak za-
interesowania potencjalnych wykonaw-
ców ze względu na przekonanie o wysokim 
poziomie korupcji i braku realnych szans 
na zawarcie umowy. Warto w tym kontek-
ście zwrócić uwagę, że w Polsce odsetek 
postępowań z jedną ofertą jest najwyższy 
w UE i wynosi aż 46%. 

Przyczyn zjawisk korupcyjnych może być 
bardzo wiele. Mają bardziej lub mniej zło-
żony charakter, zawsze są związane z nega-
tywną motywacją konkretnych osób. Mogą 
być wynikiem przemyślanych i długotrwa-
łych zachowań określonej osoby lub grupy, 
ale również następować „pod wpływem 
chwili”. Przyczyny te mogą być również roz-
patrywane z punktu widzenia zamawiają-
cego i mieć zdecydowanie bardziej złożony 
i wielopłaszczyznowy charakter, jak rów-
nież z perspektywy wykonawców, kiedy 
zwykle sprowadzają się do chęci uzyska-
nia kontraktu i osiągnięcia w ten sposób 
zysku finansowego. Do najpopularniejszych 
w pierwszej grupie przyczyn zaliczyć należy 
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chęć wzbogacenia się przez określonego 
przedstawiciela zamawiającego lub osoby 
z nim związanej, w zamian za dokonanie 
określonej czynności na rzecz konkret-
nego wykonawcy. Wzbogacenie może 
przy tym polegać na przyjęciu korzyści 
majątkowej lub otrzymaniu innego rodzaju 
benefitu, np. zatrudnieniu osoby bliskiej 
u przedsiębiorcy. 

Celem artykułu nie jest przedstawie-
nie szczegółowego modelu zapobiegania 
i zwalczania korupcji w krajowym systemie 
prawa zamówień publicznych. Opraco-
wanie ma być przyczynkiem do dyskusji 
nad koniecznością modernizacji regulacji 
i polityki antykorupcyjnej w krajowych za-
mówieniach publicznych w trosce o pełne 
wykorzystanie potencjału reformy wpro-
wadzonej na mocy ustawy z 11 września 
2019 roku.

Po pierwsze, zostanie wskazany zakres 
znaczeniowy pojęcia korupcji na podstawie 
aktów prawa międzynarodowego oraz pol-
skiego. Następnie przedstawione sytu-
acje w trakcie postępowania, w których 
pojawia się ryzyko wystąpienia zjawisk 
korupcyjnych, określane mianem „czer-
wonych flag”. W dalszej kolejności będą 
omówione wybrane przykłady zapobiega-
nia i zwalczania korupcji z perspektywy 
komparatystycznej. 

13 Podpisanie Konwencji zostało poprzedzone zawarciem wielostronnych instrumentów mających na celu 
zapobieganie i zwalczanie korupcji, między innymi Ogólnoamerykańską Konwencję Zwalczania Korupcji 
przyjętą przez Organizację Państw Amerykańskich 29.3.1996, Konwencję dotyczącą walki z korupcją, 
w którą zaangażowani są funkcjonariusze Wspólnot Europejskich lub funkcjonariusze Państw Członkowskich 
Unii Europejskiej, przyjętą przez Radę Unii Europejskiej 26.5.1997, Konwencję zwalczania łapówkarstwa 
przez zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, przyjętą 
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 21.11.1997, Konwencję prawa karnego o korupcji 
przyjętą przez Radę Ministrów Rady Europy 27.1.1999, Konwencję prawa cywilnego o korupcji przyjętą 
przez Radę Ministrów Rady Europy 4.11.1999 oraz Konwencję Związku Afrykańskiego o zapobieganiu 
i zwalczaniu korupcji przyjętą przez głowy państw i rządów Związku Afrykańskiego 12.7.2003. 

Pojęcie korupcji w prawie 
międzynarodowym i polskim
Pojęcie korupcji wywodzi się z języka ła-
cińskiego. Corruptio oznacza zepsucie, 
przekupstwo, sprzedajność. W języku po-
tocznym korupcja to z kolei przyjmowanie 
łapówek przez urzędników lub funkcjona-
riuszy. Nie istnieje zatem jednolita defini-
cja. Pojęcie to występuje w wielu obszarach 
badań naukowych, w tym w naukach eko-
nomicznych, socjologicznych, filozoficz-
nych, psychologii oraz prawie. Korupcja 
w sensie ogólnym nie jest również termi-
nem języka prawnego. Obejmuje bowiem 
zachowania, które nie są spenalizowane 
w prawie karnym, a więc takie, których 
popełnienie „co najwyżej” narusza zasady 
etyki, moralności, kultury, ale nie przepisy 
prawa karnego materialnego.

„Korupcja” jest również pojęciem praw-
nym, zdefiniowanym w prawie między-
narodowym i polskim. Pierwszą umową 
międzynarodową odnoszącą się do tych ko-
rupcji była Konwencja Narodów Zjed-
noczonych przeciwko korupcji, która 
weszła w życie 14 grudnia 2005 roku13. 
W art. 9 wskazano, że każde z państw 
stron, działając zgodnie z podstawowy-
mi zasadami swojego systemu prawnego, 
podejmie niezbędne środki dla ustanowie-
nia stosownych systemów odnoszących 
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się do zamówień publicznych, opartych 
na  przejrzystości, konkurencyjności 
i obiektywnych kryteriach przy podejmo-
waniu decyzji, które będą służyć między 
innymi zapobieganiu korupcji.

Kwestie dotyczące zapobiegania i zwal-
czania korupcji zostały również uregulo-
wane w ustawie modelowej UNCITRAL 
o zamówieniach14. W art. 21 ustawy wska-
zano, że podmiot zamawiający wyklucza 
dostawcę lub wykonawcę z postępowa-
nia o udzielenie zamówienia w sytuacji, 
gdy ten oferuje, wręcza lub zgadza się wrę-
czyć, bezpośrednio lub pośrednio, jakie-
mukolwiek obecnemu lub byłemu urzęd-
nikowi lub pracownikowi podmiotu zama-
wiającego lub innego organu rządowego 
gratyfikację w jakiejkolwiek formie, ofertę 
zatrudnienia lub jakąkolwiek inną rzecz 
o charakterze usługowym lub wartościo-
wym, w celu wywarcia wpływu na dzia-
łanie lub decyzję lub procedurę stosowaną 
przez podmiot zamawiający w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Również dyrektywa Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lute-
go 2014 roku w sprawie zamówień pu-
blicznych15 odnosi się do kwestii korupcji 
przede wszystkim w kontekście wyklu-
czenia z postępowania nieuczciwych wy-
konawców. W pkt. 100 preambuły wska-
zano, że nie należy udzielać zamówień 

14 UNCITRAL Model Law on Public Procurement, Zob. np. Ch. Yukins: Integrating Integrity and Procurement: 
The United Nations Convention Against Corruption and the UNCITRAL Model Procurement Law, „Public 
Contract Law Journal”, Vol. 36, No. 3, 2007.

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.

16 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z 24.10.2008 w sprawie zwalczania przestępczości zorganizo-
wanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

17 Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z 22.7.2003 w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywat-
nym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54).

wykonawcom, którzy byli członkami or-
ganizacji przestępczej lub których uznano 
winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą 
dla interesów finansowych Unii, prze-
stępstw terrorystycznych, prania pieniędzy 
lub finansowania terroryzmu. W świetle 
pkt. 126 preambuły możliwość prześledze-
nia i przejrzystość procesu podejmowania 
decyzji w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia są niezbędne do zapewnie-
nia ich prawidłowości, w tym skutecznego 
zwalczania korupcji i oszustw. W samym 
tekście dyrektywy korupcja potraktowa-
na została jako przesłanka obligatoryjnego 
wykluczenia wykonawców z postępowania. 
Zgodnie z art. 57 dyrektywy instytucje za-
mawiające wykluczają danego wykonawcę 
z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, gdy stwierdzą – po weryfi-
kacji przeprowadzonej zgodnie z art. 59, 
60 oraz 61 – lub gdy w inny sposób zdobyły 
informację, że w stosunku do tego wyko-
nawcy został wydany prawomocny wyrok 
z powodu dopuszczenia się korupcji, zgod-
nie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji 
w sprawie zwalczania korupcji urzędni-
ków Wspólnot Europejskich i urzędni-
ków państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej16 i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej 
Rady 2003/568/WSiSW17, jak również ko-
rupcji zdefiniowanej w prawie krajowym 
instytucji zamawiającej lub wykonawcy. 
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W celu zrekonstruowania zakresu zna-
czeniowego pojęcia korupcji dyrektywa 
odsyła zatem do dwóch wymienionych 
wyżej aktów. W świetle art. 2 Konwencji 
korupcję bierną stanowi umyślne działanie 
urzędnika, który bezpośrednio lub za po-
średnictwem żąda lub otrzymuje korzyści 
dowolnego rodzaju dla siebie lub strony 
trzeciej lub przyjmuje obietnicę takiej 
korzyści w zamian za dokonanie lub po-
wstrzymanie się, z naruszeniem swoich 
obowiązków urzędniczych, od dokona-
nia czynności wynikającej z jego funkcji 
lub w ramach wykonywania jego funkcji. 
Korupcja czynna z kolei, zgodnie z art. 3, 
stanowi umyślne działanie kogokolwiek, 
polegające na dawaniu obietnicy lub prze-
kazywaniu, w sposób bezpośredni lub 
za pośrednictwem, korzyści dowolnego ro-
dzaju urzędnikowi lub stronie trzeciej, aby 
sprawić, że osoba ta dokona lub powstrzy-
ma się, z naruszeniem swoich obowiąz-
ków urzędniczych, od dokonania czynno-
ści wynikającej z jej funkcji lub w ramach 
wykonywania jej funkcji. 

Zgodnie z  decyzją ramową Rady 
2003/568/WSISW z 22 lipca 2003 roku 
w sprawie zwalczania korupcji w sekto-
rze prywatnym, obejmuje ona następujące 
działania umyślne stanowiące przestęp-
stwo, jeżeli mają miejsce w toku działań 
gospodarczych: 
a) obiecywanie, oferowanie lub przekazy-
wanie, bezpośrednio lub przez pośredni-
ka, osobie, która sprawując jakąkolwiek 

18 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.

funkcję kierowniczą w podmiocie działają-
cym w sektorze prywatnym lub w nim pra-
cując, nienależnej korzyści jakiegokolwiek 
rodzaju, z przeznaczeniem dla tej osoby 
lub dla strony trzeciej, w takim celu, aby 
ta osoba podjęła działania lub powstrzy-
mała się od podjęcia działań, z narusze-
niem obowiązków tej osoby; 
b) żądanie lub otrzymywanie – bezpośred-
nio lub przez pośrednika – nienależnej ko-
rzyści jakiegokolwiek rodzaju lub też przyj-
mowanie obietnicy takiej korzyści, z prze-
znaczeniem dla siebie lub strony trzeciej, 
przy zarządzaniu podmiotem w sektorze 
prywatnym lub wykonywaniu w nim pracy 
na jakimkolwiek stanowisku, w celu podję-
cia działań lub powstrzymania się od pod-
jęcia działań, z naruszeniem obowiązków 
tej osoby.

Na poziomie prawa unijnego warto rów-
nież zwrócić uwagę na rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
EURATOM) nr 883/2013 z 11 wrze-
śnia 2013 roku dotyczące dochodzeń 
prowadzonych przez Europejski Urząd 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych18 
(dalej także OLAF, Urząd). Celem rozpo-
rządzenia było wzmocnienie dostępnych 
środków do zwalczania nadużyć finanso-
wych, przy jednoczesnym poszanowaniu 
zasady wewnętrznej autonomii organiza-
cyjnej każdej z instytucji. W tym celu, de-
cyzją 1999/352/WE, Komisja Europejska 
utworzyła, jako jedną ze swoich służb, Eu-
ropejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
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Finansowych19 odpowiedzialny za pro-
wadzenie dochodzeń administracyjnych 
o takim charakterze. Komisja przyznała 
Urzędowi całkowitą niezależność w wyko-
nywaniu zadań dochodzeniowych. Decyzja 
1999/352/WE przewiduje m.in., że OLAF 
korzysta z uprawnień przyznanych na mocy 
prawa Unii. Zgodnie z art. 1 ust. 2 roz-
porządzenia Urząd zapewnia państwom 
członkowskim pomoc ze strony Komisji 
w organizacji ścisłej i regularnej współ-
pracy między ich właściwymi organami 
w celu koordynowania ich działań służą-
cych ochronie interesów finansowych Unii 
przed nadużyciami finansowymi. Urząd 
uczestniczy również w opracowywaniu 
i rozwijaniu metod zapobiegania im oraz 
korupcji i wszelkiej innej nielegalnej dzia-
łalności na szkodę interesów finansowych 
Unii oraz zwalczania tych zjawisk. Urząd 
promuje i koordynuje, wraz z państwami 
członkowskimi oraz wśród nich, dziele-
nie się doświadczeniami operacyjnymi 
oraz najlepszymi rozwiązaniami proce-
duralnymi w dziedzinie ochrony interesów 
finansowych Unii, a także wspiera wspól-
ne działania na rzecz zwalczania nadużyć 
finansowych podejmowane dobrowolnie 
przez państwa członkowskie. W świetle 
zaś art. 1 ust. 4 rozporządzenia 883/2013 
OLAF prowadzi dochodzenia administra-
cyjne w instytucjach, organach, urzędach 
i agencjach ustanowionych Traktatami 
lub na ich podstawie w celu zwalczania 

19 Office de Lutte Anti-Fraude. Więcej na temat działalności OLAF: Marcin Krawczak: OLAF w systemie kontroli 
Unii Europejskiej – Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, „Kontrola Państwowa” nr 6/2021, s. 24.

20 Zob. np. Ch. Yukins: Rethinking the World Bank’s Sanctions System, „The Government Contractor”, Vol. 55, 
No. 42/2013, s. 354; P. H. Dubois: Domestic and International Administrative Tools to Combat Fraud & Cor-
ruption: A Comparison of US Suspension and Debarment with the World Bank’s Sanctions System, „Uni-
versity of Chicago Legal Forum”, Vol. 2012, Issue 1, Article 10, s. 196 i nast. 

nadużyć finansowych, korupcji oraz wszel-
kiej innej nielegalnej działalności na szkodę 
interesów finansowych Unii. W tym celu 
Urząd prowadzi dochodzenia w poważ-
nych sprawach związanych z wypełnianiem 
obowiązków służbowych, stanowiących 
zaniedbanie obowiązków urzędników i in-
nych pracowników Unii, które może pro-
wadzić do wszczęcia postępowania dyscy-
plinarnego lub, w zależności od przypadku, 
postępowania karnego, lub równoważne 
niedopełnienie obowiązków przez człon-
ków instytucji i organów, szefów urzędów 
i agencji lub członków personelu instytucji, 
organów, urzędów lub agencji niepodle-
gających regulaminowi pracowniczemu.

Warto również wspomnieć o definicji 
korupcji zawartej w regulacjach Banku 
Światowego (dalej także BŚ, Bank). Bank 
podejmuje bowiem działania mające na 
celu jej zapobieganie i zwalczanie w pro-
cedurze wydatkowania środków należą-
cych do niego, tworząc rozwiązania wzor-
cowe dla innych organizacji zajmujących 
się zamówieniami publicznymi20. Bank 
Światowy przyjął cztery znormalizowane 
definicje odnoszące się do przestępstw 
korupcyjnych, które podlegają sankcjom 
administracyjnym. Są to: praktyki korup-
cyjne, nadużycia, zmowa i przymus. Bank 
Światowy może także ukarać spółkę lub 
osobę fizyczną za tzw. praktyki utrudnia-
jące prowadzenie czynności dochodze-
niowych. Praktyka korupcyjna w świetle 
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regulacji Banku to proponowanie, wręcza-
nie lub nakłanianie do proponowania czy 
wręczania, bezpośrednio lub pośrednio, 
jakiegokolwiek dobra w celu nieuzasadnio-
nego wpływania na czynności strony dru-
giej. Nadużycie to z kolei jakakolwiek czyn-
ność lub zaniechanie czynności, włącznie 
ze świadomym lub nierozważnym wpro-
wadzeniem w błąd lub zamiarem wpro-
wadzenia w błąd w celu przyjęcia finan-
sowej lub innej korzyści, lub uniknięcia 
zobowiązania. Przymus oznacza osłabianie 
lub szkodzenie, lub groźbę osłabienia lub 
szkodzenia, bezpośrednio lub pośrednio, 
pozycji jakiejkolwiek strony lub własności 
strony w celu wywierania niewłaściwe-
go wpływu na działania przez nią podej-
mowane. Zmowa to ustalenia poczynio-
ne między dwiema lub więcej stronami 
służące osiągnięciu nienależnej korzyści, 
włącznie z niewłaściwym wywieraniem 
wpływu na inną stronę. 

W prawie krajowym przepisy związane 
z korupcją zostały uregulowane przede 
wszystkim w Kodeksie karnym. W roz-
dziale XXIX Kodeksu21 wyróżniono cztery 
podstawowe formy korupcji: sprzedajność 
urzędniczą (łapownictwo bierne), przekup-
stwo, płatną protekcję bierną oraz czynną, 
przekroczenie uprawnień lub niedopeł-
nienie obowiązków. 

Przestępstwo łapownictwa biernego ure-
gulowane zostało w art. 228 k.k. Ma ono 
charakter indywidualny. Sprawcą może 
być wyłącznie osoba pełniąca funkcję pu-
bliczną. Pojęcie to zostało z kolei zdefinio-
wane w art. 115 § 19 Kodeksu karnego. 

21 Ustawa z 6.6.1997 – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 Nr 88 poz. 553).
22 Postanowienie SN z 13.2.2008, III KK 369/07, OSNKW 2008/6, poz. 46.

W świetle tego przepisu osobą pełniącą 
funkcję publiczną jest funkcjonariusz pu-
bliczny, członek organu samorządowego, 
osoba zatrudniona w jednostce organiza-
cyjnej dysponującej środkami publiczny-
mi, chyba że wykonuje wyłącznie czyn-
ności usługowe, a także inna osoba, której 
uprawnienia i obowiązki w zakresie dzia-
łalności publicznej są określone lub uznane 
przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą 
Polską umowę międzynarodową. Biorąc 
pod uwagę argumenty wykładni systemo-
wej oraz celowościowej pojęcie zatrudnie-
nia należy przy tym rozumieć szeroko, 
jako wykonywanie określonych świadczeń 
(usług) na rzecz konkretnego podmiotu, 
także na podstawie umów o charakterze 
cywilnoprawnym, takich jak np.: umowa-
-zlecenie czy też umowa o dzieło. Wska-
zana definicja obejmuje swoim zakresem 
również osoby wykonujące pracę u zama-
wiającego.

Artykuł 228 k.k. wskazuje na koniecz-
ność zaistnienia korzyści majątkowej 
lub osobistej. Korzyść majątkowa ma mieć 
wartość ekonomiczną, wyrażoną w pienią-
dzu, choć nie musi mieć postaci pieniędzy. 
Precyzyjne określenie tej kwoty nie zawsze 
jest możliwe22. Korzyścią osobistą będzie 
z kolei korzyść niewymierna w pieniądzu. 
Korzyścią majątkową lub osobistą jest ko-
rzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo 
innego. Obietnica korzyści może być 
wyartykułowana w każdy sposób mogą-
cy wywołać u adresata wrażenie, że zo-
stanie ona spełniona. Nie będzie zatem 
można tak potraktować obietnic w sposób 
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oczywisty i obiektywny niemożliwych 
do spełnienia23. 

Przestępstwo przekupstwa zostało ure-
gulowane lege iuris na gruncie art. 229 k.k. 
Czynność sprawcza w typie podstawowym 
polega na udzieleniu korzyści majątkowej 
lub osobistej albo jej obietnicy osobie peł-
niącej funkcję publiczną w związku z tą 
funkcją24. Przestępstwo przekupstwa 
ma charakter formalny. Jest dokonane 
w czasie udzielenia korzyści lub jej obiet-
nicy, niezależnie od tego, czy wystąpiły ja-
kiekolwiek skutki. Przestępstwo przekup-
stwa ma charakter powszechny. Sprawcą 
w jego wszystkich typach może być każdy, 
w tym także osoby związane z wykonawcą 
ubiegającym się o udzielenie zamówienia pu-
blicznego. Warto zwrócić uwagę, że art. 229 
par. 5 k.k. rozciąga karalność łapownictwa 
czynnego także na sytuacje, gdy korzyść 
lub jej obietnica są udzielane osobie pełnią-
cej funkcję publiczną w państwie obcym 
lub organizacji międzynarodowej. 

Przestępstwo płatnej protekcji bier-
nej ujęto w art. 230 k.k. Z kolei płatna 
protekcja czynna została uregulowana 
w art. 230a. Strona przedmiotowa prze-
stępstwa płatnej protekcji polega na podję-
ciu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy 
w instytucji państwowej lub samorządu 
terytorialnego, w zamian za korzyść ma-
jątkową lub jej obietnicę, przez powołanie 
się na swoje wpływy w tych instytucjach25. 
Czynność wykonawcza, o której mowa 

23 Zob. V. Konarska-Wrzosek (red.): Kodeks karny. LEX, Komentarz, wyd. III, komentarz do art. 228.
24 Zob. M. Mozgawa (red.): Kodeks karny. LEX, Komentarz do art. 229 (aktualizowany).
25 Zob. T. Bojarski (red.): Kodeks karny. LEX, Komentarz do art. 230 k.k., wyd. VII.
26 Zob. M. Mozgawa (red.): Kodeks karny. LEX, Komentarz do art. 230 k.k. (aktualizowany).
27 Zob. V. Konarska-Wrzosek (red.): Kodeks karny. LEX, Komentarz, wyd. III, komentarz do art. 230.
28 Tamże.

w art. 230 k.k., polega na dwóch zachowa-
niach. Po pierwsze, sprawca albo powołuje 
się na wpływy w instytucji państwowej, 
samorządowej, organizacji międzynarodo-
wej lub krajowej bądź zagranicznej jedno-
stce dysponującej środkami publicznymi 
albo wywołuje u innej osoby takie prze-
konanie, albo utwierdza ją w tym prze-
konaniu. Po drugie, sprawca podejmuje 
się pośrednictwa w załatwieniu sprawy 
w zamian za korzyść majątkową, osobistą 
albo jej obietnicę. Dwa wskazane elementy 
muszą wystąpić łącznie26. Wpływy, o któ-
rych mowa w komentowanym przepisie, 
mogą być różnego rodzaju, w szczególno-
ści oparte na relacjach osobistych lub służ-
bowych27. Powoływanie się na wpływy 
powinno być wyartykułwane wyraźnie, 
jeśli sprawca robi to w sposób dorozumia-
ny (np. nie zaprzecza twierdzeniom innej 
osoby), będzie można mówić o wywoływa-
niu przekonania lub utwierdzaniu w nim. 
Pośrednictwo oznacza bycie łącznikiem 
pomiędzy oferującym korzyść albo jej obiet-
nicę a osobą uprawnioną do załatwienia 
sprawy lub mającą wpływ na jej załatwie-
nie28. Dla wyczerpania znamion przestęp-
stwa nie ma znaczenia, czy sprawca rze-
czywiście może wpłynąć na załatwienie 
sprawy. Wystarczy, że podejmuje się wy-
warcia takiego wpływu. W perspektywie 
działań korupcyjnych, które mogą pojawić 
się w praktyce zamówieniowej warto wska-
zać, że sprawca nie musi powoływać się 
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na swoje bezpośrednie wpływy w instytucji, 
lecz może także powołać się na inną osobę, 
która ma wpływ bezpośredni na osobę po-
wiązaną z instytucją29. 

W wypadku czynnej protekcji płatnej 
czynność wykonawcza polega na udzie-
leniu korzyści majątkowej lub osobistej 
w zamian za pośrednictwo w załatwieniu 
sprawy w instytucji państwowej, samo-
rządowej, organizacji międzynarodowej 
albo krajowej lub w zagranicznej jedno-
stce dysponującej środkami publicznymi. 
Pośrednictwo, o którym mowa, powinno 
polegać na bezprawnym wywarciu wpły-
wu na decyzję, działanie lub zaniechanie 
osoby pełniącej funkcję publiczną w związ-
ku z pełnieniem tej funkcji30. 

Przestępstwo nadużycia uprawnień zo-
stało uregulowane w art. 231 k.k. Czyn-
ność wykonawcza polega w tym wy-
padku na działaniu na szkodę interesu 

29 Zob. wyrok SN z 10.10.2007 r., III KK 25/07, OSNwSK 2007/1, poz. 2200.
30 Zob. M. Mozgawa (red.): Kodeks karny. LEX, Komentarz do art. 230a k.k. (aktualizowany).
31 Zob. M. Mozgawa (red.): Kodeks karny. LEX, Komentarz do art. 231 k.k. (aktualizowany).
32 Pojęcie korupcji pojawia się również w ustawie z 9.6.2006 o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Zgodnie 

z art. 1 ust. 3a ustawy korupcją w rozumieniu ustawy jest czyn: 
  1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub po-

średnio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiej-
kolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; 

  2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, 
jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propo-
zycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; 

  3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (in-
stytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 
osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek 
charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiej-
kolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi 
społecznie szkodliwe odwzajemnienie;

  4) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (in-
stytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kie-
rującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze 
na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy 
takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie dzia-
łania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

publicznego lub prywatnego. Należy przy-
jąć, że ma to miejsce wówczas, kiedy z za-
chowania funkcjonariusza może wyniknąć 
taka szkoda31. Jest to przestępstwo bez-
skutkowe. Nie jest konieczne, by wystą-
pił jakikolwiek uszczerbek w chronionych 
prawem dobrach. Działanie na szkodę in-
teresu publicznego lub prywatnego powin-
no nastąpić w związku z przekroczeniem 
uprawnień lub niedopełnieniem obowiąz-
ków, przy czym źródła jednych i drugich 
są określane w normach prawnych regu-
lujących kompetencje konkretnych funk-
cjonariuszy32.

„Czerwone flagi” w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia
Ryzyko związane z wystąpieniem za-
chowań korupcyjnych może pojawiać 
się na każdym etapie procesu udzielania 
zamówień, począwszy od planowania 
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i przygotowania postępowania przez etap 
jego udzielenia, aż po realizację. Z prak-
tycznego punktu widzenia istotną rolę po-
winny odgrywać symptomy, które zazwy-
czaj towarzyszą lub zapowiadają występo-
wanie zjawisk korupcyjnych. W literaturze 
zagranicznej, jak również wśród praktyków 
takie symptomy zwykło się określać mia-
nem „czerwonych flag”. Ich występowanie 
niekoniecznie musi być dowodem na ist-
nienie korupcji. Może być również prze-
jawem niekompetencji zamawiających. 
Powinno być jednak traktowane jako sy-
gnał, że może dziać się coś niepokojącego 
i że warto to sprawdzić. Poniżej zostaną 
wskazane wybrane przypadki pojawienia 
się tzw. czerwonych flag w procedurze za-
mówień publicznych33. 

Ryzyko wystąpienia zachowań korup-
cyjnych w fazie planowania i przygotowa-
nia postępowania jest związane z chęcią 
ukształtowania warunków udziału w nim, 
w taki sposób, aby preferować konkretne-
go wykonawcę i w konsekwencji dopro-
wadzić do wyeliminowania konkurentów. 
Do „czerwonych flag” na tym etapie zali-
cza się m.in. sytuację, w której przedmiot 
zamówienia zostaje określony zbyt pre-
cyzyjnie, zwłaszcza w części technicznej, 
jak również gdy przedmiot zamówienia zo-
stał określony mało precyzyjnie, zwłaszcza 
jeśli chodzi o usługi. Inny symptom związa-
ny jest z sytuacją, w której występują nie-
jednoznaczne, niezrozumiałe lub wprowa-
dzające w błąd określenie kryteriów oceny 

33 Ich szczegółowy wykaz wraz z pożądaną reakcję przedstawiony został w opracowaniu M. Wnuk, K. Krak,  
M. Żelewski: Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych, Warszawa 2018 r. 

34 Tamże, s. 64-65.
35 Tamże, s. 71-77. 

ofert: zwłaszcza niejasności w określeniu 
punktacji kryteriów pozacenowych, czasa-
mi także cen ofertowych czy też występo-
waniu nieracjonalnych kryteriów pozace-
nowych (pozakosztowych) lub w przyjęciu 
ich nieracjonalnie dużej wagi34. 

Na etapie postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego wystąpienie symp-
tomów mogących zwiastować zachowania 
korupcyjne jest związane przede wszyst-
kim z ukształtowaniem wymogów kwali-
fikacji wykonawców oraz kryteriów wy-
boru najkorzystniejszej oferty. Jeśli chodzi 
o pierwszy czynnik, działania korupcyjne 
mogą być kontynuacją zachowań podjętych 
w pierwszej fazie, bądź też przybrać postać 
niezależnych czynności. Celem korupcji 
będzie takie ukształtowanie wymogów 
stawianych wykonawcom w odniesieniu 
do udziału w postępowaniu, które w kon-
sekwencji doprowadzi do wyeliminowa-
nia części konkurencji. Do symptomów 
na tym etapie postępowania zaliczyć na-
leży w szczególności manipulacje zwią-
zane z udzielaniem wyjaśnień wykonaw-
com, udzielanie zdawkowych wyjaśnień 
lub nie odnoszących się do pytania, niera-
cjonalny opór przed poprawieniem błędów 
i nieprawidłowości w specyfikacji wskaza-
nych przez wykonawców, czy też wywie-
ranie presji lub wyrażanie wobec człon-
ków komisji oczekiwań lub opinii odnośnie 
do wybrania lub niewybrania określonego 
wykonawcy lub produktu przez innych 
członków lub osoby spoza komisji35.
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Na etapie realizacji umowy zachowania 
korupcyjne będą zwykle zmierzały do za-
gwarantowania braku należytej kontroli 
nad realizowanym zamówieniem bądź 
na braku wyciągania odpowiednich kon-
sekwencji wyników związku z ustaleniami, 
przeprowadzonych kontroli polegających 
np. na braku naliczania kar umownych. 
Możliwą jest również sytuacja, w której 
zachowania korupcyjne będą miały na celu 
korzystną dla wykonawcy zmianę umowy. 
Do symptomów takich zachowań zalicza 
się również np. nierzetelny odbiór przed-
miotu zamówienia. 

Wybrane mechanizmy 
przeciwdziałania i zwalczania korupcji
W dyrektywie UE zachęca się państwa 
do podjęcia działań mających na celu za-
pobieganie i zwalczanie mechanizmów 
korupcyjnych w ramach procedur zamó-
wieniowych. Mogą one opierać się na kla-
sycznych sankcjach karnych. Przyjmują 
również postać środków prowadzących 
bezpośrednio do wyeliminowania wy-
konawców dopuszczających się praktyk 
korupcyjnych z rynku zamówień publicz-
nych. Dużą rolę odgrywają również dzia-
łania szkoleniowe i informacyjne. Klu-
czowe znaczenie dla zwalczania korupcji 
na rynku krajowych zamówień publicz-
nych ma Centralne Biuro Antykorupcyjne 
(CBA). Do zadań CBA należy ujawnianie 
przypadków nieprzestrzegania określonych 
przepisami prawa procedur podejmowania 

36 Zob. np. J. Tilipman: A House of Cards Falls: Why “Too Big to Debar” is All Slogan and Little Substance, 
„Fordham Law Review Res Gestae” Volume 80, 49/2012.

37 Na temat amerykańskich regulacji prawnych w zakresie zamówień rządowych zob. np. Ch. Yukins: The U.S. 
Federal Procurement System: An Introduction, „Procurement Law Journal” No. 2-3/2017.

i realizacji decyzji m.in. w przedmiocie 
udzielania zamówień publicznych. 

Problem korupcji w zamówieniach pu-
blicznych ma charakter globalny. Skandale 
z tym związane mogą wybuchnąć w każ-
dym zakątku globu. Korupcja jest bowiem 
obecna w każdym kraju i w każdym sys-
temie zamówień publicznych36. Różnice 
dotyczą jednak poziomu jej występowania, 
świadomości wynikających z niej zagrożeń 
oraz działań systemowych zmierzających 
do jej wyeliminowania. Kraje aspirujące 
do miana tych, które posiadają nowocze-
sny system zamówień publicznych czy-
nią problem zwalczania korupcji jednym 
z centralnym elementów punktów budo-
wy swojego otoczenia rynkowego. Promu-
ją wiedzę i rozwiązania antykorupcyjne. 
Bez wątpienia nowoczesny model zamó-
wień publicznych, oparty na rozwiązaniach 
ustawy z 11 września 2019 roku, zasługuje 
na wypracowanie szczelnej ochrony anty-
korupcyjnej. 

Poniżej zostaną zasygnalizowane wy-
brane rozwiązania mające na celu zapo-
bieganie i zwalczanie korupcji w praktyce 
amerykańskiej oraz niemieckiej. 

Interesujące rozwiązania przyjęto 
w amerykańskiej regulacji w zakresie 
zamówień publicznych na poziomie rzą-
dowym – Federal Acquistion Regulation 
(FAR)37. Mają charakter powszechnie 
obowiązujący. Są to m.in. obowiązek 
posiadania polityki compliance (zgod-
ności, o czym szerzej napisano poniżej) 
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przez wykonawców przed przystąpieniem 
do postępowania w sprawie udzielenia za-
mówienia publicznego, jak również kon-
strukcje tzw. niezależnego obserwatora, 
wyznaczanego na podstawie umowy ad-
ministracyjnej zawieranej pomiędzy za-
grożonymi wykluczeniem wykonawcami 
a agencjami rządowymi. 

W celu eliminowania tzw. ryzyka repu-
tacyjnego – polegającego na zawieraniu 
umów w sprawach zamówień publicz-
nych z podmiotami, które nie dają gwa-
rancji uczciwości w swoich działaniach 
– prawodawca amerykański wprowa-
dził obowiązek posiadania odpowied-
nich programów compliance już na etapie 
ubiegania się o jakiekolwiek zamówie-
nia rządowe. Compliance jest przy tym 
rozumiane jako polityka wewnętrzna 
obowiązującą w danym przedsiębior-
stwie, której celem jest doprowadzenie 
do zgodności z obowiązującymi regula-
cjami prawnymi oraz wysokimi standar-
dami panującymi na rynku amerykań-
skich rządowych zamówień publicznych. 
Polityka compliance ma zatem charakter 
regulacji wewnętrznych, których wdro-
żenie ma na celu realizację przepisów 
powszechnie obowiązujących zawartych 
w FAR. Regulacje te obejmują zarówno 
przepisy prawa powszechnie obowią-
zującego, jak również różnego rodzaju 
wytyczne38. Chodzi zatem zarówno o do-
trzymanie standardów ustawowych, jak 
i etycznych czy też związanych z dobry-
mi praktykami przyjętymi w obrocie 

38 Zob. J. Wood: Government Contractors Standards of Ethical Conduct: The Need for a More Detailed Regu-
latory Scheme, 36 Pub. Cont. L.J. 437 (2007).

39 Zob. np. J. Tillipman: Gifts, Hospitality & the Government Contractor, „BRIEFING PAPERS”, No. 14-7/2014. 

gospodarczym. Przed wdrożeniem po-
lityki koniecznym staje się dokonanie 
wszechstronnej analizy ryzyka, które 
może pojawić się u danego zamawiają-
cego. Następnie wprowadza się rozwią-
zania, które mają zapobiegać zwalcza-
niu zachowań korupcyjnych. Punktem 
wyjścia do wprowadzenia compliance 
w zakresie zapobiegania korupcji jest za-
łożenie, zgodnie z którym zagrożenia 
korupcyjne mogą pochodzić zarówno 
ze środowiska zewnętrznego, jak i od 
samych pracowników zamawiającego. 
Istotne jest jasne zarysowanie i przed-
stawianie misji związanej z tego rodzaju 
polityką. W związku z tym kluczowe 
stają się szkolenia dotyczące zjawisk ko-
rupcyjnych, ich identyfikacji, zapobiega-
nia oraz zwalczania. Ponadto dużą wagę 
przywiązuje się do kontroli wewnętrznej 
wykonywanej w jednostkach zamawia-
jących. Polityce compliance towarzyszy 
zwykle wprowadzenie kodeksu zacho-
wania pracownika jednostki odnoszącego 
się do postępowania względem wyko-
nawców, kontaktów z nimi, przyjmo-
wania prezentów, udziału w przedsię-
wzięciach organizowanych przez wyko-
nawców itp.39 Kluczowe znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania polityki 
ma komunikacja w jednostce. Powinna 
obejmować relacje pomiędzy pracowni-
kami, pracownikami a kierownikiem jed-
nostki oraz pracownikami a pełnomoc-
nikiem lub działem odpowiedzialnym 
za zwalczanie zachowań korupcyjnych. 
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Podobne rozwiązanie zostało przyjęte 
w brytyjskiej ustawie Bribery Act40 oraz 
francuskiej ustawy „Sapin II”41. Oma-
wiane rozwiązanie różni się jednocześnie 
od tych przyjętych lege iuris w przepi-
sach unijnych w ramach tzw. instytucji 
samooczyszczenia (ang. Self-cleaning). 
Zgodnie bowiem z art. 57 dyrektywy 
UE wdrożenie odpowiednich rozwią-
zań, w tym konkretnych środków tech-
nicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
które są odpowiednie, aby zapobiegać 
dalszym przestępstwom lub nieprawi-
dłowemu postępowaniu, może nastąpić 
ex post, stanowiąc przesłankę mechanizmu 
samooczyszczenia wykonawcy. Amery-
kańskie rozwiązanie tymczasem opiera 
się na założeniu, zgodnie z którym jedynie 
przedsiębiorcy, którzy zawczasu wdro-
żyli odpowiednie procedury compliance 
mogą planować udział w postępowaniach 
o udzielenie kontraktów rządowych. Węż-
sze podejście prezentowane w dyrekty-
wie UE może wynikać z ogólnego zało-
żenia celu polityki prawodawcy unijnego, 
który zakładając nadrzędne znaczenie za-
sady konkurencji, dopuszcza wykonaw-
ców – pomimo popełnienia przez nich 
określonych czynów karalnych – jeśli wy-
kazują chęć dokonania tzw. aktu samo-
oczyszczenia. Cel ten, oparty na polityce 
wspierania konkurencyjności i integracji 
UE różni się od restrykcyjnego podejścia 
amerykańskiego, w którym nadrzędną rolę 

40 Zob. N. Kochan: The UK Bribery Act – Britain’s New Legal Landscape, „Crim. Just.”, Fall 2013, s. 46. 
41 Zob. S. Bonifassi: The New “Sapin II” French Anti-Corruption Law, 33 Int’l Enforcemt. L. Rep. 21 (2017).
42 Zob. J. Pachter: Independent Monitors: What They Do and How to Avoid the Need for Them, „Federal Con-

tracts Report”, 100 FCR 637, 2013.
43 Zob. np. Ch. Yukins, M. Kania: Suspension and Debarment in the U.S. Government: Comparative Lessons 

for the EU’s Next Steps in Procurement, „UrT” No 47/2019, s. 72 i nast. 

pełni ochrona interesów podatnika ame-
rykańskiego. 

Nie ma obecnie przeszkód, aby w pra-
wie polskim wprowadzić rozwiązanie 
wzorowane na podejściu amerykańskim, 
uwzględnione również w ustawodawstwie 
francuskim oraz brytyjskim. Zakładałoby 
ono konieczność posiadania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki compliance, kła-
dącej szczególny nacisk na działania an-
tykorupcyjne każdego wykonawcy przy-
stępującego do postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego. Ewen-
tualne działania polegające na tzw. sa-
mooczyszczeniu wykonawców miałoby 
w takiej sytuacji charakter korygujący, 
nie zaś fundamentalny. 

Kolejnym interesującym rozwiązaniem 
na rynku amerykańskim jest instytucja 
tzw. niezależnego obserwatora’ (ang. In-
dependent monitor)42. Zostało ono prze-
widziane w FAR, posiada zatem charakter 
powszechnie obowiązujący. Osoba pełnią-
ca wskazaną funkcję pojawia się w sytuacji 
naruszenia przez wykonawców przepisów 
prawa, będących podstawą do ich wyklu-
czenia z rynku zamówień publicznych, 
w tym regulacji dotyczących korupcji. 
Wyznaczenie niezależnego obserwatora 
następuje zwykle na podstawie umowy 
administracyjnej (ang. Administrative 
agreement), zawieranej pomiędzy agencją 
rządową a wykonawcą, który dopuścił się 
czynu grożącego wykluczeniem z rynku43. 
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Zadaniem obserwatora jest wzmocnienie 
wewnętrznej organizacji wykonawców tak, 
aby w przyszłości nie dochodziło do po-
dobnych naruszeń. Niezależny obserwa-
tor może zatem sugerować określone roz-
wiązania organizacyjne, techniczne oraz 
kadrowe, które mają służyć zapobieganiu 
i zwalczaniu nawet zalążków mechani-
zmów korupcyjnych. W trakcie współpracy 
z wykonawcą niezależny obserwator składa 
raporty z postępów pracy odpowiedniej 
agencji rządowej z ewentualną rekomen-
dacją dopuszczenia do rynku zamówień 
wykluczonego wykonawcy.

Warto również śledzić rozwój amery-
kańskich prac nad wykorzystaniem sztucz-
nej inteligencji do wykrywania zagrożeń 
korupcyjnych pojawiających się w prak-
tyce gospodarczej44. Rozwiązania te opie-
rają się m.in. na wykorzystaniu metod 
NLP związanych z przetwarzaniem języ-
ka naturalnego. NLP to proces pozyski-
wania językowych danych wejściowych 
w postaci tekstu oraz mowy, przekazanie 
ich do odpowiedniego algorytmu i utwo-
rzenie ustrukturyzowanych danych wyj-
ściowych45. Wskazane rozwiązania mogą 
zostać z powodzeniem wykorzystywane 
do identyfikacji zwrotów językowych od-
powiednio skonfigurowanych z omówio-
nymi powyżej tzw. czerwonymi flagami 
w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego lub z etapem realizacji 
umowy. Określone konstrukcje językowe 
użyte w dokumentach zamówieniowych, 

44 Zob. np. AI for corporate integrity: identifying partner corruption risk with data science, „MSJAR”, Vol 12/2020. 
45 Zob. A. Castrounis: AI dla ludzi i firmy. Potencjał sztucznej inteligencji w biznesie, Gliwice 2020, s. 119. 
46 Por. M. H. Wiehen: Der Flughafen Berlin-Brandenburg in Schönefeld und der Transparency International  

Integritätspakt. Wyd. Transparency International, Deutschland, Berlin 2013.

bądź w trakcie negocjacji mogą sygnali-
zować potencjalne ryzyko korupcyjne. 
Odpowiednie wykorzystanie rozwiązań 
bazujących na sztucznej inteligencji może 
służyć samym zamawiającym, jak rów-
nież instytucjom kontrolującym zamó-
wienia, wskazując na pojawiające się za-
grożenia. Nie ma przeszkód aby podobne, 
wzorcowe rozwiązania zostały opraco-
wane i wdrożone przez krajowe instytu-
cje odpowiedzialne za rozwój rynku za-
mówień publicznych w Polsce. Wydają 
się tym bardziej możliwe w kontekście 
pełnej elektronizacji procedur zamówień 
publicznych w Polsce.

Inne interesujące przykłady zapobiega-
nia praktykom korupcyjnym płyną z usta-
wodawstwa niemieckiego. Jednym z nich 
jest zawieranie tzw. umów o uczciwości 
(niem. Integritatsklauseln). Rozwiązanie 
to o charakterze regulacji wewnętrznych 
zastosowano m.in. podczas zamówienia 
publicznego związanego z budową portu 
lotniczego Schönefeld w Berlinie46. Umowa 
łączyła wszystkich uczestników postępo-
wania w sprawie zamówienia publiczne-
go, w tym zamawiającego, projektantów, 
wykonawców, biegłych a jej przedmiotem 
było zobowiązanie do powstrzymywania 
się przed działaniami noszącymi znamiona 
korupcji. Umowa uwzględniała przepisy 
dotyczące praktyki antykorupcyjnej ure-
gulowanej w aktach prawa międzynarodo-
wego. W umowie znalazły się m.in. posta-
nowienia zobowiązujące zamawiającego 



Nr 1/styczeń-luty/2022 165 – 165 –

Zwalczanie i zapobieganie korupcji...   państwo i społeczeństwo

do podjęcia wszelkich działań zmierzają-
cych do zapobiegania korupcji, w tym rów-
nego traktowania wszystkich wykonawców, 
również przez zagwarantowanie transpa-
rentności postępowania. Ponadto musiał 
informować odpowiednie służby w przy-
padku podejrzenia zachowań korupcyj-
nych pracowników, wykonawców, pod-
wykonawców lub osób z ich otoczenia. 
Wykonawcy zobowiązali się natomiast 
do powstrzymania przed jakimikolwiek 
działaniami mogącymi prowadzić do dzia-
łań korupcyjnych, w tym wręczania pre-
zentów lub innych korzyści pracownikom 
zamawiającego. W przypadku takich za-
chowań zamawiający poza natychmiasto-
wą możliwością wykluczenia wykonawcy 
z postępowania, służyło prawo żądania 
odszkodowania w wysokości 3% wartości 
najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy zo-
bowiązali się do przedłożenia odpowied-
nich oświadczeń dotyczących zobowiązań 
zawartych w umowie również od swoich 
podwykonawców.

Nad przestrzeganiem postanowień 
umowy czuwał wskazany przez zamawia-
jącego obserwator, wykonujący obowiąz-
ki na podstawie umowy cywilnopraw-
nej. Był niezależny i niezawisły. O każ-
dym zachowaniu noszącym znamiona 
korupcji obserwator miał informować 
bezpośrednio kierownika zamawiającego. 
W wypadku braku reakcji z jego strony, 
obserwator był upoważniony do samo-
dzielnego zawiadomienia odpowiednich 
organów ścigania.

Podobne rozwiązania mogą być z powo-
dzeniem wdrażane w przypadku więk-
szych projektów infrastrukturalnych re-
alizowanych na mocy przepisów Prawa 
zamówień publicznych w Polsce. 

Podsumowanie 
Realizacja celów zamówień publicznych 
powinna opierać się na solidnych fun-
damentach, które tworzą m.in. zasada 
uczciwej konkurencji oraz transparent-
ność. Jedną z poważniejszych dysfunkcji 
rynku zamówień publicznych są praktyki 
korupcyjne. Prowadzą one m.in. do ob-
niżenia jakości dostaw, usług i robót bu-
dowlanych, zwiększają wydatki publicz-
ne oraz obniżają zainteresowanie sektora 
prywatnego udziałem w rynku zamówień 
publicznych. 

Krajowa reforma zamówień publicznych 
wprowadzona mocą ustawy z 11 września 
2019 roku zakłada rozszerzenie upraw-
nień zamawiających, m.in. poprzez odfor-
malizowanie procedur poniżej wartości 
tzw. progów unijnych, zniesienie prymatu 
trybów przetargowych, czy też promocję 
kryteriów pozacenowych, w tym uwzględ-
niających aspekty środowiskowe, społeczne 
oraz innowacyjne. Słuszny kierunek mo-
dernizacji krajowych regulacji w zakresie 
Prawa zamówień publicznych niesie jed-
nak ryzyko. Jest nim np. wzrost praktyk 
korupcyjnych. 

Dlatego w celu zachowania spójności 
nowej regulacji warto rozważyć wzmoc-
nienie działań antykorupcyjnych. Intere-
sujące rozwiązania przyjęto m.in. w USA 
oraz Niemczech. W wypadku rozwiązań 
amerykańskich, przyjętych również w pra-
wodawstwie francuskim oraz brytyjskim, 
na szczególną uwagę zasługuje obowiązek 
posiadania odpowiedniej polityki com-
pliance przez wszystkich wykonawców 
zamierzających ubiegać się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Ich istotny kom-
ponent stanowią rozwiązania antykorup-
cyjne. Warto również śledzić amerykańskie 
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rozwiązania bazujące na wykorzystaniu 
narzędzi sztucznej inteligencji pozwalają-
cych na wykrywanie możliwych sympto-
mów zachowań korupcyjnych. Rozwiązania 
bazujące na metodach NLP – identyfika-
cji tekstu oraz mowy – mogą być wyko-
rzystywane do powiadamiania o poten-
cjalnym ryzyku korupcji. W ustawodaw-
stwie niemieckim z kolei interesującym 
rozwiązaniem są tzw. umowy o uczciwości, 

zawierane przez uczestników postępowań 
w sprawie większych projektów infrastruk-
turalnych realizowanych w procedurze za-
mówień publicznych na roboty budowlane.
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ABSTRACT
Preventing And Combating Corruption In Public Procurement  
– Comments in a Comparative Approach 
Effective spending of public funds calls for basing regulations related to public pro-
curement on solid grounds stemming from, among other, the principle of fair com-
petition and transparency. The role of public procurement, seen through the prism 
of contemporary challenges, is to support innovativeness and promotion of ecological 
and social solutions. The solutions adopted in the Act of 11 September 2019 – Public 
Procurement Law provide for increasing the freedom of the ordering party. This is evi-
denced, among other, in less formalised proceedings below the so called EU thresholds, 
abolishing tender primacy, or broader consideration of non-price criteria. However, 
the flexibility of proceedings brings a risk of increased corruption mechanisms. It 
was visible at the time of the adoption of the so called covid law, which abolished 
the obligation to comply with the regulations of the Public Procurement Law in the 
proceedings related to pandemic prevention and counteracting. This confirmed the 
need to consider changes in the national regulations, aimed at strengthening corrup-
tion prevention and counteracting, especially in the light of new legal regulations. The 
article describes the reasons for corruption prevention and fighting in public procu-
rement, the understanding of the notion of corruption in the international and Polish 
law, the importance and occurrence of the so called red flags in public procurement 
proceedings, and examples of mechanisms for corruption prevention and fighting in 
the American and German regulations. 
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Z życia NIK 
103. ROCZNICA POWOŁANIA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Równolegle z kształtowaniem się struktur niepodległej Polski 7 lutego 1919 r., na mocy 
dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, utworzono Najwyższą Izbę Kontroli 
Państwa. W 103. rocznicę tego wydarzenia przedstawiciele NIK złożyli hołd twórcom, 
prezesom i pracownikom Izby.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży 
w Warszawie, sprawowana w intencji pracowników Najwyższej Izby Kontroli. Konce-
lebrował ją metropolita warszawski, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Po nabożeństwie 
prezes Marian Banaś, wiceprezesi ‒ Małgorzata Motylow i Tadeusz Dziuba oraz przed-
stawiciele Związku Zawodowego Pracow-
ników NIK złożyli wieńce pod pomnikami 
twórców odrodzonego państwa ‒ Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i pierwszego premiera 
II RP Ignacego Jana Paderewskiego.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, 
pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleń-
skiej, a także na grobach Władysława Sta-
siaka, Aleksandra Szczygły oraz Sławomira 
Skrzypka ‒ byłych pracowników NIK, któ-
rzy wówczas zginęli – zapalono znicze. Jak 
co roku, uczczono również pamięć pierw-
szego prezesa Izby Józefa Higersbergera przy 
jego grobie na Starych Powązkach.

Obchody zakończono w siedzibie Izby, któ-
rej elewację ozdobiono z tej okazji zdjęciami 
jej pięciu pierwszych prezesów. W asyście 
warty honorowej Marian Banaś i towarzyszą-
cy mu przedstawiciele kierownictwa złożyli 
kwiaty przed popiersiem Józefa Higersberge-
ra oraz tablicami poświęconymi byłym pre-
zesom NIK: prof. Lechowi Kaczyńskiemu 
i prof. Walerianowi Pańce oraz Marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu i pracownikom Izby 
zamordowanym w czasie II wojny światowej.

Fo
t.

 F
ot

. M
ar

ek
 B

rz
ez

iń
sk

i

Prezes NIK Marian Banaś przed pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Al. Ujazdow-
skich w Warszawie. 
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W tym samy czasie przedstawiciele krakowskiej delegatury NIK złożyli wieniec na sar-
kofagu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich spoczywających na Wawelu.

NIK SKONTROLUJE INTERPOL 

Najwyższa Izba Kontroli została w wyniku konkursu audytorem zewnętrznym Inter-
polu – Międzynarodowej Organizacji Policji. Zastąpi w tej roli najwyższy organ kontroli 
z Kanady. Umowę podpisano na lata 2022–2024. – To kolejny dowód, że jesteśmy insty-
tucją niezależną i zasługującą na najwyższe zaufanie, także na arenie międzynarodowej 
– powiedział prezes NIK Marian Banaś. 

Interpol ma do dyspozycji budżet przekraczający 140 mln euro. NIK będzie sprawdzała 
zgodność sprawozdań finansowych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
Sektora Publicznego i przedstawiała raporty na ten temat Sekretarzowi Generalnemu, 
Zgromadzeniu Ogólnemu i Komitetowi Wykonawczemu Interpolu.

Międzynarodowa Organizacja Policji zrzesza niemal dwieście państw z całego świata. 
Zajmuje się m.in. zwalczaniem terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i narkotykowej.

NIK kontrolowała wcześniej m.in. Radę Europy i Europejską Agencję Badań Jądrowych 
(CERN). Obecnie prowadzi audyt w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwo-
ju (OECD). Specjaliści Izby znajdują się także w zespołach audytujących Europejską 
Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, Europejską 
Agencję Kosmiczną ESA, Pakt Północnoatlantycki oraz Europejski Instrument na rzecz 
Pokoju EPF. (red.)
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Siedziba NIK. Uroczystość składania wieńców przed tablicami upamiętniającymi twórców, preze-
sów i pracowników Izby. Na pierwszym planie prezes Marian Banaś w towarzystwie wiceprezesów 
Małgorzaty Motylow i Tadeusza Dziuby oraz członków kierownictwa NIK.
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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 1 grudnia 2021 r., wyda-
nego 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 pro-
blemów, słowa kluczowe oraz bibliografię zawierającą pozycje książkowe i artykuły z czasopism 
według schematu: w przypadku czasopisma – nazwisko autora (autorów) i imię (pierwsza litera), 
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 nazwiska autora (autorów) 
i imienia (pierwsza litera) 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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