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JAROSŁAW BERENT, RAFAŁ KUBIAK, ANNA SMĘDRA: Używanie  
przymusu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – kolizja ustaw   8

W państwach demokratycznych wolność osobista podlega ochronie prawnej. Jej 
ograniczenie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ochrony wymagają inne dobra, 
np. bezpieczeństwo lub porządek publiczny, zdrowie albo wolności i prawa innych osób. 
Do kolizji między wolnością osobistą a tymi dobrami może dojść z powodu niebezpiecznego 
zachowania osób z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego polski ustawodawca wprowadził 
przepisy pozwalające na podejmowanie interwencji w takiej sytuacji. Tej problematyce 
poświęcono ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, która w art. 18-18f reguluje 
procedury i kompetencje osób stosujących przymus. Wobec funkcjonariuszy Policji 
i innych służb porządkowych znajduje natomiast zastosowanie ustawa o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej, przewidująca odmienne środki i określająca zasady ich 
użycia. Występuje zatem kolizja między tymi aktami prawnymi. W artykule wskazano 
sporne obszary i zaproponowano zmiany legislacyjne. Omówiono też możliwość powołania 
się przez funkcjonariusza publicznego na konstrukcję stanu wyższej konieczności.

JAROSŁAW BERENT, PIOTR GAŁECKI, RAFAŁ KUBIAK, ANNA SMĘDRA:  
Zalecenia dotyczące interwencji Policji – działania wobec osób  
z zaburzeniami psychicznymi   22
Właściwe działanie i współpraca z personelem medycznym może zminimalizować 
ryzyko niepomyślnego zakończenia interwencji Policji wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Oznacza jednak konieczność zmodyfikowania typowych zasad reagowania. 
Pełne zrozumienie tych zagadnień wymagało przedstawienia w artykule takich 
kwestii, jak: pobudzenie majaczeniowe (ang. excited delirium, agitated delirium, acute 
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behavioural disturbance/disorder), uduszenia gwałtowne spowodowane uciśnięciem 
tułowia oraz zadławieniem, obchwyt szyi, szkolenia i obowiązek udzielenia pomocy 
oraz stwierdzanie zgonu. Szczegółowe zasady postępowania były już prezentowane 
przez autorów w piśmiennictwie, więc nie zostały tu powtórzone, a jedynie wskazano, 
gdzie można je odnaleźć. Natomiast wobec opublikowanego w marcu 2022 roku 
stanowiska organizacji Phisicians for Human Rights, podającego w wątpliwość excited 
delirium, omówiono szczegółowo genezę i ewolucję tego pojęcia oraz obecne przyczyny 
kwestionowania zasadności jego użycia.

PAWEŁ LIPOWSKI: Akredytacja podmiotów leczniczych  
– wybrane aspekty prawne   43
Kierujący podmiotami leczniczymi często decydują się na wdrożenie programów 
akredytacji, której celem jest potwierdzenie spełniania przez podmiot leczniczy standardów 
udzielania świadczeń zdrowotnych. Artykuł przybliża przepisy określające szczegóły 
tego procesu, zwracając uwagę na potrzebę doprecyzowania wybranych zagadnień. 
Wzbogacono go o wyniki kontroli NIK w tym obszarze oraz obserwacje autora wynikające 
z jego pracy naukowej oraz doświadczeń zawodowych. Wskazano, że z uwagi na brak 
rozwiązań legislacyjnych zapewniających właściwy, tj. oparty na transparentności i precyzji 
kryteriów przebieg procesu akredytacji, należy przyjąć, iż otrzymanie certyfikatu może nie 
przekładać się na rzeczywistą poprawę jakości usług medycznych udzielanych pacjentom 
w konkretnym podmiocie leczniczym.

USTALENIA KONTROLI NIK   56

BEATA JAKUBOWSKA, NATALIA KAJZER: Kompleksowy program  
wsparcia dla rodzin „Za życiem” – skazany na niepowodzenie   56

Celem rządowego programu było niesienie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych 
oraz zaoferowanie rozwiązań skłaniających kobiety do rezygnacji z aborcji pomimo ciężkiej 
wady płodu. Program składał się z sześciu priorytetów skierowanych do konkretnych 
grup beneficjentów. Przeznaczono na niego ponad trzy miliardy złotych, co było kwotą 
do tej pory niespotykaną. Jednak, jak wynika z ogólnopolskiej kontroli NIK, większości 
tych rozwiązań, w tym kluczowych, nie udało się wdrożyć. Autorki przybliżają ustalenia 
Izby oraz próbują zdiagnozować przyczyny niskiej efektywności programu.

URSZULA DZIEDZIC, ANDRZEJ TROJANOWSKI: Przygotowanie  
i wdrażanie rewitalizacji – brak zakładanych efektów w gminach   69

W ostatnich latach odnotowuje się rosnące zainteresowanie rewitalizacją wśród gmin 
i ich partnerów. Ma ono m.in. związek ze wsparciem oferowanym samorządom 
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w tym obszarze. Jednak zamiarom realizacji przedsięwzięć nie zawsze towarzyszy właściwe 
zrozumienie istoty procesu oraz pojęć wynikających z przepisów. NIK przeprowadziła 
dwie kontrole planowe: regionalną na Podkarpaciu, a później koordynowaną w pięciu 
województwach, którymi objęła każdy z czterech etapów procesu rewitalizacji. Artykuł 
omawia ustalenia, wskazując popełnione błędy i ich przyczyny. 

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   85 
Wyniki przekazane do publikacji w lutym i marcu 2022 r. – red.   85

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: działań zmierzających do zwiększenia kompetencji cyfrowych 
społeczeństwa; Polskiej Grupy Zbrojeniowej; systemu ratownictwa morskiego; 
funkcjonowania szkół w czasie pandemii; ochrony zabytków; programu Mieszkanie 
plus; szpitalnych oddziałów anestezjologii; funkcjonowania regionalnych laboratoriów; 
szkół rolniczych; działań promujących polską żywność; systemu egzekucji długów 
alimentacyjnych; aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych; świadczeń wychowawczych; 
rekultywacji gruntów; infrastruktury komunalnej; dziennej opieki nad osobami starszymi; 
realizacji dochodów z podatku od nieruchomości i środków transportowych.

Państwo i społeczeństwo   88

RAFAŁ BLICHARZ: Informacja jako podstawa egzystencji i rozwoju  
– pogranicza prawa   88

Cała wiedza i doświadczenie ludzkości opiera się na informacji i jej przetwarzaniu. 
Informacja steruje naszymi zachowaniami w skali mikro i makro, wpływa na wychowanie, 
relacje rodzinne, stosunki z sąsiadami oraz dalszymi osobami, steruje rynkami, stosunkami 
międzynarodowymi, w tym ekonomicznymi i politycznymi oraz wszelkimi innymi 
społecznymi. Bezpośrednio wpływa na postrzeganie świata i nas samych. Determinuje 
przekonania, wiarę, postrzeganie piękna oraz definiowanie wartości, interpretację 
rzeczywistości. Artykuł przybliża jej znaczenie w wielu dziedzinach i obszarach ludzkiej 
aktywności.

PAWEŁ WIECZOREK: Transformacja polskiego przemysłu przetwórczego 
– pandemia COVID-19 a technologia czwartej generacji   120

Pandemia COVID-19 stała się dla przedsiębiorców testem działania w bardzo 
niekorzystnych warunkach rynkowych. Celem artykułu jest analiza jej wpływu na proces 
transformacji technologicznej polskiego przemysłu przetwórczego w latach 2020–2021. 
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Omówiono: pojęcia transformacji technologicznej przemysłu oraz przemysłu 4.0; 
stopień zaawansowania przemian w krajowym przemyśle przetwórczym w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym wybuch pandemii w 2020 r.; wpływ COVID-19 
na kondycję sektora w Polsce oraz rolę technologii cyfrowych w procesie adaptacji 
przedsiębiorców do działania w warunkach pandemii; wyniki badań ankietowych 
dotyczących cyfryzacji przemysłu przetwórczego po jej wybuchu; perspektywy 
przyspieszenia procesu transformacji technologicznej polskiego przetwórstwa w okresie 
pocovidowym. Poza zakresem analizy pozostawiono wpływ agresji Rosji na Ukrainę 
i powstałe na tym tle napięcia polityczne oraz daleko idące obostrzenia w relacjach 
gospodarczych między krajami zachodnimi a Moskwą, mające wpływ na proces 
transformacji polskiego przemysłu.

Współpraca międzynarodowa   142

AGNIESZKA SERLIKOWSKA: Zapewnienie i kontrola jakości  
– system zasad, standardów i wytycznych INTOSAI   142

System standardów Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli 
od ponad pięciu lat przechodzi gruntowną reformę. Wciąż są porządkowane ramy zasad, 
standardów i wytycznych (ang. INTOSAI Framework of Professional Pronouncements, 
IFPP). Znajduje się w nich wiele odniesień do takich pojęć, jak: zapewnienie jakości 
kontroli, kontrola jakości, zarządzanie jakością i jej monitoring. W artykule odniesiono 
się do rozumienia zagadnień zapewnienia i kontroli jakości w poszczególnych zasadach, 
standardach oraz wytycznych INTOSAI, aby ostatecznie sformułować pojęcie łańcucha 
jakości, jakie wyłania się z tych dokumentów.

AGNIESZKA SERLIKOWSKA: Quality Control and Assurance System  
– INTOSAI Framework of Professional Pronouncements   154

JACEK MAZUR: Publiczne informowanie o realizacji zaleceń wynikających 
z kontroli – praktyka Izby Obrachunkowej Austrii   164

Efektywność i użyteczność działań najwyższych organów kontroli zależy w dużej mierze 
od stopnia realizacji zaleceń wynikających z kontroli. Poza trybunałami obrachunkowymi, 
NOK nie mogą do tego zobowiązać kontrolowanych, wykorzystują zatem czynniki, 
na które mają wpływ, m.in.: trafny dobór tematów kontroli, dużą wiedzę i doświadczenie 
kontrolerów czy dobrą komunikację z innymi organami państwa, obywatelami i środkami 
masowego przekazu. Izba Obrachunkowa Austrii w ostatnich latach rozwinęła system 
publicznego informowania o stanie realizacji swoich zaleceń. Artykuł wskazuje, jak wpływa 
to na ich wdrażanie.
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Trochę historii   173

DANUTA BOLIKOWSKA: Od Urzędu Obrachunkowego  
do Najwyższej Izby Kontroli Państwa – z dziejów NIK   173

Na mocy dekretu wydanego 7 lutego 1919 r. Urząd Obrachunkowy, działający od sierpnia 
1917 r. do lutego 1919 r. w Ministerstwie Skarbu, zastąpiono niezależną od rządu, 
podlegającą tylko Naczelnikowi Państwa, Najwyższą Izbą Kontroli Państwa (NIKP). 
Artykuł podejmuje próbę przedstawienia przesłanek utworzenia Urzędu, powołanego 
przez Wydział Wykonawczy Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, który stał 
się zalążkiem polskiej kontroli państwowej podczas I wojny światowej.

Z życia NIK   188
  
Zawieszone relacje z NOK Rosji i Białorusi – red.   188

Wyrażając sprzeciw wobec inwazji Rosji na Ukrainę, NIK i wiele najwyższych organów 
kontroli (NOK) zrzeszonych w organizacjach międzynarodowych oraz zarządy tych gremiów 
zawiesiły relacje z Izbą Obrachunkową Federacji Rosyjskiej, a także Komitetem Kontroli 
Państwowej Białorusi. Apel w tej sprawie wystosował na początku marca prezes NIK 
Marian Banaś.
  
Delegacja NOK Brazylii z wizytą w Izbie – red.   189

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś spotkał się z wiceprezesem Trybunału 
Obrachunkowego Federacyjnej Republiki Brazylii (TCU) Brunonem Dantasem. Rozmowy 
dotyczyły objęcia w grudniu tego roku przez TCU przewodnictwa w Zarządzie INTOSAI, 
którego członkiem jest prezes NIK. 
  
Prezes NIK na konferencji w Paryżu – red.   190

Prezes NIK Marian Banaś wziął udział w międzynarodowej konferencji pn. „Jaka 
będziesz Europo?” poświęconej przyszłości kontynentu. Wydarzenie miało miejsce 
w połowie marca, w paryskiej siedzibie Trybunału Obrachunkowego Francji. Uczestniczyli 
w niej przedstawiciele najwyższych organów kontroli (NOK), politycy, naukowcy 
oraz przedsiębiorcy. 
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Kontrola 
i audyt

Kolizja przepisów ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni 
palnej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego prowadzi do moż-
liwości kwestionowania legalności działań Policji wobec osób z zaburze-
niami psychicznymi. Taka sytuacja jest niedopuszczalna i wymaga zmian 
legislacyjnych. Nie do pomyślenia jest bowiem, aby policjant nie miał 
wskazanego jasnego sposobu postępowania, a kontrola jego działań zo-
stała oparta na niejednoznacznych przepisach w tym obszarze.

Używanie przymusu wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi

Kolizja ustaw

Aspekt aksjologiczny i ustrojowy
We współczesnych demokracjach afirma-
tywnie traktuje się wolność jako wartość, 
która stanowi podstawę państwa ukierun-
kowanego na ochronę dóbr jednostki. 

Źródeł takiego myślenia można doszu-
kiwać się w filozoficznych nurtach epoki 
oświecenia. Prezentował je m.in. J. Locke, 
który uważał, że każdy człowiek ma przy-
rodzone naturalne prawo własności, które 

RAFAŁ KUBIAK, JAROSŁAW BERENT, ANNA SMĘDRA
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obejmuje prawo do zachowania życia 
i wolności, dysponowania sobą i swym 
mieniem1. Ludzie łączą się i ustanawiają 
władzę państwową, która powinna strzec 
ich prawa do życia, wolności i mienia. 
Państwo nie może jednak tworzyć ta-
kich norm, które ograniczałyby te prawa 
podmiotowe. Nie powinno również inge-
rować „w sferę indywidualnej wolności 
osobistej”2. Zadaniem państwa jest bo-
wiem jedynie zapewnienie bezpieczeństwa 
jednostce i ochrona jej naturalnych praw, 
w tym wolności oraz przemiana tych war-
tości w prawo pozytywne, zabezpieczone 
przymusem państwowym3.

Wolność była silnie akcentowana także 
w pracach J. Benthama i J. S. Milla. Pierw-
szy przeciwstawiał się ograniczeniu wolno-
ści jednostki przez państwo, postulował, 
aby zminimalizować interwencję władz 
oraz zmniejszyć władzę rządu4. J. S. Mill 
zaś dostrzegał, że wolność może być za-
grożona także ze strony „zbiorowej mier-
ności”. Postulował więc wytyczenie wy-
raźnej granicy, która chroniłaby jednost-
kę nie tylko przed despotycznym władcą, 
ale również przed „tyranią większości”. 
Uważał, że wolność jednostki może być 
limitowana jedynie w takim zakresie, 
w jakim jej realizacja może szkodzić innym. 

1 W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski: Historia filozofii i etyki do współczesności: źródła i komentarze, 
Toruń, 2002, s. 322. 

2 H. Olszewski, M. Zmierczak: Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1993, s. 145-146.
3 H. Izdebski: Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 1995, s. 136.
4 W. Tatarkiewicz: Historia filozofii, Filozofia nowożytna do roku 1830, t. II, Warszawa 1988, s. 202.
5 H. Olszewski, M. Zmierczak: op.cit, s. 239-242; H. Izdebski, op.cit. s. 209. 
6 K. Szewczyk: Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Warszawa–Łódź, 2001, s. 126.
7 H. Izdebski, op.cit, s. 135.
8 H. Olszewski, M. Zmierczak, op.cit., s. 236-237; H. Izdebski, op.cit., s. 146. 
9 H. Izdebski, tamże, s. 177; M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej  

Polskiej, Warszawa 2008, s. 19-20. 

Państwo ma więc prawo interweniować je-
dynie wówczas, gdy realizujący swe prawo 
do wolności czyni krzywdę innym5. Rola 
państwa powinna zatem ograniczać się je-
dynie do funkcji „nocnego stróża”, który 
musi strzec, aby nikt nie pozbawiał innej 
osoby prawa do wolności6.

Orędownikiem ochrony wolności jed-
nostki był także B. Constant, który opo-
wiadał się za liberalizmem integralnym, 
obejmującym różne obszary życia (wol-
ność polityczna, gospodarcza, intelektualna 
itd.)7. Twierdził, że wolność to nie tylko 
brak przymusu i bezprawia, ale też „wol-
ność do”, a więc swoboda wyboru zawo-
du, wyrażania opinii, ochrony nietykal-
ności cielesnej. Jest ona zatem prawem 
podmiotowym, przysługującym każde-
mu obywatelowi. Konstatował, że wolność 
to „doskonała niezależność we wszystkim, 
co się odnosi do zajęć człowieka, do jego 
przedsięwzięć, do jego sfery działalności”8.

Zwolennikiem przyrodzonego jedno-
stce prawa do wolności był także I. Kant, 
który twierdził, że z wolności wywodzą 
się wszystkie pozostałe uprawnienia jed-
nostki. Prawo zaś ma pełnić funkcję regu-
latora, za pomocą którego następuje pogo-
dzenie wolności jednej osoby z wolnością 
innych. Prawo więc jest stróżem wolności9. 
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Zdaniem I. Kanta prawo powinno określać 
nakazane działania w jak najmniejszym 
zakresie, aby w ten sposób jak najmniej 
ingerować w działalność ludzi. Uważał 
także, że wolność jest jedynym prawem 
wynikającym z jego człowieczeństwa, 
wiąże się ściśle z godnością ludzką. Za-
daniem prawa jest jedynie zapewnienie 
równej wolności wszystkim osobom. Zda-
niem filozofa każdy powinien być zatem 
wolny, ale jednocześnie odpowiedzialny 
za swe postępowanie, w tym za zbudowa-
nie wspólnoty10.

Poglądy te stały się ideowym impul-
sem wielkich rewolucji XIX w. i do dziś 
odgrywają ważną rolę w państwach de-
mokratycznych. Znalazły wyraz również 
w polskim systemie prawnym, w któ-
rym wolność została podniesiona do rangi 
konstytucyjnej. Zgodnie bowiem z art. 31 
ust. 1 Konstytucji RP wolność człowieka 
podlega ochronie prawnej. Jej ustęp drugi 
zobowiązuje szanować wolności i prawa 
innych oraz zakazuje zmuszania do czy-
nienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 
Warto odnotować, że prawo do wolności 
zostało umieszczone w Konstytucji przed 
innymi prawami osobistymi, a zwłasz-
cza prawem do życia (art. 38) i prawem 
do ochrony zdrowia (art. 68). Można stąd 
wnioskować o jego priorytetowym zna-
czeniu. Jak bowiem pisał W. Daszkiewicz: 
„wolność osobista należy do dóbr, które 

10 M. Szyszkowska: Zarys filozofii prawa, Białystok 2000, s. 142 i n. 
11 W. Daszkiewicz: Konstytucyjne gwarancje wolności osobistej. Rozważania de lege ferenda, „Ruch Praw. 

Ekon. Socjol.” nr 2/1989, s. 1.
12 Sygn. akt: V CK 328/02, LEX nr 602318. 
13 W. Daszkiewicz, op.cit., s. 1.
14 Dz.U. z 1993 r. nr 61 poz. 284, z późn. zm. 
15 R. Tymiński: Glosa do postanowienia z dnia 27 października 2005 r., III CK 155/05, „Prz. Sąd.” nr 3/2008, s. 117.

w historii konstytucjonalizmu zaliczano 
do praw podstawowych jednostki, dekla-
rowanych i chronionych przez ustawy za-
sadnicze”11. Zwrócił na to uwagę Sąd Naj-
wyższy, który w wyroku z 9 października 
2003 r. wskazał, że zasada wolności czło-
wieka wyrażona w art. 31 ust. 1 i 2 Kon-
stytucji RP, „stanowi klauzulę generalną 
określającą sposób i kierunek interpretacji 
całego systemu norm konstytucyjnych”12. 
Ponadto prawo do samostanowienia wy-
wodzi się również z art. 47 Konstytucji 
RP, który statuuje uprawnienie do decy-
dowania o swoim życiu osobistym. Takie 
znaczenie wolności zostało ukształtowa-
ne na podstawie regulacji pochodzących 
z okresu rewolucji francuskiej (przede 
wszystkim Deklaracji Praw Człowieka 
i Obywatela z 1789 r.), które postulo-
wały możliwość czynienia wszystkiego, 
co nie szkodzi innym. Ustawowe ograni-
czenia wolności mogą zaś być wprowa-
dzone tylko wówczas, jeśli dane zacho-
wanie byłoby szkodliwe dla społeczeń-
stwa13. Współcześnie takie rozumienie 
wolności jest wyartykułowane w wielu 
aktach międzynarodowych, z Konwencją 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności na czele14. W literaturze 
zaś wskazuje się, że w demokratycznym 
państwie prawnym wolność człowieka 
jest dobrem, które wymaga szczególnej 
ochrony15.
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Mimo że wolność stanowi tak ważne 
dobro, nie ma wymiaru bezwzględne-
go. Mogą bowiem istnieć inne wartości, 
cenniejsze, dla ochrony których koniecz-
ne będzie poświęcenie wolności. Polski 
ustrojodawca dopuszcza więc możliwość 
ograniczenia konstytucyjnych praw i wol-
ności. Określa jednak przesłanki, których 
wystąpienie warunkuje takie ograniczenie. 
Zostały one ujęte w art. 31 ust. 3 Konsty-
tucji RP, który statuuje tzw. zasadę propor-
cjonalności. W myśl tego przepisu ograni-
czenia w korzystaniu z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane 
tylko w ustawie i jedynie wówczas, gdy 
są konieczne w demokratycznym państwie 
dla jego bezpieczeństwa lub porządku pu-
blicznego, bądź dla ochrony środowiska, 
zdrowia i moralności publicznej, albo wol-
ności i praw innych osób. Nie mogą one na-
ruszać istoty wolności i praw. W literaturze 
wyjaśnia się, że zasada ta jest adresowana 
zarówno do organów stanowiących prawo, 
jak i je stosujących, jeśli „podejmują roz-
strzygnięcia ograniczające wolności i prawa 
konstytucyjne”16. W kontekście wolności 

16 P. Tuleja [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, s. 116. 
17 Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego do katalogu tych dóbr zalicza się m.in. wolność zarówno w sensie 

fizycznym, czyli poruszania się, jak i wolność od przymusu psychicznego. W piśmiennictwie wyjaśnia się 
zatem, że „wolność polega na możliwości podejmowania samodzielnej decyzji wyłącznie przez sam pod-
miot, czyli autonomicznie, bez oddziaływania na niego czy w ogóle nie licząc się z jego zdaniem” (S. Kalus 
[w:] M. Handas, M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz t. I, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa 2018, 
s. 110). Ponadto dobrem osobistym jest zdrowie, z ochrony którego wyprowadza się także zakaz narusza-
nia nietykalności cielesnej. Formą pogwałcenia tego dobra może być np. szarpanie, popychanie, uciskanie. 
Takie formy może przybrać stosowanie przymusu przez funkcjonariuszy. 

18 W literaturze wskazuje się, że przedmiotem ochrony tego przestępstwa jest tak zwana wolność lokomocyj-
na, czyli wolność poruszania się, przemieszczania się i wyboru miejsca przebywania, wolność w znaczeniu 
swobody ruchów i możliwości zmiany miejsca przebywania (M. Mozgawa [w:] J. Warylewski (red.), System 
prawa karnego, t. 10, Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, Warszawa 2012, s. 347-348 i lit. tam 
podana). Podobnie zagadnienie to postrzegane jest w judykaturze. Egzemplifikując można przywołać „wy-
rok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt: II AKa 68/05, KZS 2006/4/63, 
w którym Sąd wyjaśnił, że przedmiotem ochrony art. 189 k.k. jest zaktualizowana wola w zakresie porusza-
nia się i potencjalna hipotetyczna wola zmiany miejsca przebywania”.

znajdzie ona zatem zastosowanie zarów-
no w procesie prawodawczym, tj. w toku 
wprowadzania rozwiązań prawnych ogra-
niczających wolność, jak i w sferze sto-
sowania instrumentów przewidzianych 
prawem, a skutkujących faktycznym po-
zbawieniem wolności. Wkroczenie w sferę 
wolności może zaś nastąpić w chwili użycia 
przymusu przez funkcjonariusza, w tym 
wobec osoby z zaburzeniami psychiczny-
mi. Może on polegać m.in. na przytrzy-
maniu lub obezwładnieniu człowieka. 
Dochodzi zatem do naruszenia wolno-
ści zarówno w rozumieniu komunikacyj-
nym (czyli w zakresie swobody poruszania 
się, wykonywania ruchów), jak w sferze 
psychicznej. Takie postępowanie może 
zaś być uznane w ujęciu cywilistycznym 
za naruszenie dóbr osobistych17. Z kolei 
w ujęciu karnoprawnym zastosowanie 
przez funkcjonariusza przymusu może 
prowadzić do wyczerpania znamion róż-
nych typów rodzajowych czynów zabro-
nionych, a w szczególności występku 
pozbawienia wolności (art. 189 k.k.18),  
zmuszania do określonego zachowania 
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(art. 191 k.k.19) oraz naruszenia nietykal-
ności cielesnej (art. 217 k.k.20), a nawet 
czynów godzących w zdrowie (spowodo-
wanie uszczerbku na zdrowiu – art. 156 
i 157 k.k.).

Wolność, w tym w sferze psychicznej, 
jest zatem silnie chroniona. Jej naruszenie 
może być dopuszczalne tylko wówczas, 
gdy w sensie abstrakcyjnym zaistnieje po-
trzeba ochrony innych cenniejszych dóbr, 
a in concreto zastosowane środki będą 
adekwatne i proporcjonalne. Pogwałce-
nie konstytucyjnie pojmowanej wolności 
może zatem nastąpić jedynie w granicach 
którejś z klauzul limitacyjnych, wymie-
nionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 
W kontekście stosowania przymusu wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi takim 
uzasadnieniem może być konieczność 
ochrony bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, bądź zdrowia lub wolno-
ści i praw innych osób. Przez pryzmat 
tych klauzul należy zatem odczytywać 

19 W piśmiennictwie wyjaśnia się, że przepis ten chroni wolność wyboru postępowania, czyli swobodę jednostki 
w wyborze zachowania zgodnie z jej wolą. Przy czym chodzi zarówno o ochronę w sferze działań prawnych, 
jak i działań czysto fizycznych (np. poruszania się, wykonywania określonych czynności bądź pozostania 
w danym miejscu); J. Wojciechowska [w:] B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska: Przestępstwa przeciwko 
wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. 
Rozdziały XXIII, XXIV, XXV i XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001, s. 41 i lit. tam podana.

20 Komentatorzy tego przepisu wskazują, że przedmiotem ochrony omawianego występku jest wolność każ-
dego człowieka przed niechcianym naruszeniem sfery jego cielesności, przed dotykaniem przez inne osoby 
wbrew woli pokrzywdzonego; J. Raglewski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz 
LEX, t. II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2013, s. 936. W podobnym duchu wypowiedział się Sąd 
Najwyższy, który w wyroku z 23.5.2019, (sygn. akt: III KK 110/18, LEX nr 2683370) wyjaśnił, że „przed-
miotem ochrony występku z art. 217 k.k. jest nietykalność cielesna człowieka, która jednocześnie mieści 
się w szerokim katalogu dóbr osobistych i jest rozumiana jako wolność od fizycznych oddziaływań na ciało 
ludzkie oraz wolność od niepożądanych doznań”.

21 Wyszczególnienie takie jest wskazywane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Dla przykładu można 
przywołać wyrok z 12.2.2015 (sygn. akt: SK 70/13, OTK-A 2015/2/14), w którym Trybunał poinstruował, 
że „ocena zarzutu braku proporcjonalności wymaga udzielenia odpowiedzi na trzy pytania dotyczące anali-
zowanej normy: 1) czy jest ona w stanie doprowadzić do zamierzonych przez ustawodawcę skutków (przy-
datność normy); 2) czy jest ona niezbędna (konieczna) dla ochrony interesu publicznego, z którym jest po-
wiązana (konieczność podjęcia przez ustawodawcę działania); 3) czy jej efekty pozostają w odpowiedniej 
proporcji do nałożonych przez nią na obywatela ciężarów lub ograniczeń (proporcjonalność sensu stricto)”. 

regulacje prawne pozwalające na stoso-
wanie takiego przymusu oraz zakreśla-
jące jego granice. Ponadto pomocne dla 
prawidłowego zdekodowania tych norm, 
zwłaszcza przez podmiot stosujący przy-
mus, w tym funkcjonariusza, mogą być 
zasady opracowane na kanwie podanego 
przepisu konstytucyjnego. Wskazuje się 
bowiem, że można z niego wyprowadzić 
trzy kryteria, za pomocą których doko-
nuje się testu konstytucyjności danych 
rozwiązań prawnych, tj. kryteria: przy-
datności, niezbędności i proporcjonalności 
sensu stricto21. Zagadnienie to ma szcze-
gólne znaczenie w wypadku stosowania 
przymusu wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Jak bowiem podnosi się 
w literaturze, użycie przymusu bezpo-
średniego w stosunku do takich osób jest 
najbardziej drastyczną formą „pogwałcenia 
nietykalności osobistej i cielesnej pacjen-
tów psychiatrycznych”. Dodaje się ponad-
to, że jest on „dotkliwie odczuwany nie 
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tylko przez pacjentów, lecz również przez 
personel bezpośrednio uczestniczący w tej 
formie postępowania”22. Toteż przesłanki 
i zasady jego użycia powinny być precy-
zyjnie określone w ustawie, a ograniczenia 
wolności osób, wobec których stosowany 
jest przymus, muszą być zgodne ze wspo-
mnianymi zasadami wyprowadzanymi 
z zasady proporcjonalności proklamowanej 
w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W lite-
raturze podnosi się zatem, że „kontrola 
stosowania tego rodzaju środka musi być 
bardzo ścisła. Leży to zarówno w interesie 
chorych, jak i lekarzy, którzy mogą być 
podejrzewani o nadużywanie przymusu 
bezpośredniego”23.

Niestety obowiązujący w Polsce stan 
prawny nie jest w tym obszarze zadawa-
lający. Istnieją bowiem dwie podstawy 
prawne, według których możliwe jest 
zastosowanie takiego przymusu w sto-
sunku do osób wykazujących zaburzenia 
psychiczne: regulacje poświęcone ochro-
nie zdrowia psychicznego oraz służące 
ochronie ogólnie rozumianego porząd-
ku publicznego. Ich cele są zatem inne 
i dlatego przewidziano w nich odrębne 
środki przymusu, przesłanki jego użycia 
oraz inny krąg podmiotów uprawnionych 
do stosowania tych środków. Kontrowersje 
te zostaną przedstawione w dalszej części 
opracowania.

22 S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 1997, s. 109-110. 
23 P. Gałecki, K. Bobińska [w:] P. Gałecki, K. Bobińska, K. Eichstaedt: Ustawa o ochronie zdrowia psychiczne-

go. Komentarz, Warszawa 2016, s. 123. 
24 Dz.U. z 2019 r. poz. 2418, zwana dalej „ustawą o środkach przymusu”.
25 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, druk 

nr 1140, dostępny na stronie internetowej pod adresem: <https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.
xsp?nr=1140>, (dostęp 22.1.2022). 

26 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.3.2010, sygn. akt: akt U 5/07, OTK-A 2010/3/20; wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 17.5.2012, sygn. akt: K 10/11, OTK-A 2012/5/51.

Kolizja ustaw
Jak wspomniano, możliwość stosowania 
przymusu wobec osób z zaburzeniami psy-
chicznymi wynika z dwóch ustaw. Jeśli 
przymusu używają funkcjonariusze Po-
licji i innych służb oraz agencji – znajdu-
je zastosowanie ustawa z 24 maja 2013 r. 
o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej24. Z uzasadnienia projektu 
ustawy wynika, że jej celem było uregu-
lowanie „w akcie rangi ustawowej kata-
logu środków przymusu bezpośredniego, 
używanych lub wykorzystywanych przez 
uprawnione podmioty, przypadków ich 
używania lub wykorzystywania, a także 
używania lub wykorzystywania broni pal-
nej, zasad używania lub wykorzystywa-
nia środków przymusu bezpośredniego 
i broni palnej, postępowania przed i po ich 
użyciu lub wykorzystaniu, jak również 
dokumentowania tego używania lub wy-
korzystywania przez uprawnione do tego 
podmioty”25. Ustawę przyjęto w związku 
z orzecznictwem Trybunału Konstytucyj-
nego, który zakwestionował wcześniejsze 
akty prawne określające wykazy środków 
przymusu i regulujące zasady ich stoso-
wania. W judykatach tych podnoszono, 
że przepisy nie spełniały przesłanek za-
sady proporcjonalności ujętej w art. 31 
ust. 3 Konstytucji RP26. Można zatem 
przyjąć, że ratio legis tej ustawy było 
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wprowadzenie takiego zespołu środków 
przymusu i reguł jego użycia, które z jed-
nej strony będą adekwatne do potrzeb 
określonych służb i agencji (np. Policji), 
a w szczególności ochrony bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, zdrowia i życia 
obywateli, zapobiegania przestępstwom 
i wykrywania ich sprawców27, a z drugiej 
limitowanie posługiwania się nimi w tro-
sce o poszanowanie konstytucyjnie chro-
nionej wolności jednostki.

W art. 11 ustawy określono przypadki, 
w których mogą być użyte środki przy-
musu, a w art. 12 wymieniono ich ro-
dzaje. W dalszej części ustawy opisano 
reguły użycia poszczególnych rodzajów 
tych środków oraz ogólne zasady, któ-
rymi powinien kierować się funkcjona-
riusz sięgając po nie. Ustawa dopuszcza 
m.in. możliwość użycia siły fizycznej 
w postaci technik transportowych, obro-
ny, ataku oraz obezwładnienia. To ostatnie 
pojęcie zostało objaśnione w art. 2 pkt 4 
ustawy i oznacza pozbawienie swobody 
ruchów lub spowodowanie odwracal-
nej, krótkotrwałej dysfunkcji kończyn 
lub zmysłów w celu wyeliminowania za-
grożenia ze strony osoby lub zwierzęcia 
lub przełamania oporu osoby niepodpo-
rządkowującej się poleceniom wydawa-
nym na podstawie prawa.

W myśl art. 3 pkt 4 ustawy jej postano-
wień nie stosuje się jednak do przymusu 
bezpośredniego, o którym mowa w ustawie 
z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

27 Por. art. 1 ust. 2 ustawy z 6.4.1990 o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.).
28 Dz.U. z 2020 r. poz. 685.
29 Dz.U. poz. 2459.
30 P. Gałecki, K. Bobińska [w:] P. Gałecki, K. Bobińska, K. Eichstaedt, Ustawa…, op.cit., s. 124.

psychicznego28. W akcie tym problematyce 
środków przymusu bezpośredniego poświę-
cono art. 18-18f. Regulację tę uzupełnia akt 
wykonawczy, którym jest obecnie rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 
2018 r. w sprawie stosowania przymusu 
bezpośredniego wobec osoby z zaburzenia-
mi psychicznymi29. Według art. 18 ust. 1 
ustawy, przymus bezpośredni może być 
zastosowany wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi, przy wykonywaniu prze-
widzianych w niej czynności. Material-
nym uzasadnieniem użycia przymusu jest 
m.in. dopuszczanie się przez takie osoby 
zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu wła-
snemu lub innej osoby lub bezpieczeństwu 
powszechnemu. Ponadto można go zastoso-
wać, jeśli w sposób gwałtowny niszczą one 
lub uszkadzają przedmioty znajdujące się 
w ich otoczeniu. W piśmiennictwie podnosi 
się, że zastosowanie przymusu według prze-
pisów tej ustawy jest „interwencją terapeu-
tyczną służącą leczeniu chorego, a zwłaszcza 
pomocy w odzyskaniu przez niego zdolności 
samokontroli”30. Ratio legis tego unormo-
wania jest zatem inne niż leżące u podstaw 
ustawy o środkach przymusu bezpośred-
niego i broni palnej. Położenie akcentu 
na aspekt terapeutyczny poskutkowało 
odmiennym katalogiem środków przymu-
su oraz trybem jego zastosowania. Usta-
wa wymienia kilka sposobów przymusu 
bezpośredniego, tj. przytrzymanie, przy-
musowe podanie leków, unieruchomienie 
i izolację. Pojęcia te zostały zdefiniowane 
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w art. 3 ust. 6 ustawy31. Przy czym o za-
stosowaniu tych środków decyduje zasad-
niczo lekarz, a wyjątkowo podczas udzie-
lenia pomocy przez zespół ratownictwa 
medycznego, gdy nie można uzyskać jego 
decyzji, kierujący akcją prowadzenia me-
dycznych czynności ratunkowych, który 
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić 
o tym dyspozytora medycznego. Przepisy 
te nie uprawniają zatem do podejmowa-
nia decyzji o zastosowaniu wspomnianych 
środków przez funkcjonariuszy Policji i in-
nych służb porządkowych. Jedynie w myśl 
art. 18 ust. 9 ustawy, na żądanie lekarza 
oraz kierującego akcją prowadzenia me-
dycznych czynności ratunkowych, Policja 
jest zobowiązana do udzielenia pomocy. 
Ustawa nie wskazuje jednak, na czym mia-
łaby ona polegać oraz, czy funkcjonariusze 
mogą użyć środków przymusu, o których 
mowa w tej ustawie. Biorąc pod uwagę dal-
szą część omawianej regulacji można przy-
jąć, że środki w niej wskazane nie mogą być 
używane przez funkcjonariuszy Policji, gdyż 
ze względu na ich specyfikę (np. podanie 
leku) zastosowanie środków jest zastrze-
żone dla pracowników medycznych, ewen-
tualnie dla innych osób, o których mowa 
w art. 18c ust. 3 ustawy.

Do stosowania przymusu przez funk-
cjonariuszy nie daje dostatecznych pod-
staw również art. 46a ustawy. Co prawda 
dopuszcza on możliwość użycia środków 

31 Przytrzymanie oznacza doraźne, krótkotrwałe unieruchomienie osoby z użyciem siły fizycznej, jest to więc 
pojęcie zbieżne z terminem obezwładnienie, o którym mowa w ustawie o środkach przymusu. Przymusowe 
zastosowanie leków to doraźne lub przewidziane w planie postępowania leczniczego wprowadzenie leków 
do organizmu osoby bez jej zgody. Unieruchomienie polega na obezwładnieniu osoby z użyciem pasów, 
uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa. Izolacja to umieszczenie osoby pojedynczo, w za-
mkniętym i odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu.

32 P. Gałecki, K. Bobińska [w:] P. Gałecki, K. Bobińska, K. Eichstaedt, op.cit., s. 229-230.

przymusu przewidzianych w innych prze-
pisach (np. w powołanej ustawie o środ-
kach przymusu), ale tylko wtedy, gdy środ-
ki wymienione w ustawie o ochronie 
zdrowia psychicznego zostały uprzednio 
zastosowane i okazały się bezskuteczne, 
bądź gdy ich zastosowanie byłoby niece-
lowe (zasada subsydiarności). Ponadto 
unormowanie to ma zawężony zakres, 
gdyż dotyczy jedynie czynności koniecz-
nych do wykonywania postanowień są-
dowych o przyjęciu do domu pomocy 
społecznej lub szpitala psychiatrycznego. 
Wówczas zatrzymanie i przymusowe do-
prowadzenie osób skierowanych do takich 
placówek następuje przez Policję. Jednak-
że komentatorzy tego przepisu podnoszą, 
że Policja nie może samodzielnie doko-
nywać tych czynności, lecz zatrzymanie 
i przymusowe doprowadzenie osoby cho-
rej psychicznie lub upośledzonej umysło-
wo, wobec której wydano postanowienie 
o przyjęciu do domu pomocy społecznej, 
może być zrealizowane jedynie w obec-
ności lekarza, pielęgniarki lub zespołu ra-
townictwa medycznego32. Regulacja ta nie 
ma zatem uniwersalnego zastosowania i nie 
może być podstawą do użycia przymusu 
we wszystkich przypadkach, o których 
mowa w art. 18 ustawy.

Z omawianego stanu prawnego wynika 
kolizja aktów prawnych, z których ustawa 
o ochronie zdrowia psychicznego stanowi 
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lex specialis wobec ustawy o środkach 
przymusu. Oznacza to, że jeśli zachodzą 
przesłanki opisane w ustawie o ochronie 
zdrowia psychicznego, należy zastosować 
przymus bezpośredni według art. 18 i nast. 
tej ustawy. Jak zaś wspomniano, funkcjo-
nariusze Policji w myśl tego unormowania 
nie mogą ani decydować o użyciu takie-
go przymusu, ani też go stosować. Ponad-
to warunkiem sięgnięcia po tę regulację 
jest stwierdzenie, że osoba, wobec któ-
rej ma być użyty przymus, ma zaburzenia 
psychiczne. Takiego ustalenia nie może 
jednak samodzielnie dokonać policjant.

Można zatem przyjąć, że dopóki oko-
liczność ta nie zostanie ustalona przez per-
sonel medyczny, funkcjonariusz Policji 
jest uprawniony do stosowania środków 
przymusu przewidzianych w ustawie 
o środkach przymusu i na zasadach w niej 
opisanych. Dokonując wyboru środka 
oraz sposobu jego zastosowania powinien 
zatem kierować się konstytucyjną zasadą 
proporcjonalności (i subzasadami z niej wy-
wiedzionymi), która jest uszczegółowio-
na w ustawie, a zatem przede wszystkim:
1. Zasadą konieczności – w myśl art. 6 
ustawy środków przymusu używa się 
lub wykorzystuje się je w sposób nie-
zbędny do osiągnięcia celów tego użycia 
lub wykorzystania. Policjant powinien 
więc wybrać taki środek, który będzie 
wystarczający do osiągnięcia założonego 
celu, ale jednocześnie najmniej dolegliwy 
i uciążliwy dla osoby, wobec której ma być 
zastosowany. Jak bowiem stanowi art. 7 

33 Stanowisko takie zaprezentował Trybunał Konstytucyjny m.in. w wyroku z 25.7.2013 (sygn. akt: P 56/11, 
OTK-A 2013/6/85), w którym orzekł, że „im cenniejsze jest dobro ograniczane i wyższy jest stopień tego ogra-
niczenia, tym cenniejsza musi być wartość uzasadniająca ograniczenia”.

ustawy, środków tych używa się lub wy-
korzystuje się je w sposób wyrządzający 
możliwie najmniejszą szkodę. Ponadto 
należy zaniechać ich stosowania, gdy cel 
ich użycia lub wykorzystania został osią-
gnięty. Można przyjąć, że w wypadku osób 
z zaburzeniami psychicznymi odstąpie-
nie od stosowania omawianych środków 
nastąpi również wówczas, gdy na miejsce 
zdarzenia przybędzie personel medycz-
ny, który podejmie działania w trybie 
art. 18 i nast. ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego. Na zasadzie specjalności 
postanowienia tej ustawy cofną bowiem 
uprawnienia funkcjonariuszy, wynikające 
z ustawy o środkach przymusu bezpośred-
niego i broni palnej. Funkcjonariusze będą 
zatem mogli kontynuować swe czynno-
ści jedynie na zasadach przewidzianych 
w art. 18 ust. 9 ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego, tj. gdy z żądaniem udziele-
nia pomocy wystąpi lekarz, pielęgniarka 
lub kierujący akcją prowadzenia medycz-
nych czynności ratunkowych;
2. Zasada adekwatności do potrzeb i pro-
porcjonalności – reguła ta wynika z art. 6 
ust. 1 ustawy, który nakazuje używać 
lub wykorzystywać środki proporcjonal-
nie do stopnia zagrożenia. Warto jednak 
zauważyć, że z orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego wynika, iż proporcja 
ta nie tylko odnosi się do poziomu niebez-
pieczeństwa powodowanego przez osobę, 
ale również wagi jej dóbr. Czym są one 
cenniejsze, tym ostrożniej należy stoso-
wać dane środki33. Wyrazem tej reguły 
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na podstawie ustawy jest jej art. 7 ust. 3, 
który stanowi, że środków przymusu bez-
pośredniego używa się lub wykorzystuje się 
je z zachowaniem szczególnej ostrożności, 
uwzględniając ich właściwości, które mogą 
stanowić zagrożenie życia lub zdrowia 
uprawnionego lub innej osoby.

Stosowanie 
stanu wyższej konieczności
Kontrowersyjne jest natomiast powołanie 
się w takich okolicznościach na konstruk-
cję stanu wyższej konieczności, znaną 
zarówno prawu cywilnemu (art. 424 
k.c.), jak i prawu karnemu (art. 26 k.k.). 
W doktrynie karnoprawnej nie ma bo-
wiem zgodności poglądów co do tego, 
czy funkcjonariusz publiczny, w tym po-
licjant, może korzystać z tych rozwią-
zań. Można bowiem spotkać się z takim 
stanowiskiem, że funkcjonariusze mogą 
działać jedynie w granicach nadanych 
im uprawnień, co wynika z art. 7 i 31 
ust. 3 Konstytucji RP. Przepisy te stano-
wią gwarancję przyznaną obywatelowi, 
że jego prawa i wolności mogą być ograni-
czone przez funkcjonariusza publicznego 
jedynie w konkretnie, ustawowo okre-
ślonych okolicznościach, po spełnieniu 

34 P. Daniluk: Stan wyższej konieczności jako podstawa legalności działań funkcjonariuszy organów władzy pu-
blicznej, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 1/2007, s. 41-52; P. Daniluk [w:] R. A. Stefański (red.), Kodeks 
karny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 265; M. Pieszczek: Wyłączenie bezprawności przekroczenia uprawnień 
lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego na podstawie kodeksowych okoliczno-
ści wyłączających bezprawność, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 4/2019, s. 13-22; J. Lachowski: Stan 
wyższej konieczności w polskim prawie karnym, Warszawa 2005, s. 49-50.

35 A. Zoll [w:] W. Wróbel (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz do art. 1-52, wyd. V, 
Warszawa 2016, s. 584.

36 Wyrok Sądu Najwyższego z 17.1.2013 (sygn. akt: V KK 99/12, OSNKW 2013/5/44); wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 30.9.2008 (sygn. akt: K 44/07, OTK-A 2008/7/126).

37 J. Kulesza: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. V KK 99/12, „Prokuratura 
i Prawo” nr 4/2014, s. 178.

przesłanek materialnych i formalnych, 
ujętych w przepisach kompetencyjnych. 
Możliwość powołania się na stan wyższej 
konieczności „rozluźniałaby” zaś te gwa-
rancje. Ze względu na dość ocenne prze-
słanki tej konstrukcji obywatel pozosta-
wałby w niepewności, kiedy funkcjona-
riusz może wkroczyć w sferę jego dóbr. 
Rozwiązanie byłoby zaś sprzeczne z zasa-
dami demokratycznego państwa prawa34. 

Są jednak przedstawiciele doktryny, któ-
rzy dopuszczają możliwość skorzystania 
z omawianej konstrukcji35. Podobne za-
patrywania można znaleźć także w wy-
powiedziach judykatury36. Nawiązując 
do tych judykatów w piśmiennictwie do-
puszcza się zastosowanie przedstawianej 
konstrukcji w wypadku, gdy występuje 
luka prawna, nie ma regulacji określają-
cych postępowanie funkcjonariusza pu-
blicznego w danych okolicznościach37. 
Nie ulega zatem wątpliwości, że w sytu-
acji, gdy przepisy jednoznacznie określają 
przesłanki i sposób postępowania funk-
cjonariusza publicznego, może on podej-
mować swe działania wyłącznie w tak 
zakreślonych granicach. Jeśli jednak bra-
kuje stosownej regulacji, wydaje się do-
puszczalne podjęcie przez niego nawet 



18 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Rafał Kubiak, Jarosław Berent, Anna Smędra

czynności naruszających dobra innych 
osób, z powołaniem się na stan wyższej 
konieczności. Przeciwna interpretacja by-
łaby trudna do przyjęcia, gdyż funkcjona-
riusz publiczny, w szczególności policjant, 
jest predysponowany do ochrony dóbr. 
W sytuacji zagrożenia powinien więc po-
siadać instrumenty pozwalające na jego 
zażegnanie. Odmówienie możliwości 
powołania się w takiej sytuacji na stan 
wyższej konieczności stawiałoby funkcjo-
nariusza w gorszej sytuacji niż zwykłego 
obywatela, który – co oczywiste – może 
skorzystać z tej konstrukcji. Obrazowo 
ujmując kwestię, obywatel mógłby przy-
trzymać i obezwładnić osobę z zaburze-
niami psychicznymi, która swym zacho-
waniem zagraża życiu lub zdrowiu innych 
osób, a funkcjonariusz Policji musiałby 
poniechać takiej interwencji i biernie 
oczekiwać na przybycie odpowiednich 
pracowników medycznych. Względy uty-
litarne przemawiają zatem za umożliwie-
niem skorzystania w omawianej sytuacji 
z konstrukcji stanu wyższej konieczności.

Należy jednak pamiętać, że do uwol-
nienia się od odpowiedzialności koniecz-
ne jest spełnienie pewnych warunków. 
Po pierwsze, musi wystąpić kolizja dóbr, 
której rozstrzygnięcie wymaga narażenia/
naruszenie jednego z nich. Nie ma zatem 
innej możliwości uchronienia jednego 
z tych dóbr, np. przytrzymanie osoby z za-
burzeniami psychicznymi jest konieczne, 
aby uniemożliwić jej atak na inne osoby. 
Po drugie, wartość dobra poświęcanego 
zasadniczo powinna być niższa niż dobra 
ratowanego (można zatem np. poświęcić 
nietykalność cielesną i wolność, w sensie 
komunikacyjnym, osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, jeśli jest to konieczne, żeby 

chronić życie lub zdrowie innych osób). 
Naturalnie musi wystąpić bezpośrednie 
i rzeczywiste zagrożenie dla tych dóbr. 
Funkcjonariusz Policji powinien też za-
stosować sposób powstrzymania osoby 
z zaburzeniami psychicznymi jak naj-
mniej ingerujący w jej dobra i niepowo-
dujący dla niej dolegliwości, a jednocze-
śnie konieczny do skutecznej interwen-
cji. Działania te mogą być podejmowane 
tylko do momentu przybycia na miejsce 
zespołu ratownictwa medycznego. Wów-
czas bowiem osoba kierująca akcją pro-
wadzenia medycznych czynności ratun-
kowych podejmuje czynności zgodnie 
z ustawą o ochronie zdrowia psychicz-
nego, a w szczególności zdecyduje o uży-
ciu środków przymusu przewidzianych 
w tej ustawie.

Konkluzje
Reasumując, należy podkreślić, że oma-
wiane regulacje nie są klarowne i mogą 
budzić wątpliwości w zakresie stosowa-
nia wspomnianych środków. Nie wyni-
ka z nich bowiem jednoznacznie, jakie 
uprawnienia posiada funkcjonariusz 
Policji wobec osób, u których wystę-
pują zaburzenia psychiczne a doraź-
nie nie można zastosować procedur 
przewidzianych w art. 18 i nast. usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego 
(np. czy możliwe jest użycie kajdanek). 
Konieczne jest więc uporządkowanie 
tej materii przez wprowadzenie do usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego 
(w bloku przepisów dotyczących przy-
musu bezpośredniego, tj. art. 18-18f) 
unormowania jednoznacznie opisują-
cego postępowanie funkcjonariuszy 
Policji i innych służb porządkowych 
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do momentu przybycia zespołu ratow-
nictwa medycznego.

W naszym opracowaniu z 2018 r.38 
i przypomnianym obecnie napisali-
śmy39: „Jak zatem powinni zachować 
się funkcjonariusze, jeżeli pogodzenie 
obu ustaw jest problematyczne? Sposób 
postępowania, który z medycznego i tak-
tycznego punktu widzenia byłby najlep-
szy w takiej sytuacji, może zostać oce-
niony później jako niezgodny z prawem 
ze wszystkimi tego skutkami. Stąd po-
zostaje tylko każdorazowe odwołanie się 
do zdrowego rozsądku policjantów przy 
doborze sposobu działania przy takich 
interwencjach. Jednocześnie apelujemy 
o podjęcie jak najszybszych działań le-
gislacyjnych mających na celu pogodze-
nie obu ustaw. Niedopuszczalna jest bo-
wiem sytuacja, kiedy policjant podczas 
tak trudnej interwencji nie ma wskaza-
nego jasnego sposobu działania, gdyż nie-
zależnie od tego, co zrobi, może to być 

38 A. Smędra, J. Berent, D. Bartnicki: Excited delirium [w:] J. Gil (red.), Interwencje wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn. Teoretyczno-praktyczny poradnik. 
Szkoła Policji w Słupsku, 2018, s.73-79.

39 J. Berent, D. Bartnicki, A. Smędra: Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, „Gazeta Policyjna” 
11/2021, s. 26-28; A. Smędra, J. Berent, D. Bartnicki: Excited delirium [w:] J. Gil (red.), Interwencje wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn. Teoretyczno-
-praktyczny poradnik. Wydanie II poprawione. Szkoła Policji w Słupsku, 2021, s.69-74.

uznane później za bezprawne”. Twier-
dzenia te podtrzymujemy.
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ABSTRACT
Constraints Applied to Persons with Mental Disorders – Conflicting Legal Acts
In democratic states of law, personal freedom is legally protected, and in Poland it is 
guaranteed in the constitution. Limitations on freedom are allowed only in excep-
tional cases, when it necessary to protect other valuable interests. Limitations can be 
justified on the basis of the need to protect safety or public order, health or freedom, 
and the rights of other persons. A collision between freedom and such interests can 
occur in the case of dangerous behaviours of persons with mental disorders. That is 
why the Polish legislator has introduced legal norms that allow for interference in such 
a situation. The issue is discussed in the act on the protection of mental health which 
in Articles 18–18f regulates the binding procedures and the competence of persons 
who apply constraints. However, the act on direct coercive measures and firearms is 
binding for officers of the police and other services, which provides for different coer-
cive measures and sets forth the rules for their application. Therefore a collision occurs 
between these two acts of law. In their article, the authors present the colliding areas 
and propose ways to solve the issues stemming from these collisions. The possibility 
for an officer to refer to the state of necessity has been also discussed.
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W interwencje Policji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi wpisa-
na jest nieprzewidywalność, ale właściwe działanie i współpraca z per-
sonelem medycznym może zminimalizować ryzyko niepomyślnego 
zakończenia, co  jednak wymaga zmodyfikowania typowych zasad re-
agowania. Pełne zrozumienie tytułowych zagadnień wymaga przedsta-
wienia także kilku dodatkowych kwestii, takich jak: excited delirium, 
uduszenia gwałtowne, obchwyt szyi, szkolenia i obowiązek udzielenia 
pomocy oraz stwierdzanie zgonu. Artykuł przybliża je i wskazuje pra-
widłowy sposób postępowania Policji w razie interwencji wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi1.

Zalecenia dotyczące 
interwencji Policji

Działania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Wprowadzenie          
Autorzy artykułu, wraz z dwoma innymi 
autorami, w 2015 r. opracowali na wnio-
sek Komendanta Głównego Policji raport 
dotyczący optymalizacji procedur szkole-
niowych związanych ze sposobem prowa-
dzenia przez jej funkcjonariuszy taktyki 
i technik interwencji wobec osób, których 

1 Stan na marzec 2022 r.
2 J. Berent, P. Gałecki, Z. Kołaciński, W. Krajewski, R. Kubiak, A. Smędra: Raport dla Komendanta Głównego 

Policji dotyczący optymalizacji procedur szkoleniowych związanych ze sposobem prowadzenia przez funkcjo-
nariuszy Policji taktyk i technik interwencji wobec osób, których zachowanie wskazuje na możliwość zażycia 
środków odurzających lub występowania zaburzeń psychicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2015.

zachowanie wskazuje na możliwość zażycia 
środków odurzających lub występowania 
zaburzeń psychicznych2.

Wskazane w tym raporcie zasady postę-
powania zostały uaktualnione m.in. w wy-
niku dyskusji podczas III Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Ra-
townictwo w zintegrowanym systemie 

JAROSŁAW BERENT, PIOTR GAŁECKI, RAFAŁ KUBIAK, ANNA SMĘDRA
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– osoba z zaburzeniami psychicznymi lub 
niekontrolująca swoich zachowań z innych 
przyczyn – postępowanie interwencyjne 
i ratunkowe”, zorganizowanej przez Szkołę 
Policji w Słupsku i Akademię Pomorską 
w Słupsku 29-30 maja 2018 r. Zaktuali-
zowano i opublikowane je w poradniku 
wydanym pod koniec 2018 r. przez Szko-
łę Policji w Słupsku3. Zasady pozostają 
aktualne.

W Minneapolis (USA) 25 maja 2020 r. 
podczas działań Policji doszło do śmierci 
George’a Floyda. Nagrania obiegły cały 
świat i stały się przyczynkiem do analiz 
postępowania Policji w takich przypad-
kach. Także w Polsce, na łamach „Policja 
997”4, kilka miesięcy po tym zdarzeniu 
opublikowano artykuł „Jak zginął Geo-
rge Floyd?”5. Wskazano w nim na możli-
we niepożądane skutki przytrzymywania 
osoby leżącej na brzuchu przez dociskanie 
jej kolanami do podłoża.

W połowie 2021 r. w Polsce doszło 
do kilku zgonów bezpośrednio po inter-
wencjach policyjnych, które były szeroko 
opisywane w mediach (Dmytro Nikifo-
renko – Wrocław 30 lipca 2021 r.; Łukasz 

3 A. Smędra, J. Berent, D. Bartnicki: Excited delirium [w:] J. Gil (red.), Interwencje wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn. Teoretyczno-praktyczny poradnik, 
Szkoła Policji w Słupsku, 2018, s.73-79.

4 Czasopismo „Policja 997” zmieniło nazwę i od początku 2021 r., jest to „Gazeta Policyjna”, wydawana 
jako miesięcznik przez Komendę Główną Policji w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy, kolportowanych głów-
nie w policyjnej dystrybucji wewnętrznej.

5 D. Bartnicki: Jak zginął George Floyd?, „Policja 997” nr 8/2020, s. 30-32.
6 J. Berent, D. Bartnicki, A. Smędra: Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, „Gazeta Policyj-

na” nr 11/2021, s. 10-12.
7 A. Smędra, J. Berent, D. Bartnicki: Excited delirium [w:] J. Gil (red.), Interwencje..., op.cit., Wydanie II  

poprawione. Szkoła Policji w Słupsku, 2021, s.69-74.
8 Patrz przyp. 3.
9 Patrz przyp. 6 i 7.
10 J. Berent, D. Bartnicki, A. Smędra: Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,   

<https://gazeta.policja.pl/download/7/374483/GP11listopad2021.pdf>.

Łągiewka – Wrocław 2 sierpnia 2021 r.; 
Bartosz Sokołowski – Lubin 6 sierpnia 
2021 r.). Uznaliśmy wtedy, że zasady opu-
blikowane w roku 2018 należy jeszcze raz 
przypomnieć. Dlatego przygotowaliśmy 
krótki artykuł, który kilka miesięcy po tych 
zdarzeniach został opublikowany w „Ga-
zecie Policyjnej”6.

Szkoła Policji w Słupsku wkrótce po tych 
interwencjach również opublikowała dru-
gie wydanie swego poradnika z 2018 r.7, 
zawierające sformułowane przez nas zasa-
dy postępowania, najpierw w formie pliku 
pdf, a następnie w formie drukowanej.

Zasady postępowania
Opracowane przez nas zasady postępo-
wania opublikowane w 2018 r.8 i przy-
pomniane w wydawnictwach z 2021 r.9 
pozostają aktualne. Ponieważ są dostęp-
ne w Internecie10 nie będziemy ich tutaj 
przytaczać w całości, a jedynie zwrócimy 
uwagę na kluczowe punkty.

Ustawowe zasady stosowania środków 
przymusu bezpośredniego zostały określo-
ne w art. 7 ust. 1-3 ustawy z 24 maja 2013 r. 
o środkach przymusu bezpośredniego 
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i broni palnej11. Zapewniają zachowanie 
równowagi między skutecznością a bez-
pieczeństwem osoby, wobec której są pro-
wadzone działania.

Stosowany przez policje na całym świe-
cie typowy sposób unieruchomienia przez 
dociskanie osoby leżącej na brzuchu kola-
nami jest skuteczny, o ile unieruchamiany 
nie jest psychicznie zaburzony. W przy-
padku osoby zaburzonej ten sposób postę-
powania może okazać się jednak niesku-
teczny i doprowadzić do jej zgonu. Poza 
tym jest tylko środkiem do osiągnięcia 
innego celu, a nie techniką samą w sobie. 
Policjant przystępując do działania musi 
mieć zatem plan działania. Wiedzieć, po co 
unieruchamia człowieka i co dalej z nim 
zrobi. Powinien też postępować według 
opracowanych przez nas zasad, wśród któ-
rych na pierwszy plan wysuwają się de-
eskalacja i wspólne działanie z zespołem 
ratownictwa medycznego.

Excited delirium
Excited delirium (ED, w użyciu jest także 
skrót ExD, AgD (agitated delirium) czy 
ABD (acute behavioural disturbance/ 
disorder) jest pojęciem, które pojawia się 
często w kontekście zgonów związanych 

11 Dz.U. z 2019 r. poz. 2418, zwana dalej „ustawą o środkach przymusu”.
12 L.V. Bell: On a form of disease resembling some advanced stages of mania and fever, „Am J Insanity” 

nr 6/1849; s. 97-127.
13 D.A. Fishbain, C.V. Wetli: Cocaine intoxication, delirium, and death in a body packer, „Ann Emerg Med.” 

nr 10/1981 s. 531-532; C.V. Wetli, D.A. Fishbain: Cocaine-induced psychosis and sudden death in recrea-
tional cocaine users, „J Forensic Sci.” nr 30(3)/1985, s. 873-880.

14 Physicians for Human Rights: Excited Delirium and Deaths in Police Custody. The Deadly Impact of a Baseless 
Diagnosis. March 2022, s. 19, <https://phr.org/wp-content/uploads/2022/03/PHR-Excited-Delirium-Re-
port-March-2022.pdf>. Autorzy tego opracowania kwestionują, że Fishbaum i Wetli świadomie użyli pojęcia 
excited delirium, natomiast sugerują, że chodziło im o delirium, a słowo excited było tylko przymiotnikiem 
określającym owe delirium. O ile analiza językowa pierwszej pracy Fishbauma i Wetli’ego z 1981 r. pozwala 
na takie sugestie, o tyle w pracy z 1985 r. autorzy wskazują już jednak wyraźnie, że jest to konkretny zespół 
objawów określany przez nich kilkunastokrotnie w tekście jako excited delirium, co podważa sugestie PHR.

z działalnością Policji i dlatego wymaga 
omówienia.

Pierwsze doniesienia o przypadkach, 
które można by obecnie zakwalifikować 
jako ED opisano już w połowie XIX w. 
Chodzi o osoby przebywające w placów-
kach psychiatrycznych, u których z nie-
znanych powodów dochodziło do ataków 
dezorientacji, pobudzenia i agresji12. Teraz 
możemy podejrzewać, że było to związane 
z brakiem odpowiednich medykamentów, 
gdyż liczba takich przypadków zmniejszyła 
się w latach 50. XX wieku, gdy wprowa-
dzono skuteczne leki przeciwpsychotyczne 
(Chloropromazyna i Rezerpina).

Ponowny wzrost liczby podobnych przy-
padków miał miejsce w latach 80. XX wieku 
i był związany z rozpowszechnieniem się 
kokainy, a później innych psychostymulan-
tów, takich jak amfetamina i jej pochodne 
czy fencyklidyna. Ostatnio coraz większe 
znaczenie w wywoływaniu tego zespołu 
mają dopalacze zawierające katynony.

Autorami pojęcia excited delirium są  
Fishbaum i Wetli13, którzy w latach 80. XX 
wieku nazwali tak przypadki dezorientacji 
i pobudzenia spowodowanego kokainą14. Na-
tomiast T. D. Di Maio i V. J. M. Di Maio w swo-
jej monografii z 2006 roku zaproponowali 
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nazwę excited delirium syndrome dla przy-
padków zgonów w  przebiegu excited  
delirium15.

Rozpoznania psychiatryczne powinny 
oczywiście być ustalane zgodnie z obo-
wiązującymi klasyfikacjami chorób i za-
burzeń psychicznych (10th revision of the 
International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems, 
ICD-10, 5th edition of the Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, 
DSM-5), które obecnie nie uwzględniają 
ED jako rozpoznania. W praktyce jednak 
wielu klinicystów stawia diagnozy opisowe 
w postaci określonych zespołów psycho-
patologicznych, a jednym z nich jest ze-
spół majaczeniowy, który może przebiegać 
w formie z pobudzeniem16.

Do tej pory w naszym kraju nie przyjęła 
się żadna polska nazwa tego zespołu, naj-
bardziej właściwe wydaje się „pobudzenie 
majaczeniowe”17, ale w niniejszym artykule 
będziemy używać angielskiej terminologii.

ED jest to zespół łączący podniecenie 
ruchowe (excited – podniecony, podeks-
cytowany, rozgorączkowany, zdenerwowa-
ny) oraz objawy występujące w delirium, 
czyli zaburzenia świadomości połączone 
z dezorientacją oraz niemożnością od-
różnienia rzeczywistości od halucynacji. 
Nie jest stanem zero-jedynkowym, który 
jest albo go nie ma. Może on występować 
w różnym stopniu nasilenia, a jego objawy 
nie zawsze są takie same. Nie ma jednak 

15 T.G. Di Maio, V.J.M. Di Maio: Excited delirium syndrome, CRC Press, Boca Raton 2006.
16 M. Kotlicka-Antczak, A. Pawełczyk: Psychopatologia [w:] M. Jarema (red.), Psychiatria, Wyd. II uaktualnio-

ne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszaw 2016, s. 69-71.
17 Taką też nazwę zastosowano w najnowszym polskim podręczniku medycyny sądowej (T. Konopka, G. Te-

resiński: Asfiksja pozycyjna i restrykcyjna, pobudzenie majaczeniowe, [w:] G. Teresiński (red.): Medycyna 
sądowa, Tom 1. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019, s.874-878).

ogólnie przyjętej definicji ED, nie jest 
znana etiologia, a takie objawy mogą wy-
stępować w przebiegu różnych jednostek 
chorobowych. Ważne jest też, że z uwagi 
na istotę ED nie można przeprowadzić ty-
powych badań doświadczalnych nad tym 
zespołem, a nasza wiedza opiera się tylko 
na obserwacjach zaistniałych przypadków. 
W tej sytuacji nawet skala zjawiska jest 
trudna do oszacowania, gdyż nie wszyst-
kie przypadki są raportowane, a jeżeli już, 
to raczej tylko wtedy, gdy dojdzie do zgonu.

ED występuje najczęściej u:
 • osób znajdujących się pod wpływem psy-

chostymulantów (narkotyków, ale też do-
palaczy) oraz

 • osób z zaburzeniami psychicznymi spo-
wodowanymi chorobą (szczególnie ze schi-
zofrenią bądź ostrym epizodem maniakal-
nym w przebiegu choroby dwubieguno-
wej), najczęściej przy braku leczenia lub 
przy niewłaściwym leczeniu.

Typowym pacjentem z obu tych grup jest 
pobudzony mężczyzna w wieku trzydzie-
stu kilku lat, ubrany nieadekwatnie do po-
gody lub wręcz nagi, którego irracjonalne, 
destrukcyjne lub dziwne zachowanie staje 
się powodem wezwania Policji.

W takich przypadkach podczas lub krót-
ko po zakończeniu interwencji Policji 
stwierdza się zwykle zatrzymanie krąże-
nia i oddechu. Resuscytacja najczęściej 
kończy się niepowodzeniem. Jeśli udaje 
się przywrócić pracę serca, to najczęściej 
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obecne są już jednak nieodwracalne zmiany 
wywołane niedotlenieniem mózgu, czło-
wiek nie odzyskuje przytomności i po róż-
nie długim okresie dochodzi do zgonu18.

American College of Emergency Physi-
cians – amerykańska organizacja lekarzy 
medycyny ratunkowej (ACEP) zapropo-
nowało 10 objawów, których wystąpienie 
sugeruje ED, przy czym należy pamiętać, 
że nie zawsze występują one wszystkie. 
Są to: tolerancja bólu (pain tolerance), 
przyspieszenie oddechu (tachypnea), po-
cenie się (sweating), podniecenie (agita-
tion), podwyższenie temperatury (tactile 
hyperthermia), brak współpracy z Policją 
(police noncompliance), brak zmęczenia 
(lack of tiring), niezwykła siła (unusual 
strength), niewłaściwy ubiór (inappropria-
tely clothed), zauroczenie lustrem/szkłem 
(mirror/glass attraction)19.

Rozpoznanie zgonu w przebiegu ED 
(czyli EDS) jest rozpoznaniem z wyklu-
czenia, tzn. takim, które jest stawiane, 
gdy wykluczy się inne przyczyny śmierci 
– nie stwierdza się choroby podstawowej, 
urazu lub zatrucia, ewidentnie tłumaczą-
cych przyczynę zgonu. ED nie daje bowiem 
żadnych objawów patognomonicznych pod-
czas sekcji zwłok (tzn. takich, które pozwa-
lałyby na potwierdzenie tego rozpoznania).

Oczywiście, np. w sytuacji gwałtownego 
przebiegu interwencji występują ślady ob-
rażeń zewnętrznych i wewnętrznych, ale 
analogiczne ślady spotykane są też w przy-
padkach innych niż ED, więc na tej tylko 

18 Patrz przyp. 3 i 7.
19 M.L. DeBard i wsp.: ACEP Excited Delirium Task Force White Paper Report to the Council and Board of 

Directors, September 10, 2009, <https://www.acep.org/globalassets/uploads/uploaded-files/acep/
clinical-and-practice-management/ems-and-disaster-preparedness/ems-resources/acep-excited-deliri-
um-white-paper-final-form.pdf>.

podstawie nie można postawić rozpozna-
nia. Wówczas ustalenie przyczyny zgonu 
opiera się na ocenie całokształtu okolicz-
ności zdarzenia i ocenie różnych dowodów, 
wśród których wyniki sekcji zwłok są tylko 
jednym z elementów. To stwierdzenie od-
nosi się zresztą nie tylko do przypadków 
EDS, lecz także do wielu innych przyczyn 
zgonów. Sekcja zwłok zawsze jest tylko 
jednym z elementów szerokiego procesu 
badawczego (medico-legal death investi-
gation). Niekiedy same jej wyniki pozwa-
lają na ustalenie przyczyny, mechanizmu 
i okoliczności zgonu, ale są też przypadki, 
że jej wyniki nic nie wnoszą. To są skrajne 
sytuacje, a wyniki sekcji wraz z innymi 
dowodami zazwyczaj pozwalają na cało-
ściową ocenę. Nie jest jednak tak, że sekcja 
jest panaceum i ostatecznym dowodem.

Postępowanie Policji w przypadku osoby 
z ED powinno być zgodne z opublikowa-
nymi zasadami. Problemem może być 
rozpoznanie tego stanu przez funkcjona-
riuszy, stąd powinny być prowadzone od-
powiednie szkolenia. Ich podstawowym 
celem ma być jednak nie tyle rozpozna-
wanie ED, co uświadomienie funkcjona-
riuszy, że osoby z ED, podobnie jak osoby 
z innymi zaburzeniami psychicznymi, 
reagują inaczej, przez co typowe środki 
przymusu bezpośredniego nie będą sku-
teczne, a interwencja może zakończyć się 
zgonem osoby zatrzymywanej ze wszyst-
kimi tego skutkami. Często takie sytu-
acje są związane z gwałtowną reakcją 
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społeczeństwa i mediów, nierzadkie są też  
zamieszki.

Oprócz szkolenia funkcjonariuszy, nie-
zbędne jest też szkolenie zespołów ratow-
nictwa medycznego i pracowników szpital-
nych oddziałów ratunkowych, gdyż wiedza 
o ED nie jest powszechna.

Niektórzy lekarze i część społeczeń-
stwa są w ogóle sceptyczni co do same-
go istnienia ED, ale z drugiej strony zo-
stał on już uznany przez różne towarzy-
stwa medyczne. Pojawiły się np. zarzuty 
do T. D. Di Maio i V. J. M. Di Maio, że na-
pisali książkę na zamówienie firmy Axon 
(wcześniej Taser International), znanego 
producenta przedmiotów przeznaczo-
nych do obezwładniania osób za pomo-
cą energii elektrycznej, aby pod hasłem 
excited delirium syndrome ukryć zgony 
powodowane przez te urządzenia. Fak-
tycznie firma Axon zakupiła znaczną 
liczbę egzemplarzy tej publikacji i roze-
słała bezpłatnie do biur patologów są-
dowych w USA, ale zarzuty te trudno 
uznać za sensowne, gdyż treści zawarte 
w monografii są analogiczne, jak w dużej 
liczbie różnych recenzowanych publika-
cji opracowanych także przez autorów 
niemających żadnych związków z firmą 
Axon. Z drugiej jednak strony działal-
ność tej firmy mogła budzić kontrowersje, 

20 Physicians for Human Rights: Excited Delirium…, op.cit. s. 51.
21 Patrz przyp. 19.
22 G.M. Vilke i wsp.: Excited Delirium Syndrome (ExDS): defining based on a review of the literature,  

„J Emerg Med.” nr 5/2012, s. 897-905.
23 The Royal College of Emergency Medicine: Best Practice Guideline. Guidelines for the Management of Ex-

cited Delirium / Acute Behavioural Disturbance (ABD), May 2016, <https://rcem.ac.uk/wp-content/up-
loads/2021/10/RCEM_Guidelines_for_Management_of_Acute_Behavioural_Disturbance_May2016.pdf>.

24 R.A. Jr. Mitchell i wsp.: National Association of Medical Examiners Position Paper: Recommendations for 
the Definition, Investigation, Postmortem Examination, and Reporting of Deaths in Custody, „Acad Forensic 
Pathol.” nr 4/2017, s. 604-618.

gdyż pozywała ona patologów sądowych 
za stwierdzenia w ich opiniach, że do 
zgonu doprowadziło użycie tasera (pa-
ralizatora elektrycznego), co miało wpływ 
na wydawane przez nich opinie20.

Wspomniane wyżej American College 
of Emergency Physicians było pierwszym 
towarzystwem, które trzy lata po wyda-
niu monografii T. D. Di Maio i V. J. M. Di 
Maio uznało ED, wskazało jego charak-
terystyczne objawy kliniczne i sposób 
postępowania z takim pacjentem – naj-
pierw w swojej Białej Księdze (2009)21, 
a następnie w recenzowanym artykule 
(2011)22. Kolejnym było brytyjskie Royal 
College of Emergency Medicine – nieza-
leżne profesjonalne stowarzyszenie lekarzy 
medycyny ratunkowej (RCEM, 2016)23.

Inną organizacją, która uznaje ED jest 
National Association of Medical Exam-
iners – zrzeszająca lekarzy patologów są-
dowych (NAME, 2017). NAME zapro-
ponowało definicję zgonów związanych 
z interwencjami policji, sposób zbierania 
informacji podczas dochodzenia w sprawie 
prawidłowości interwencji policyjnej i klu-
czowe dane dla medyków sądowych – jak 
wykonać sekcję zwłok, jakie zabezpieczyć 
materiały, jak wypisywać karty zgonów, 
a nawet, jak takie informacje przekazy-
wać mediom24.
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ED w tamtych latach stało się powszech-
nie używanym pojęciem w amerykańskich 
sądach25, pojawiło się także w opracowa-
niu z maja 2011 roku autorstwa ówczesne-
go dyrektora National Institute of Justice 
– amerykańskiego Narodowego Instytutu 
Sprawiedliwości26.

W ostatnim jednak czasie prominent-
ne amerykańskie towarzystwa naukowe 
American Psychiatric Association (gru-
dzień 2020) i American Medical Associa-
tion (czerwiec 2021) opublikowały swoje 
stanowiska, że dopóki nie zostanie jasno 
określony zestaw kryteriów diagnostycz-
nych, dopóty ED nie powinno być uży-
wane jako oficjalne rozpoznanie. Postu-
lują też, aby kontrolować, czy rozpozna-
nie ED nie jest nadużywane przy zgonach 
związanych z interwencjami policyjnymi, 
szczególnie gdy chodzi o osoby należące 
do różnych mniejszości27. Powodu, dla któ-
rego oba te towarzystwa właśnie w tym 
okresie opublikowały takie stanowiska, 
można upatrywać w gwałtownych prote-
stach ruchu Black Lives Matter, które prze-
toczyły się przez USA po wydarzeniach 
z 25 maja 2020 r., gdy w Minneapolis do-
szło do zgonu George’a Floyda.

25 Physicians for Human Rights: Excited Delirium…, op.cit. s. 60.
26 J.H. Laub: Study of Deaths Following Electro Muscular Disruption. National Institute of Justice, May 2011, 

<https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/233432.pdf>.
27 Council on Psychiatry and Law: Position Statement on Concerns About Use of the Term “Excited Delirium” 

and Appropriate Medical Management in Out-of-Hospital Contexts. Approved by the Board of Trustees, De-
cember 2020, Approved by the Assembly, November 2020, <https://www.psychiatry.org/File%20Library/
About-APA/Organization-Documents-Policies/Policies/Position-Use-of-Term-Excited-Delirium.pdf>. Amer-
ican Medical Association: New AMA policy opposes “excited delirium” diagnosis. June 14, 2021, <https://
www.ama-assn.org/press-center/pressreleases/new-ama-policy-opposes-excited-delirium-diagnosis>.

28 E.M.F. Strömmer, W. Leith, M.P. Zeegers, M.D. Freeman: The role of restraint in fatal excited delirium: a re-
search synthesis and pooled analysis, „Forensic Science, Medicine and Pathology” nr 16/2020, s. 680-692.

29 Por. np.: M.S. Pollanen, D.A. Chiasson, J.T. Cairns, J.G. Young: Unexpected death related to restraint for ex-
cited delirium: a retrospective study of deaths in police custody and in the community, „CMAJ” nr 12/1998, 
s. 1603-1607.

W tym też czasie, to jest wkrótce po wy-
darzeniach w Minneapolis, E. M. F. Ström-
mer i wsp. opublikowali metaanalizę przy-
padków ED28, z której wyciągnęli wniosek, 
że w przypadkach zakończonych zgonem 
prawdopodobną jego przyczyną nie jest ED 
jako takie, ale uduszenie spowodowane 
obezwładnianiem. Uzasadniali go tym, 
że w 90% badanych przez nich przypadków 
do zgonu doszło u osoby obezwładnianej, 
w 8% nie było informacji o ewentualnym 
obezwładnianiu, a tylko w 2% nie doszło 
do obezwładniania. Swój wniosek złago-
dzili jednak stwierdzeniem, że zgon wsku-
tek samego ED bez obezwładniania jest 
możliwy, choć „obecnie żadne obserwacje 
nie wspierają tej tezy”.

Twierdzenia E. M. F. Strömmer i współ-
autorów nie są nowe29. W piśmiennictwie 
już od lat wskazuje się na obezwładnianie 
jako czynnik prowadzący do zgonu przez 
utrudnienie oddychania, jednakże praca 
Strömmer i współautorów jest pierwszą, 
która tak zdecydowanie przedstawiła 
to stanowisko.

W takim kontekście zauważalne stało się 
wycofywanie z dotychczasowego określe-
nia ED i stosowania w zamian innych nazw, 
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które jednak nadal określają to samo zjawisko. 
ACEP formalnie nie zmienił swego dotych-
czasowego stanowiska, ale w czerwcu 2021 r. 
wydał nowy dokument, w którego tytule 
nie było już terminu excited delirium – za-
stąpiono go terminem hyperactive delirium 
with severe agitation30. W treści dokumentu 
excited delirium jednak się nadal pojawia, 
a zmianę uzasadniono dość pokrętnie.

Podobnie w nowych wytycznych RCEM 
z lutego 2022 r. w tytule nie ma już ter-
minu excited delirium –  zastąpiono 
go tam terminem acute behavioural di-
sturbance, choć w treści dokumentu za-
pisano, że jest to obecna nazwa excited 
delirium31. Obecnie oficjalne brytyjskie 
zalecenia dla patologów wskazują zresztą, 
aby nie używać terminu ED jako samo-
dzielnej przyczyny zgonu, a przedstawiać 
ją opisowo, gdyż jest to źle odbierane przez 
opinię publiczną32.

NAME co prawda nie opublikowało ofi-
cjalnego stanowiska, ale z informacji e-ma-
ilowej od obecnej szefowej tej organizacji 
Kathryn Pinneri z lutego 2022 r. wynika 
jednak, że uległo ono pewnemu „zmiękcze-
niu”. Napisała bowiem, że excited delirium 
jest terminem opisowym na to, co jest 
znane w medycynie pod nazwą ostrego 

30 American College of Emergency Physicians (ACEP) Hyperactive Delirium Task Force: ACEP Task Force 
Report on Hyperactive Delirium with Severe Agitation in Emergency Settings, Jun. 23, 2021, <https://www.
acep.org/globalassets/new-pdfs/education/acep-task-force-report-on-hyperactive-delirium-final.pdf>.

31 Royal College of Emergency Medicine: Acute Behavioural Disturbance in Emergency Departments, February 
2022, <https://rcem.ac.uk/wp-content/uploads/2022/01/Acute_Behavioural_Disturbance_Final.pdf>.

32 The Forensic Science Regulator and Royal College of Pathologists: Forensic Science Regulator Guidance The Use 
of ‘Excited Delirium’ as a Cause of Death, „FSR-G-231” Issue 2/2020. <https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/929746/Excited_Delirium_Guidance_2.pdf>.

33 Physicians for Human Rights: “Excited Delirium”…, op.cit. s. 51., s.38-39.
34 Tamże, s.53.
35 Patrz przyp. 14. 
36 A. Saadi, J. Naples-Mitchell, B. da Silva Bhatia, M. Heisler: End the use of excited delirium as a cause of death 

in police custody, „Lancet” nr 399/2022, s. 1028-1030.

pobudzenia majaczeniowego. Patolodzy 
sądowi uznają, że wystąpienie u danej 
osoby pobudzenia majaczeniowego lub 
excited delirium nie oznacza, iż zmarła 
z tego powodu. W rzeczywistości, jeże-
li dana osoba umrze po epizodzie ostre-
go delirium, przyczyną śmierci będzie 
choroba podstawowa, uraz lub zatrucie, 
które spowodowały to delirium33. Również 
Roger Mitchell, pierwszy autor stanowiska 
NAME z 2017 r., powiedział w wywia-
dzie, że diagnoza ED była używana, kiedy 
nie było kamer i nie było bezpośredniego 
obiektywnego dowodu na intensywność 
działań policji w takich sytuacjach34.

Najnowszym dokumentem dotyczącym 
ED jest obszerne opracowanie Physicians 
for Human Rights (organizacja działająca 
na rzecz praw człowieka) z marca 202235, 
którego główne tezy opublikowano jedno-
cześnie w prestiżowym, ale uznawanym 
za kontrowersyjny tygodniku „Lancet”36. 
Piszą tam wprost, że ED nie jest właści-
wym rozpoznaniem, nie ma jasnej definicji, 
ustalonej etiologii, znanej patofizjologii, 
nie ma standardów diagnostycznych, nie 
jest wymienione w ICD-10 i w DSM-5, 
nie jest uznawane przez AMA i APA, 
brak danych naukowych na jego temat, 
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a doniesienia wspierające tę diagnozę 
są nieliczne i słabej jakości. Dalej zwra-
cają oni uwagę, że pojęcie ED zakorzeniło 
się w podręcznikach dla policji przynaj-
mniej częściowo dzięki akceptacji ACEP 
i NAME. Autorzy rekomendują zatem tym 
organizacjom zmianę ich stanowiska a in-
dywidualnym patologom sądowym nie-
wskazywanie ED jako przyczyny zgonu 
w opiniach. Przez tekst jasno przebija się 
też teza, że rozpoznawanie ED ma podtekst 
rasowy i ma na celu oczyszczenie funk-
cjonariuszy, kiedy dojdzie do zgonu osób 
o innym niż biały kolorze skóry. W tek-
ście autorzy zawarli jednak zastrzeżenie, 
że ich opracowanie nie pozwala na roz-
strzygnięcie, czy uduszenie spowodowane 
obezwładnianiem podczas ED jest fak-
tyczną przyczyną zgonu, czy też jest nią 
samo ED.

Uduszenia gwałtowne
Duszenie od strony sądowo-lekarskiej 
można najogólniej zdefiniować jako dzia-
łanie z zewnątrz organizmu prowadzące 
w efekcie do niedotlenienia mózgu. Nie-
dotlenienie mózgu trwające wystarczają-
co długo może doprowadzić do śmierci. 
Medycyna sądowa zajmuje się udusze-
niem gwałtownym, czyli nienaturalnym 
– w przeciwieństwie do niedotlenienia 
mózgu z przyczyn naturalnych lub cho-
robowych, które jest schyłkowym mo-
mentem każdego umierania37. Rodzajów 
uduszenia gwałtownego jest bardzo dużo, 
żeby wymienić tylko tak odległe od siebie, 
jak: powieszenie, utonięcie, zachłyśnięcie, 

37 T. Konopka: Uduszenie gwałtowne [w:] G. Teresiński (red.), Medycyna sądowa, Tom 1. PZWL Wydawnictwo 
Lekarskie, Warszawa 2019, s. 823-824.

przysypanie ziemią, zatrucie tlenkiem 
węgla czy brakiem tlenu w otoczeniu.

W tym miejscu konieczne jest omówie-
nie dwóch rodzajów, które – podobnie jak 
EDS – pojawiają się często w kontekście 
zgonów związanych z działalnością Policji. 
Są to uduszenie gwałtowne przez uciśnię-
cie tułowia oraz zadławienie.

Uciśnięcie tułowia

Wymiana gazowa w płucach (pobieranie 
tlenu i wydalanie dwutlenku węgla) wy-
maga rozprężania płuc (wdech) i ich sprę-
żania (wydech). Proces ten jest zapewniony 
z jednej strony przez ruchy oddechowe 
klatki piersiowej (tor piersiowy), a z dru-
giej przez skurcz i rozkurcz przepony (tor 
brzuszny). Każde działanie siły na klatkę 
piersiową i brzuch, które zakłóca te pro-
cesy, upośledza wymianę gazową i może 
doprowadzić do uduszenia. Oczywiście 
organizm człowieka posiada swoje spore 
rezerwy tlenu, więc nie każde takie działa-
nie doprowadzi do uduszenia. W pewnych 
jednak okolicznościach, jeżeli zewnętrzna 
siła, która utrudnia lub uniemożliwia wy-
konywanie ruchów oddechowych, będzie 
zbyt duża lub będzie działać zbyt długo, 
to te rezerwy ulegną w końcu wyczerpa-
niu, co w efekcie doprowadzi do niedotle-
nienia mózgu i śmierci. Tak może się stać 
w przypadku tzw. uduszenia pozycyjne-
go (positional asphyxia), kiedy to z uwagi 
na utrudniającą oddychanie pozycję ciała 
nie jest możliwe nabranie wystarczającej 
ilości powietrza (np. gdy ktoś wpadnie 
do studzienki kanalizacyjnej) lub uduszenia 
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uciskowego (compression asphyxia), kiedy 
to taki efekt powoduje ucisk na klatkę pier-
siową lub brzuch (np. kiedy dojdzie do do-
ciśnięcia kogoś do ściany przez napierający 
tłum). W praktyce zazwyczaj oba te me-
chanizmy zachodzą łącznie i trudno jest 
wskazać, czy w konkretnym przypadku 
było to bardziej uduszenie pozycyjne, czy 
bardziej uciskowe, natomiast generalnie 
jest to uduszenie wskutek uniemożliwie-
nia wykonywania ruchów oddechowych.

Uciśnięcie tułowia osoby leżącej na pod-
łożu grozi jej uduszeniem. Taka sytuacja 
jest niegroźna, jeżeli trwa krótko, gdyż za-
zwyczaj ucisk jedynie ogranicza możliwość 
oddychania, a nie blokuje go całkowicie, 
a poza tym organizm może korzystać wtedy 
z zapasów powietrza, które zawsze pozosta-
ją w płucach po wydechu i stanowią rezer-
wuar tlenu (functional residual capacity, 
FRC). Jeżeli jednak ucisk się przedłuża, 
to rezerwy w pewnym momencie wyczer-
pują się i dochodzi do uduszenia. Dodat-
kowymi czynnikami, które zwiększają nie-
bezpieczeństwo jest odgięcie rąk do tyłu 

38 Przeprowadzono wiele badań dotyczących wpływu leżenia na brzuchu podczas unieruchomienia stosowane-
go przez Policję na wydolność układu krążenia i układu oddechowego (por. np. przegląd piśmiennictwa opu-
blikowany w zeszłym roku: G.M. Vilke: Restraint physiology: A review of the literature, „J Forensic Leg Med.” 
Nr 75/2020, DOI: 10.1016/j.jflm.2020.102056). Żadne z nich nie wykazało, aby taka pozycja było wystarcza-
jącym czynnikiem powodującym ich niewydolność. Jednak zwraca się uwagę, że sposób przeprowadzenia ta-
kich badań zawsze – z oczywistych powodów – był odległy od sytuacji występującej podczas interwencji i stąd 
do ich wyników należy podchodzić z ostrożnością. W trakcie tych doświadczeń osoba badana zawsze wiedziała, 
że jest w bezpiecznym otoczeniu, a w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia eksperyment zostanie przerwany. 
Podczas rzeczywistych interwencji tak nie jest, więc wyciąganie na podstawie tych badań wniosków, że inter-
wencje Policji są bezpieczne, jest błędne. Podobnie błędne są wnioski, że pozycja leżąca na brzuchu jest wręcz 
korzystna dla oddychania. Takie twierdzenia są z kolei oparte na doświadczeniach w leczeniu COVID-19, gdzie 
u niektórych pacjentów faktycznie zaleca się okresowo taką pozycję. Dotyczy to jednak sytuacji bardzo odległych 
od interwencji policyjnych (por. M. Lamperti, L. Gattinoni: Breathing face down, „B J Anaesth.” 2022, (online 
ahead of print), <https://www.bjanaesthesia.org/article/S0007-0912(22)00033-2/fulltext>). Potwierdziły 
to nowe badania, gdzie stwierdzono, że jeżeli leżenie na brzuchu, wysiłek fizyczny, ucisk ciała i ograniczenie ru-
chów wystąpią łącznie, to istotnie ograniczają funkcję układu oddechowego (por. M. Campbell i wsp.: Thoracic 
weighting of restrained subjects during exhaustion recovery causes loss of lung reserve volume in a model of 
police arrest, „Scientific Reports” 11/2021, 15166. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-94157-w>). 

w pozycji leżącej na brzuchu (np. po zało-
żeniu kajdanek, szczególnie, jeżeli zostaną 
one oddalone od pleców) albo podłożenie 
skrzyżowanych rąk pod ciało w pozycji le-
żącej na brzuchu (np. po założeniu kaftana 
bezpieczeństwa), wysiłek fizyczny zwią-
zany ze stawianiem oporu oraz stres zwią-
zany z samą sytuacją38. W takich okolicz-
nościach dochodzi do uduszenia gwałtow-
nego przez uniemożliwienie wykonywania 
ruchów oddechowych i nie ma to żadnego 
związku z ewentualnym uciskiem na szyję. 
Jeżeli policjant lub policjanci w trakcie in-
terwencji uciskają na tułów (np. podczas 
przytrzymywania osoby leżącej na brzuchu 
przez dociskanie jej kolanami do podłoża), 
to muszą to robić z wyczuciem, aby nie do-
prowadzić do zbytniego ograniczenia ru-
chów oddechowych.

Sekcja zwłok osoby zmarłej w takich 
okolicznościach nie wykazuje żadnych 
patognomonicznych objawów (tzn. ta-
kich, które pozwalałyby na potwierdzenie 
tego rozpoznania). Oczywiście – podobnie, 
jak w wypadku EDS – np. jeśli interwencja 
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ma gwałtowny przebieg, występują ślady 
obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych, ale 
analogiczne ślady spotykane są też w in-
nych okolicznościach, więc na tej tylko 
podstawie nie można postawić rozpozna-
nia. Trzeba podkreślić, że brak objawów 
patognomonicznych dla uduszenia podczas 
sekcji zwłok osoby zmarłej w takich oko-
licznościach nie upoważnia do twierdzenia, 
że do niego nie doszło. Wręcz przeciwnie, 
w takich okolicznościach zazwyczaj ta-
kich objawów nie ma. Ustalenie przyczyny 
zgonu również opiera się wówczas na ocenie 
całokształtu okoliczności zdarzenia i ocenie 
różnych dowodów, wśród których wyniki 
sekcji zwłok są tylko jednym z elementów.

Zadławienie

Zadławienie (choke hold) jest rodzajem 
uduszenia gwałtownego, kiedy dochodzi 
do uciśnięcia szyi z przodu lub boku jedną 
lub dwiema rękami albo przedramieniem 
czy kolanem. Biorąc pod uwagę założenia 
niniejszego artykułu istotne jest omówie-
nie tej ostatniej sytuacji. W takich oko-
licznościach przedramię lub kolano uciska 
na przednią lub boczną powierzchnię szyi, 
co powoduje zwężenie gardła środkowego 
i dolnego oraz krtani bądź tchawicy ogra-
niczające drożność dróg oddechowych, na-
tomiast zamknięcie naczyń krwionośnych 
(tętnic szyjnych wspólnych i żył szyjnych 
wewnętrznych) po obu stronach jest mniej 
prawdopodobne. Oznacza to, że człowiek 
może przez długi czas bronić się, gdyż mózg 

39 National consensus policy and discussion paper on use of force. October 2017, <https://www.theiacp.org/sites/
default/files/2018-08/National_Consensus_Policy_On_Use_Of_Force.pdf>. National consensus policy and 
discussion paper on use of force. Revised July 2020 (originally published October 2017), <https://www.theiacp.
org/sites/default/files/2020-07/National_Consensus_Policy_On_Use_Of_Force%2007102020%20v3.pdf>.

otrzymuje dostawy tlenu. Przedłużająca się 
obrona powoduje zaś zazwyczaj powstanie 
obrażeń, które są widoczne podczas sek-
cji zwłok. Policjanci w trakcie interwencji 
nie powinni stosować dławienia.

Według uzgodnionego stanowiska kie-
rownictwa najważniejszych organów po-
wołanych do ścigania przestępstw i orga-
nizacji pracowniczych w USA z 2017 r. 
(i uaktualnionego w 2020 r.) dławienie jest 
wyjątkowo niebezpiecznym działaniem 
(extremely dangerous), które łatwo może 
skutkować poważnymi obrażeniami ciała 
lub śmiercią (tzw. deadly force) i może być 
stosowane tylko w sytuacjach, gdy takie 
środki są dozwolone. Chodzi o: ochronę 
siebie lub innych przed zagrożeniem po-
ważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią 
lub zapobieżenie ucieczce osoby będą-
cej sprawcą przestępstwa, którego zna-
mieniem jest ciężkie uszkodzenie ciała 
lub śmierć, albo można przypuszczać, 
że dopuści się ona takiego przestępstwa, 
jeżeli nie zostanie zatrzymana. Deadly 
force nie powinna być natomiast używana 
przeciwko osobie, która powoduje zagro-
żenie tylko dla siebie lub mienia39. Typo-
wym przykładem deadly force jest użycie 
broni palnej.

Miesiąc po wydarzeniach z 25 maja 
2020 r., kiedy w Minneapolis doszło 
do zgonu George’a Floyda, prezydent Do-
nald Trump wydał zarządzenie, w któ-
rym umieszczono właśnie zakaz dławienia 
z wyjątkiem sytuacji, kiedy dozwolone jest 
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użycie deadly force40. Podobne jest sta-
nowisko American Academy of Neuro-
logy (amerykańskiego stowarzyszenia 
naukowego zrzeszającego neurologów) 
z 2021 roku, w którym uznano dławienie 
za deadly force i rekomendowano zakaz 
jego stosowania41.

W przypadku zadławienia sekcja zwłok 
zazwyczaj wykazuje takie objawy, jak ob-
rażenia zewnętrzne na powłokach szyi, 
obrażenia wewnętrzne narządów szyi 
(np. złamanie chrząstek krtani lub kości 
gnykowej), ślady stawiania oporu, nato-
miast rzadziej obecne są cechy zastoju krwi 
w obrębie głowy. Nie ma natomiast żad-
nych objawów patognomonicznych możli-
wych do wykrycia podczas sekcji, które po-
zwalałyby jednoznacznie na potwierdzenie 
rozpoznania uduszenia przez zadławienie 
spowodowane uciskiem na szyję. Samo 
stwierdzenie obrażeń szyi nie upoważ-
nia bowiem do stwierdzenia, że doszło 
do uduszenia w ten sposób. Stąd też rów-
nież i w takich przypadkach, ustalenie 
przyczyny zgonu opiera się na ocenie cało-
kształtu okoliczności zdarzenia i różnych 
dowodów, wśród których wyniki sekcji 
zwłok są tylko jednym z elementów.

Obchwyt szyi
W opublikowanych zasadach postępowania 
mowa jest o obchwycie szyi jako metodzie 
obezwładnienia służącej do krótkotrwałego 
unieruchomienia zaburzonej osoby w celu 

40 Executive Order 13929 of June 16, 2020. Safe Policing for Safe Communities, „Federal Register” nr 119/2020.
41 American Academy of Neurology: AAN Position Statement on the Use of Neck Restraints in Law Enforce-

ment, Jun. 9, 2021, <https://www.aan.com/policy-and-guidelines/policy/position-statements/aan-posi-
tion-statement-on-use-of-neck-restraints-in-law-enforcement/>.

42 Spowodowanego zmniejszeniem przepływu przez naczynia szyjne oraz reakcją wazowagalną.

podania leków. Jest to coś zupełnie innego 
niż dławienie opisane powyżej.

Obchwyt szyi (carotid sleeper) to tech-
nika obezwładniania zaczerpnięta wprost 
z różnych sztuk walki; jest dozwolona 
przez przepisy, które określają zasady 
ich uprawiania. Polega na objęciu szyi 
osoby obezwładnianej przez policjan-
ta stojącego za jej plecami w taki spo-
sób, że jego przedramię uciska jedną po-
wierzchnię boczną szyi i jednocześnie jego 
ramię drugą powierzchnię boczną, nato-
miast nie dochodzi do żadnego istotne-
go ucisku na przednią powierzchnię szyi. 
W takich okolicznościach nacisk na naczy-
nia szyjne prowadzi już po kilku sekun-
dach do kontrolowanego niedotlenienia 
mózgu42, co powoduje stan przedomdle-
niowy i pozwala na opanowanie obezwład-
nianej osoby. Po zluzowaniu nacisku osoba 
obezwładniana odzyskuje przytomność, 
ale jest oszołomiona i jej zdolność do sta-
wiania oporu ograniczona. Jeżeli zaś nadal 
stawia opór, to policjant może ponownie 
zwiększyć nacisk.

Technika ta ingeruje w naczynia krwio-
nośne zapewniające odpowiednie zaopa-
trzenie mózgu w tlen niezbędny do życia. 
Dlatego też od policjanta oczekuje się wy-
czucia i daleko idącej ostrożności podczas 
stosowania tej techniki. Stosowanie jej 
musi byś ściśle powiązane z bieżącą kon-
trolą stanu osoby obezwładnianej. Pamię-
tać należy, że zarówno wybór obchwytu 
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szyi, jak i innej techniki, musi opierać się 
na proporcjonalności do stopnia zagrożenia. 
Warunkiem bezpiecznego i skutecznego 
zastosowania obchwytu szyi jest odpo-
wiednie wyszkolenie.

Policjant musi między innymi umieć 
wykonać obchwyt tak, aby w ferworze 
walki nie zmienił się on w dławienie i musi 
mieć świadomość, że obchwyt służy tylko 
do krótkotrwałego obezwładnienia osoby 
w konkretnym celu (np. doprowadzenia 
do przytrzymywania w pozycji leżącej 
na brzuchu, założenia kajdanek, podania 
leków), a nie do jakiegokolwiek dłuższe-
go unieruchomienia. Więcej informacji 
na temat stosowania siły fizycznej, w tym 
obchwytu szyi, jako środków przymusu 
bezpośredniego znajduje się w cytowanym 
już poradniku43.

W piśmiennictwie ostatnio pojawi-
ły się jednak głosy, że także i ta techni-
ka, podobnie jak dławienie, jest niebez-
pieczna. We wspomnianym stanowisku 
kierownictwa najważniejszych organów 
powołanych do ścigania przestępstw i or-
ganizacji pracowniczych w USA z 2017 r. 
nie było zastrzeżeń co do obchwytu szyi, 
ale jego uaktualnienie z 2020 r. uznało 
już je za niebezpieczne (inherently dan-
gerous) i dopuściło tylko w sytuacjach, 
kiedy dozwolone jest użycie deadly 
force44. Podobne jest stanowisko Ame-
rican Academy of Neurology z 2021 r., 
w którym obchwyt szyi, dokładnie tak 

43 D. Bartnicki: Stosowanie siły fizycznej jako śpb, [w:] J. Gil (red.), Interwencje wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn. Teoretyczno-praktyczny poradnik, 
Szkoła Policji w Słupsku, 2018, s. 98-108.

44 National consensus policy…, op. cit.
45 American Academy of Neurology: AAN Position Statement..., op.cit.

samo jak dławienie, uznano za deadly 
force i rekomendowano zakaz jego sto-
sowania45.

W polskiej ustawie o środkach przymu-
su nie występuje pojęcie odpowiadające 
amerykańskiemu deadly force, chociaż 
dalekiego pokrewieństwa można dopa-
trywać się w pojęciu użycia broni palnej 
jako środka ostatecznego – ultima ratio 
(art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 4 i art. 45). Posłuże-
nie się bronią palną może łatwo skutkować 
poważnymi obrażeniami ciała lub śmier-
cią i dlatego stosowanie tak drastycznego 
środka jest ostatecznością dopuszczalną 
tylko w pewnych, wyjątkowych okolicz-
nościach. Inaczej natomiast wygląda sytu-
acja z obchwytem szyi. W tym przypad-
ku, choć oczywiście również może dojść 
do poważnych obrażeń ciała lub śmierci, 
jednak taki skutek jest mało prawdopo-
dobny. Stąd uważamy, że zmiana podejścia 
do tego środka przymusu bezpośrednie-
go, która dokonała się w USA w 2020 r., 
nie znajduje uzasadnienia i raczej była skut-
kiem emocji na fali wydarzeń związanych 
ze śmiercią George’a Floyda, niż racjonal-
nej oceny sytuacji.

W polskich realiach obchwyt szyi należy 
traktować jako środek przymusu bezpo-
średniego – siłę fizyczną w postaci techniki 
obezwładnienia (art. 12 ust. 1 pkt 1a usta-
wy), którą można zastosować we wszyst-
kich celach wskazanych w ustawie o środ-
kach przymusu (art. 11). Na podstawie 
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ustawy o ochronie zdrowia psychiczne-
go46 takie działanie można zaś potrakto-
wać jako przytrzymanie (art. 18 ust. 6) 
stosowane dla realizacji celów wskazanych 
w tej ustawie (art. 18 ust. 1).

Szkolenia i obowiązek 
udzielenia pomocy
Prawidłowe użycie i wykorzystanie środ-
ków przymusu bezpośredniego wymaga 
właściwego wyszkolenia. Odpowiednią 
wiedzę i praktyczne umiejętności poli-
cjant powinien wynieść już ze szkolenia 
podstawowego, a następnie ugruntowy-
wać je  przez systematycznie powtarzane 
zajęcia teoretyczne i praktyczne. Każdy 
policjant, a w szczególności ten rozpoczy-
nający służbę, nie powinien być dopusz-
czony do pracy, jeżeli nie opanuje tej wie-
dzy i nie wykaże się praktycznymi umie-
jętnościami, gdyż może to być groźne dla 
niego i innych.

Programy szkoleń powinny opierać 
się na podręczniku opracowanym przez 
praktyków taktyki i techniki interwencji 
we współpracy z zewnętrznymi eksper-
tami z zakresu medycyny (zespoły, warsz-
taty, konferencje), co umożliwi globalne 
spojrzenie na zagadnienie oraz być na tyle 

46 Ustawa z 19.8.1994 o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz.U. z 2020 r. poz. 685).
47 Ustawa z 28.1.2016 – Prawo o prokuraturze (Dz.U z 2021 r. poz. 66) w art. 12 dotyczącym przekazywania in-

formacji organom władzy publicznej i mediom wskazuje: §1.Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub inni 
upoważnieni przez nich prokuratorzy mogą przedstawić organom władzy publicznej, a w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach także innym osobom, informacje dotyczące działalności prokuratury, w tym także infor-
macje dotyczące konkretnych spraw, jeżeli informacje takie mogą być istotne dla bezpieczeństwa państwa 
lub jego prawidłowego funkcjonowania. §2.Prokurator Generalny oraz kierownicy jednostek organizacyjnych 
prokuratury mogą przekazać mediom osobiście, lub upoważnić w tym celu innego prokuratora, informacje 
z toczącego się postępowania przygotowawczego lub dotyczące działalności prokuratury, z wyłączeniem 
informacji niejawnych, mając na uwadze ważny interes publiczny. §3. W przypadkach wskazanych w §1 i 2 
nie jest wymagane uzyskanie zgody prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Na mocy tych przepisów 
odpowiednie informacje mogą być przekazane Policji, gdyż stanowi to ważny interes publiczny.

48 Z pewnymi zastrzeżeniami wskazanymi w art. 36 ust. 2-5 tej ustawy.

szczegółowe, aby szkolenia były prowa-
dzone w taki sam sposób w całej Polsce. 
Szkodliwa jest bowiem sytuacja, gdy pro-
gram szkolenia jest na tyle ogólny, że in-
struktor może dobierać konkretne techniki 
według własnego upodobania. W progra-
mach należy uwzględnić analizy rzeczy-
wistych przypadków, które powinny 
być bezzwłocznie udostępniane Policji 
przez prokuraturę47.

Ustawa o środkach przymusu w art. 36 
ust. 1 wskazuje, że jeżeli „w wyniku uży-
cia lub wykorzystania środków przymusu 
bezpośredniego nastąpiło zranienie osoby 
lub wystąpiły inne widoczne objawy zagro-
żenia życia lub zdrowia tej osoby”, należy 
jej niezwłocznie udzielić właściwej pomo-
cy48. Przepis ten nakłada zatem na poli-
cjantów obowiązek posiadania odpowied-
niej wiedzy i praktycznych umiejętności 
w tym zakresie, które powinni wynieść 
z odpowiednich szkoleń. Również one 
powinny być ugruntowywane przez sys-
tematycznie powtarzane zajęcia teore-
tyczne i praktyczne. W przypadku nie-
wykonania tej powinności funkcjonariusz 
Policji może ponieść odpowiedzialność 
za skutki dla zdrowia lub życia takiej osoby, 
które nastąpiły w wyniku zaniechania, 
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czyli za przestępstwo przeciwko życiu 
lub zdrowiu.

W naszym raporcie dla Komendanta 
Głównego Policji z 2015 r. napisaliśmy49: 
„Dodatkowo po analizie przebiegu przed-
miotowych interwencji i programów szko-
lenia funkcjonariuszy pozwalamy sobie 
przedstawić pod Pana rozwagę propozycję 
modyfikacji szkoleń policjantów w zakre-
sie udzielania pierwszej pomocy. Naszym 
zdaniem elementy takiego szkolenia po-
winny być usunięte z programów wszyst-
kich obecnych kursów. Sytuacja, w której 
elementy pierwszej pomocy są rozproszone 
po różnych kursach, nie sprzyja właściwe-
mu poznawaniu tych zagadnień. Są one 
wtedy jedynie pewnym dodatkiem do za-
sadniczego programu danego kursu, co po-
woduje, że nie mają odpowiedniej wagi. 
Dodatkowo nie widzimy też elementu 
stałego utrzymywania nabytych kwali-
fikacji. Lepszym rozwiązaniem byłoby 
szkolenie z pierwszej pomocy wprowa-
dzone jako odrębny kurs dla wszystkich 
funkcjonariuszy”.

Twierdzenie to nadal zachowuje aktu-
alność. Najlepiej, aby policjanci przecho-
dzili obowiązkowo standardowe, oparte 
na ujednoliconych programach, kursy kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy uzyskując 
tytuł ratownika (zaświadczenie o odbyciu 
kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem po-
zytywnym jest ważne przez okres 3 lat)50.

Dodatkowo wobec coraz większej liczby 
interwencji dotyczących osób z zaburze-
niami psychicznymi oraz wobec podanych 

49 J. Berent, P. Gałecki, Z. Kołaciński, W. Krajewski, R. Kubiak, A. Smędra, op.cit. 
50 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.3.2007 w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 411).

powyżej jej zasad uważamy, że celowe by-
łoby prowadzenie także wspólnych szko-
leń policjantów i zespołów ratownictwa 
medycznego. Powinny one obejmować 
również techniki deeskalacji. Szkolenia 
takie, siłą rzeczy prowadzone lokalnie, po-
zwalałyby na poznanie miejscowej specy-
fiki, co ułatwiłoby współdziałanie podczas 
rzeczywistych interwencji.

Stwierdzenie zgonu
W kontekście interwencji Policji wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi, w trak-
cie których lub po których dochodzi 
do zgonu, należy omówić kwestię stwier-
dzenia zgonu. Zgon jest zjawiskiem zdy-
socjowanym, co oznacza, że poszczególne 
komórki i tkanki organizmu zachowują 
żywotność przez różnie długi czas po za-
trzymaniu krążenia. Najbardziej wrażli-
wa na niedotlenienie jest kora mózgowa, 
która umiera już po kilku minutach, bar-
dziej odporny jest pień mózgu, a tkanki, 
takie jak skóra czy kości pozostają nieusz-
kodzone przez wiele godzin i w tym czasie 
można np. wykorzystać je jako materiał 
do przeszczepów.

Jeżeli w trakcie interwencji Policji doj-
dzie do niedotlenienia powodującego 
śmierć tylko kory mózgowej, to formalnie 
taka osoba nie zostanie uznana za zmarłą, 
gdyż będzie funkcjonował pień mózgu, 
w którym są ośrodki sterujące odde-
chem, więc człowiek będzie prawidłowo 
oddychać. Jeżeli zaś zostanie zachowa-
ny oddech, to będzie też pracować serce, 
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które ma własny automatyzm i dopóki 
otrzymuje utlenowaną krew, będzie dzia-
łać zupełnie prawidłowo. Taki człowiek 
nie odzyska jednak już nigdy przytomności 
i po różnie długim czasie umrze z powodu 
powikłań stanu obłożności, w jakim się 
znalazł. Taki zgon będzie powiązany przy-
czynowo z interwencją Policji, choć może 
być od niej oddalony w czasie.

Stąd też zdarzają się kontrowersje, 
szczególnie w przekazach medialnych, 
co do tego czy osoba po interwencji była 
żywa, czy martwa, w jakim stanie została 
zabrana do karetki, czy zgon stwierdzono 
od razu po przyjeździe do szpitala, czy 
też po jakimś dłuższym czasie. Kwestie 
te, choć nośne medialnie, są jednak dru-
gorzędne. Podstawowym pytaniem, które 
należałoby zadać, jest bowiem to o stan 
kory mózgowej. Jeżeli doszło do jej nieod-
wracalnego niedotlenia, to interwencja Po-
licji de facto spowodowała zgon, choć jego 
wystąpienie i urzędowe stwierdzenie może 
dokonać się znacznie później.

Więcej informacji na temat stwierdza-
nia zgonu i postępowania w takich przy-
padkach znajduje się w innych naszych 
publikacjach51.

Ponieważ skutek w postaci zgonu po in-
terwencji bywa oddalony w czasie, Poli-
cja może nie mieć nawet świadomości, 
że do niego doszło. Dlatego też celowe by-
łoby przeprowadzenie badań takich zda-
rzeń przez niezależny od Policji zespół, 

51 A. Smędra, J. Berent: Stwierdzanie zgonu, „Medycyna po Dyplomie” nr 1/2018, s. 77-81. A. Smędra,  
J. Berent: Oględziny zwłok na miejscu ich znalezienia z punktu widzenia medyka sądowego – teoria a rze-
czywistość, „Prokuratura i Prawo” 9/2018, s. 5-29.

52 F. Sharara i wsp.: Fatal police violence by race and state in the USA, 1980-2019: a network meta-regression, 
„Lancet” 398/2021, s. 1239-1255.

gdyż obecnie nie jest nawet znana skala 
zjawiska, a doniesienia z piśmiennictwa 
wskazują, że oficjalne statystyki są znacz-
nie zaniżone52.

Uwagi końcowe i wnioski
1. Interwencje Policji wobec osób z za-
burzeniami psychicznymi, w tym rów-
nież z excited delirium, wymagają zmo-
dyfikowania typowych zasad interwencji. 
Zostały one opublikowane w wewnętrz-
nym wydawnictwie Policji w roku 2018, 
a obecnie, po tragicznych wydarzeniach 
we Wrocławiu i Lubinie, powtórzono 
je w otwartym wydawnictwie, dostęp-
nym również w Internecie.
2. Excited delirium jest zespołem objawów, 
które może wystąpić u osób pod wpływem 
psychostymulantów oraz osób z zaburze-
niami psychicznymi spowodowanymi cho-
robą. Typowym pacjentem jest pobudzony 
mężczyzna w wieku trzydziestu kilku lat, 
ubrany nieadekwatnie do pogody lub wręcz 
nagi, którego irracjonalne, destrukcyjne 
lub dziwne zachowanie staje się powodem 
wezwania Policji. 
3. Uciśnięcie tułowia osoby leżącej na pod-
łożu grozi jej uduszeniem, szczególnie 
przy odgięciu rąk do tyłu w pozycji le-
żącej na brzuchu albo podłożeniu skrzy-
żowanych rąk pod ciało w pozycji leżącej 
na brzuchu, jak również przy wysiłku fi-
zycznym związanym ze stawianiem oporu 
oraz stresie związanym z samą sytuacją. 
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W  takich okolicznościach dochodzi 
do uduszenia gwałtownego przez unie-
możliwienie wykonywania ruchów od-
dechowych i nie ma to żadnego związku 
z ewentualnym uciskiem na szyję.
4. Ucisk przedramienia lub kolana na 
przednią lub boczną powierzchnię szyi 
grozi uduszeniem przez zadławienie, przy 
czym człowiek może przez długi czas bro-
nić się, gdyż mózg otrzymuje dostawy 
tlenu. Działania takie nigdy nie powinny 
pojawiać się w technikach interwencji sto-
sowanych przez Policję. 
5. W przypadkach excited delirium, uci-
śnięcia tułowia bądź zadławienia ustalenie 
przyczyny zgonu opiera się na ocenie ca-
łokształtu okoliczności zdarzenia i ocenie 
różnych dowodów, wśród których wyniki 
sekcji zwłok są tylko jednym z elementów. 
Opiniowanie na podstawie niepełnych ma-
teriałów (np. pochodzących z informacji 
medialnych) nie powinno mieć miejsca. 
6. Obchwyt szyi jako metoda z wyboru 
stosowana do maksymalnie szybkiego 
obezwładnienia i wystawienia przytrzy-
mywanej osoby na podanie leku ingeru-
je w naczynia krwionośne zapewniające 
odpowiednie zaopatrzenie mózgu w tlen 
niezbędny do życia. Dlatego też od poli-
cjanta oczekuje się wyczucia i daleko idącej 
ostrożności podczas stosowania tej tech-
niki. Stosowanie jej musi byś ściśle po-
wiązane z bieżącą kontrolą stanu osoby 
obezwładnianej. Pamiętać należy, że wybór 
obchwytu szyi, jak i każdej innej techni-
ki, musi opierać się na proporcjonalności 
do stopnia zagrożenia. Warunkiem bez-
piecznego i skutecznego zastosowania ob-
chwytu szyi jest odpowiednie wyszkolenie. 
7. Używanie przedmiotów do obezwład-
niania za pomocą energii elektrycznej, choć 

dopuszczone przez przepisy, jest w Polsce 
negatywnie odbierane społecznie. Miały 
na to niewątpliwie wpływ dwa zdarzenia. 
Pierwsze z 14 października 2007 r., kiedy 
to na lotnisku w Vancouver podczas inter-
wencji Royal Canadian Mounted Police 
zmarł polski imigrant Robert Dziekań-
ski. Drugie to zdarzenie z Komisariatu 
Policji Wrocław-Stare Miasto z 15 maja 
2016 r., kiedy zmarł Igor Stachowiak. Może 
to powodować niechęć funkcjonariuszy 
do ich używania w sytuacjach, kiedy by-
łoby to celowe. 
8. Ponieważ przedmioty do obezwładnia-
nia za pomocą energii elektrycznej są już 
w wyposażeniu Policji, celowe byłoby 
przeprowadzenie badań ich skuteczno-
ści i bezpieczeństwa. Musiałby zająć się 
tym niezależny od Policji zespół, który 
będzie w stanie obiektywnie ocenić ich 
wady i zalety. Wyniki badań, jako pocho-
dzących od zewnętrznych badaczy, będą 
bardziej wiarygodne niż informacje poda-
wane przez producentów tych urządzeń.
9. Prawidłowe użycie i wykorzystanie środ-
ków przymusu bezpośredniego wymaga 
właściwego wyszkolenia. Ich programy po-
winny opierać się na podręczniku opraco-
wanym przez praktyków taktyki i techniki 
interwencji we współpracy z zewnętrznymi 
ekspertami z zakresu medycyny (zespoły, 
warsztaty, konferencje), co umożliwi global-
ne spojrzenie na zagadnienie. Należy w nich 
uwzględniać analizy rzeczywistych przy-
padków, które powinny być bezzwłocznie 
udostępniane Policji przez Prokuraturę.
10. Realizacja szkoleń policjantów z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy wymaga 
zmiany systemowej. Sytuacja, w której 
elementy pierwszej pomocy są rozproszone 
po różnych kursach nie sprzyja właściwemu 
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poznawaniu tych zagadnień. Są one wtedy 
jedynie pewnym dodatkiem do zasadnicze-
go programu danego kursu, co powoduje, 
że nie mają odpowiedniej wagi. Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby, aby wszyscy poli-
cjanci przechodzili obowiązkowe kursy 
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
11. Wobec coraz większej liczby inter-
wencji dotyczących osób z zaburzeniami 
psychicznymi celowe byłoby prowadzenie 
wspólnych szkoleń policjantów i zespo-
łów ratownictwa medycznego. Powinny 
obejmować również techniki deeskalacji. 
Ułatwiałyby współdziałanie podczas rze-
czywistych interwencji.
12. Jeżeli w trakcie interwencji Policji doj-
dzie do nieodwracalnego niedotlenienia 
kory mózgowej, to osoba taka nie odzyska 
już nigdy przytomności i po różnie dłu-
gim czasie umrze. Taki zgon będzie powią-
zany przyczynowo z interwencją Policji, 
choć może być od niej oddalony w czasie. 
Celowe byłoby przeprowadzenie badań 
tego zjawiska przez niezależny od Policji 

zespół, gdyż obecnie nie jest nawet znana 
jego skala.
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ABSTRACT
Recommendations on Police Intervention – Measures Applied to Persons with Mental 
Disorders 
Police interventions in the case of persons with mental disorders are inseparably as-
sociated with unpredictability, however appropriate measures and cooperation with 
medical staff may reduce the risk of unfavourable events, which, however, calls for 
modification of typical reactions. In order to understand these issues thoroughly, it is 
necessary to present them as: excited delirium, agitated delirium, acute behavioural 
disturbance/disorder, violent strangling, neck grip, training on providing assistance and 
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obligation to provide assistance, as well as to declare somebody dead. In the article, all 
these issues have been discussed as well as the proper manner for the police to proce-
ed in the case of intervention with the participation of persons with mental disorders. 
Because the detailed rules on how to proceed have been frequently published by the 
authors, they are not repeated in this article – it is only indicated where these can be 
accessed. Still, the authors refer to the opinion of the Physicians for Human Rights 
that in March 2022 published a stance questioning the notion of excited delirium 
– the article presents the origins and evolution of the notion, as well as the reasons for 
questioning it today. The authors claim that declaring somebody dead due to excited 
delirium is a diagnosis with exclusion, i.e. made if other reasons have been excluded 
– the basic disease, injury or poisoning have not been stated that would clearly expla-
in the reason of death. Excited delirium does not give any pathognomonic symptoms 
during autopsy (which would allow for confirming such a diagnosis). 
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Celem artykułu jest prezentacja wybranych przepisów, które definiują 
warunki funkcjonowania zewnętrznego systemu oceny jakości opieki 
zdrowotnej w podmiotach leczniczych. Wpisują się one w obszar kon-
troli realizowanej przede wszystkim przez administrację państwową. 
Przedstawiono również wyniki kontroli NIK w tej dziedzinie, wzboga-
cając je o standardy badań przyjmowane przez tę instytucję. Opraco-
wanie uwzględnia obserwacje autora wynikające z jego pracy naukowej 
oraz doświadczeń zawodowych.

Akredytacja podmiotów leczniczych

Wybrane aspekty prawne

PAWEŁ LIPOWSKI

Proces akredytacji  
w przepisach prawa
Akredytacja jako zewnętrzna metoda 
oceny jakości stosowana jest w wypad-
ku podmiotów udzielających świad-
czeń zdrowotnych na podstawie usta-
wy z 6 listopada 2008 r. o akredytacji 
w ochronie zdrowia1. Zgodnie z usta-
wą z 15 kwietnia 2011 r. o działalno-
ści leczniczej2 zaliczane są do nich pod-
mioty lecznicze (m.in. przedsiębiorcy 

1 Ustawa z 6.11.2008 o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2135, ze zm.), zwana dalej usta-
wą o akredytacji. 

2 Ustawa z 15.4.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711, ze zm.), zwana dalej ustawą o dzia-
łalności leczniczej. 

3 Dla jasności wywodu w dalszej części pracy stosowany będzie termin podmiot leczniczy (obejmujący rów-
nież praktyki zawodowe).

i samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej) oraz praktyki zawodowe: 
lekarzy (lekarzy dentystów), pielęgnia-
rek (położnych), fizjoterapeutów – wy-
konujących zawód w ramach działalności 
leczniczej (art. 2 ust. 1 pkt 5 w związku 
z art. 4 i art. 5). Przyjmując, że akredyta-
cja ma w założeniu wyróżniać podmiot 
leczniczy na rynku usług medycznych, 
każdy z nich może wystąpić z wnio-
skiem o wydanie certyfikatu akredyta-
cyjnego w celu stwierdzenia spełnienia 
określonych standardów jakości3. Może 
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to przekładać się korzystnie na sytuację 
finansową. Posiadanie certyfikatu jest 
bowiem jednym z kryteriów ocenianych 
w procesie zawierania umów o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej („kon-
traktowania”) przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia (NFZ), co w konsekwencji może 
przełożyć się na objęcie kontraktem ofe-
rowanych świadczeń (przez przyznanie 
dodatkowych punktów w ramach oceny 
ich jakości)4.

Procedura akredytacyjna opisana 
w usta wie o akredytacji zakłada dobro-
wolne poddanie się przeglądowi prowa-
dzonemu przez wizytatorów ośrodka 
akredytacyjnego5. Wniosek o udzielenie 
akredytacji podmiot leczniczy składa 
do Ministra Zdrowia (MZ) za pośrednic-
twem Centrum Monitorowania Jakości 
(CMJ) w Ochronie Zdrowia (art. 3 ustawy 
o akredytacji). Standardy akredytacyj-
ne opracowuje CMJ, które przedstawia 

4 Dodatkowe punkty mogą być również przyznane za posiadanie certyfikatów ISO w zakresie systemu 
zarządzania (jakością i/lub bezpieczeństwem informacji), co wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 5.8.2016 w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1372, ze zm.). Jednym z kryteriów oceny ofert, 
wskazywanym w ww. rozporządzeniu jest posiadanie certyfikatu akredytacyjnego MZ, co wpływa na koń-
cową ocenę oferty.

5 Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia to jednostka podległa ministrowi właściwemu 
do spraw zdrowia (dalej Minister Zdrowia), utworzona w 1994 r., właściwa w zakresie monitorowania ja-
kości świadczeń zdrowotnych. Statut CMJ został określony zarządzeniem Ministra Zdrowia z 2.7.2010 
(Dz. Urz. MZ Nr 9, poz. 59). Poza CMJ drugą, krajową jednostką akredytacyjną jest Polskie Centrum 
Akredytacji. Jest upoważnione do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów 
badawczych i medycznych, na podstawie ustawy z 13.4. 2016 o systemach oceny zgodności i nadzo-
ru rynku (Dz.U. z 2022 r. poz. 5). Z uwagi na przyjęte cele niniejszej pracy zagadnienie to pozostanie 
poza analizą.

6 Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o akredytacji, w skład Rady Akredytacyjnej wchodzą m.in. przedstawiciele 
samorządów zawodów medycznych i organizacji społecznych, których działalność statutowa polega na dzia-
łaniu na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów 
leczniczych. Członków Rady Akredytacyjnej powołuje MZ.

7 Obecnie ogłoszone standardy dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania kolejno: jedno-
stek diagnostyki patomorfologicznej (z 2021 r.); podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury 
zabiegowe i operacyjne (z 2015 r.); stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień (z 2013 r.); podstawowej 
opieki zdrowotnej (z 2011 r.) oraz szpitali (z 2010 r., opracowane w 2009 r.).

je Radzie Akredytacyjnej w celu ich ak-
ceptacji (art. 2 ww. ustawy)6. Po zatwier-
dzeniu przez MZ standardy akredytacyj-
ne są publikowane w drodze obwieszcze-
nia w Dzienniku Urzędowym Ministra 
Zdrowia7.

Mając na uwadze powyższe, należy pod-
kreślić istotną rolę administracji rządo-
wej, przede wszystkim MZ i działających 
w jego imieniu: CMJ i Rady Akredyta-
cyjnej w całym procesie. W konsekwencji 
na tych organach spoczywa odpowiedzial-
ność merytoryczna za ustalanie norm i wy-
znaczników stanowiących punkt wyjścia 
do oceny działalności podmiotu lecznicze-
go. Zarówno aktywność CMJ, jak i Rady 
Akredytacyjnej w tym zakresie nie ma 
charakteru opinio-doradczego (dla MZ), 
lecz w istocie jest działalnością statuującą 
krajowy system oceny jakości w ochro-
nie zdrowia. Ponadto organy administracji 
rządowej zapewniają wsparcie finansowe, 
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które jest niezwykle istotne w przygoto-
waniu danej placówki do spełniania stan-
dardów8.

Procedura oceniająca oparta jest na prze-
glądzie podmiotu leczniczego pod kątem 
spełniania standardów akredytacyjnych; 
z przeglądu sporządza się raport (art. 3 
ust. 4 ustawy o akredytacji). W jego ramach, 
osoba upoważniona przez CMJ (wizytator) 
jest m.in. uprawniona do wglądu do doku-
mentacji medycznej na zasadach określo-
nych w ustawie z 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta9, 
w sposób uniemożliwiający identyfikację 
pacjenta, w zakresie niezbędnym do prze-
prowadzenia przeglądu; wglądu do innej 
dokumentacji niezbędnej do przeprowa-
dzenia przeglądu, a w szczególności doty-
czącej pracowników podmiotu leczniczego 
oraz struktury organizacyjnej i funkcjono-
wania tego podmiotu oraz prowadzenia 
wywiadów z jego pracownikami oraz pa-
cjentami (art. 3 ust. 5 ustawy o akredytacji). 
Kluczowe jest tu ustalenie niezbędnego za-
kresu korzystania z dokumentacji medycz-
nej, wpisujące się w zagadnienie ochrony 
danych w niej zawartych. Mając na uwadze 
regulację ustawy o prawach pacjenta (art. 26 
ust. 3) oraz tzw. ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych (RODO) – art. 28 ust. 310, 

8 Warto dodać, że CMJ w latach 2008–2014 realizowało projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”, w ramach którego z dofinansowania działań 
akredytacyjnych skorzystały 243 podmioty (wartość projektu wynosiła 8 206,9 tys. zł). Następnie takie 
wsparcie było realizowane (lata 2015–2020) przez CMJ w ramach projektów współfinansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej i budżetu państwa (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). 

9 Ustawa z 6.11. 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849, ze zm.), zwana 
dalej ustawą o prawach pacjenta.

10 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 da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5. 2016, s. 1, ze zm.). Do tego zagadnienia 
odnosi się również ustawa z 10.5.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

statuujących system ochrony danych 
medycznych, jako tzw. danych szczegól-
nie wrażliwych (sensytywnych), należy 
przyjąć zawężającą interpretację zwrotu 
„niezbędny zakres”, który powinien być 
wyznaczany z uwzględnieniem wykładni 
„ostrożnościowej” standardów akredytacyj-
nych. Będzie to miało kluczowe znaczenie 
w wypadku, gdy wizytator nie wykonuje 
zawodu medycznego. Podobną interpreta-
cję należy przyjąć z uwagi na ochronę da-
nych osobowych pracowników podmiotu 
wizytowanego.

Wobec braku precyzyjnej regulacji 
ustawowej, warto zwrócić uwagę na ko-
nieczność zagwarantowania pełnej pouf-
ności danych zawartych w dokumentacji, 
do której ma dostęp wizytator oraz infor-
macji, które pozyskał w ramach wykony-
wanych czynności (zachowanie w tajem-
nicy tych związanych z pacjentem, także 
po przeprowadzeniu z nim wywiadu). Przy 
uznaniu, że czynności wizytacyjne mają 
charakter kontroli zewnętrznej, należy 
przyjąć, że uzyskane dane będą objęte 
quasi tajemnicą kontrolerską. Jej grani-
ce wyznaczają wskazane przepisy ustawy 
o prawach pacjenta (poszanowanie pry-
watności także w ramach ochrony danych 
zawartych w dokumentacji medycznej), 
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odnoszące się do ochrony danych osobo-
wych (poufność pozyskiwanych i wysoki 
stopień ochrony dotyczących stanu zdro-
wia jako danych sensytywnych) oraz „prze-
słanka niezbędności”. Istotne będą przy 
tym kwalifikacje zawodowe wizytatora, 
w szczególności wymóg wykonywania za-
wodu medycznego, zwłaszcza w wypadku 
przetwarzania danych zawartych w do-
kumentacji medycznej. Praktyka wska-
zuje na możliwość wystąpienia sytuacji 
wymagającej szczególnej uwagi, w której 
wizytator posiadając (formalnie) prawo 
wykonywania danego zawodu medycznego, 
tego nie robi (np. z powodu przekrocze-
nia zakładanej prawem 5-letniej przerwy 
w jego wykonywaniu). Wydaje się, że w ta-
kiej sytuacji kwestionowanie stanu fak-
tycznego stwierdzonego podczas wizytacji 
na podstawie wiedzy medycznej będzie 
wątpliwe. Podobna obserwacja może do-
tyczyć dokonywania oceny dokumentacji 
medycznej przez osobę wykonującą inny 
zawód medyczny i/lub posiadającą inną 
specjalizację medyczną.

Podmiot leczniczy może otrzymać cer-
tyfikat akredytacyjny, jeżeli spełnia wyma-
gania dotyczące określonych standardów 
udzielania świadczeń zdrowotnych. Jest 
wydawany przez MZ na podstawie reko-
mendacji Rady Akredytacyjnej, po speł-
nieniu ustalonych przez CMJ wyma-
gań (standardów) i po przeprowadzeniu 
przez ten ośrodek wspomnianej procedury 
oceniającej (art. 3 ust. 3 ustawy o akredy-
tacji). Można dodać, że akredytacji udziela 

11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31.8. 2009 w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowa-
dzenie (Dz.U. nr 150, poz. 1216, ze zm.).

się na okres 3 lat, a sama procedura zakłada 
odpłatność za jej przeprowadzenie, która 
stanowi dochód budżetu państwa (art. 3 
ust. 12 i art. 4 ustawy).

Regulacja ustawowa wskazuje zatem, 
że ocena spełnienia wymagań (standar-
dów) dotyczy udzielania świadczeń zdro-
wotnych, w szczególności in concreto – ob-
serwacji świadczenia usług medycznych 
pacjentom (tzw. obserwacja uczestnicząca, 
którą możemy prawnie kwalifikować jako 
czynność oględzin). Ten element oceny ja-
kości powinien być dominujący w ramach 
procedury oceniającej. Niestety, obowią-
zujący system oceny punktowej z wyso-
kim stopniem uznaniowości (przyznanie 
np. 1 pkt., 3 pkt. lub 5 pkt.) determinuje 
prowadzone czynności kontrolne i zwięk-
sza ryzyko różnic interpretacyjnych pomię-
dzy kontrolowanym podmiotem a CMJ.

Na podstawie delegacji ustawowej za-
wartej w art. 5 omawianej ustawy MZ 
określił w drodze rozporządzenia proce-
durę oceniającą spełnianie przez podmiot 
leczniczy standardów akredytacyjnych 
oraz wysokości opłat za jej przeprowa-
dzenie11. I tak, zgodnie z § 8 ust. 1 roz-
porządzenia, każdy standard akredyta-
cyjny posiada wagę w postaci przypisanej 
mu liczby. Liczba ta kwalifikuje go do okre-
ślonej grupy ze względu na jego wpływ 
na bezpieczeństwo pacjenta i personelu 
w związku z działalnością podmiotu lecz-
niczego (np. standardy z obszaru „prawa 
pacjenta”). Następnie rozporządzenie 
(w § 8 ust. 2) ustala wagi dla standardów 
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(od 1,0 do 0,25), zależnie od: poziomu 
ich istotności dla bezpieczeństwa pacjenta 
i personelu; możliwości ich wprowadzenia 
w podmiocie leczniczym, tj. konieczności 
dokonania zmian organizacyjnych i ponie-
sienia nakładów finansowych w tym pod-
miocie oraz posiadania (wyłącznie) opisu 
procedur i postępowania. Ponadto każdy 
standard jest oceniany według skali trzy-
stopniowej (1 pkt: nie spełnia wymagań 
standardu; 3 pkt: spełnia częściowo wy-
magania standardu; 5 pkt: spełnia wyma-
gania standardu) lub skali dwupunktowej 
(1 pkt: nie spełnia wymagań standardu; 
5 pkt: spełnia wymagania standardu). 
Ocena ta powinna odbywać się zgodnie 
z kryteriami określonymi dla poszczegól-
nych standardów12.

Ocena punktowa standardu akredytacyj-
nego polega na pomnożeniu wagi standar-
du akredytacyjnego przez ocenę uzyskaną 
przez podmiot leczniczy od wizytatora 
(wizytatorów), w skali punktowej. W ten 
sposób uzyskane oceny wszystkich stan-
dardów mających zastosowanie do ocenia-
nego podmiotu podlegają w dalszej kolej-
ności sumowaniu. Do uzyskania akredyta-
cji niezbędne jest otrzymanie, w wyniku 
zsumowania, co najmniej 75% możliwej 
do uzyskania liczby punktów. Przy czym 
standardy akredytacyjne, które nie mają 
zastosowania do ocenianego podmiotu 
leczniczego, nie są brane pod uwagę i nie 
są ujęte w ocenie (§ 8 ust. 3-7).

12 Przykładowo dla standardu leczenia szpitalnego „Każdy pacjent jest informowany o przysługujących 
mu prawach i obowiązkach”, (tzw. punktowanie) według skali: wszyscy pacjenci są informowani o przy-
sługujących im prawach i obowiązkach (5 pkt), większość pacjentów jest informowana o przysługujących 
im prawach i obowiązkach (3 pkt) oraz pacjenci nie są informowani o przysługujących im prawach i obo-
wiązkach (1 pkt). 

Odnosząc się do obserwacji własnych, 
warto podkreślić istotne ryzyko wyboru 
przez podmiot leczniczy, w ramach przy-
gotowania do akredytacji, najbardziej „ko-
rzystnych” i łatwiejszych do wprowadzenia 
zmian w jego funkcjonowaniu. Dotyczy 
to na przykład standardów zakładających 
opracowanie dokumentacji w postaci pro-
cedur i programów (odpowiednio: przyj-
mowania pacjentów i współpracy ze służ-
bami ratowniczymi), dających możliwość 
otrzymania maksymalnej liczby 5 punk-
tów (co oznacza wypełnienie standardu 
w 100%), a weryfikowanych w ramach nie-
sprecyzowanego przeglądu dokumentacji 
oraz wywiadów z personelem i kierow-
nictwem. Przy takiej ocenie wypełniania 
danego standardu nie następuje istotne 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
pacjentów.

Wobec braku precyzyjnej regulacji praw-
nej w tym zakresie, należy wyrazić nadzieję 
na wybór właściwej formy postępowania 
wizytatorów i/lub stosownych wytycznych 
CMJ, uwzględniających interes podmio-
tu leczniczego i – przede wszystkim – za-
pewnienie bezpieczeństwa jego pacjentów 
(bezpośrednie oddziaływanie na poprawę 
realizowanych procedur medycznych). Ma 
to szczególne znaczenie w wypadku do-
konywania oceny częściowego spełniania 
wymagań (w skali trzystopniowej) i więk-
szości – przy braku precyzyjnych wytycz-
nych (np. określanych liczbowo). Praktyka 
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wskazuje, że taka sytuacja może w konse-
kwencji prowadzić do znacznych rozbież-
ności interpretacyjnych po obu stronach 
procesu akredytacji.

Można dodać, że zgodnie z § 2 rozpo-
rządzenia wizytacja odbywa się po uzgod-
nieniu terminu (harmonogramu przeglą-
du). Z uwagi na to rozwiązanie prawne 
(§ 2 rozporządzenia opisuje m.in. sposób 
tworzenia harmonogramu) należy wyraź-
nie wskazać na obserwowane konsekwen-
cje takiego sposobu ograniczania ryzyka 
stwierdzenia nieprawidłowości, rozumia-
nych jako stwierdzenie niespełniania stan-
dardów akredytacyjnych („przygotowanie 
się do przeglądu”). Przy czym akredytacja 
powinna przyczyniać się do poprawy ja-
kości świadczonych usług medycznych, 
a w takim rozumieniu „jakość” nie może 
być odnoszona do liczby stwierdzonych 
nieprawidłowości.

Należy także zaznaczyć, że w regulacji 
ustawowej (art. 3 ust. 5 ustawy o akredyta-
cji) wyraźnie brakuje szczegółowych zasad 
wykonywania czynności, obejmujących 
prawo: wstępu do pomieszczeń podmiotu 
leczniczego (przepis wskazuje na „teren”), 
wglądu do dokumentów związanych z dzia-
łalnością tego podmiotu („inna dokumen-
tacja niezbędna”), przeprowadzania oglę-
dzin („wywiady”), a także: sprawdzania 
przebiegu określonych czynności, żądania 
od kierownika i pracowników podmiotu 
ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz za-
bezpieczania dowodów.

13 Przepisy ustaw odnoszących się do działalności każdego z tych organów regulują również obowiązki kie-
rownika podmiotu kontrolowanego (m.in. do: niezwłocznego przedstawiania na żądanie kontrolującego 
wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia termino-
wego udzielania wyjaśnień przez pracowników; zapewnienia warunków i środków niezbędnych do spraw-

Jeśli chodzi o prawo wstępu do po-
mieszczeń podmiotu leczniczego, nale-
żałoby je legislacyjnie doprecyzować, pod-
kreślając możliwości swobodnego wejścia 
do obiektów i pomieszczeń (także tych, 
w których udzielane są świadczenia zdro-
wotne), a także na teren podmiotu, w celu 
dokonania oględzin przebiegu czynno-
ści świadczenia usług medycznych (z po-
szanowaniem praw pacjentów). Podobna 
uwaga dotyczy konieczności uszczegó-
łowienia przepisów dotyczących zakre-
su dokumentacji podmiotu leczniczego, 
do zapoznawania się z którą są uprawnie-
ni wizytatorzy. Ze względu na prawną 
ochronę tajemnicy przedsiębiorcy zasad-
ne byłoby ograniczenie tak rozumiane-
go dostępu do dokumentacji związanej 
ze świadczeniem pracy (usług) na rzecz 
ocenianego podmiotu oraz jego funkcjo-
nowania, ale z precyzyjnym wskazaniem 
jej rodzajów, tj. organizacyjnej (regula-
cje wewnętrzne) i technicznej (wyrobów 
medycznych i obiektów). Wizytatorzy 
powinni być przy tym wyraźnie upraw-
nieni do żądania ustnych i pisemnych 
wyjaśnień od osób, które wykonują lub 
wykonywały pracę na podstawie stosun-
ku pracy lub innej umowy w ocenianym 
podmiocie.

Ten sui generis standard wykonywania 
czynności właściwy jest innym instytu-
cjom realizującym swoje zadania w sys-
temie ochrony zdrowia (NIK, NFZ, MZ, 
wojewodowie)13.
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Warto przy tym podkreślić, że akredyta-
cja w omawianym ujęciu (jako zewnętrzny 
proces oceny jakości) nie może być utoż-
samiana z kontrolą sprawowaną przez wy-
mienione organy. W pierwszej kolejności 
dlatego, że procedura akredytacyjna odby-
wa się na wniosek podmiotu leczniczego 
i jest dobrowolnym procesem oceny, bez 
przymusu poddania się jej14. Będące istotą 
procesu akredytacji wizytacje są ponadto 
oceną spełnienia wymagań, zmierzającą 
do wydania certyfikatu jakości.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o akredy-
tacji związany z nią raport powinien być 
udostępniany niezwłocznie po zakończeniu 
przeglądu podmiotowi leczniczemu, w któ-
rym przeprowadzano procedurę oceniają-
cą. Podmiot w terminie 14 dni od otrzyma-
nia raportu może wnieść do niego zastrze-
żenia. Jak wskazują obserwacje, najczęściej 
dotyczą one przede wszystkim wskazanej 
wyżej oceny spełniania częściowego wy-
magań, uzasadnianej zwrotami nieostrymi 
(poza „większością”, także np.: „nieliczni”, 
„zazwyczaj”, „ograniczony zakres”).

W wypadku wniesienia zastrzeżeń, 
CMJ może je uwzględnić i dokonać nie-
zbędnych korekt w raporcie, a jeśli nie 
dojdzie do ich uwzględnienia dołącza 
je wraz ze swoim stanowiskiem do ra-
portu (z akredytacji), który jest przekazy-
wany Radzie Akredytacyjnej (art. 3 ust. 7 

nego przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępniania, w miarę możliwości, oddzielnych pomieszczeń z od-
powiednim wyposażeniem, sporządzenia na żądanie kontrolującego niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii lub  
wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na tych dokumentach). Por. np.: E. Jarzęcka-Siwik,  
B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Difin, Warszawa 
2017, s. 124-136, 144-145. Należy również dodać, że szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia kontroli 
podmiotów leczniczych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.12.2012 w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1331).

14 Rozróżnienie pomiędzy terminami kontrola a wizytacja opisuje m. in. J. Jagielski: Kontrola administracji  
publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, s. 78.

ustawy). Na podstawie zastrzeżeń oraz 
wymienionych dokumentów wytworzo-
nych przez CMJ, w związku z ich złoże-
niem (korekta raportu oraz stanowisko 
do niego), Rada Akredytacyjna dokonuje 
oceny punktowej spełnienia poszczegól-
nych standardów i przedstawia MZ re-
komendację dotyczącą udzielenia albo 
odmowy udzielenia akredytacji podmio-
towi leczniczemu (art. 3 ust. 8 ustawy 
o akredytacji). W wypadku takiej oceny 
szczególnego znaczenia nabiera kwestia 
kompletności i rzetelności dokumenta-
cji zgromadzonej w procesie wizytacji.

Przy przyjęciu, że postępowanie akre-
dytacyjne jest quasi postępowaniem ad-
ministracyjnym (o czym dalej), omawiana 
regulacja zakłada pewien stopień kontra-
dyktoryjności w zakresie rozstrzygania 
potencjalnego sporu pomiędzy podmio-
tem leczniczym i CMJ. Składane przez 
podmiot leczniczy zastrzeżenia stanowią 
również wyraz jego czynnego udziału 
w tym postępowaniu i powinny być oce-
niane z punktu widzenia dążenia do do-
kładnego wyjaśnienia stanu faktycznego 
(prawdy obiektywnej), tj. ustalenia, czy 
w podmiocie leczniczym są przestrzega-
ne standardy.

Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy o akredy-
tacji, w wypadku odmowy udzielenia akre-
dytacji podmiot leczniczy może w terminie 
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14 dni od jej otrzymania wnieść sprzeciw 
do MZ. Na podstawie art. 3 ust. 11 usta-
wy, po rozpatrzeniu sprzeciwu MZ udzie-
la akredytacji, jeżeli uzna sprzeciw za za-
sadny albo odmawia jej udzielenia, przy 
czym odmowa udzielenia akredytacji jest 
ostateczna, co oznacza, że nie przysługują 
od niej żadne środki zaskarżenia15.

W ten sposób ustawa o akredytacji usta-
nawia własny tryb odwoławczy do wno-
szenia przez podmiot leczniczy sprzeciwu, 
z istotną i władczą rolą MZ, rozstrzygają-
cego merytoryczne uzasadnienie stanowi-
ska podmiotu leczniczego, który może być 
sprzeczne ze stanowiskiem CMJ i opinią 
Rady Akredytacyjnej. Jest to tryb cha-
rakterystyczny dla tzw. wniosków o po-
nowne rozpatrzenie sprawy, składanych 
do tych samych organów administracyj-
nych (co może rodzić wątpliwości z punk-
tu widzenia pełnej realizacji konstytu-
cyjnej zasady dwuinstancyjności postę-
powania)16.

Interesujące, że art. 3 ust. 13 analizo-
wanej ustawy przewiduje, iż do udziela-
nia akredytacji nie stosuje się przepisów 
Kodeksu postępowania administracyj-
nego17. Oznacza to także, że rozstrzy-
gnięcie MZ nie następuje w formie de-
cyzji administracyjnej. Kwestią otwartą 
pozostaje jednak zaskarżenie odmowy 
udzielenia przez MZ akredytacji do sądu 

15 Istotę rozpatrywania sprzeciwu jako formy działania administracji opisuje m. in. J. Piecha: Sprzeciw w pra-
wie administracyjnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021, s. 53-63 i s. 121-125.

16 Wydaje się, że powinna istnieć możliwość zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy (do MZ).
17 Ustawa z 14.6.1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), dalej 

także k.p.a.
18 Ustawa z 30.8. 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, 

ze zm.), dalej także p.p.s.a.
19 Wyrok WSA w Warszawie z 19.5.2014, sygn. akt: VII SA/Wa 2487/13; LEX Nr 1476877.

administracyjnego. Zgodnie z art. 3 § 2 
pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi18, kontrola działalności ad-
ministracji publicznej (MZ) przez sądy 
administracyjne obejmuje orzekanie 
w sprawach skarg na inne niż określone 
w pkt 1-3 tego paragrafu akty lub czyn-
ności z zakresu administracji publicznej 
dotyczące uprawnień lub obowiązków wy-
nikających z przepisów prawa, w szcze-
gólności z wyłączeniem aktów lub czyn-
ności podjętych w ramach postępowania 
administracyjnego określonego w k.p.a. 
Można uznać, że certyfikat akredytacyj-
ny jest aktem z zakresu administracji pu-
blicznej, a jego przyznanie determinuje 
nabycie przez podmiot leczniczy zarówno 
uprawnień, jak i obowiązków.

W orzecznictwie sądowoadministracyj-
nym zauważa się, że o akcie (czynności) 
w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., na 
który może być wniesiona skarga do sądu 
administracyjnego, można mówić wów-
czas, gdy akt (czynność) podjęty w sprawie 
indywidualnej jest skierowany do ozna-
czonego podmiotu administrowanego 
i dotyczy uprawnienia lub obowiązku 
tego podmiotu, samo zaś uprawnienie 
lub obowiązek, którego akt (czynność) 
dotyczy, są określone w przepisie prawa 
powszechnie obowiązującego19.
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Podmiot, którego uprawnienia do ochro-
ny dotyczy akt (czynność), ma zapewnio-
ną ochronę na drodze sądowej, ponieważ 
może zaskarżyć takie akty (czynności) 
organu administracji publicznej do sądu 
administracyjnego, a także bezczynność 
organu w tych sprawach, jak również żądać, 
aby sąd administracyjny orzekł o istnie-
niu lub nieistnieniu uprawnienia lub obo-
wiązku wynikających z przepisów prawa20. 
Omawiane ubieganie się o udzielenie akre-
dytacji spełnia powyższe wymagania, stąd 
też należy przyjąć, że ostateczna odmowa 
udzielenia akredytacji przez MZ (a nawet 
bezczynność tego organu w tym zakresie), 
może być zaskarżona do sądu administra-
cyjnego jako inna czynność z zakresu admi-
nistracji publicznej21. Przyjęcie stanowiska 
przeciwnego ograniczałoby w istotny spo-
sób sądową kontrolę działań administracji 
publicznej, a tym samym pozostawałoby 
w sprzeczności z ideą demokratycznego 
państwa prawnego22.

Akredytacja  
w orzecznictwie sądowym
Dorobek orzecznictwa sądowego w ra-
mach poruszanej tematyki nie jest bogaty. 

20 O konsekwencjach bezczynności organu, wynikającej najczęściej z jego zaniedbań i opieszałości, tj. niekorzy-
stania z kompetencji, którą ze względu na zaistnienie wymaganych przez prawo okoliczności, organ jest obo-
wiązany wykorzystać, jako przejawu nielegalności zachowań administracji publicznej i naruszenia prawa 
obywatela (UE) do dobrej administracji: wyrok WSA w Rzeszowie z 3.8. 2016; sygn. akt: II SAB/Rz 24/16; 
LEX Nr 2113293.

21 Więcej: D. Wąsik: Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2016  
(dostęp online); komentarz do art. 3 ustawy o akredytacji.

22 Można tu wskazać na art. 78 Konstytucji RP z 2.4.1997 (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483, ze zm.) statuujący 
zasadę dwuinstancyjności postępowania i stanowisko prezentowane przez doktrynę prawa konstytucyjnego 
odnoszące się do interpretacji zakresu tak rozumianego „prawa do zaskarżania” (orzeczeń i decyzji wyda-
nych w pierwszej instancji). Szerzej np.: P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019. Szczegółowa charakterystyka tego zagadnienia przekraczałaby 
jednak przyjęte ramy niniejszej pracy. 

23 Sygn. akt: VI SA/Wa 1193/19; LEX Nr 2769209.

Dokonując jego przeglądu należy wskazać 
na uzasadnienie do wyroku WSA w War-
szawie z 19 września 2019 r.23 Na kanwie 
sporu sądowego w sprawie skargi osoby 
małoletniej, reprezentowanej przez przed-
stawiciela ustawowego na decyzję Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z marca 
2019 r., w przedmiocie odmowy wyrażenia 
zgody na leczenie poza granicami kraju, 
Sąd wskazał, że – zgodnie ze stanowiskiem 
NFZ – kwestię jakości w opiece zdrowot-
nej regulują przepisy ustawy o akredyta-
cji. Przyjmując powyższą perspektywę, 
akredytacja ma potwierdzić, czy podmiot 
leczniczy spełnia standardy dotyczące 
właściwego udzielania opieki zdrowot-
nej oraz funkcjonowania tego podmiotu, 
a co za tym idzie potwierdzać posiadanie 
odpowiednio wykształconego i doświad-
czonego zespołu personelu medycznego 
oraz właściwego wyposażenia do udziela-
nia świadczeń zdrowotnych. Posiadanie 
certyfikatu akredytacyjnego może zatem 
stanowić istotny argument w wypadku 
rozstrzygania o ewentualnym tzw. błędzie 
medycznym – dokonywaniu oceny jakości 
udzielanych świadczeń, potwierdzonych 
tym certyfikatem.
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W innym orzeczeniu, z 19 lutego 2020 r., 
dotyczącym decyzji MZ w sprawie ce-
lowości inwestycji podmiotu lecznicze-
go, WSA w Warszawie wskazał na nie-
korzystne konsekwencje bezczynności 
MZ, związanej z procedurą akredyta-
cyjną, która spowodowała ujemne skut-
ki dla tego podmiotu w sprawie będącej 
przedmiotem sporu24. Warto przy tym za-
uważyć, jak istotny wpływ na ocenę funk-
cjonowania podmiotu leczniczego, także 
z punktu widzenia działań zarządczych 
o charakterze niemedycznym (decyzje 
inwestycyjne), ma posiadanie certyfikatu 
akredytacyjnego.

Na temat konsekwencji jego posiada-
nia wypowiedział się również Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyroku z 9 lu-
tego 2021 r.25 W orzeczeniu zapadłym 
w sporze pomiędzy podmiotem leczni-
czym a Narodowym Funduszem Zdro-
wia, NSA odniósł się do oświadczenia 
złożonego przez ten podmiot w proce-
durze ubiegania się o środki publiczne 
w ramach umów o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych zawieranych przez NFZ. 
Z punktu widzenia niniejszej pracy naj-
istotniejsze jest wskazanie przez Sąd 
na wagę oświadczenia o posiadaniu cer-
tyfikatu i jego okresu obowiązywania, 
ponieważ ocena w tym zakresie może 
stanowić istotne kryterium różnicujące 
oferty w postępowaniu konkursowym 
prowadzonym przez NFZ.

24 Wyrok WSA w Warszawie z 19.2. 2020 sygn. akt: VII SA/Wa 2866/19; LEX Nr 3031084. Warto przy tym wska-
zać, że Sąd odnosił się do sygnalizowanej już wyżej problematyki bezczynności organu (ww. wyrok WSA 
w Rzeszowie z 3.8.2016).

25 Sygn. akt: II GSK 211/19; LEX Nr 3173039.
26 Więcej: M. Dercz, T. Rek: Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2019 (dostęp online).
27 Informacja o wynikach kontroli: Akredytacja podmiotów leczniczych, nr ewid. 187/2019/P/19/095/LPO. 

Akredytacja  
jako element kontroli
Analizowana regulacja ustawy o akredyta-
cji daje podstawy, aby przyjąć, że w syste-
mie ochrony zdrowia akredytacja stanowi 
istotny element kontroli statutowej dzia-
łalności takiego podmiotu, za jaką nale-
ży uznać udzielanie świadczeń zdrowot-
nych26. Realizowana jest przede wszyst-
kim w formie wizytacji. Czynności tych 
dokonuje podmiot zewnętrzny (wizytator/
wizytatorzy) na podstawie przepisów po-
wszechnie obowiązującego prawa. Mają 
one jednak charakter ramowy, pozosta-
wiając znaczną swobodę działania po stro-
nie wizytatora.

Warto przy tym zaznaczyć, że na istot-
ne mankamenty systemu akredytacji 
podmiotów leczniczych z perspektywy 
podnoszenia jakości udzielania świad-
czeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pa-
cjentów wskazała Najwyższa Izba Kon-
troli w Informacji o wynikach kontroli 
z 2019 r.27 Izba zauważyła m.in., że obecny 
system akredytacji nie zapewnia trwało-
ści rozwiązań projakościowych, raporty 
nie odzwierciedlają sposobu funkcjono-
wania podmiotów leczniczych (szpitali), 
standardy wymagają istotnych zmian, 
a także – co wydaje się szczególnie istot-
ne z punktu widzenia tej pracy – CMJ 
nie zapewniało prawidłowego przebiegu 
procedury akredytacyjnej, a MZ nie za-
gwarantował prawidłowej realizacji zadań 
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związanych z akredytowaniem podmio-
tów leczniczych28.

Posiadanie certyfikatu akredytacyjne-
go, który może być traktowany jako do-
kument systemu zarządzania jakością, 
wpływa na działalność podmiotu lecz-
niczego na konkurencyjnym rynku usług 
medycznych. Jak wskazano już wyżej, 
legitymowanie się przez podmiot lecz-
niczy takim dokumentem jest dodat-
kowo punktowane w postępowaniu 
w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (co nabiera 
szczególnego znaczenia w wypadku sto-
sowania przez NFZ procedury konkursu 
ofert). Ponadto jeśli podmiot funkcjo-
nuje w tzw. sieci szpitali (system pod-
stawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej wprowa-
dzony w 2017 r.), posiadanie certyfikatu 
akredytacyjnego jest jednym ze współ-
czynników korygujących, tj. podwyż-
szających ryczałt, na podstawie którego 
NFZ finansuje udzielane świadczenia 
zdrowotne29.

Wagę akredytacji podmiotów lecz-
niczych dla systemu ochrony zdrowia 
podkreśla art. 106 ust. 3 pkt 11 ustawy 
o działalności leczniczej, zgodnie z któ-
rym dane dotyczące akredytacji są jedną 
z kategorii objętych wpisem do rejestru 

28 Tytułem uzupełnienia można wskazać, że wspomniana Informacja o wynikach kontroli NIK wpisała się 
w obecnie toczoną dyskusję na temat ustawowej regulacji zagadnienia jakości w ochronie zdrowia i zmiany 
sposobu działania CMJ. 

29 Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22.9.2017 w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1783, ze zm.).

30 Regulacja w tym zakresie znajduje się w dziale VI ustawy o działalności leczniczej: Kontrola i nadzór  
(art. 118-122) – w wypadku zadań MZ i wojewody, oraz w dziale IIIA (art. 61a-61zb) ustawy z 27.8.2004 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, 
ze zm.) – w wypadku zadań NFZ.

podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą. Przy czym wobec istotnych 
mankamentów związanych z kontrolą 
tych podmiotów z uwagi na jakość udzie-
lanych świadczeń zdrowotnych ze strony 
podmiotów sprawujących nadzór w sys-
temie ochrony zdrowia (MZ, wojewodo-
wie jako organy administracji rządowej 
odpowiedzialne m.in. za działanie reje-
stru podmiotów leczniczych oraz NFZ), 
ranga certyfikatu akredytacyjnego jest 
de facto znacznie ograniczona. Dotyczy 
to w szczególności kontroli udzielanych 
procedur medycznych, które powinny 
być tworzone przez osoby wykonujące 
zawody medyczne (obserwacja czynno-
ści związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowot nych)30. Należy przy tym pod-
kreślić, że pod pojęciem nadzoru kryją się 
kompetencje kontrolne, połączone z moż-
liwością władczego oddziaływania na pod-
miot nadzorowany w celu korygowania 
jego postępowania. Treść tak rozumia-
nego nadzoru, a w tym zasięg możliwości 
prawnej ingerencji (w ramach kontroli), 
wyznaczają przepisy prawa.

Zakończenie
Prawne kryteria oceny jakości w ochro-
nie zdrowia określają minimalny poziom 
standardu świadczeń zdrowotnych, mając 
oparcie w powszechnie obowiązujących 
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przepisach, w szczególności w ustawie 
o działalności leczniczej i rozporządze-
niach wykonawczych do niej. Dotyczą one 
m.in. wymagań względem pomieszczeń 
i urządzeń podmiotu leczniczego (w tym 
aparatury i sprzętu medycznego); zapew-
nienia udzielania świadczeń zdrowotnych 
przez osoby wykonujące zawód medyczny; 
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej standardów organizacyjnych udzie-
lania wybranych świadczeń zdrowotnych 
(np. u pacjenta podejrzanego o zakażenie 
lub zakażonego wirusem SARS-COV-2, 
w ramach opieki okołoporodowej) oraz czasu 
pracy personelu medycznego.

Dotychczasowe doświadczenia wskazu-
ją, że osoby kierujące podmiotami leczni-
czymi wielokrotnie decydują się na wdro-
żenie programów akredytacji prowadzonej 
przez CMJ. Można przyjąć, że jej celem jest 
potwierdzenie spełniania przez podmiot 
leczniczy standardów udzielania świadczeń 
zdrowotnych. Niestety, z uwagi na brak 
rozwiązań legislacyjnych zapewniających 
właściwy, tj. oparty na transparentności 

i precyzji kryteriów przebieg procesu akre-
dytacji, należy przyjąć, że otrzymanie cer-
tyfikatu akredytacyjnego może nie prze-
kładać się na rzeczywistą poprawę jakości 
usług medycznych udzielanych pacjentom 
w konkretnym podmiocie leczniczym.

Przy założeniu, że definiowany w stan-
dardach poziom tych usług (ich jakość) 
wpływa na bezpieczeństwo pacjentów, 
trzeba uznać, że założenia wdrożonego 
w naszym kraju systemu akredytacji jako 
zewnętrznej kontroli nie wpływają bez-
pośrednio na funkcjonowanie podmio-
tów leczniczych. Modyfikacja istniejącego 
systemu oceny jakości jest istotna przede 
wszystkim z punktu widzenia zapobiega-
nia błędom w procesie leczenia.
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ABSTRACT
Accreditation of Treatment Entities – Selected Legal Aspects 
In the article, provisions have been discussed that define the conditions for the ope-
rations of the external system for evaluating the quality of healthcare in treatment 
entities. These are part of the audit conducted, in the first place, by the state admini-
stration. Also, the results of NIK’s audit in the area have been presented, enriched with 
the standards of NIK’s examination. The material includes the author’s observations 
stemming from his scientific dissertation and professional experience. They indicate 
that the persons who manage treatment entities frequently decide to implement ac-
creditation programmes of the CMJ. It can be assumed that its objective is to certify 
that the entity meets the standards for providing healthcare services. Unfortunately, 
due to the lack of legislative solutions that would provide for a proper, i.e. based on 
transparency and precise criteria, course of the accreditation process, it needs to be 
assumed that awarding an accreditation certificate may not translate into the actual 
improvement in the quality of the medical services provided to patients by the given 
entity. Considering that the level of such services set out in these standards has an 
impact on patients’ safety, it should be assumed that the accreditation system, tre-
ated as external control does not directly affect the operations of treatment entities. 
Modification of the existing quality assessment system is vital mainly from the per-
spective of preventing errors in the treatment process. 

Paweł Lipowski, PhD, Regional Branch of NIK in Kraków, Collegium Medicum of 
the Jagiellonian University

Key words: accreditation, treatment entity, healthcare services, audit
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Kompleksowy program 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Skazany na niepowodzenie

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”1 miał pomóc rodzinom opie-
kującym się osobami niepełnosprawnymi oraz doprowadzić do wyciszenia protestów 
środowisk pro-life i  ich  przeciwników, które  nasiliły się po  odrzuceniu przez  Sejm 
projektu ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne. Przyjęte rozwiązania oferowały 
świadczenia opieki zdrowotnej i  dostęp do  instrumentów polityki społecznej w  ska-
li dotąd w  Polsce nieznanej. Wyniki kontroli nie  pozostawiają jednak wątpliwości, 
że większości tych rozwiązań, w tym kluczowych, nie udało się wdrożyć lub zrobiono 
to nieprawidłowo. Najbardziej potrzebujące rodziny nie otrzymały wsparcia.

1 Dalej: program „Za życiem” – Uchwała nr 160 Rady Ministrów z 20.12.2016, (M.P. poz. 1250), przyjęty 
na podstawie ustawy z 4.11.2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, dalej: ustawa o wsparciu, 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1329).

2 M.in. <https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C517241%2Cprotest-niepelnosprawnych-przed-kprm% 
3B-chca-zmiany-systemu-wsparcia.html>, (dostęp 30.11.2021). 

3 Dokładnie 23.9.2016. 
4 Np. <https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/987144,przepychanki-pomiedzy-uczestnikami 

-czarnego-protestu-i-dzialaczami-pro-life.html>, (dostęp 30.11.2021).

Wiosną 2016 r. miały miejsce prote-
sty osób niepełnosprawnych i ich naj-
bliższych. Domagano się podjęcia prac 
nad nowym, sprawiedliwym systemem 
wsparcia, który pozwoliłby osobom nie-
pełnosprawnym prowadzić samodzielne 
życie, a przynajmniej zwiększyć szanse 
na takie funkcjonowanie2.

Kilka miesięcy później3, w odpowiedzi 
na decyzję Sejmu, który odrzucił pro-
jekt liberalizujący przepisy aborcyjne, 

a do dalszych prac w komisji skierował 
projekt przewidujący całkowity zakaz i pe-
nalizację przerywania ciąży, ruch społeczny 
Strajk Kobiet zorganizował manifestacje 
w największych miastach. Odpowiedzią 
środowisk pro-life4 były tzw. białe prote-
sty. Doszło nawet do starć między prote-
stującymi.

Z powodu tych niepokojów rząd przystą-
pił do przyspieszonych prac nad programem,  
którego celem miało być niesienie pomocy 
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Rysunek 1. Podział programu „Za życiem” na priorytety i najistotniejsze działania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie programu „Za życiem”.

• diagnostyka i terapia prenatalna
•  opieka zdrowotna nad kobietą w ciąży, zwłaszcza powikłanej i noworodkami
• opieka paliatywna i hospicyjna
• pomoc uczennicom w ciąży
• rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

I priorytet 
– wsparcie dla kobiet 
w ciąży i ich rodzin

 •  koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej
 • odżywianie mlekiem kobiecym
 • utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
 • zapewnienie miejsc opieki w żłobkach itp. dla dzieci do lat 3

II priorytet
– wczesne 

wspomaganie rozwoju 
dziecka i jego rodziny 

– skierowany do ciężko 
chorych dzieci

 • opieka wytchnieniowa (zapewniająca odpoczynek opiekunom)
 • rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy
 • wspieranie aktywizacji niepełnosprawnych i ich opiekunów

III priorytet
– usługi wspierające 

i rehabilitacyjne

 • budowa mieszkań na wynajem
 • najem mieszkań z mieszkaniowego zasobu gminy
 • tworzenie mieszkań chronionych
 •  tworzenie mieszkań wspomagających

IV priorytet
– wsparcie 

mieszkaniowe 
rodzin z osobami 

niepełnosprawnymi

 • wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny
 • utworzenie bazy danych i profilu o formach pomocy

V priorytet
– koordynacja, 
poradnictwo, 
informacja

 • spółdzielczość socjalna na rzecz opiekunów
 • pakiet alimentacyjny

VI priorytet
– pozostałe 

instrumenty wsparcia

rodzinom osób niepełnosprawnych oraz roz-
wiązania skłaniające kobiety do rezygnacji 
z aborcji pomimo ciężkiej wady płodu. Nie-
spełna kilka tygodni później, bez konsultacji 
społecznych, Sejm uchwalił ustawę o wspar-
ciu, a rząd przyjął program „Za życiem”.

Mając na względzie społeczną wagę pro-
gramu, NIK zdecydowała o przeprowadze-
niu ogólnopolskiej kontroli koordynowanej. 
Bodźcem do jej wszczęcia były również 

5 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Realizacja kompleksowego programu 
wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, nr. ewid 26/2021/P/20/090/LZG.

dane statystyczne mówiące o szczegól-
nym narażeniu skrajnym ubóstwem ro-
dzin z osobą niepełnosprawną oraz domi-
nującym odsetku aborcji dokonywanych 
z powodu ciężkiego uszkodzenia płodu 
lub nieuleczalnej jego choroby.

Celem artykułu nie jest jednak wyłącz-
nie przedstawienie wyników kontroli5, ale 
próba zdiagnozowania przyczyn niskiej 
efektywności programu „Za życiem”.
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Założenia i realizacja 
wydatków programu
Program składa się z sześciu priorytetów, 
w ramach których umieszczono 31 dzia-
łań o zróżnicowanym charakterze. Każdy 
z priorytetów jest skierowany do konkret-
nych grup beneficjentów.

Na program, finansowany z pięciu źródeł6, 
w ciągu pięciu lat postanowiono przezna-
czyć sumę przekraczającą 3 mld zł, co było 
kwotą do tej pory w Polsce niespotykaną.

Pobieżna analiza ogółu poniesionych wy-
datków7 sugeruje bardzo wysoki stopień 
realizacji założonych celów, wydatkowa-
nie sięgnęło bowiem 86% zaplanowanych 
środków8. Nic bardziej mylnego. Spośród 
23 działań, dla których przewidziano bu-
dżety9, w wypadku 11 kwota wykonania, 
z różnych względów, nie przekroczyła 50% 
zaplanowanych środków, a w wypadku 
czterech – nawet 10%10. Na wysoki sto-
pień wykonania wydatków ogółem de-
cydujący wpływ miała realizacja jednego 
działania: Koordynowana opieka nad ko-
bietą w ciąży powikłanej na II lub III po-
ziomie referencyjności, na które przezna-
czono niemal 830 mln zł (419% środków 
zaplanowanych w programie), tj. więcej 

6 Tj.: środki budżetu państwa, Funduszu Pracy, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7 Za lata 2017–2019.
8 Ok. 1 513 334,8 tys. zł w latach 2017–2019.
9 Pozostałe osiem miało być sfinansowane z innych źródeł, np. programu Mieszkanie plus, Banku Gospodar-

stwa Krajowego (działania 4.1.-4.4.) lub działanie dotyczyło zmian w obowiązujących przepisach prawa. 
10 Tj.: 2.1. Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej; 2.3. Wczesna rehabilitacja dzieci; 3.5.3 Stwo-

rzenie preferencyjnych warunków dla zakładania działalności gospodarczej; 3.5.5. Stworzenie preferencyj-
nych warunków dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce. 

11 Wynikających z materiałów kontrolnych i zdaniem koordynatorów najistotniejszych. 
12 A. Dudzińska, P. Kubicki: Ocena rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, 

<https://www.researchgate.net/publication/314232376_Ocena_rzadowego_programu_kompleksowego 
_wsparcia_dla_rodzin_Za_zyciem>, (dostęp 30.11.2021); R. Bakalarczyk: Za życiem – ale jak konkretnie, 
<https://wiez.pl/2017/09/20/za-zyciem-ale-jak-konkretnie/>, (dostęp 30.11.2021).

niż połowę całego budżetu. Wykonanie 
dla pozostałych 22 działań wyniosło za-
ledwie 44%.

Nie osiągnięto większości zaplanowanych 
wskaźników i celów, zarówno w obszarze za-
opatrzenia zdrowotnego, jak i dostępu do po-
lityki społecznej, a ich realizacja była obar-
czona nieprawidłowościami, o czym szerzej 
w dalszej części artykułu.

W pierwszej kolejności zostaną jednak 
przedstawione przyczyny tych niepowo-
dzeń11.

Przyczyny niepowodzenia
Niska jakość programu

Już w pierwszych miesiącach obowiązywa-
nia programu eksperci zajmujący się polityką 
społeczną, dostrzegając pozytywy związa-
ne z uchwaleniem dokumentu, wskazywali 
również na jego liczne słabe strony12. Wyniki 
kontroli dowiodły, że pod wieloma względa-
mi ich oceny były słuszne, a niewysłuchanie 
przez instytucje odpowiedzialne głosu spe-
cjalistów wskazujących na potrzebę pilnej ko-
rekty dokumentu przyniosło fatalne skutki. 
Naprędce sformułowany i przyjęty program, 
następnie niemodyfikowany, był obarczony 
wieloma wadami. Oto niektóre z nich:
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 • chaotyczna struktura dokumentu utrud-
niająca jego zrozumienie; obszary wyod-
rębnione w diagnozie nie odpowiadają tym, 
których dotyczą priorytety (są też takie, 
które nie mają bezpośredniego uzasad-
nienia w diagnozie), a jedne i drugie nie 
pokrywają się z obszarami wyszczególnio-
nymi w załączniku dotyczącym zasobów 
instytucjonalnych;

 • bardzo niska jakość diagnozy (nazwana 
przez ekspertów „pozorem diagnozy”), 
nie zawiera kluczowego elementu, czyli 
wyspecyfikowanych problemów z jakimi 
borykają się osoby z niepełnosprawnościa-
mi i ich rodziny; stanowi w istocie jedynie 
zestawienie dostępnych statystyk;

 • sformułowanym dwudziestu celom 
szczegółowym nie towarzyszy klarowne 
przypisanie priorytetów i działań służą-
cych ich osiągnięciu;

 • brak zwymiarowanych celów; tylko w przy-
padku pięciu działań13 zostały one dookreślo-
ne przez wskazanie konkretnej liczby placó-
wek/ośrodków do utworzenia; w wypadku 
pozostałych posłużono się jedynie określenia-
mi „zwiększenie dostępności”, „zwiększenie 
aktywizacji”, „rozwój sieci” – jedynym mier-
nikiem stopnia realizacji był stopień wyko-
rzystania zaplanowanych środków.

Niedbała kompozycja programu i za-
proponowanych działań wskazuje na po-
spieszne wykorzystanie i scalenie pomysłów 
możliwych do względnie szybkiej realiza-
cji z różnych źródeł finansowania, tak aby 

13 Tj. 1.4. Rozwój sieci Domów Matki i Dziecka (DMD); 2.1. Koordynowana opieka neonatologiczno-pedia-
tryczna; 2.2. Odżywianie mlekiem kobiecym; 2.4. Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-
-opiekuńczych; 4.7. Tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych.

14 M.in. program badań prenatalnych – działanie 1.2.; program Maluch Plus – działanie 1.5.; program Mieszka-
nie plus – działania 4.1. – 4.4., dodatkowo: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – działanie 6.1. oraz program 
Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020 – działanie 6.4.

wykazać (przed społeczeństwem) odpo-
wiednio duży zakres planowanych przed-
sięwzięć i zaangażowanych środków (ponad 
trzy mld zł). Wskazuje na to wiele czynni-
ków, m.in. późniejsze faktyczne planowanie 
na realizację zadań – w rocznych budżetach 
– środków znacząco odbiegających od kwot 
zapisanych w dokumencie (np. rozwój śro-
dowiskowych domów samopomocy, ŚDS, 
asystent rodziny – o niemal 100 mln zł 
mniej), jak też uznanie za działania w ra-
mach tego programu fragmentów innych, 
już wcześniej realizowanych programów, 
w tym unijnych, które – niezależnie od pro-
gramu „Za życiem” – obejmowały osoby 
niepełnosprawne i członków ich rodzin14.

Część działań w ogóle nie została wdro-
żona (4.2. i 4.6.), a opieka umożliwiająca 
odpoczynek opiekunom (działanie 3.1.), 
niezwykle wyczekiwana przez rodziców 
dzieci niepełnosprawnych, szczególnie tych 
pełnoletnich, ostatecznie po upływie nie-
mal trzech lat zaczęła funkcjonować, jednak 
na odmiennych zasadach i na podstawie 
innych przepisów (Fundusz Solidarnościo-
wy). Świadczyć to może o nieprzemyśla-
nym zaprojektowaniu tych działań.

Nierozpoznanie 
rzeczywistych potrzeb

Misją z góry skazaną na niepowodzenie 
było planowanie działań bez powiązania ich 
z przyczynami uzasadniającymi ich podję-
cie. Przekonanie o wysokiej efektywności 
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takich inicjatyw było całkowicie pozba-
wione podstaw. Opracowując założenia 
ustawy o wsparciu, a następnie progra-
mu, rząd nie zdecydował w szczególno-
ści o przeprowadzeniu konsultacji spo-
łecznych, stanowiących zawsze pożądany 
i twórczy dialog, a w wypadku tak deli-
katnych i złożonych zagadnień, wyjątko-
wo ważnych. Rzetelnie przeprowadzo-
ne, pozwoliłyby uzyskać wiedzę na temat 
oczekiwań i skali potrzebujących. Ich brak 
skutkował zaś tym, że część elementów 
programu „sprawia wrażenie wymyślonych 
zza biurka, część jest wręcz irytująca dla 
rodzin, których dotyczy15”.

W odniesieniu do niemal wszystkich 
działań programu stwierdzono nierozpo-
znawanie rozmiaru potrzeb i liczebności 
grup docelowych. Jak już wspomniano, dia-
gnoza potrzeb ograniczyła się do zestawie-
nia danych statystycznych, nieopatrzonych 
adekwatnym komentarzem i wnioskami. 
W wypadku wielu działań, ich rozpoznania 
dokonywano przez umożliwienie jednost-
kom samorządu terytorialnego (JST) zgła-
szania zapotrzebowania na środki z budże-
tu państwa, jednak najczęściej nie wiązało 
się to z określeniem oczekiwań ostatecz-
nych beneficjentów, a jedynie możliwości 
finansowych samorządu.

Lektura ustawy o wsparciu i programu 
„Za życiem” pozwala stwierdzić, że jego 
najważniejszymi beneficjentami miały 
być rodziny z najciężej chorym dzieckiem, 

15 A. Dudzińska, P. Kubicki, op.cit.
16 Zaświadczenie poświadczające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażają-

cą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (art. 4 ust. 3 ustawy 
o wsparciu), dalej: rodziny z najciężej chorym dzieckiem.

17 Informacja o wynikach kontroli, op.cit., s. 16.
18 Centralna Aplikacja Statystyczna.

legitymującym się stosownym zaświadcze-
niem16. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła 
jednak, że nie ma w kraju instytucji, która 
dysponowałaby pełnymi danymi o takich 
rodzinach. „Zgromadzenie zaś danych do-
tyczących ich liczby i lokalizacji wydaje się 
konieczne celem zracjonalizowania procesu 
planowania i lokowania rodzajów pomocy. 
Wiedza w tym zakresie mogłaby stać się 
jedną z przesłanek do optymalnego rozdy-
sponowania środków. Należy mieć na wzglę-
dzie, że grupą docelową kilku działań pro-
gramu są właśnie dzieci z zaświadczeniem, 
a w niektórych przypadkach jedyną”17.

W wypadku beneficjentów części dzia-
łań (2.5. Maluch plus i 3.2. Rozwój Środo-
wiskowych Domów Pomocy, ŚDS), rozpo-
znania dokonywano w odniesieniu do ogółu 
osób szukających tej formy wsparcia. Brak 
wyodrębnienia modułu (jak i sprawozdaw-
czości) dotyczącego potrzeb i stopnia za-
spokojenia grup docelowych ściśle tych 
tylko działań nie pozwoliło w rezultacie 
na ich zwymiarowanie.

Zdziwienie wzbudziło to, że instytu-
cje centralne (i terenowe), dysponujące 
w pracy cennymi narzędziami (np. CAS18), 
pozwalającymi na pozyskanie wielu szcze-
gółowych, diagnozujących potrzeby da-
nych, z niezrozumiałych powodów w więk-
szości tego nie czyniły. Nie pozyskiwał ich 
i nie przetwarzał w szczególności Minister 
Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) 
będący koordynatorem programu.
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Wyniki kontroli pokazały wymierne 
skutki tego zaniechania. Najbardziej donio-
słe Izba zaobserwowała w obszarze działa-
nia koordynatora pomocy – asystenta rodzi-
ny. Nikłe zainteresowanie kobiet w ciąży 
powikłanej i rodzin z najciężej chorymi 
dziećmi tą instytucją świadczy o błędnym 
rozpoznaniu potrzeb beneficjentów, wy-
nikającym m.in. z niewłaściwego jej ulo-
kowania w ośrodkach pomocy społecznej 
(OPS) – placówkach, które nie są kojarzone 
z tego rodzaju wsparciem.

Brak kompleksowej 
bazy informacyjnej

Przez cały pięcioletni okres programowa-
nia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
(KPRM) nie utworzyła bazy danych 
ani portalu o formach wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opie-
kunów, który mógłby zapewnić niezbędne 
informacje, mimo zaprojektowania od-
rębnego działania (5.2.). Wyniki kontroli 
ujawniły, że pracownicy większości kontro-
lowanych JST oraz OKRO19 sygnalizowali 
brak wiedzy opiekunów osób niepełno-
sprawnych o oferowanych formach wspar-
cia, co mogło przekładać się na ich małą 
aktywność w pozyskiwaniu pomocy.

Wysokie koszty zadań 
i niepewność finansowania

Analizując założenia programu można zgo-
dzić się z trafnością części zaplanowanych 
rozwiązań. Wśród nich należy wymienić 
rozwój sieci domów dla samotnych matek 
i kobiet w ciąży (DMD – działanie 1.4.). 

19 Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, powstałe w ramach działania 2.4. programu „Za życiem”.
20 W ciągu trzech lat o niemal 30% w wypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz o niemal 50% – umowy zlecenia. 

Izba od lat sygnalizuje ich niewystarczającą 
liczbę. Potrzeby mieszkaniowe samotnych 
matek pozostają niezaspokojone, trafiają one 
do różnych placówek (głównie do ośrodków 
interwencji kryzysowej), miejsc niedosto-
sowanych do ich potrzeb i niespełniających 
wymagań określonych dla DMD.

Przyjęty przez rząd sposób finansowania 
części zadań wpisuje się w ugruntowaną już 
praktykę przenoszenia zasadniczego kosztu 
realizacji zadania, często nie do udźwignię-
cia, na samorządy. Kiedy po pierwszych la-
tach niskiego zainteresowania tworzeniem 
DMD, w których deklarowano dofinanso-
wanie zadania na poziomie 50%, Minister 
Rodziny i Polityki Społecznej zdecydował 
się w 2020 r. podnieść kwotę dofinanso-
wania do 80%, zgłoszone przez JST zapo-
trzebowanie przekroczyło zaplanowany 
na ten rok budżet. Pokazuje to gotowość 
samorządów do wzięcia ciężaru realiza-
cji zadań na swoje barki, jednak w możli-
wym do przyjęcia podziale finansowania. 
Inną ważną kwestią podnoszoną przez JST 
jest późniejszy koszt utrzymania tych pla-
cówek, będący wyłącznie po ich stronie. 
Często był on zbyt wysoki, zmuszając 
je do rezygnacji z realizacji zadania.

Stałą bolączką pozostaje też niepewność 
co do wysokości dofinansowania zadań. 
Na przykład, pomimo ulokowania asystenta 
rodziny w centrum programowanej pomo-
cy, nie zadbano o stworzenie stabilnych ram 
dofinansowania tego stanowiska. Nie dość, 
że co roku Minister zmniejszał przezna-
czone20 na to kwoty w ramach programu 
Asystent rodziny, to w 2020 r. zdecydował 
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o wypłacie tylko jednorazowego dodatku, 
tzw. covidowego. Obniżono tym samym 
dofinansowanie wynagrodzenia asystenta 
o 93%. W tej sytuacji niemal cały ciężar 
realizacji tego działania spadł na samorządy.

Drugą kwestią pozostaje niepewność 
co do samego dofinasowania. Program Asy-
stent jest ogłaszany nie na początku roku, 
lecz dopiero po upływie kilku miesięcy, 
a nawet w drugiej połowie roku. W re-
zultacie JST otrzymywały środki nawet 
w październiku, nie mając wcześniej żadnej 
pewności, że one w ogóle wpłyną.

Oba te czynniki z pewnością nie za-
chęcały samorządów do zatrudniania 
asystentów rodziny. Stałe zaś obniżanie 
ich wynagrodzeń, przy bardzo wymagają-
cym charakterze pracy, skutkowało dużą 
rotacją w zatrudnieniu i licznymi waka-
tami. Izba powtórzyła więc opinię sfor-
mułowaną już przed laty21, że „sytuacja 
taka mogła skutkować wstrzymywaniem 
się przez OPS z zatrudnianiem asysten-
tów, a także destabilizować kadrę. Taki 
zaś stan nie służył budowaniu trwałych 
więzi pomiędzy asystentem a rodziną, 
więzi mającej szczególnie delikatny, in-
tymny charakter, zbudowanej na zaufa-
niu, wynikającym ze wzajemnego do-
świadczenia w pokonywaniu trudności”22.

Nierzetelna koordynacja 
i monitoring programu

Bezpośrednią przyczyną niepowodzenia 
w osiąganiu celów i wskaźników programu 

21 Wyrażoną już w Informacji o wynikach kontroli: Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, P/14/048.

22 Informacja o wynikach kontroli: Realizacja kompleksowego programu…, op.cit. s. 25.
23 Poza działaniem 3.3.

była jego nierzetelna koordynacja oraz mo-
nitoring, sprawowany przez wszystkie pod-
mioty zaangażowane w ten proces.

W szczególności Minister Rodziny i Po-
lityki Społecznej odpowiedzialny za ko-
ordynację i monitorowanie największej 
liczby działań programu, części swoich 
obowiązków nie wykonywał, bądź robił 
to nierzetelnie. Na przykład występował 
corocznie do realizatorów działań m.in. Mi-
nisterstwa Zdrowia (MZ), Ministerstwa 
Edukacji i Nauki (MEN), Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PFRON) o przedstawienie 
danych dotyczących zakresu i sposobu 
ich wdrożenia23, nie egzekwował jednak 
w sposób skuteczny kompletnych odpo-
wiedzi i polegał na niepełnych danych, 
w wielu wypadkach szczątkowych.

Potrzebę przeprowadzenia przeglądu 
i analiz dotychczasowych działań dostrzegł 
dopiero po trzech latach funkcjonowania 
programu, nie przyniosło to jednak żad-
nych efektów. Pojedyncze (dwie) inicjaty-
wy legislacyjne, również na skutek niedba-
łości, okazały się całkowicie nieskuteczne.

Podobne zarzuty Izba sformułowała 
wobec monitoringu programu sprawowa-
nego przez Ministra Zdrowia, odpowie-
dzialnego za nadzór nad realizacją sześciu 
działań, niezwykle istotnych, bo dotyczą-
cych zaopatrzenia zdrowotnego. Realizując 
ten obowiązek „Minister Zdrowia ogra-
niczał się do niepełnych danych przeka-
zywanych przez NFZ, niepozwalających 
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na dokonanie rzetelnej diagnozy napotka-
nych trudności, występujących barier, w re-
alizacji części działań uniemożliwiających 
w rezultacie osiągnięcie większości zakłada-
nych celów i wskaźników”. Na przykład, po-
mimo niemal całkowitego niepowodzenia 
związanego z nieutworzeniem zakładanej 
liczby ośrodków dziecięcej opieki koordy-
nowanej (DOK), dopiero w październiku 
2020 r. Minister wystąpił do NFZ z prośbą 
o przedstawienie możliwych rozwiązań 
mających na celu zapewnienie większej 
dostępności i efektywności udzielanych 
świadczeń w ramach DOK oraz przedsta-
wienie propozycji modyfikacji24.

Akceptacja takiego stanu rzeczy spowo-
dowała, że Minister Rodziny i Polityki Spo-
łecznej jako koordynator sporządzał każdo-
razowo niekompletne, ale również nierze-
telne sprawozdania z realizacji programu. 
Nie przedstawiał w nich, ani innym doku-
mencie, bieżącej całościowej oceny poszcze-
gólnych instrumentów oraz oceny aktualnej 
sytuacji wraz z ustalonymi barierami i trud-
nościami we wdrażaniu działań, do czego był 
zobowiązany. Skutkowało to tym, że Rada 
Ministrów nie uzyskiwała rzeczywistej 
wiedzy na temat bieżącego stanu realizacji 
programu, bowiem docierające do niej spra-
wozdania w „przeważającej części zostały 
pozbawione waloru poznawczego, informa-
cyjnego i sygnalizującego o potrzebie nie-
zbędnych zmian umożliwiających osiągnięcie 
zakładanych celów i założeń.”25.

24 Informacja o wynikach kontroli: Realizacja kompleksowego programu…, op.cit. s. 15-16 i 163-170. 
25 Tamże, s. 15-16.
26 Z 3976 w 2017 r. do 3934 w 2019 r., przy czym zatrudnianych w ramach programu Asystent rodziny – o 107.
27 15% dotyczyło wszystkich przeszkolonych osób związanych z opieką społeczną. MRiPS nie dysponowało 

szczegółowymi danymi dotyczącymi wyłącznie asystentów rodziny.
28 Patrz przyp. 1.

Realizacja celów szczegółowych
Asystent rodziny

Według wytycznych programu kluczowym 
ogniwem wsparcia kobiet w ciąży powi-
kłanej i rodzin z najciężej chorym dziec-
kiem powinien stać się asystent rodziny. 
Podstawą planowanych zmian miało być 
zwiększenie jego roli przez przydzielenie 
mu szczególnych uprawnień i obowiązków. 
Założono zwiększenie liczby asystentów 
profesjonalnie przygotowanych do pełnie-
nia takich obowiązków i upowszechnienie 
oferowanych przez nich usług.

Nie osiągnięto jednak żadnego z zakła-
danych celów. Jak wspomniano wcześniej, 
na skutek kolejnych decyzji Ministra Rodzi-
ny i Polityki Społecznej liczba asystentów 
nie tylko nie wzrosła, lecz spadła26. Mini-
sterstwo zadbało zaś o przeszkolenie jedy-
nie 15% ogółu pracowników opieki społecz-
nej27. Także poszerzenie ustawą o wsparciu 
zakresu uprawnień i obowiązków asystenta 
rodziny nie poprawiło sytuacji28.

W rezultacie w 198 gminach w całym 
kraju nie zatrudniano ani jednego asysten-
ta rodziny (np. Chełm, Gniezno, Jarocin). 
W praktyce oznacza to, że oczekujący 
skoordynowanego wsparcia mieszkaniec 
był go pozbawiony, bowiem ani ustawa 
o wsparciu, ani program „Za życiem” 
nie przewiduje, aby jakikolwiek inny 
podmiot mógł się tym zająć. W kolejnych 
1638 gminach był zatrudniony tylko jeden 
asystent (np. Ustka, Namysłów, Nowa Sól, 
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Słubice). Także tu jakość niesionej pomo-
cy oraz możliwe i rzeczywiste zaangażo-
wanie asystenta w koordynowanie wspar-
cia potrzebującej rodzinie – przy pełnie-
niu innych licznych zadań wynikających 
m.in. z ustawy o wspieraniu rodziny29 
– musi budzić poważne wątpliwości.

Na brak profesjonalnego przeszkole-
nia, zwłaszcza dotyczącego zaopatrzenia 
medycznego, wskazywali sami asystenci 
rodziny. Takiego rodzaju pomocy rodzi-
ce oczekujący narodzin ciężko chorego 
dziecka spodziewali się w pierwszej kolej-
ności. Niewątpliwie była to jedna z istot-
nych przyczyn (oprócz dość nierozważ-
nej – w ocenie autorów artykułu – decy-
zji o ulokowania jej w ośrodkach pomocy 
społecznej30) nikłego zainteresowania tą 
formą wsparcia, udzielanego – jak poka-
zała kontrola – głównie dotychczasowym 
klientom OPS, otrzymującym podobną 
pomoc na podstawie innych przepisów.

Obszar zaopatrzenia medycznego

Nie utworzono zakładanych 30 wyspecja-
lizowanych ośrodków neonatologicznych 
(tzw. DOK – działanie 2.1.), zobowiąza-
nych do roztoczenia skoordynowanej opie-
ki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz 
najciężej chorych dzieci. W 2018 r. funk-
cjonowało ich osiem, a w 2020 r. już tylko 
sześć. Wykonanie wydatków w tym działa-
niu wyniosło zaledwie 4% z zaplanowanych. 
W niewielkim stopniu osiągnięto zakła-
dany cel, którym miało być podniesienie 

29 Ustawa z 9.6.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 poz. 447).
30 Informacja o wynikach kontroli: Realizacja kompleksowego programu…, op.cit. s. 27, 151-156
31 Wniosek sformułowano w opublikowanej 18.9.2019 Informacji o wynikach kontroli: Zapewnienie opieki pa-

liatywnej i hospicyjnej, nr ewid. 146/2019/P/18/063/LBY. 
32 Z 46 w 2017 r. do 4035 w 2020 r.

jakości i dostępności opieki zdrowotnej 
skierowanej do najbardziej potrzebują-
cej grupy dzieci, przez skoordynowanie 
udzielanych świadczeń. Co ważne, Mini-
ster Zdrowia dopiero w trakcie kontroli 
NIK zwrócił się do NFZ z prośbą o przed-
stawienie rozwiązań mających zwiększyć 
dostępność i efektywność świadczeń w ra-
mach DOK. Żadnych rozwiązań jednak 
nie wypracowano.

Nieutworzenie zaplanowanej liczby 
DOK stało się przyczyną minimalnego 
zakresu realizacji świadczeń rehabilita-
cyjnych w odniesieniu do tej grupy dzie-
ci (działanie 2.3). Umowa o współpracy 
z DOK była bowiem niezbędnym warun-
kiem udzielania świadczeń rehabilitacyj-
nych. Z tych względów wykonanie wydat-
ków dla tego działania również było nie-
wielkie i wyniosło 7%.

Świadczenie perinatalnej opieki palia-
tywnej nie było zapewnione w czterech 
województwach, choć Izba przed laty31 
postulowała wprowadzenie jej w całym 
kraju. Brakowało świadczeniodawców 
zainteresowanych realizacją tej opieki 
bądź spełniających wymagane warun-
ki. W niewielkim stopniu realizowane 
było zaprogramowane wsparcie psycho-
logiczne w ramach tego działania. Suk-
cesem zakończyło się tylko jedno dzia-
łanie – utworzono sieć 13 banków mleka 
kobiecego (działanie 2.2.). Dzięki nim 
liczba dzieci żywionych takim mlekiem 
wzrosła niemal o 900%32.
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W  programie „Za  życiem” założo-
no także utworzenie 380 powiatowych 
ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyj-
no-opiekuńczych, oferujących pomoc, 
zwłaszcza w zakresie wczesnego wspoma-
gania rozwoju (WWR) dziecka. Do czasu 
zakończenia kontroli powstało ich 307. 
Ani MEiN, ani MZ nie sformułowały jed-
nak precyzyjnych zasad kwalifikacji dzie-
ci do programu i nie określiły schorzeń, 
które uprawniały do szukania pomocy 
w takich ośrodkach. Z założeń programu 
wynikało, że kompleksowe wsparcie miało 
dotyczyć około 20% najciężej chorych dzie-
ci, objętych już WWR w ramach systemu 
oświaty. Brak szczegółowych wytycznych 
doprowadził do tego, że dyrektorzy placó-
wek stosowali własne kryteria, kierując 
do programu dzieci z różnymi schorzenia-
mi, często stosunkowo lekkimi, a nawet 
41% dzieci nieobjętych WWR w systemie 
oświaty. Doprowadziło to do znacznego 
rozproszenia udzielanej pomocy. Średnio 
nie przekraczała ona 1,5 godziny miesięcz-
nie, przy możliwych nawet 20. Nie wypeł-
niano więc postulatu zakładającego, że tera-
pia dziecka musi mieć charakter wielopro-
filowego oddziaływania na zaburzenia, tak 
by działania podjęte we wczesnym etapie 
jego rozwoju miały bezpośredni wpływ 
na osiągnięcie przez nie większej nieza-
leżności, samodzielności i lepszej jakości 
życia w okresie dorosłości.

33 Działanie 4.2. Wsparcie oszczędzania na cele mieszkaniowe rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne 
(III filar programu Mieszkanie plus); działanie 4.6. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach na po-
trzeby mieszkalnictwa wspomaganego.

34 Niewielkie wykorzystanie takich miejsc w badanym okresie kontrolerzy NIK stwierdzili w czterech z sześciu 
skontrolowanych województw i to pomimo kierowania tam nieuprawnionych osób (bez wymaganego orze-
czenia albo kierowania nieupoważnionych członków rodzin). 

35 Krytyczne oceny dotyczące opieszałości Ministra i wojewodów Izba sformułowała również w odniesieniu 
do sposobu realizacji dwóch innych zadań, tj. rozwoju sieci DMD oraz ŚDS.

Wsparcie pobytowe i mieszkaniowe

Działania podejmowane w celu zwięk-
szenia dostępności mieszkań dla rodzin 
wychowujących dzieci niepełnospraw-
ne oraz wsparcie oszczędzania na ten cel, 
w szczególności w ramach programu 
Mieszkanie plus, zakończyły się niemal 
całkowitym niepowodzeniem. Nie dość, 
że działania 4.2. i 4.6.33 w ogóle nie zostały 
wdrożone, to nieliczne zrealizowane inwe-
stycje (w ramach pozostałych działań prio-
rytetu IV) tylko w pojedynczych przy-
padkach zostały przekazane rodzinom 
wychowującym dzieci niepełnosprawne.

Nikłe okazało się zainteresowanie samo-
rządów tworzeniem mieszkań chronionych 
dla osób z określonymi niepełnosprawno-
ściami (2% JST). Nie dość, że utworzono 
niewielką ich liczbę (141 z 514 miejsca-
mi) to nie było chętnych do skorzysta-
nia z oferty. W całym kraju, w badanym 
okresie, zdecydowały się na to zaledwie 
53 osoby34. Mimo to Minister Rodzi-
ny i Polityki Społecznej nie zdiagnozo-
wał przyczyn tej sytuacji, ani jej potem 
nie monitorował. Nie stanowiło to jed-
nak przeszkody do kontynuacji zadania. 
Jak wykazała kontrola NIK, przewlekłe 
rozpatrywanie przez Ministra i wojewo-
dów wniosków stało się częstą i istotną 
przyczyną rezygnacji samorządów z reali-
zacji zadania – pozostawało im zbyt mało 
czasu na przeprowadzenie inwestycji35.



66 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Beata Jakubowska, Natalia Kajzer

W niewysokim stopniu udało się rozwi-
nąć sieć DMD. Miała składać się z 40 ta-
kich placówek, co oznaczało, że w ciągu 
czterech lat należało uruchomić dodatko-
we 18. Powstało zaledwie siedem36. We-
dług założeń, w każdym województwie 
powinny funkcjonować przynajmniej dwa 
takie domy, jednak na koniec 2020 r. w pię-
ciu województwach37 nie było żadnego, 
a w trzech tylko jeden38. Nie ma wątpli-
wości, że kluczowy wpływ na to miała 
zbyt późna decyzja MRiPS o zwiększeniu 
dofinansowania do 80%.

Nieudana była także forma wsparcia po-
bytowego uczennic w ciąży. 25% powiatów 
zdecydowało się na realizację tego zadania, po-
legającego na przygotowaniu osobnych pokoi 
w bursach lub internatach. Jednak zaintere-
sowanie nimi było minimalne – z 219 miejsc 
skorzystało zaledwie 17 uczennic. W tym kon-
tekście słuszne wydają się głosy ekspertów 
formułowane już w 2017 r., że „rozwiązania 
polegające na separacji od środowiska rodzin-
nego i miejsca zamieszkania, choć są czasa-
mi jedynym wyjściem, powinny być rozwią-
zaniem ostatecznym. Ważne jest bowiem, 
żeby zapewnić komplementarność działania 
ze wsparciem środowiskowym, tak aby zapo-
biegać sytuacjom, w których po skończeniu 
szkoły kobiety trafiają do DMD”39.

W tym obszarze wsparcia na pozytyw-
ną ocenę zasługiwały jedynie działania 
ukierunkowane na rozwój sieci ŚDS. Licz-
ba osób oczekujących na umieszczenie 

36 W badanym okresie przewidziano na ten cel ponad 11,5 mln zł, wykorzystano niecałe 12% kwoty.
37 Wielkopolskie, podlaskie, podkarpackie, małopolskie i opolskie.
38 Łódzkie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie.
39 A. Dudzińska, P. Kubicki, op.cit.
40 KPRM, MRiPS, MZ, Prezesa NFZ oraz MEiN.

w  takich ośrodkach zmniejszyła się 
o około 500 (do 1242 osób na koniec 
2019 r.), spadła też liczba powiatów, 
w których nie funkcjonował żaden ŚDS 
(z 42 do 26). Należy podkreślić, że sytu-
acja byłaby jednak jeszcze lepsza, gdyby 
na realizację tego zadania przeznaczono 
kwotę w wysokości zaplanowanej w pro-
gramie, czyli niemal 200 mln zł. Wydano 
zaś mniej niż połowę.

Aktywizacja zawodowa

W tym ważnym segmencie wsparcia 
zaprogramowano działania ukierunko-
wane na przeciwdziałanie wykluczeniu 
zawodowemu osób niepełnosprawnych 
oraz ich opiekunów. W wypadku więk-
szości instrumentów osiągnięto wysokie 
wskaźniki realizacji planu finansowego, 
jednak MRiPS nie potrafiło wskazać szcze-
gółowych danych dotyczących udzielo-
nej pomocy, występujących (nie)zaspo-
kojonych potrzeb, ani wyjaśnić różnicy 
w zgromadzonej nielicznej w tym zakresie 
sprawozdawczości.

Sformułowane wnioski
Izba skierowała do badanych podmiotów 
wnioski pokontrolne. Do pięciu instytucji 
centralnych40 przesłano 14, w tym de lege 
ferenda. Wnioskowano m.in. o:

 • utworzenie kompleksowej bazy danych 
i portalu z informacjami o dostępnych for-
mach wsparcia;
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 • rzetelne wykonywanie zadań koordyna-
tora programu, co zapewni kompleksowe 
wsparcie grupom docelowym oraz o inicjo-
wanie zmian, które wyeliminują trudności 
w realizowaniu tych zadań;

 • weryfikację warunków udzielania świad-
czeń dotyczących koordynowanej opieki nad 
kobietami w ciąży (KOC II/III), dziecięcej 
opieki koordynowanej (DOK) oraz koordy-
nowanej opieki nad osobami z całościowymi 
zaburzeniami rozwoju (KO-CZR), tak aby 
większa liczba placówek miała możliwość 
realizowania takich świadczeń41;

 • zmianę przepisów dotyczących koordy-
nowania kompleksowego wsparcia udzie-
lanego osobom objętym programem, aby 
w pierwszej kolejności dotyczyło ono za-
bezpieczenia zdrowotnego, a w wypadku 
gdy koordynatorami pozostaną asystenci ro-
dziny – o poprawę ich sytuacji zawodowej.

Niezbędne warunki powodzenia 
programów rządowych
Wyeliminowanie opisanych zaniedbań, 
błędów i nieprawidłowości popełnio-
nych na etapie projektowania i realizacji 
programu „Za życiem” nie daje gwaran-
cji osiągnięcia sukcesu każdego progra-
mu rządowego. Może jednak przyczynić 
się do zapewnienia wyższej efektywności 
planowanych zmian oraz usunięcia przy-
najmniej części nieprawidłowości. W tym 
celu niezbędne jest m.in.:

 • staranne przygotowanie dokumentu 
programu z logicznie usystematyzowaną 

41 Jak wynika z danych NFZ zasady udzielania świadczeń uległy zmianie, ponieważ Prezes NFZ wydał nowe 
zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepi-
sami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zarządzenie nr 8/2022/DSOZ z 21.1.2022).

i konsekwentną strukturą, poprzedzone 
szerokimi konsultacjami społecznymi, 
z ekspertami i specjalistami dziedziny, 
z których wyłoniona dogłębna diagnoza 
zakresu i rodzaju potrzeb pozwoli na sfor-
mułowanie zwymiarowanych celów oraz 
działań umożliwiających ich osiągnięcie;

 • stworzenie kanałów informacyjnych, 
które zapewnią dotarcie z wiedzą o pro-
gramie do wszystkich potencjalnych za-
interesowanych, nie tylko beneficjentów, 
ale również podmiotów zaangażowanych 
w zaplanowane procesy;

 • sprawiedliwy i pewny system podziału 
kosztów realizacji zadań, umożliwiający 
przystąpienie wszystkim zainteresowa-
nym, niewykluczający najsłabszych i gwa-
rantujący uzyskanie dofinansowania;

 • monitoring polegający na rzetelnej we-
ryfikacji sposobu realizacji zadań przez 
wszystkie podmioty, eliminujący niepra-
widłowe postępowania, zaniechania oraz 
trudności uniemożliwiające osiąganie za-
kładanych celów.

Sformułowane zastrzeżenia mogą doty-
czyć procesu tworzenia i realizacji wszyst-
kich aktów normatywnych, nie tylko pro-
gramów rządowych. Mogłyby stanowić 
cenne wskazówki przy diagnozowaniu 
przez Izbę powodów niepowodzeń zapla-
nowanych strategicznych zmian, niezależ-
nie od tego, z którego etapu – czy to pla-
nowania, czy też realizacji – one wynikają. 
Sygnalizowanie ich zaangażowanym pod-
miotom, ze szczególnym uwzględnieniem 
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organu ustawodawczego, może przyczynić 
się do zapewnienia lepszego funkcjonowa-
nia państwa. Zde zaktualizowały się jego 
załączniki – harmonogram działań i plan 
finansowy. 

Pięcioletni okres programowania „Za 
życiem” skończył się 31 grudniu 2021 r. 
W 2022 roku program wkroczył więc bez 
kluczowych dokumentów wyznaczających 
ramy czasowe i finansowe jego realizacji. 
Pomimo powołania ponad rok temu przez 
Prezesa Rady Ministrów międzyresor-
towego zespołu ds. opracowania zmian 
programu42 efekty jego prac nie są znane. 

42 Zarządzenie nr 210 z 30.11.2020 (M.P. poz. 1039).
43 Rada Ministrów, 27.12.2021, przyjęła uchwałę nr 189, zmieniającą uchwałę w sprawie programu komplek-

sowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. 2022 r. poz. 64). Plan finansowy programu (załącznik nr 2) 
przewiduje finansowanie działań na lata 2022–2026.

W chwili pisania tego artykułu nie było 
informacji o żadnych zmianach, program 
będzie więc prawdopodobnie obowiązy-
wał w dotychczasowym kształcie43. Taka 
sytuacja nie napawa nadzieją na poprawę 
sytuacji świadczeniobiorców.
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ABSTRACT
Comprehensive Family Support Programme “Pro Life” – Bound to Fail 
The programme of comprehensive support for families called “Pro Life” was inten-
ded to support families that take care of disabled persons. The solutions adopted 
offered comprehensive healthcare services and access to social policy instruments 
to the extent that had not been known in Poland before. However, the findings of the 
audit conducted by the Supreme Audit Office show, beyond doubt, that the majority 
of these solutions, including the key ones, have not been implemented or have been 
implemented unproperly – families who need support most have not received it. The 
article presents the findings of NIK’s audit. 

Beata Jakubowska, legal advisor
Natalia Kajzer, economic advisor, Regional Branch of NIK in Zielona Góra 

Key words: “Pro Life” Programme, act on support, families with children with most severe 
diseases, pregnancy with complications, healthcare, social and housing provisions, family assistants



Nr 2/marzec-kwiecień/2022 69 

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2022.1.14   kontrola i audyt

URSZULA DZIEDZIC, ANDRZEJ TROJANOWSKI

Rewitalizacja należy do  obszarów aktywności władz lokalnych ukierunkowanych 
zarówno na poprawę zagospodarowania przestrzeni, jak i jakość życia mieszkańców. 
W ostatnich latach, również ze względu na pakiet dostępnych działań wspierających 
gminy w programowaniu i wdrażaniu rewitalizacji, odnotowuje się wzrastające zainte-
resowanie nią samorządów i ich partnerów. Jednak zamiarom realizacji przedsięwzięć 
nie zawsze towarzyszy właściwe zrozumienie istoty tego procesu i związanych z nim 
pojęć, zwłaszcza w  nowatorskim i  kompleksowym podejściu wyrażonym w  ustawie 
o  rewitalizacji. Dotyczy to  przede wszystkim terminów: obszar zdegradowany, stan 
kryzysowy, partycypacja społeczna, komplementarność czy  monitoring i  ewaluacja. 
Dlatego NIK przeprowadziła dwie kontrole planowe: regionalną na  Podkarpaciu, 
a następnie koordynowaną w pięciu województwach, którymi objęła każdy z czterech 
etapów procesu rewitalizacji. Na każdym ujawniono wiele błędów. W konsekwencji 
gminy nie osiągnęły zaplanowanych efektów. Wnioski mogą mieć znaczenie także dla 
przyszłych założeń rewitalizacji w Polsce.

Przygotowanie i wdrażanie rewitalizacji

Brak zakładanych efektów w gminach

Wprowadzenie
Procesy rewitalizacyjne w Polsce trwają 
od co najmniej kilku dziesięcioleci, przy 
czym były one w tym okresie różnie rozu-
miane1. W ostatnich latach podejmowano 
je z rozmachem2. Kolejny impuls, a także 
nowe, kompleksowe rozumienie zagad-
nienia przyniosła ustawa z 9 października 

1 Por. np. M. Rajek-Kwiatek: Partycypacja i inkluzja społeczna jako wymiary polityki rewitalizacji miejskiej, „Annales 
Universitatis Maria Curie-Skłodowska”, Lublin, Vol. XXVII, 1/2020, (DOI:10.17951/k.2020.27.1.111- 129).

2 Por. np. Rewitalizacja w praktyce. Modele rozwiązań jako rezultaty konkursu Modelowa rewitalizacja miast 
i pilotaży w zakresie rewitalizacji (red. A. Jadach-Sepioło), Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Miesz-
kalnictwa, Warszawa, s. 11. 

3 Dz.U. z 2021 r. poz. 485.

2015 r. o rewitalizacji3. Definiuje ją jako pro-
ces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych, przebiegający 
kompleksowo, przez zintegrowane działania 
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone przez interesariuszy na podsta-
wie gminnego programu rewitalizacji (art. 2 
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ust. 1)4. Przy takim podejściu rewitalizacja 
to nie pojedyncze inwestycje czy działania, 
lecz odpowiedź na zidentyfikowane pro-
blemy społeczne, a działania planistyczne, 
techniczne, środowiskowe czy gospodarcze 
mają charakter uzupełniający5. Prowadze-
nie przez gminy rewitalizacji i stosowanie 
przez nie wspomnianej ustawy nie jest jed-
nak obowiązkowe6. 

Mając na uwadze, że zbliża się ku koń-
cowi związany z tym okres przejściowy, 
umożliwiający podejmowanie tego proce-
su mimo braku stosownych programów7, 
a także biorąc pod uwagę znaczenie re-
witalizacji w zakończonej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej 2014–20208 
oraz planowane zmiany ustawowe, warto 

4 Zbliżoną definicję zawierają także wydane przez Ministra Rozwoju Wytyczne w zakresie rewitalizacji w pro-
gramach operacyjnych na lata 2014–2020 (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016 z 2.8.2016 r.), dalej określane 
jako Wytyczne. 

5 Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny Komentarz, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament 
Polityki Przestrzennej, Warszawa 2016, s. 4.

6 Por. np. J. H. Szlachetko, P. Orłowski [w:] Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Tom I, red. K. Borówka, Gdańsk 
2017, art. 1; T. Bąkowski, Ustawa o rewitalizacji. Komentarz, Warszawa 2017, s. 27. 

7 Stosownie do art. 52 ust. 1 tej ustawy, do 3.12.2023 dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających 
z programu przewidującego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzyso-
wego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji.

8 Na potrzebę zmiany podejścia do działań rewitalizacyjnych w związku z tą perspektywą zwracano uwagę 
w literaturze, np. Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce (red. A. Ja-
dach-Sepioło), Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, 2021, s. 25.

9 W 2016 r. została opublikowana Informacja o wynikach kontroli NIK: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
miast, nr ewid. 153/2016/P/15/037/KIN. W publikacji m.in. wskazano, że: „przyjęta ustawa tworzy ramy 
prawne dla rewitalizacji w Polsce, których w okresie objętym kontrolą brakowało. Poprzez zawarte w ustawie 
regulacje, stworzona została realna zachęta dla coraz większej grupy samorządów do podjęcia procesu przy-
wracania zdegradowanych obszarów miast do prawidłowego funkcjonowania. W ramach ustawy wprowadzo-
ne zostały regulacje zagadnień związanych z przygotowaniem i prowadzeniem skutecznej rewitalizacji, która 
przede wszystkim powinna być dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. 
Dzięki ustawie łatwiejsze będzie przeciwdziałanie i niwelowanie najważniejszych słabości otoczenia prawnego, 
w głównej mierze uniemożliwiającego prowadzenie efektywnych działań rewitalizacyjnych, w tym w szczegól-
ności dotychczasowy brak uznania rewitalizacji jako zadania własnego gminy”. (s. 12). 

10 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 148/2019/P/18/097/LRZ, zatwierdzona 19.11.2019 – dalej 
jako Informacja regionalna lub kontrola P/18/097.

11 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 14/2021/P/20/081/LRZ, zatwierdzona 17.6.2021 – dalej jako In-
formacja krajowa lub kontrola P/20/081. 

12 Dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie oraz śląskie.
13 Kontrola P/18/097 – sześć, kontrola P/20/081 – 17 (od dwóch do czterech w poszczególnych województwach). 

przypomnieć ustalenia dwóch kontroli 
NIK9. Chodzi o: „Przygotowanie i realiza-
cję programów rewitalizacji w wojewódz-
twie podkarpackim”10 oraz „Realizację 
programów rewitalizacji i ich efekty”11.

Uzasadnienie podjęcia 
kontroli NIK i ich zakres
Obie miały planowy charakter, przy czym 
kontrola P/18/097 była niekoordynowa-
na natomiast P/20/081 – koordynowana, 
obejęła pięć województw12. W obu przy-
padkach badanie dotyczyło zarówno gmin 
prowadzących programy rewitalizacji13, 
jak i urządu/urzędów marszałkowskich.

Pierwszą kontrolę NIK podjęła m.in. 
mając na względzie stan realizacji procesów 
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rewitalizacyjnych w  województwie 
podkarpackim14 oraz zidentyfikowane 
w związku z tym ryzyko – brak zrozu-
mienia istoty procesu oraz niewystarcza-
jące doświadczenie w podejmowaniu tego 
typu złożonych zadań. Wyniki tej kon-
troli uzasadniały zbadanie wdrażania re-
witalizacji i jej efektów w szerszej skali, 
co nastąpiło w ramach kontroli P/20/081. 
Brano pod uwagę kluczowe ryzyko15 oraz 
potrzebę poprawy efektywności zarządza-
nia środkami publicznymi, jak również 
tezy zawarte w dokumencie „Rewitalizacja 
w Polsce. Pierwsze obserwacje i wnioski. 
Raport 2018”16. Istotne było też jej zna-
czenie w realizacji w Polsce wspomnia-
nej perspektywy finansowej UE na lata 
2014–2020 i w ramach Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. 
(z perspektywą do 2030 r.)17.

Należy mieć na uwadze, że spośród 
czterech wyróżnianych w literaturze 
etapów rewitalizacji (diagnozowanie, 
programowanie, wdrażanie, monitoro-
wanie) kontrola P/18/097, ze względu 
na stan realizacji programów, dotyczy-
ła głównie dwóch pierwszych. Z kolei 

14 Na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla podkarpackich gmin zaplanowano kwotę po-
nad 6 mln zł, jednak spośród wszystkich 160 gmin co trzecia nie była zainteresowana uzyskaniem dotacji 
w ogóle, środki przyznano tylko 53 gminom.

15 M.in. wdrażanie programów rewitalizacji niezgodnie z przyjętymi założeniami, zaniechanie partycypacji spo-
łecznej, brak współpracy lub ograniczone działania na rzecz realizacji projektów rewitalizacyjnych, gromadze-
nie niekompletnych, niepełnych oraz nierzetelnych danych i informacji do ewaluacji programów rewitalizacji, 
niezgodny z założeniami przebieg monitoringu oraz nieosiągnięcie zakładanych efektów procesu rewitalizacji.

16 Rewitalizacja w Polsce. Pierwsze obserwacje i wnioski. Raport 2018. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 
2018. W załączniku nr 6.4 do informacji o wynikach kontroli P/20/081 zawarto wykaz wybranych opraco-
wań, raportów i stron internetowych związanych z rewitalizacją. 

17 Przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z 14.2.2017 w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.); (M. P. z 2017 r. poz. 260).

18 Dalej GPR.
19 Dalej LPR.
20 Wykaz programów rewitalizacji prowadzony i na bieżąco aktualizowany przez instytucję zarządzającą da-

nego województwa.

kontrola P/20/081 była nastawiona na dwa 
ostatnie etapy, w szczególności na kwe-
stię osiągnięcia założonych w tych pro-
gramach efektów. Ze względu na różny 
zakres przedmiotowy i przestrzenny, moż-
liwość dokonywania porównań jest ogra-
niczona. Warto też zaznaczyć, że na po-
trzeby tej kontroli przyjęte przez gminy 
i zaakceptowane przez samorządy woje-
wództw programy rewitalizacji stanowiły 
dla NIK, obok przepisów prawa, podsta-
wę do weryfikacji i oceny prawidłowości 
podejmowanych działań.

Najważniejsze ustalenia
Gminne i lokalne 
programy rewitalizacji

Programy uchwalone na podstawie ustawy 
o rewitalizacji (gminne programy rewitali-
zacji18) lub ustawy o samorządzie gminnym 
(lokalne programy rewitalizacji19) przez 
ograny stanowiące w skontrolowanych 
gminach, były ujęte w Wykazach20 pro-
wadzonych przez instytucje zarządzające 
Regionalnymi Programami Operacyjnymi 
na lata 2014–2020, co oznacza, że prze-
szły z pozytywnym wynikiem weryfikację 
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spełnienia wymogów dotyczących cech 
i elementów określonych w Wytycznych.

Tymczasem obie kontrole wykazały 
przypadki wpisania w Wykazach takich 
programów rewitalizacji, które zawierały 
nieścisłości i błędy. Dotyczyły one głów-
nie nieujęcia projektów dodatkowych 
lub o charakterze społecznym oraz nie-
właściwych założeń w zakresie monitorin-
gu i ewaluacji, odnoszących się zwłaszcza 
do wskaźników.

Jako główną przyczynę można wskazać 
nierzetelność i niestaranność przy doko-
nywaniu odbioru programów rewitalizacji, 
które w zdecydowanej większości zostały 
opracowane przez podmioty czy osoby 
zewnętrzne. 

Nie bez znaczenia było także, że tak 
opracowane dokumenty przechodziły 
weryfikację prowadzoną przez urzędy 
marszałkowskie.

Dotacje na programy 
w Podkarpackiem
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, 
że Zarząd Województwa Podkarpackie-
go zorganizował i przeprowadził w latach 
2016–2018 trzy edycje konkursu dotacji 
na działania wspierające gminy w przygo-
towaniu programów rewitalizacji w regio-
nie. Udzielono ich prawidłowo, z zacho-
waniem zasad wynikających z regulaminu 
dotyczącego konkursu dotacji. Podobnie 

21 Informacja regionalna, s. 10.
22 Określonej w umowie z 23.12.2015 między samorządem Województwa Podkarpackiego, a Ministrem Roz-

woju na przekazanie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu 
albo aktualizacji programów rewitalizacji (z późniejszymi zmianami), dalej określana jako Umowa.

23 Instrukcja przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, stanowiąca załącznik do uchwały nr 296/5906/17 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 18.4.2017, dalej jako Instrukcja.

było z oceną wniosków o dotacje: gminy, 
którym przyznano tego typu środki, speł-
niały związane z tym kryteria21.

Spośród 108 jednostek samorządu 
terytorialnego (JST), które ubiegały się 
o przyznanie dotacji, refundację wydat-
ków otrzymała niespełna połowa z nich. 
W związku z tym łączna kwota wyko-
rzystanych przez nie środków wyniosła 
1,8 mln zł. Odpowiadało to zaledwie 
1/3 pierwotnej wartości dotacji22. Średni 
koszt przygotowania jednego programu 
rewitalizacji (z uwzględnieniem środków 
własnych gmin) wyniósł 38 tys. zł. Wobec 
tego, że dofinansowanie jednego takiego 
dokumentu mogło sięgać (w zależności 
od edycji) 120 lub 200 tys. zł, odpowia-
dało to zaledwie 1/5 lub 1/3 wspomnia-
nej kwoty.

NIK w związku z powyższym podkre-
śliła, że „niski stopień wykorzystania środ-
ków dotacji przez gminy wynikał głównie 
ze skomplikowanych procedur związanych 
z opracowaniem programów rewitalizacji, 
które zawarto w szczególności w Umowie, 
Wytycznych oraz (…) Instrukcji23, jak rów-
nież z oszczędności powstałych w związ-
ku z przeprowadzonymi postępowaniami 
o udzielenie zamówienia publicznego”.

Warto podkreślić, że niskie koszty 
opracowania poszczególnych programów 
miały wpływ na niezadowalającą jakość 
tych dokumentów. Żaden z nich nie został 
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pozytywnie zaopiniowany w pierwszej 
wersji. Część była poprawiana wielokrot-
nie, a niektóre nie uzyskały wpisu do Wy-
kazu24. Z kolei – zdaniem autorów – biorąc 
pod uwagę, zarówno bardzo złożony i spe-
cjalistyczny charakter takich programów, 
koszty związane z realizacją jego założeń 
oraz możliwe do osiągnięcia w ten sposób 
korzyści – nie była to kwota gwarantująca 
odpowiednią jakość takiego dokumentu.

Partycypacja społeczna

Udział społeczeństwa w procesie rewi-
talizacji jest jej nieodłącznym elemen-
tem. Jak wskazuje się w literaturze: „dzi-
siaj możemy powiedzieć jednoznacznie 
– bez partycypacji nie ma rewitalizacji”25, 
która – jak wskazuje ustawa oraz Wytyczne 
– winna być prowadzona na każdym etapie 
tego procesu, z zastosowaniem możliwie 
dojrzałych form, a więc takich, jak współ-
decydowanie czy kontrola obywatelska.

Obie kontrole wykazały, że na etapie dia-
gnozowania i programowania skontrolowa-
ne gminy umożliwiły udział interesariuszy 
w różnych formach – organizowano spo-
tkania, dyskusje, debaty, spacery, wizyty 
studyjne, konsultacje26. Na kolejnych eta-
pach: wdrażania i monitorowania albo par-
tycypacja nie miała miejsca, albo ograni-
czano się do stosowania prostych technik 
i narzędzi, zwłaszcza takich, jak informo-
wanie czy konsultowanie. Nie korzystano 
z innych narzędzi, w tym również z goto-
wych zaproponowanych technik opisanych 

24 Informacja regionalna, s. 11.
25 Rewitalizacja w praktyce. Modele rozwiązań…, op.cit. s.25. 
26 Wynikało to poniekąd stąd, że aspekty te weryfikowano podczas oceny programów rewitalizacji prowadzo-

nej w urzędach marszałkowskich.

w przyjętych programach rewitalizacji, 
za pomocą których można było zachęcić 
lokalną społeczność do aktywnego udziału 
w tym procesie.

Przykładowo, w gminie Cieszanów na 
etapie wdrażania i monitorowania, zgodnie 
z zapisami gminnego programu rewitaliza-
cji zaplanowano m.in.: konkursy dla orga-
nizacji pozarządowych, architektoniczne 
lub architektoniczno-urbanistyczne, reali-
zacje projektów różnych beneficjentów, 
spacery badawcze, warsztaty projektowe, 
debaty, spotkania informacyjno-konsul-
tacyjne, opiniowanie zgłaszanych wnio-
sków o aktualizację dokumentu. Jednak-
że – ze względu na niewdrożenie trzech 
głównych projektów rewitalizacyjnych 
– w praktyce zaniechano udziału spo-
łeczności w tym procesie.

Z kolei gmina Złoty Stok – mimo za-
łożeń lokalnego programu rewitaliza-
cji – nie badała poziomu zadowolenia 
mieszkańców z zastosowaniem wywia-
dów środowiskowych i ankiet; z wyko-
rzystaniem strony internetowej urzędu 
(nie utworzono e-platformy komunika-
cyjnej umożliwiającej bieżącą wymianę 
informacji ze społecznością); przez orga-
nizację spotkań z poszczególnymi grupa-
mi interesariuszy w celu podsumowania 
realizacji najważniejszych etapów prac. 
Wykorzystano jedynie dwumiesięcz-
nik „Biuletyn informacyjny Gminy 
Złoty Stok” oraz profil JST na portalu 
społecznościowym, gdzie informowano 
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o postępach we wdrażaniu LPR. Kon-
trola wykazała, że istotnym powodem 
niezaangażowania lokalnej społeczno-
ści w ten proces z zastosowaniem narzę-
dzi przewidzianych w lokalnym planie 
rewitalizacji było ich niedostosowanie 
do miejscowych uwarunkowań.

Kluczowymi czynnikami braku udziału 
społeczności w prowadzonej w gminach 
rewitalizacji były: brak zainteresowa-
nia tym procesem; przekonanie władz, 
że nie jest to konieczne czy uzasadnione; 
niedostosowanie technik partycypacji 
do lokalnego środowiska; niepowołanie 
lub niewyznaczenie osób, grup, komite-
tów czy zespołów, które miały inicjować 
odpowiednie działania.

NIK zwróciła uwagę na problem zwią-
zany ze znikomym zaangażowaniem władz 
lokalnych we włączanie społeczności 
do tego procesu oraz udział interesariu-
szy na ostatnich dwóch etapach realizacji 
programów. W związku z tym NIK pod-
kreśliła, że tylko czynny udział różnych 
grup interesariuszy, przy zastosowaniu 
rozmaitych, możliwie dojrzałych form 
(a więc nieograniczających się jedynie 
do informacji czy konsultacji), dążących 
do zaawansowanych technik partycypacji, 
takich jak współdecydowanie czy kontro-
la obywatelska, może przynieść sukces 
i oczekiwane efekty rewitalizacji. (…)

27 Informacja krajowa, s. 12-13. 
28 Czyli taką, na podstawie której wyznaczone zostały obszary: zdegradowany i rewitalizacji.
29 Jak zauważyła NIK, „wobec długotrwałego opracowania i opiniowania Programów Rewitalizacji mogło to po-

wodować, że sytuacja społeczno-gospodarcza w tych gminach na dzień wpisania Programów Rewitalizacji 
do Wykazu (lata 2017-2018) była nieaktualna”, Informacja regionalna, s. 13.

30 Wykazała to analiza wybranych danych GUS, prezentowanych przez ten urząd w ramach Banku Danych 
Lokalnych, <https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start>. W załączniku nr 6.1 do Informacji regionalnej ujęto wybrane 
dane statystyczne przedstawiające sytuację gospodarczą w kontrolowanych gminach. 

31 Informacja regionalna, s. 13.

Dzięki temu wzmacnia się aktywność 
społeczeństwa i zaufanie mieszkańców 
do samorządu”27.

Diagnoza i programowanie

We wszystkich sześciu gminach skon-
trolowanych na Podkarpaciu przepro-
wadzono diagnozę czynników i zjawisk 
kryzysowych w sferach: społecznej, go-
spodarczej, środowiskowej, przestrzenno-
-funkcjonalnej oraz technicznej. Diagnozę 
pogłębioną28 sporządzono także na pod-
stawie wymogów określonych w Instruk-
cji. Mimo to, nie odzwierciedlono jed-
nak rzeczywistej sytuacji danej gminy. 
Wartości referencyjne dla województwa 
podkarpackiego, zostały bowiem określo-
ne w Instrukcji według stanu na 2014 r., 
podobnie jak odnoszące się do nich dane 
o wybranych wskaźnikach29. Izba zwróciła 
ponadto uwagę, że w czasie gdy opraco-
wywano te dokumenty, we wszystkich 
sześciu gminach nastąpiła poprawa ogól-
nej sytuacji społeczno-gospodarczej30, 
co oznacza potrzebę jej monitorowania 
i ewentualnego wprowadzania aktuali-
zacji przyjętych założeń do programów 
rewitalizacji31.

Ujęte w gminnych i lokalnych progra-
mach projekty podstawowe i dodatkowe 
zaplanowano na podstawie przeprowa-
dzonej diagnozy i zgodnie z przyjętymi 
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celami oraz kierunkami rewitalizacji. 
Uwzględniały także zasady komplek-
sowości, komplementarności i koncen-
tracji32. W ocenie Izby pełna realizacja 
zakładanych przedsięwzięć powinna wy-
eliminować lub przynajmniej ograniczyć 
negatywne zjawiska, w związku z którymi 
przyjęto te programy.

W każdej gminie poddanej kontroli 
P/18/097 program rewitalizacji powiązano 
z podstawowym dokumentem planowania 
jej rozwoju, jakim jest jej strategia. Jed-
nak w czterech z tych JST33 nie było nie-
których wymaganych przepisami prawa 
dokumentów o charakterze planistyczno-
-strategicznym, m.in. dotyczących zabyt-
ków czy ochrony środowiska.

NIK zwróciła w związku z tym uwagę 
na potrzebę prawidłowego opracowania 
oraz rzetelnego wdrażania dokumentów 
o takim charakterze, gdyż „pomiędzy do-
kumentami strategicznymi różnego stopnia 
i w ramach ich realizacji, powinna zacho-
dzić spójność i komplementarność, tak 
aby umożliwić wzmocnienie podejmowa-
nych działań oraz uzyskanie dodatkowych 
korzyści i zapewnić bardziej racjonalne 
wydatkowanie środków”34.

Wdrażanie programów rewitalizacji
Na podstawie wyników obu kontroli 
można wykazać, że w każdej zbadanej gmi-
nie realizacja procesu rewitalizacji nie prze-
biegała w pełnym zakresie lub w termi-
nach wynikających z założeń przyjętych 
w programach rewitalizacji.

32 Pojęcia te – na potrzeby rewitalizacji – zostały opisane w Wytycznych.
33 Jawornik Polski, Krosno, Przeworsk, Żurawica.
34 Informacja regionalna, s. 12.

W dniu zakończenia pierwszej z tych 
kontroli wdrażanie rozpoczęto jedynie 
w jednej gminie. Zatem tylko tam wy-
stąpiły pojedyncze efekty realizacji po-
szczególnych projektów rewitalizacyj-
nych. Kolejne trzy gminy były wówczas 
na etapie aplikowania o środki unijne. 
Dwie ostatnie nie podejmowały żadnych 
działań na rzecz wdrażania programów 
lokalnych i gminnych. Nie skompleto-
wały one bowiem dokumentacji ko-
niecznej do złożenia wniosków o środki 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2014–2020 w ramach działania poświę-
conego rewitalizacji, więc nie aplikowały 
o dofinansowanie. Gminy te nie wdro-
żyły także innych zaplanowanych pro-
jektów rewitalizacyjnych z udziałem 
środków własnych lub z innych źródeł. 
Jak wykazała kontrola, ze wszystkich 
67 projektów (podstawowych i uzupeł-
niających) ujętych w programach re-
witalizacji, tylko co 10 był zakończony 
lub w realizacji.

Prawie dwuletni upływ czasu do ko-
lejnej kontroli tylko nieznacznie wpłynął 
na proces wdrażania tych programów. 
Wprawdzie we wszystkich skontrolo-
wanych gminach rozpoczęto przedsię-
wzięcia rewitalizacyjne zaplanowane 
w programach gminnych i lokalnych, 
jednak w czasie kontroli stwierdzo-
no liczne opóźnienia i zaniedbania. 
Do czasu jej zakończenia wydatkowa-
no zaledwie 1/3 planowanych środków 
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według założeń przyjętych w programach 
rewitalizacji35. Co czwarta skontrolowana 
jednostka albo nie wykonała, albo nawet 
nie rozpoczęła realizacji ponad połowy 
zaplanowanych przedsięwzięć. W jednej 
z gmin do czasu zakończenia kontroli 
nie rozpoczęto żadnego z podstawowych 
projektów. Tylko w jednej JST działania 
rewitalizacyjne były adekwatne do prze-
widzianego czasu realizacji, a do dnia za-
kończenia kontroli na projekty wydat-
kowano więcej środków niż planowano. 
Zaledwie w pięciu gminach (29%) po-
ziom wdrażania programów rewitaliza-
cji był zaawansowany – liczba projek-
tów rozpoczętych i w trakcie realizacji 
była na poziomie 80-90%.

Spośród 394 zaplanowanych przedsię-
wzięć zakończono 124 projekty na łączną 
kwotę 160 mln zł, a kolejnych 116 zadań na 
kwotę 272 mln zł było w trakcie realizacji.

I tak, w gminie Olesno przeprowadzono 
rewitalizację Stadionu Miejskiego i traktu 
spacerowego. Projekt zrealizowano z udzia-
łem środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014–2020 w ramach działania 10.2 In-
westycje wynikające z lokalnych planów 
rewitalizacji oraz Ministra Sportu i Tury-
styki w ramach programu Sportowa Polska 
za kwotę 11,2 mln zł. Na stadionie wyko-
nano boisko treningowe, bieżnię sześcioto-
rową i prostą, urządzenia lekkoatletyczne, 
kort tenisowy i siłownię. Ponadto wybu-
dowano zaplecze szatniowo-sanitarne.

Jednym z  ukończonych projektów 
w gminie Bieruń, z udziałem środków 

35 W czterech gminach wydatkowane środki nie przekroczyły 7% planu.

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 
w ramach przewidzianych na rewitaliza-
cję, była rozbudowa budynku hali sporto-
wej i świetlicy środowiskowej. Wykonano 
m.in. ścianki wspinaczkowe, wyposażono 
sale w gry zespołowe, wyremontowano 
toalety i zaplecze socjalne. Po rozbudowie 
miejsce zyskało na popularności, co zostało 
potwierdzone kilkakrotnie przekrocze-
niem zaplanowanego wskaźnika dotyczą-
cego liczby osób korzystających.

Jednak w wypadku blisko 2/5 projek-
tów ujętych w programach rewitalizacji 
nie podejmowano żadnych działań na rzecz 
ich wdrażania. Co gorsza, z niektórych zre-
zygnowano. W rezultacie, według stanu 
na dzień zakończenia kontroli, w pełnym 
zakresie i zgodnie z przyjętymi w progra-
mach rewitalizacji założeniami, w skon-
trolowanych gminach zakończono tylko 
1/4 zaplanowanych przedsięwzięć.

Mając na względzie powyższe, należy 
przywołać uwagę NIK, że „dotychczaso-
wy sposób wdrażania Programów Rewi-
talizacji – nieadekwatny do upływu czasu 
stopień realizacji podstawowych i pozosta-
łych projektów rewitalizacyjnych, zanie-
chanie realizacji niektórych z nich i tylko 
wybiórcze wykonanie wybranych przed-
sięwzięć, bądź realizacja w okrojonym 
zakresie – nie przyniesie oczekiwanych 
efektów wzajemnego powiązania i syner-
gii. Takie podejście, bez całościowo wyko-
nanych działań obejmujących wszystkie 
sfery, nie zapewni wyprowadzenia ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych 
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w sposób kompleksowy, czyli osiągnięcia 
założonego celu rewitalizacji”36.

Głównymi przyczynami niewłaści-
wego wdrażania programów rewitali-
zacji były: brak możliwości aplikowania 
o środki unijne z regionalnych progra-
mów operacyjnych w ramach głównego 
działania poświęconego tym zagadnie-
niom, ze względu na brak przygotowania 
niezbędnej dokumentacji37; ograniczone 
możliwości finansowe, w tym niepozyski-
wanie środków ze źródeł zewnętrznych; 
rezygnacja z niektórych projektów z uwagi 
na wyższe niż zakładano koszty ich reali-
zacji; wycofanie się prywatnych inwesto-
rów z wykonania zadań; wysokie ryzyko 
nieosiągnięcia wskaźników dla projektów 
dofinansowanych środkami z UE. Warto 
też podkreślić, że niejednokrotnie niezre-
alizowanie jednego projektu wykluczało 
wykonanie innego. Np. w gminie Jaśliska, 
ze względu na sprzeciw do projektu bu-
dowlanego wniesiony przez właściciela 
sąsiedniej nieruchomości i brak uzyska-
nia przez gminę pozwolenia na budowę 
nie wykonano projektu podstawowego 
pn. „Rewitalizacja przestrzeni przyryn-
kowej w Jaśliskach na cele społeczne, 
edukacyjne, kulturalne i gospodarcze”, 
zaplanowanego na lata 2018–2020. Spo-
wodowało to niewykonanie kolejnych 
dwóch podstawowych projektów rewi-
talizacyjnych dotyczących sfery społecz-
nej, zaplanowanych na lata 2020–2023.

36 Informacja regionalna, s. 15.
37 Np. w województwie podkarpackim cztery gminy (Cieszanów, Jaśliska, Kuryłówka, Żurawica) spośród 

dziewięciu objętych kontrolami P/18/097 i P/20/081 nie aplikowało o takie środki.
38 Informacja regionalna, s. 15.
39 Por. np. Gminny program rewitalizacji (red. A. Jadach-Sepioło), Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej 

i Mieszkalnictwa, Warszawa 2018, s. 71 i nast.

Na podstawie zebranych w kontrolach 
danych i informacji oraz analizy progra-
mów rewitalizacji można również wskazać, 
że w dokumentach tych ujmowano zbyt 
wiele zadań. Przekraczało to niejednokrot-
nie możliwości samorządów. Dlatego NIK 
wskazała na konieczność właściwego pla-
nowania działań z uwzględnieniem real-
nych możliwości ich wykonania. „Istnieje 
bowiem wysokie ryzyko, iż w części gmin 
Programy Rewitalizacji będą zasadniczo 
realizowane tylko w zakresie tych zadań, 
dla których samorząd lub inne zaangażo-
wane w proces rewitalizacji podmioty uzy-
skają finansowanie zewnętrzne”38.

Monitoring i ewaluacja
Program rewitalizacji, jak wszystkie pro-
jekty, winien być poddawany ciągłej ocenie 
i monitorowaniu39. Obie kontrole NIK po-
twierdziły, że zadania gmin w tym zakresie 
zostały szczegółowo określone w gminnych 
i lokalnych programach rewitalizacji. Na-
leży jednak nadmienić, że tylko w części 
skontrolowanych JST założenia dotyczące 
monitoringu i ewaluacji były sformułowane 
w taki sposób, który wskazywał na bieżące 
gromadzenie określonych danych i infor-
macji koniecznych do sporządzania aktu-
alnych ocen zarówno w trakcie wdraża-
nia programów, jak i ewaluacji końcowej 
po zakończeniu tego procesu. W pozosta-
łych gminach stwierdzono liczne błędy 
występujące w założeniach. Dotyczyły 
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one zwłaszcza braku zdefiniowania wła-
ściwych wskaźników odnoszących się 
do celów rewitalizacji, określenia wartości 
bazowych i docelowych, w tym wskazania 
źródeł i częstotliwości ich pozyskiwania, 
które uniemożliwiały rzetelne i obiektyw-
ne dokonanie oceny wdrażanych działań.

Jak wykazały obie kontrole, niezależnie 
od tego czy system monitoringu i ewa-
luacji opracowano właściwie czy błęd-
nie, we wszystkich gminach działania 
w tym zakresie były podejmowane w taki 
sposób, który nie pozwalał na bieżące i koń-
cowe dokonanie pełnej, obiektywnej i rze-
telnej oceny procesu rewitalizacji. Gminy 
albo nie realizowały żadnych działań 
związanych z monitoringiem i ewaluacją, 
albo podejmowane czynności były niepeł-
ne i niezgodne z założeniami określonymi 
w programach rewitalizacji. Przykładowo, 
w gminie Gorzyce według założeń sys-
tem monitoringu i ewaluacji miał polegać 
na systematycznym zbieraniu oraz analizo-
waniu ilościowych i jakościowych danych 
i informacji na temat wdrażanych projek-
tów, a także zmierzać do oceny stopnia 
wykonania zaplanowanych celów rewita-
lizacji na podstawie przyjętych wskaźni-
ków. W tym celu planowano wykorzystać 
m.in. sprawozdania budżetowe, ewidencję 
nowych podmiotów gospodarczych, ewi-
dencję wydanych wskazań lokalizacyjnych, 
ewidencję osób wymagających wsparcia, 
informację Gminnej Sieci Komputerowej 
GONET, sprawozdania szkół z badania 
poziomu nauczania. Rada gminy miała 
analizować postępy we wdrażaniu planu, 
a w razie potrzeby wprowadzać zmiany 
w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. 
W rzeczywistości, do czasu kontroli NIK, 
sporządzono jedynie roczne sprawozdania 

z realizacji gminnego programu rewitali-
zacji. Nie zawierały one jednak szczegóło-
wych danych dla zaplanowanych wskaźni-
ków, lecz jedynie wzmianki o niezrealizo-
waniu zadania bądź zamiarze wystąpienia 
do zainteresowanego podmiotu o infor-
mację o stanie jego wykonania.

W  gminach nie  prowadzono rów-
nież działań, które wskazywałyby na pełną 
ocenę interwencji, w tym stopnia osią-
gania zamierzonych efektów rewitaliza-
cji, na podstawie wszystkich przyjętych 
wskaźników odnoszących się do zaplano-
wanych celów rewitalizacji. Przykładowo 
w gminie Olesno, w związku z tym, że pro-
wadzony monitoring dotyczył tylko po-
szczególnych projektów rewitalizacyjnych 
(pomijając zachodzące zmiany) w odnie-
sieniu do przyjętych w lokalnym programie 
rewitalizacji celów szczegółowych, ograni-
czono możliwość skutecznego podejmo-
wania działań korygujących, w tym wpro-
wadzania uzasadnionych zmian.

Część gmin, mimo ustawowego obowiąz-
ku, nie sporządziła również oceny aktual-
ności i stopnia realizacji gminnych planów 
rewitalizacji. Natomiast w tych JST, które 
dokonały takiej oceny, były one niepełne 
lub nierzetelne, bowiem zawierały jedynie 
dane i informacje o realizowanych bądź 
niepodejmowanych przedsięwzięciach. Nie 
odnoszono się w nich natomiast do efek-
tywności wykonanych zadań, w szczegól-
ności korzystając z przyjętych wskaźników, 
jak również do aktualności planu.

W Bełchatowie – pomimo ustawowego 
obowiązku – nie dokonano oceny aktual-
ności GPR. Według prezydenta miasta, 
coroczna analiza wskaźników dla obszaru 
rewitalizacji, przedstawiana w sprawozda-
niach monitoringowych, dawała możliwość 
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weryfikowania zmian. Jednakże NIK za-
uważyła, że w sporządzonych sprawoz-
daniach odnoszono się przede wszystkim 
do analizy wskaźników obszaru rewitaliza-
cji oraz opisu stopnia zaawansowania wy-
konywanych projektów. Natomiast ocena 
pozwoliłaby zweryfikować, w jakim zakre-
sie gminny program rewitalizacji wymaga 
zmiany i aktualizacji.

Sporządzona przez Bolesławiec ocena 
nie pozwalała na wskazanie postępu dzia-
łań rewitalizacyjnych względem przyjętych 
celów. Nie odniesiono się również do ak-
tualności GPR, tymczasem – jak wykazała 
kontrola NIK – był on nieaktualny, zarówno 
w zakresie przedsięwzięć, jak i podejmu-
jących je podmiotów.

NIK oceniła, że we wszystkich skon-
trolowanych gminach monitoring i ewa-
luacja to tylko ogólnie zarysowany system, 
który w praktyce nie istnieje40.

Brak lub prowadzenie monitoringu 
i ewaluacji w niewłaściwy sposób, spo-
rządzanie niepełnych i nierzetelnych 
ocen aktualności i stopnia realizacji GPR 
powodowały, że w zdecydowanej więk-
szości gmin, pomimo istnienia licznych 
przesłanek, nie dokonywano aktualizacji 
programów rewitalizacji. Przykładowo, 
w gminie Złoty Stok, mimo problemów 
z: finansowaniem i realizacją niektórych 
projektów podstawowych oraz odstąpie-
niem lub brakiem wykonania projektów 
uzupełniających przez inwestorów ze-
wnętrznych; uruchomieniem projektów 
korespondujących z celami rewitalizacji, 
lecz pozostających poza LPR; przyjęciem 

40 Informacja krajowa, s. 17.
41 Informacja krajowa, s. 18.

mechanizmów partycypacji interesariu-
szy nieadekwatnych do gminnych realiów; 
mankamentami w sposobie monitorowania 
i ewaluacji, nie podjęto stosownych działań 
służących aktualizacji tego dokumentu. 
W dalszej perspektywie gmina zamierzała 
opracować nowy program na podstawie 
ustawy o rewitalizacji.

Zaktualizowane w kilku gminach LPR 
obejmowały tylko zmiany w zakresie 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, nie 
odnoszono się natomiast do kwestii do-
tyczących systemu monitoringu i ewalu-
acji. NIK w związku z tym podkreśliła, 
że „dotychczasowy przebieg wdrażania 
Programów Rewitalizacji, w tym stan re-
alizacji projektów rewitalizacyjnych (…), 
jak również nieścisłości i błędy odnoto-
wane w GPR i LPR, powinny być pod-
stawą do szczegółowej i gruntownej ana-
lizy oraz dokonania ewentualnych zmian 
i aktualizacji tych dokumentów. Zarów-
no pełna wiedza, jak i kompleksowo po-
dejmowane działania zwiększają szansę 
na wyprowadzenie obszarów zdegradowa-
nych ze stanu kryzysowego i osiągnięcie 
założonego celu rewitalizacji. Programy 
Rewitalizacji winny być zatem postrze-
gane przez gminy jako narzędzie służące 
do zintegrowanego zarządzania działania-
mi, a nie jedynie jako formalna koniecz-
ność przy ubieganiu się o dofinansowanie 
projektów rewitalizacyjnych ze środków 
unijnych”41.

Komitet Rewitalizacji to forum współ-
pracy i dialogu interesariuszy z orga-
nami gminy w sprawach dotyczących 
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przygotowania, prowadzenia i oceny re-
witalizacji42. Pełni zarazem funkcję opi-
niodawczo-doradczą wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta. Powołanie tego 
gremium to ustawowy obowiązek przy 
wdrażaniu GPR. Tymczasem w dwóch 
gminach prowadzących rewitalizację 
na podstawie takiego planu nie dopeł-
niono obowiązku i nie powołano Komite-
tu Rewitalizacji. W niektórych gminach 
gremiów tych nie powołano niezwłocznie 
po podjęciu przez radę gminy właściwej 
uchwały, a w skrajnym przypadku nastą-
piło to po ponad 15 miesiącach. W jednej 
gminie skład osobowy Komitetu był nie-
zgodny z przyjętymi zasadami, bowiem 
nie zapewniono w nim udziału przedsta-
wicieli różnych grup interesariuszy. Dzia-
łania prowadzone na rzecz rewitalizacji 
przez poszczególne Komitety były więc 
ograniczone, zwłaszcza na etapie wdra-
żania oraz monitoringu i ewaluacji. Jak 
wskazała NIK: „w praktyce Komitety Re-
witalizacji pozorowały jedynie ich par-
tycypacyjną funkcję. Pierwsze posie-
dzenia odbywały się w czasie, gdy pro-
ces wdrażania Programów Rewitalizacji 
był zaawansowany. W kilku posiedzeń 
nie zwoływano zgodnie z zaplanowaną 
częstotliwością”43.

W kontroli dostrzeżono także ograni-
czone pełnienie funkcji opiniodawczo-
-doradczej przez Komitety Rewitalizacji. 
W gminach, które dokonały oceny aktu-
alności i stopnia realizacji GPR ich rola 

42 Można również wskazać – jak to ujęto w literaturze przedmiotu – że pełni on rolę łącznika między organami 
gminy a pozostałymi interesariuszami, por. Ewaluacja systemu zarządzania…, op.cit., s. 110. 

43 Informacja krajowa, s. 13.
44 Tamże.

sprowadzała się jedynie do zapoznania 
z tym dokumentem. „Wydane, w każdym 
przypadku, pozytywne opinie w zasadzie 
nie były uzasadniane. Nie odnoszono się 
również do aktualności GPR i nie przed-
stawiano żadnych konkretnych wskazó-
wek dotyczących podejmowania dalszych 
działań”.

W żadnej spośród skontrolowanych 
gmin, w których powołano Komitet Re-
witalizacji, nie zapewniono aktywnych 
form jego działania, takich, które dawa-
łyby wymierne efekty w zakresie dialo-
gu czy doradztwa, na etapie prowadzenia 
i oceny rewitalizacji44.

W gminie Siechnice nie zapewniono ak-
tywnego udziału Komitetu Rewitalizacji 
w procesie wdrażania GPR. Jego działal-
ność była bardzo ograniczona. Tymcza-
sem, zgodnie z zapisami planu, gremium 
to miało stanowić istotne narzędzie par-
tycypacji społecznej. W okresie niespełna 
trzech lat odbyły się tylko dwa posiedzenia 
– pierwsze inauguracyjne oraz we wrze-
śniu 2020 r., na którym zaopiniowano 
pozytywnie ocenę aktualności i stopnia 
realizacji GPR.

NIK wskazała, że „dotychczasowe 
marginalne zaangażowanie Komitetów 
Rewitalizacji w proces wyprowadzania 
obszarów zdegradowanych ze stanu kry-
zysowego nie wpływa korzystnie na po-
dejmowane działania. Zasadne byłoby 
zintensyfikowanie działań tych gremiów, 
w taki sposób, aby zapewnić ich ustawową 
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– opiniodawczo-doradczą funkcję. Ponad-
to, komitety te winny odgrywać kluczową 
rolę w dialogu różnych grup interesariuszy 
z organami gminy na etapie prowadzenia 
i oceny rewitalizacji, przez autentyczne 
działania, które dawałyby wymierne efek-
ty. W procesie rewitalizacji niezbędny jest 
bowiem trwały i systematyczny kontakt 
reprezentantów mieszkańców, organizacji 
społecznych, osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą z władzami samo-
rządu”45.

Wnioski pokontrolne
Ze względu na ustalenia obu kontroli prze-
prowadzonych po wejściu w życie ustawy 
o rewitalizacji, jak również wyniki wcze-
śniejszych badań dotyczących tych zagad-
nień oraz przewidziane na koniec roku 
2023 zakończenie okresu przejściowego, 
umożliwiającego prowadzenie rewitali-
zacji bez uchwalania GPR, NIK przedsta-
wiła wnioski pokontrolne, mające na celu 
wsparcie tych procesów. Najważniejsze 
z nich, które skierowano do Ministrów46, 
dotyczyły:

 • weryfikacji procedur rewitalizacji 
pod względem możliwości ich uprosz-
czenia;

 • upowszechniania doświadczeń i do-
brych praktyk w zakresie rewitalizacji, 
ukierunkowanych na właściwe zrozumie-
nie tego procesu, a zwłaszcza zagadnień 
dotyczących jego wdrażania, monitoringu 
i ewaluacji;

 • rozważenia opracowania dodatkowych 
wzorów lub wytycznych obejmujących 

45 Tamże.
46 Inwestycji i Rozwoju z kontroli P/18/097 oraz Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z kontroli P/20/081.

zagadnienia monitoringu i ewaluacji pro-
gramów rewitalizacji;

 • przeprowadzenia analiz dotychczaso-
wych doświadczeń we wdrażaniu pro-
gramów oraz wyciągnięcia odpowiednich 
wniosków, mając w szczególności na uwa-
dze przewidzianą po 2023 roku koniecz-
ność prowadzenia rewitalizacji wyłącznie 
na podstawie GPR.

Ponadto w celu właściwego wdrażania 
oraz monitorowania i oceny programów 
rewitalizacji do organów wykonawczych 
gmin wnioskowano m.in. o podjęcie dzia-
łań mających na celu:

 • zwiększenie zaangażowania we wdra-
żaniu poszczególnych projektów rewita-
lizacyjnych, w tym aktywne włączenie 
w ten proces – przez różnorodne, moż-
liwie dojrzałe formy – wielu grup inte-
resariuszy;

 • zapewnienie skutecznego systemu mo-
nitorowania i ewaluacji programów re-
witalizacji, pozwalającego na dokonanie 
obiektywnej oceny istniejących potrzeb 
oraz postępu podejmowanych przedsię-
wzięć i stopnia realizacji zaplanowanych 
celów, a w razie konieczności i zaistnienia 
przesłanek – wprowadzenie odpowiednich 
aktualizacji;

 • zintensyfikowanie prac przez Komite-
ty Rewitalizacji w sposób zapewniający 
ich opiniodawczo-doradczą funkcję;

 • ukierunkowanie działań rewitalizacyj-
nych na kompleksowe rozwiązywanie pro-
blemów występujących na obszarach zde-
gradowanych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem sfery społecznej.
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Do zarządów województw wnioskowano 
głównie o zintensyfikowanie działań do-
radczych i szkoleniowych, w szczególności 
dotyczących pełnego zrozumienia istoty re-
witalizacji oraz wdrażania, monitorowania 
i ewaluacji programów, a także o wykorzy-
stanie potencjału i nabytego doświadcze-
nia w celu wsparcia jednostek samorządu 
terytorialnego przy realizacji zadań zwią-
zanych z tym procesem.

Oceny ogólne i uwagi
W ocenie dotyczącej kontroli P/21/097 
podkreślono, że opracowywanie przez 
gminy województwa podkarpackiego pro-
gramów rewitalizacji, na skutek popełnia-
nych przy ich tworzeniu błędów spowodo-
wanych skomplikowanymi procedurami, 
przebiegało przewlekle, a w sześciu JST, 
wbrew przyjętym założeniom, rewitali-
zacja nie rozpoczęła się wcale albo prze-
biegała z opóźnieniem47.

Z kolei ocena z kontroli P/20/81 kon-
centrowała się na ustaleniu, że programy 
rewitalizacji były wdrażane niezgodnie 
z przyjętymi założeniami, a w konsekwen-
cji nie doprowadzono do kompleksowego 
rozwiązania zdiagnozowanych problemów 
w sferze społecznej, gospodarczej, technicz-
nej, przestrzenno-funkcjonalnej lub środo-
wiskowej oraz wyprowadzenia obszarów 
zdegradowanych ze stanu kryzysowego48.

Sformułowane uwagi odnosiły się 
m.in. do roli powiązań pomiędzy dokumen- 

47 Dlatego też w pięciu z nich, do czasu zakończenia kontroli, nie osiągnięto żadnych efektów projektów rewi-
talizacyjnych.

48 Ponadto sposób prowadzenia monitoringu lub ewaluacji nie pozwalał na dokonanie pełnej i obiektywnej 
oceny efektów wdrażanych działań. Znikome było również zaangażowanie lokalnej społeczności, a gminy 
jedynie sporadycznie korzystały z dojrzałych form partycypacji społecznej, takich jak współdecydowanie 
czy kontrola obywatelska.

tami planistyczno-strategicznymi; pod-
kreślenia, że zaniechanie monitoringu 
lub jego ograniczenie uniemożliwi wła-
ściwą reakcję oraz zwiększa ryzyko nie-
dokonania pełnej i obiektywnej oceny 
podejmowanych działań; konieczności 
aktywnej partycypacji społecznej na każ-
dym etapie; potrzeby prowadzenia dal-
szej działalności szkoleniowo-doradczej 
dla gmin i jej odpowiedniego ukierunko-
wania; zintensyfikowania działań Komi-
tetów Rewitalizacji w taki sposób, aby za-
pewnić ich ustawową – opiniodawczo-
-doradczą funkcję.

Podsumowanie
Przedstawione powyżej najważniejsze 
wyniki obu kontroli NIK poświęconych 
rewitalizacji potwierdzają zarówno aktual-
ność, jak i wagę podjętej tematyki, zwłasz-
cza w perspektywie zbliżającego się końca 
okresu, w którym było możliwe realizowa-
nie procesów na podstawie ustawy o rewi-
talizacji i poza nią. Mimo różnego zakresu 
opisanych dwóch kontroli, w tekście poka-
zano przykłady problemów, które wystą-
piły w obydwu. Dotyczyły w szczególno-
ści: nieefektywnie prowadzonych działań 
związanych z partycypacją różnych grup 
interesariuszy, przy zastosowaniu ogra-
niczonych technik i narzędzi, zwłaszcza 
na etapie wdrażania i monitorowania; nie-
wielkiego zaangażowania w działania po-
dejmowane na rzecz pozyskiwania środków 



Nr 2/marzec-kwiecień/2022 83 

Przygotowanie i wdrażanie rewitalizacji   kontrola i audyt

(w tym ze źródeł zewnętrznych) i pełnego 
wdrażania zaplanowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych; podejmowania dzia-
łań dotyczących monitoringu i ewaluacji 
w niepełnym zakresie, co niejednokrotnie 
skutkowało brakiem dokonania – mimo 
występujących przesłanek – aktualizacji 
programów rewitalizacji.

Mając na uwadze opisane powyżej kwe-
stie, wnioski pokontrolne zostały zawarte 
zarówno w informacji krajowej, jak i re-
gionalnej.

Należy również podkreślić, że nadal 
nie został rozwiązany zasadniczy pro-
blem związany z rewitalizacją, stwier-
dzony przez NIK jeszcze w przywołanej 
kontroli z roku 2015 (P/15/037), że pro-
gramy rewitalizacji, w ograniczonym 
zakresie przyczyniły się do rozwiąza-
nia problemów zdegradowanych obsza-
rów. Informacje NIK wpisują się zatem 
w nurt opracowań, które dają podstawy 
do ewentualnych korekt lub usprawnień 
systemu rewitalizacji czy też wniosków 
i rekomendacji dotyczących jego dal-
szego funkcjonowania49. Wśród podno-
szonych w tych raportach problemów, 

49 Na kluczową kwestię potrzeby dokonania oceny funkcjonalności tego systemu jako całości zwrócono uwagę 
np. w Ewaluacja systemu zarządzania…, op.cit, s.7. 

50 Problemy, ryzyko i rekomendacje związane z rewitalizacją przewijające się w raportach i opracowaniach po-
święconych rewitalizacji w Polsce NIK przedstawiła w załączniku nr 6.2 do Informacji krajowej – por. s.63-65 
oraz 73-74 tej informacji. 

warto wskazać na nadal jeszcze wystę-
pujące niezrozumienie istoty rewitali-
zacji, traktowanie takich programów 
jedynie jako formalnego wymogu ko-
niecznego do uzyskania dofinansowa-
nia ze środków UE czy też niepełne 
wykorzystanie potencjału Komitetów 
Rewitalizacji50.

Sformułowane przez NIK wnioski, 
oceny i uwagi powinny być przydatne za-
równo dla instytucji szczebla centralnego 
czy wojewódzkiego, jak i samych gmin. 
Za szczególnie istotne ustalenia Izby auto-
rzy uważają te, które dotyczą zapewnienia: 
realistycznego planowania założeń pro-
gramów rewitalizacji (w tym odpowied-
nich źródeł finansowania), rzeczywistej 
partycypacji społecznej na każdym etapie 
oraz właściwego monitoringu i ewaluacji.
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ABSTRACT:
Revitalisation Programming and Implementation – Lack of Forecast Effects in 
Municipalities
Revitalisation is an area of local authorities’ activity, directed both towards spatial ma-
nagement improvements and towards increasing the inhabitants’ life quality. Over the 
last years, also due to the portfolio of measures to support municipalities in revitali-
sation programming and implementation, a decrease can be observed in the interest 
of self-governments and their partners. However, intentions to take action does not 
always coincide with the proper understanding of the process’s nature, or the related 
notions, especially in its innovative and comprehensive approach set forth in the act 
on revitalisation. This concerns mainly a degraded area, a state of crisis, social par-
ticipation, complementarity, as well as monitoring and evaluation. That is why NIK 
conducted two planned audits: an audit in the Podkarpacie region, and later a coor-
dinated audit in five regions, which covered, in total, each of the four stages of the 
revitalisation process. At each stage, numerous errors have been identified – which 
has been presented in the article. As a result, municipalities did not reach the planned 
outcomes of revitalisation. The conclusions of these audits can be of importance also 
for future revitalisation programmes in Poland. 

Urszula Dziedzic, senior public audit expert
Andrzej Trojanowski, legal advisor, Regional Branch of NIK in Rzeszów

Key words: revitalisation, revitalisation programmes, social participation, monitoring and 
evaluation, Revitalisation Committee
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Kompetencje cyfrowe 

Najwyższa Izba Kontroli spraw-
dziła, czy administracja publicz-
na podejmowała skuteczne 
działania zmierzające do zwięk-
szenia kompetencji cyfrowych 
społeczeństwa. Ich posiada-
nie stało się szczególnie ważne 
w czasie epidemii COVID-19, 
m.in. ze względu na możli-
wość załatwiania części spraw 
przez Internet czy pracy zdal-
nej. Skontrolowano 27 jedno-
stek, w tym: Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów, Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa oraz 
24 urzędy miast i gmin. Badanie 
dotyczyło okresu od początku 
2018 r. do 6 października 2021 r.

Polska 
Grupa Zbrojeniowa

Holding powstał w wyniku 
konsolidacji spółek przemysłu 
obronnego w latach 2013–2015. 
W 2021 r. w jego skład wchodzi-
ły 42 spółki zależne. NIK zbada-
ła, czy Polska Grupa Zbrojenio-
wa zapewnia realizację potrzeb 
zakupowych Sił Zbrojnych RP 
i czy jej działalność podnosi 
potencjał technologiczny i pro-
duktowy tej branży. Skontro-
lowano: Ministerstwo Obrony 
Narodowej, Ministerstwo Ak-
tywów Państwowych, Polską 

Grupę Zbrojeniową SA, Byd-
goskie Zakłady Elektromecha-
niczne „BELMA” SA, Zakła-
dy Chemiczne „Nitro-Chem” 
SA, PGZ Stocznię Wojenną 
sp. z o.o., Zakład Mechaniczny 
„BMAR-MIKULCZYCE” SA, 
Ośrodek Badawczo-Rozwojo-
wy Urządzeń Mechanicznych 
„OBRUM”, Wojskowe Zakła-
dy Elektroniczne SA, CENZIN 
sp. z o.o., Wojskowe Zakłady 
Łączności nr 1, Wojskowe Za-
kłady Lotnicze nr 1 SA, Woj-
skowe Zakłady Uzbrojenia SA 
oraz „MESKO” SA. Kontrola 
dotyczyła okresu od 1 stycznia 
2018 r. do 30 czerwca 2021 r. 

Ratownictwo morskie

Przedmiotem analizy NIK był 
system ratownictwa morskiego. 
Oceniono m.in., czy minister 
właściwy do spraw gospodar-
ki morskiej zapewnił jego wła-
ściwe funkcjonowanie, Morska 
Służba Poszukiwania i Ratow-
nictwa (MSPiR) utrzymywała 
gotowość do przyjmowania za-
wiadomień o zagrożeniu życia 
i zanieczyszczeniach środowi-
ska morskiego, a także podej-
mowania właściwych działań 
ratowniczych. Kontrolę, która 
dotyczyła lat 2018–2021 (I pół-
rocze), przeprowadzono w Mi-
nisterstwie Infrastruktury oraz 
w MSPiR.

Funkcjonowanie szkół 
w czasie pandemii

Sprawdzono prawidłowość 
organizacji kształcenia dzieci 
i młodzieży w szkołach w czasie 
trwania pandemii COVID-19. 
Kontrolę, która objęła okres 
od 2020 r. do 9 sierpnia 2021 r., 
przeprowadzono w Minister-
stwie Edukacji i Nauki, pięciu 
kuratoriach, pięciu jednostkach 
samorządu terytorialnego oraz 
15 szkołach.

Ochrona zabytków

NIK zbadała funkcjonowanie 
systemu ochrony zabytków 
w Polsce. Oceniono m.in. je-
go skuteczność, prawidłowość 
nadzoru, finansowanie. Skon-
trolowano Ministerstwo Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu; Narodowy Instytut 
Dziedzictwa; Narodowy Insty-
tut Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów; siedem wojewódz-
kich urzędów ochrony zabyt-
ków. Badany okres dotyczył lat 
2018–2021.

Mieszkanie Plus

Izba sprawdziła, czy realiza-
cja programu Mieszkanie Plus 
przyczyniła się do poprawy 
warunków mieszkaniowych 
w Polsce. Kontrolę dotyczącą 
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okresu od 1 stycznia 2016 r. 
do 31 marca 2021 r. przeprowa-
dzono w Ministerstwie Rozwo-
ju i Technologii, Krajowym Za-
sobie Nieruchomości, gminach 
biorących udział w programie 
oraz gminnych Towarzystwach 
Budownictwa Społecznego.

Szpitalne oddziały 
anestezjologii

Sprawdzono, czy funkcjono-
wanie szpitalnych oddziałów 
anestezjologii i intensywnej 
terapii oraz bloków operacyj-
nych w województwie podkar-
packim zostało dostosowane 
do obowiązujących standar-
dów. NIK oceniła m.in. stan 
zatrudnienia, czas pracy leka-
rzy anestezjologów i pielęgnia-
rek z uwzględnieniem dyżurów 
nocnych, weekendowych i świą-
tecznych, sprawdzono także 
prawidłowość wykonywania 
okresowych przeglądów tech-
nicznych aparatury medycznej.

Regionalne 
laboratoria

Głównym celem kontroli było 
sprawdzenie, czy środki z bu-
dżetu państwa przeznaczone 
na funkcjonowanie laborato-
riów regionalnych są wykorzy-
stywane efektywnie. Kontrolę, 
która dotyczyła lat 2019–2021 
(I półrocze), przeprowadzo-
no w Głównym Inspektoracie 

Ochrony Środowiska, Głów-
nym Inspektoracie Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, Głów-
nym Inspektoracie Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-
-Spożywczych, dwóch woje-
wódzkich stacjach sanitarno-
-epidemiologicznych (w Po-
znaniu i Lublinie) oraz dwóch 
wojewódzkich inspektoratach 
weterynarii (także w Poznaniu 
i Lublinie).

Szkoły rolnicze

NIK zbadała, czy posiadana ba-
za dydaktyczna szkół rolniczych 
pozwala na praktyczne przygo-
towanie do zawodu. Skontro-
lowano Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, trzy zespoły 
szkół prowadzone przez Mini-
stra Rolnictwa, pięć prowadzo-
nych przez samorządy. Badanie 
dotyczyło okresu od 1 stycznia 
2018 do dnia zakończenia czyn-
ności kontrolnych. 

Promocja 
polskiej żywności

Promocja artykułów rolno-spo-
żywczych za granicą jest waż-
nym czynnikiem decydującym 
o wzroście ich eksportu i kon-
sumpcji. Izba oceniła skutecz-
ność i efektywność tych działań. 
Skontrolowano Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa. Badanie dotyczyło 

lat 2018–2021, z uwzględnie-
niem dowodów sporządzonych 
przed i po tym okresie.

Dłużnicy alimentacyjni

Według danych z  połowy 
2021 r. łączna kwota zadłużenia 
alimentacyjnego wynosiła blisko 
13 mld zł, a problem dotyczył 
aż 208 tys. osób. Dlatego NIK 
postanowiła ocenić skuteczność 
egzekucji tych należności przez 
podmioty publiczne. Kontrolą 
objęto pięć ośrodków pomocy 
społecznej, dwa urzędy gmin 
oraz dwa powiatowe urzędy 
pracy. Badanie dotyczyło lat 
2019–2021 (I półrocze).

Opieka  
nad osobami starszymi

Długofalowym celem polityki 
społecznej wobec osób starszych 
ma być stworzenie warunków 
do aktywności, aby zapewnić 
seniorom pełny udział w ży-
ciu społecznym. Jedną z form 
wsparcia oferowaną im w gmi-
nach jest pobyt w dziennych 
domach pomocy oraz klubach 
samopomocy. Osoby starsze 
mogą podejmować tam różnego 
rodzaju aktywności, a w wypad-
ku dziennych domów – mimo 
utraty pewnej samodzielności 
– funkcjonować w swoim śro-
dowisku. Utworzenie i prowa-
dzenie tego typu placówek nie 
ma charakteru obowiązkowego. 
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W celu wsparcia finansowego 
samorządów w 2015 r. przyjęto 
rządowy program „Senior+”. 
NIK postanowiła spraw-
dzić, czy spełnił swoje zada-
nie. Badania przeprowadzono 
w 22 jednostkach: Minister-
stwie Rodziny i Polityki Spo-
łecznej, czterech urzędach wo-
jewódzkich, dziewięciu urzę-
dach miast i gmin oraz w ośmiu 
ośrodkach pomocy społecznej, 
które uczestniczyły w realizacji 
programu. Kontrola dotyczyła 
lat 2018–2020 z uwzględnie-
niem informacji i dokumentów 
sporządzonych przed i po tym 
okresie.

Podatek od nieruchomości 
i środków transportowych

Dochody własne są podsta-
wą działalności finansowej 
gmin. Ich istotną część stano-
wią wpływy z podatków lo-
kalnych: od nieruchomości 
i od środków transportowych. 
Poziom danin w znaczącym 
stopniu zależy od organów 
gmin, które decydują o wy-
sokości stawek podatkowych 
oraz wielkości udzielonych ulg 
i zwolnień. Izba postanowiła 
ocenić, czy samorządy w pra-
widłowo ustalały stawki od 
tych podatków oraz skutecznie 
egzekwowały zaległości z tytu-
łu ich nieuiszczania. Kontrolę 

przeprowadzono w 15 gmi-
nach województwa kujawsko-
-pomorskiego. Dotyczyła lat 
2019–2021 (I kwartał) z wy-
korzystaniem dowodów spo-
rządzonych przed i po tym 
okresie, jeżeli miały wpływ 
na kontrolowaną działalność. 

Świadczenie 
wychowawcze

Izba oceniła, czy zadania 
związane z ustalaniem pra-
wa do świadczenia wycho-
wawczego przyznawanego 
w ramach unijnej koordyna-
cji systemów zabezpieczenia 
społecznego są realizowane pra-
widłowo. Kontrola dotyczyła lat 
2018–2021. Objęto nią 11 pod-
miotów: Ministerstwo Rodzi-
ny i Polityki Społecznej oraz 
10 urzędów wojewódzkich. 

Aktywizacja zawodowa 
niepełnosprawnych

Polska ma jeden z najwyższych 
wskaźników bierności zawo-
dowej osób niepełnospraw-
nych w Europie (ponad 80%) 
i plasuje się pod tym względem 
na piątym miejscu. Dla porów-
nania, dla całej populacji osób 
powyżej 15. roku życia wyno-
si on 44,4%. Mając na uwadze 
wagę problemu NIK oceniła 
prawidłowość i skuteczność 

aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych przez po-
wiatowe urzędy pracy. Kontro-
la, którą objęto 21 urzędów, do-
tyczyła lat 2018–2020.
.
Rekultywacja gruntów

Zbadano, czy organy admini-
stracji publicznej zapewniły 
prawidłowe wykorzystanie od-
padów do rekultywacji gruntów 
i wyrobisk kopalin objętych pra-
wem własności nieruchomości 
gruntowej. Kontrolę, która do-
tyczyła lat 2016–2021 (I kwar-
tał), przeprowadzono w sześciu 
urzędach marszałkowskich, 
sześciu starostwach powiato-
wych oraz sześciu wojewódz-
kich inspektoratach ochrony 
środowiska.

Infrastruktura 
komunalna

NIK zbadała, czy wspólne 
przedsięwzięcia jednostek sa-
morządu terytorialnego doty-
czące budowy, rozbudowy lub 
eksploatacji infrastruktury ko-
munalnej zapewniły osiągnięcie 
zakładanych rezultatów. Skon-
trolowano cztery związki gmin 
z województw: dolnośląskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego 
i wielkopolskiego. Badany okres 
obejmował lata 2015–2021.
 (red.)
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Pogranicza prawa

Początkowo informacja służyła człowiekowi tylko do  przetrwania. 
Gromadziliśmy wiedzę na temat praw rządzących otaczającą nas na-
turą, aby nie zostać zdominowanym lub zabitym przez innych, zdobyć 
pożywienie. Uczyliśmy się wykorzystywać przyrodę do własnych po-
trzeb. Poznaliśmy, że życie w grupie jest bezpieczniejsze niż w poje-
dynkę. Opanowaliśmy materię w stopniu pozwalającym nam nie tyl-
ko przetrwać, ale także zdominować inne gatunki. Ta fundamentalna 
wiedza opierała się na zgromadzonej informacji w postaci obserwacji, 
spostrzeżeń oraz doświadczenia. Równolegle uczyliśmy się i  odkry-
waliśmy relacje społeczne. Wraz z upływem czasu, doskonaląc sztukę 
fizycznego przetrwania do perfekcji, zgłębialiśmy sukcesywnie naukę 
o relacjach społecznych, ponieważ zdobywanie wiedzy i doświadcze-
nia w tej dziedzinie odgrywało coraz ważniejszą rolę. Ewolucja tych 
relacji jest doskonałym przykładem wagi informacji w życiu społecz-
nym. Artykuł przybliża jej znaczenia w wielu dziedzinach i obszarach 
ludzkiej aktywności.

Państwo 
i społeczeństwo
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Wprowadzenie
Informacja była pierwsza i pozostaje naj-
ważniejsza w życiu każdej żywej istoty. 
Nie ma nic poza informacją1. Cała wiedza 
i doświadczenie ludzkości opiera się na niej 
i jej przetwarzaniu2. Ewangelia wg św. Jana 
mówi, że na początku było słowo, a słowo to 
informacja. Z tej perspektywy na początku 
była informacja. Informacja była pierwsza 
i pozostaje najważniejsza w życiu każdej 
żywej istoty. Cała wiedza i doświadcze-
nie ludzkości opiera się na informacji i jej 
przetwarzaniu.

Współczesna fizyka operuje instrumen-
tami pozwalającymi eksperymentalnie do-
wodzić, że rzeczywistość w której żyjemy 
stanowi pewnego rodzaju iluzję tworzo-
ną przez świat mikroskopowy3. Wszystko 
co nas otacza, to swoista projekcja zdarzeń 

1 Słynny amerykański fizyk teoretyczny John Wheeler analizując czas i przestrzeń postawił fundamental-
ne pytanie, jak coś może powstać z niczego? (How does something arise from nothing?) i udzielił równie 
spektakularnej odpowiedzi It from bit, wyrażając w ten maksymalnie krótki sposób doktrynę informacji, 
jako źródła wszystkiego. Zob. K. Ford: Update on John Archibald Wheeler, “Princeton Physics News” 2(1), 
s. 2; Por. C. Rovelli: Rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje, Łódź 2020, s. 255 i nast., 273); M. Kaku: 
Wszechświaty równoległe. Powstanie Wszechświata, wyższe wymiary i przyszłość kosmosu, Warszawa 2010,  
s. 214-216; Por. też M. Heller: Ważniejsze niż Wszechświat, Kraków 2018, s. 57 i nast.

2 Por. Brian Greene: Do końca czasu. Umysł, materia i nasze poszukiwanie sensu w zmieniającym się Wszech-
świecie, Warszawa 2021, s. 93 i nast., 117 i nast.

3 S. Corrol: Coś głęboko ukrytego. Światy kwantowe i emergencja czasoprzestrzeni, Warszawa 2020, s. 54 i nast.
4 H. Everett III, B.S. De Witt, N. Graham: The Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics, Princeton 

University Press, 1973; zob. także P. Byrne: The Many Words of Hugh Everett III: Multiple Universe, Mutual 
Assured Destruction, and the Meltdown of a Nuclear Family, Oxford University Press, Oksford-New York 2010.

5 Zob. A. Hobson: Kwanty dla każdego. Jak zrozumieć to, czego nikt nie rozumie, Warszawa 2018 r., s. 35 i nast., s. 175, 
347 i nast.; A. Hobson: There Are Not Particles, There Are Only Fields, “American Journal of Physics” No 81/2013, 
s. 211-223; S. Weiberg: Facing Up; Science and Its Cultural Adversaries, Harvard University Press, Cambridge, 
MA, 2001, s. 221; R. Mills: Space, Time, and Quanta: An Introduction to Modern Physics, W.H. Freeman, New York 
1994, s. 386; F. Wilczek: Mass without Mass I: Most of Matter, “Physics Today” nr 52/1999, s. 11-13; R. Brooks: 
Fields of Color, Prescott 2011; P. R. Wallace: Paradox Lost, Springer-Verlag, New York 2007, s. 16-18.

6 A. Ananthaswamy: Through Two Doors at Once: The Elegant Experiment That Captures the Enigma of Our 
Quatum Reality, Dutton, New York 2018; J. D. Barrow: Nowe teorie wszystkiego. W poszukiwaniu ostatecz-
nego wyjaśnienia, Kraków 2018, s. 155 i nast., s. 345. 

7 Zob. T. Maudin: What Bell Did, “Journal of Phisics” No A 42/2014, (424010); S. Corrol: Coś głęboko ukryte-
go…, op.cit. s. 59 i nast.,103 i nast.; C. Kiefer: Kwantowy kosmos. Od wczesnego świata do rozszerzającego 
się uniwersum, Kraków 2018, s. 87 i nast. 

mających miejsce w mikroświecie, którego 
procesów wciąż w pełni nie rozumiemy. 
Jednak w coraz większym stopniu empi-
rycznie potwierdzane są teoretyczne mode-
le Wszechświata (a nawet koncepcje wielo-
światów)4, którego struktura oparta jest nie 
na materialnych cząstkach obserwowanych 
przez nas co dzień, ale na funkcji falowej, 
która zapada się, „doznaje kolapsu”, jak 
mówią fizycy, w chwili obserwacji, a więc 
w momencie zebrania informacji o intere-
sującym nas przedmiocie lub – posługując 
się znów językiem fizyków – w chwili „po-
miaru”5. Zupełnie jak w platońskiej jaskini, 
obserwowana rzeczywistość do pewnego 
stopnia nie jest prawdziwa, jest jedynie 
wynikiem kolapsu funkcji falowej całego 
Wszechświata6. Istnienie każdego obiektu, 
jego położenie, pęd czy właściwości materii 
ożywionej i nieożywionej zależą od obser-
watora, który zbiera informacje7. Summa 
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summarum, fizyka kwantowa otwiera przed 
nami magiczny, nieznany świat, w którym 
życie istnieje od ponad czterech miliar-
dów lat, a my – jako gatunek – od ponad 
200 tysięcy lat8. Fizycy nadal nie wiedzą 
jak definiować „pomiar”, który powoduje 
zapadnięcie się funkcji falowej i w konse-
kwencji postrzeganie świata, jakim go wi-
dzimy na co dzień (to tzw. klasyczna wizja)9. 
Bez wątpienia jednak ów „pomiar” oznacza 
pozyskanie informacji o danym układzie 
fizycznym. Ta informacja generuje obraz 
świata, jakim go widzimy, w każdym bez 
wyjątku wymiarze.

Istnienie wszystkich żywych organi-
zmów bazuje na informacji. Bez niej życie 
nie może istnieć. Zbieranie informacji 
towarzyszy każdej indywidualnej żywej 
istocie od jej zaistnienia. Więcej, każdy 
gatunek żywych stworzeń opiera swoją 
egzystencję na zbieraniu, przetwarzaniu 
i przekazywaniu informacji10. Im więcej 
organizm zbierze danych o środowisku, 
w którym żyje, tym łatwiej jest mu się 
dostosować do rzeczywistości. Tym więk-
sze ma szanse na przetrwanie. Im wię-
cej zebranych za życia danych przekaże 
swoim potomkom, tym większe szanse 
mają kolejne pokolenia na zdominowanie 
swojego habitatu. Stąd podstawa życia 
jest zlokalizowana w łańcuchach kwasu 

8 Zob. E. A. Bell, P. Boehnke, T. M. Harrison, W. L. Mao: Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1 bilion-
year-old zircon, “PNAS” No 112(47)/2015, (https://doi.org/10.1073/pnas.1517557112); Ohtomo, Yuko, 
Kakegawa, Takashi, Ishida, Azumi, Nagase, Toshiro: Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua 
metasedimentary rocks, “Nature Geosci” 7(1)/2014, s. 25-28, (https://doi.org.10.1038/ngeo2025); J. D. 
Barrow: Nowe teorie wszystkiego…, op.cit. s. 283; Carl Sagan: Błękitna kropka. Człowiek i jego przyszłość 
w kosmosie, Warszawa 2018, s. 150.

9 Zob.: A. Hobson: Kwanty dla każdego…, op.cit. s. 10-11 i nast.
10 Por. B. Greene: Until the End of Time. Mind, Matter, and Our Search for Meaning in an Evolving Universe, 

New York 2020, wyd. A. Knopf, s. 290 i nast.; T. Nagel: Mortal Questions, Cambridge, Cambridge Press 
1979, s. 142-146

dezoksyrybonukleinowego (DNA) i ry-
bonukleinowego (RNA), zawierających 
zbiór informacji genetycznych niezbęd-
nych do powstania i rozwoju organizmów 
żywych i wirusów. To znów informacja.

Życie, czy tego chcemy, czy nie, nie-
zależnie od naszej świadomości, kon-
centruje się wokół niej. Początkowo in-
formacja potrzebna była człowiekowi 
tylko do przetrwania. Gromadziliśmy 
wiedzę na temat praw rządzących ota-
czającą nas naturą po to, aby nie zostać 
zdominowanym lub zabitym przez in-
nych, zdobyć pożywienie, którego wła-
ściwości też musieliśmy dopiero poznać, 
a więc zebrać o nim wiedzę. Uczyliśmy 
się wykorzystywać przyrodę do własnych 
potrzeb – odkryliśmy moc kija oraz siłę 
kamienia. Poznaliśmy, że życie w grupie 
jest bezpieczniejsze niż życie w pojedyn-
kę. Na przestrzeni wieków opanowaliśmy 
materię w stopniu pozwalającym nie tylko 
przetrwać, ale także zdominować inne ga-
tunki. Ta fundamentalna wiedza opierała 
się na zgromadzonej informacji w postaci 
obserwacji, spostrzeżeń oraz doświadcze-
nia. Równolegle ze zdobywaniem utylitar-
nej wiedzy warunkującej naszą egzysten-
cję, uczyliśmy się i odkrywaliśmy relacje 
społeczne. Wraz z upływem czasu, opa-
nowując sztukę fizycznego przetrwania 
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do perfekcji, pojmowaliśmy, że nauka o re-
lacjach społecznych, zdobywanie wiedzy 
i doświadczenia w tym zakresie odgrywają 
coraz ważniejszą rolę. Ewolucja tych re-
lacji jest doskonałym przykładem wagi 
informacji w życiu społecznym. Najpierw 
odkryliśmy, że siła fizyczna jednostki jest 
determinantą relacji w grupie. Z czasem 
okazało się, że nie musi być ona jedynym 
wyznacznikiem takiej pozycji. O sile jed-
nostki zaczęły decydować inne walory. 
Ten, kto miał więcej informacji, czyli kto 
wiedział więcej, miał większe doświad-
czenie, umiał więcej, mógł zdominować 
nawet fizycznie silniejszych od siebie. 
Prawdopodobnie równolegle z tym od-
kryciem pojawiła się także manipulacja 
informacją. O sile jednostki może bowiem 
decydować także umiejętne sterowanie 
informacją lub jej przepływem, nawet 
jeśli nie jest ona prawdziwa, jak również, 
nawet jeśli nie jest ona wykorzystywana 
do słusznych, godnych celów. Zdobycie 
pozycji lidera gwarantowało określony sta-
tus społeczny i związane z nim korzyści. 
Zapewne takie były początki kształtowa-
nia się struktury społecznej – była więc 
budowana również na bazie informacji 
i jej przetwarzania11.

Niezależnie od transformacji relacji 
społecznych zachodzących wewnątrz 
poszczególnych społeczeństw, zdobywa-
nie, przetwarzanie oraz wykorzystywa-
nie informacji zaczęło mieć coraz więk-
sze znaczenie także w relacjach między 

11 Por. T. Górzyńska: Kilka słów o prawie do informacji i zasadzie jawności [w:] Państwo prawa, administracja, 
są downictwo. Prace dedykowane prof. dr. hab. Januszowi Łętowskiemu w 60. rocznicę urodzin, A. Łopatka 
(red.), A. Wróbel, S. Kiewlicz, Warszawa 1999, s. 117; taż: Prawo do informacji – kategoria konstytucyjna 
[w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Pol sce, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 1995, s. 60.

narodami. Dokonywane na przestrzeni 
kolejnych wieków odkrycia naukowe i wy-
nalazki doprowadziły do dyferencjacji na-
rodów i społeczeństw. Te, które wcześniej 
dokonały odkryć, czyli zdobyły nowe, 
określone informacje, uzyskały je lub wy-
korzystały chociażby do modyfikacji już 
posiadanej wiedzy, zyskiwały przewagę 
militarną, gospodarczą, społeczną. Bitwy 
i wojny wygrywali lepiej poinformowani. 
To wiedza leży u podstaw silnej pozycji 
np. Anglii, Hiszpanii, Portugalii w XV 
i XVI wieku. Przykłady można mno-
żyć. Odkrycia geograficzne tych państw 
były możliwe tylko dzięki rozwojo-
wi nauki, eksperymentom, badaniom. 
Nie inaczej było w XIX i XX wieku, kiedy 
odkrycia naukowe przyczyniły się do re-
wolucji przemysłowej i rozwoju wybra-
nych państw na niespotykaną dotąd skalę. 
Społeczeństwa słabiej poinformowane 
zawsze muszą – w tej czy innej formie 
– oddać wyższość tym, które dominują 
nad nimi informacyjnie. Nie bez przyczy-
ny w XX w. szczególną rolę odegrał także 
wywiad i kontrwywiad. Dynamicznemu 
rozwojowi techniki zwykle towarzyszy 
intensywny wzrost świadomości spo-
łecznej, i co za tym idzie, rewolucje lub 
ewolucje stosunków społecznych. Zja-
wisko to w historii, ale i współcześnie, 
generuje ruchy pro-wolnościowe, dys-
kusje nad granicami równości oraz tole-
rancji. Takim ruchom towarzyszy silna 
polaryzacja społeczna dodatkowo zasilana 
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różnicami w wykształceniu, poglądach 
i doświadczeniach jednostek i całych grup 
społecznych. Trudno tego nie dostrzec 
obecnie w Stanach Zjednoczonych, Hisz-
panii, na Węgrzech, w Polsce, Niemczech 
czy w Wielkiej Brytanii.

Ogrom wiedzy, jaką dziś dysponuje 
człowiek przekracza możliwości jej po-
znania przez jednostkę. Jednocześnie 
prawie 8-miliardowa populacja ludzkości 
stale powiększa zasoby informacji i nadaje 
im nowe wymiary, znaczenia, interpreta-
cje. Każde z nich to morze kolejnych infor-
macji. Ich multiplikowanie powiększa się 
w sposób wykładniczy. Chcąc korzystać 
z tych ogromnych zasobów człowiek wy-
myślił technologię, która pozwala okieł-
znać niemal nieskończone ilości danych, 
jakimi jesteśmy zasypywani każdego dnia. 
Wszystko można metodologicznie pose-
gregować, jest to tylko kwestia kryteriów, 
według których staramy się uporządkować 
chaos informacyjny. Dziś już nie jesteśmy 
w stanie zebrać wszystkich dostępnych 
informacji, ale możemy starać się skoncen-
trować te wybrane w określonym miejscu 
oraz je przetwarzać.

Uświadomienie sobie przez ludzkość 
wagi dostępu do informacji oraz jej prze-
twarzania to cecha charakterystyczna dla 
XX wieku. Stworzenie technologii umoż-
liwiającej gromadzenie olbrzymiej ilości 
danych oraz ich sprawne przetwarzanie 

12 Por. K. Doktorowicz: Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Polityczna strategia Unii Europejskiej 
w kontekście globalnych problemów wieku informacji, Katowice 2005.

13 Zob. M. Sadouskaya-Komlach: Stronniczość i dezinformacja – dlaczego europejski model mediów jest do wymia-
ny, „Green European Journal”, <https://zielonewiadomosci.pl/tematy/kultura/stronniczosc-i-dezinformacja-
dlaczego-europejski-model-mediow-jest-do-wymiany>, (dostęp 16.2.2021); Z. Sareło: Moralność kształ-
towania opinii publicznej [w:] Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej,  
Z. Kobylańska, R. D. Grabowski (red.), Olsztyn 1996, s. 239.

stanowi krok milowy w rozwoju cywiliza-
cji. Choć od początku ludzkości informacja 
nami rządzi, w pełni i dogłębnie przeko-
naliśmy się o tym dopiero w XX wieku. 
Zapewne w XXI wieku będziemy tę wie-
dzę skrzętnie wykorzystywać i rozwijać12.

Wiarygodność informacji
Wzrostowi świadomości jak ważna jest 
informacja w naszym życiu towarzyszy-
ło doświadczenie, zgodnie z którym jej 
użyteczność zależy od prawdziwości. 
Zaś niekompletna, nacechowana subiek-
tywnym postrzeganiem rzeczywistości, 
nierzetelna, niedokładna – wypacza jej 
sens. Intencjonalne przekazywanie takich 
niepokrywających się z rzeczywistością 
informacji stanowi manipulację i bywa 
groźniejsze od ich braku13. Doświadcze-
nie uczy, że niejednokrotnie ustalenie 
prawdziwości informacji jest trudniejsze 
od samego ich pozyskania. Jak była mowa 
wyżej, nauka rozwija się dzięki zdoby-
waniu informacji, ich przetwarzaniu oraz 
weryfikowaniu. Warto przy tym zauwa-
żyć, że równie cenna jest w niej wiedza 
sprawdzona, pozytywnie zweryfikowana, 
jak i taka, która nie przeszła testu weryfi-
kacji praktycznej. Eksperymenty, które 
sfalsyfikowały teorie pozwalają wyciągać 
wnioski co do kierunków i metod dalszych 
lub innych badań. Tym samym skraca się 
droga dochodzenia do informacji bliższych 
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rzeczywistości, jakkolwiek ją rozumie-
my14. Ustalenie prawdziwości informacji 
do złudzenia przypomina poszukiwanie 
prawdy obiektywnej, absolutnej. Filozo-
fowie zapełnili już setki, jeśli nie tysią-
ce ksiąg teoriami służącymi do poznania 
prawdy, proponując różne metody jej od-
krywania, ale nadal nie mamy pewno-
ści, czy posiadana przez nas wiedza jest 
prawdziwa, nawet jeśli jest weryfikowalna, 
sprawdzona oraz poprawna w określonych 
warunkach. W codziennym życiu człowie-
kowi wystarcza jednak, gdy uzyskiwane 
informacje są zgodne z jego wiedzą i do-
świadczeniem lub przynajmniej gdy ma on 
subiektywne odczucie, że prawdopodo-
bieństwo ich pozytywnej weryfikowalno-
ści jest duże. Stąd nawet w czynnościach 
dnia codziennego kluczowa jest wiedza 
i doświadczenie, które pozwalają ocenić 
prawdziwość informacji. Pewną ilustracją 
tego zjawiska może być ustawa o przeciw-
działaniu nieuczciwym praktykom ryn-
kowym, która posługując się pojęciem 
przeciętnego konsumenta przyjmuje, 
że jest to osoba dostatecznie dobrze po-
informowana, uważna i ostrożna15. Na tej 
podstawie prawodawca określa granice 
ochrony przeciętnych konsumentów.

Zatem pierwszym kryterium oceny 
prawdziwości informacji jest wiedza i do-
świadczenie, czyli nic innego jak zbiór ze-
branych na przestrzeni czasu informacji 
prowadzący do osiągnięcia określonego 

14 Co nie zawsze oznacza prawdziwych.
15 Art. 2 pkt 8 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23.8.2007 (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2070 t.j.). Innym przykładem może być regulacja granic wieku dla uzyskania zdolności do czynności 
prawnych. Kryterium wieku powiązane jest tu bowiem z wiedzą i doświadczeniem, jakie w powszechnym 
odczuciu przeciętny człowiek nabywa wraz ze swoim rozwojem psychofizycznym. 

przez społeczeństwo poziomu świadomo-
ści jednostki. Porównanie nowo nabytych 
informacji z dotychczasowo zgromadzo-
nymi pozwala wstępnie je zweryfikować. 
Świadomość, zwłaszcza ograniczeń swojej 
wiedzy i doświadczenia, pozwala ocenić 
wiarygodność dokonywanych przez sie-
bie ocen prawdziwości nowych informa-
cji. Niestety, konfrontacja indywidualnej 
wiedzy i doświadczenia człowieka z dy-
namicznym rozwojem nauki, który pocią-
ga za sobą równie szybki rozwój techniki 
oraz wpływa na złożoność otaczających 
nas rzeczy i zjawisk, w tym społecznych, 
ekonomicznych i gospodarczych, stawia 
jednostkę w wielu wypadkach na z góry 
przegranej pozycji. Dziś już nawet ponad-
przeciętnie wykształcony człowiek nie 
jest w stanie śledzić na bieżąco postępów 
wiedzy i nauki w każdej dziedzinie życia. 
Mając powyższe na uwadze, wprowadza-
my wyspecjalizowane instytucje prawne, 
organy i mechanizmy kontrolne, których 
zadaniem jest czuwanie nad prawdziwością 
przekazywanych informacji. I tak, tylko 
dla przykładu, Najwyższa Izba Kontro-
li, Komisja Nadzoru Finansowego, Pre-
zes Urzędu Konkurencji i Konsumentów, 
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji, media, 
w tym zwłaszcza media publiczne, ale 
także sądy czuwają lub powinny czuwać 
nad wiarygodnością przekazywanych 
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w obrocie informacji. Oczywiście czynią 
to na różnym poziomie funkcjonowania 
społeczeństwa i w różnych zakresach, jed-
nak istotą ich działania jest de facto i de iure 
weryfikowanie podawanych przez uczest-
ników danego rynku lub obrotu informacji. 
I to na ich podstawie podejmujemy co-
dziennie niezliczoną ilość decyzji. Zatem 
wiarygodność takich instytucji powinna 
być bezdyskusyjna. Gwarantuje bowiem 
stabilność zarówno systemu prawnego, 
jak i relacji społecznych.

Dziś z problemem wiarygodności infor-
macji ściśle związana jest kwestia przesytu 
informacyjnego. Nadmiar może wprowa-
dzać chaos, zwłaszcza gdy między infor-
macjami pojawiają się rozbieżności, wy-
wołując niepewność co do ich prawdzi-
wości16. Szczęśliwie monopol mediów 
publicznych na przekazywanie informa-
cji został zniesiony, a prywatni nadawcy 
oraz Internet umożliwiają skuteczną dy-
wersyfikację dostępu do informacji, opi-
nii i komentarzy. Jednak jak uczy nas do-
świadczenie, zarówno monopol informa-
cyjny, jak i silne zmultiplikowanie źródeł 
informacji stanowią potencjalne zagroże-
nie dla jednostki i całego społeczeństwa. 
Zachowanie równowagi w tym zakresie 
wydaje się być ważnym zadaniem pań-
stwa. Warto zauważyć, że technologia słu-
żąca do gromadzenia oraz przetwarzania 

16 J. Jankowski nazywa ów przesyt smogiem informacyjnym – zob. J. Janowski: Technologia informacyjna. 
Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów, Warszawa 2013, s. 65 i nast.

17 Zob. G. Szpor: Prawo dostępu do informacji publicznej jako istotny czynnik rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego, „Rocznik Geomatyki” 2009/VII, z. 6 (36), s. 89-90; T. R. Aleksandrowicz: Komentarz do ustawy 
o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008, s. 7.

18 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 da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. UE L 119/1, 
4.5.2016).

danych wykorzystywana jest zarówno 
przez państwa, przedsiębiorców, jak rów-
nież przez osoby prywatne.

Informacja a państwo i jednostka
Państwa zbierają wszelkie dane pozwa-
lające zapewnić ich bezpieczeństwo za-
równo w stosunkach wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych, międzynarodowych. Cho-
dzi przy tym o bezpieczeństwo samych 
państw oraz ich obywateli. Kluczową rolę 
w tym zakresie odgrywają regulacje prawa 
publicznego. Co do zasady, przepływ in-
formacji powinien być w tych stosunkach 
dwustronny. Z jednej strony państwo 
ma możliwość gromadzenia informacji 
o aktywności swoich (i nie tylko) obywa-
teli, z drugiej obywatele powinni mieć 
zapewnione prawo dostępu do tych da-
nych oraz do informacji o działalności pań-
stwa17. Oczywiście wiedza o obywatelach 
limitowana jest granicą ich prywatności, 
natomiast dostęp do informacji o działa-
niach państwa – klauzulami poufności, 
bezpieczeństwa publicznego, porządku 
itp. W Unii Europejskiej granice ochrony 
obywateli (w tym obywateli występujących 
w różnych rolach, także jako przedsiębior-
ców) wyznacza przede wszystkim rozpo-
rządzenie RODO18, ale również krajowe 
regulacje prawa cywilnego, czy określo-
na prawem konkurencji (w Polsce ustawą 
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) 
tajemnica przedsiębiorstwa, podczas 
gdy granice bezpieczeństwa informacyj-
nego państwa zapewniają liczne przepisy 
szczególne, dotyczące szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa państwa, w tym przede 
wszystkim ustawa o ochronie informacji 
niejawnych19.

Władze publiczne gromadzą wszelkie 
informacje w zasadzie na każdym moż-
liwym poziomie. Niektóre z tych infor-
macji są rozproszone (np. monitoring 
miejski), inne skumulowane w jednym, 
choćby wirtualnym miejscu (np. więk-
szość rejestrów publicznych). Każdy nasz 
wniosek złożony w dowolnej sprawie ad-
ministracyjnej zawiera mnóstwo infor-
macji o nas samych, a także o naszych 
zamierzeniach. Rejestracja pojazdu me-
chanicznego, spółki, stowarzyszenia, fun-
dacji, zgłoszenie do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej 
chęci podjęcia działalności gospodarczej, 
wniosek o pozwolenie na budowę, odpro-
wadzane podatki, uiszczane opłaty za po-
szczególne czynności prawne, zawarcie 
związku małżeńskiego, narodziny dziecka 
itd. pozwalają państwu na bieżąco śledzić 
nasze działania. Niezależnie od tych in-
formacji, które sami udostępniamy ad-
ministracji publicznej, stale dostarczamy 
władzy danych o sobie na podstawie uisz-
czanych opłat, odprowadzanych podat-
ków, ale także wykonując inne obowiązki 
publicznoprawne (aktualizacja informacji 
dotyczących naszego miejsca zamieszka-
nia, stanu cywilnego, obligatoryjny udział 

19 Np. ustawa z 10.8.2010 o ochronie informacji niejawnych, (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 t.j.).

w spisie powszechnym) czy korzystając 
z niektórych publicznych praw podmio-
towych.

Nawet najbardziej trywialna czynność 
naszego codziennego życia zostawia ślad 
informacyjny. Spółki komunalne zbierają 
informacje o naszym zużyciu wody, przed-
siębiorstwa kontrolowane przez władze 
publiczne gromadzą informacje o zuży-
tej energii elektrycznej, cieplnej czy in-
nych nośnikach energii. Wbrew pozorom 
na podstawie tych danych również można 
sporo dowiedzieć się o codziennym życiu 
społeczeństwa, a niejednokrotnie także 
o życiu i preferencjach, zwyczajach nie-
jednego z nas. Operatorzy sieci telekomu-
nikacyjnych, czy operatorzy usług inter-
netowych gromadzą dane o naszych połą-
czeniach telefonicznych, wiadomościach 
tekstowych, połączeniach internetowych. 
Są w stanie ustalić (i śledzić na bieżąco) 
naszą lokalizację, najczęściej pokonywane 
trasy, a na podstawie tych danych wręcz 
ustalić z dużym prawdopodobieństwem 
grafik naszych zajęć czy zachowania w do-
wolnym czasie. Analogicznie ogromne ilości 
informacji o nas gromadzą banki, zakłady 
ubezpieczeniowe i inne instytucje finan-
sowe. Część z nich należy do Skarbu Pań-
stwa, inne do jednostek samorządu tery-
torialnego, jednak spora grupa do sektora 
prywatnego. Nawet jeśli dany podmiot nie 
jest podmiotem publicznym (państwo-
wym czy samorządowym), zwykle podlega 
nadzorowi państwowemu i w określonych 
prawem przypadkach służby państwowe 
mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych 
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przez nie informacji. Tak zebrane co do za-
sady są prawdziwe. Zużycie wody i innych 
mediów, nasze przemieszczanie się ustalane 
na podstawie geolokalizacji czy monitorin-
gu miejskiego może być mistyfikowane, 
jednak w przeważającej większości przy-
padków odpowiada naszej życiowej aktyw-
ności. Wnioski i oświadczenia kierowane 
do władzy publicznej najczęściej składane 
są z zastrzeżeniem rygoru odpowiedzialno-
ści karnej za podawanie nieprawdziwych 
informacji. Mając na względzie przede 
wszystkim możliwości aparatu państwo-
wego, w naszym interesie jest przekazywać 
państwu prawdziwe informacje o sobie.

Dążąc do zachowania równowagi infor-
macyjnej, zgodnie z art. 61 Konstytucji 
RP, obywatele również mają prawo do in-
formacji o działaniach państwa, władzy 
publicznej czy podmiotów realizujących 
zadania publiczne. Prawo to obejmuje 
także uzyskiwanie informacji o działal-
ności organów samorządu gospodarcze-
go i zawodowego, jak też innych osób 

20 Ustawa z 6.9.2001, (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 t.j.). Zgodnie z art. 1 tej ustawy, informacją publiczną jest każda 
informacja o sprawach publicznych i podlega ona ujawnieniu na zasadach określonych w tej ustawie. Szerzej 
zobacz M. Kłaczyński, S. Szuster: Dostęp do informacji publicznej. Komentarz, Lex 2003; T.R. Aleksandro-
wicz: Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2008; I. Kamińska, M. Roz-
bicka-Ostowska: Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016; P. M. Sitniewski: 
Odmowa dostępu do informacji publicznej. Przesłanki, granice, procedura, Warszawa 2020; T. Górzyńska: 
Geneza i rozwój prawa do informacji, „Miscellanea Iuridica”, t. 4; Problemy samorządu terytorialnego. Do-
stęp do infor macji publicznej, A. Drogoń (red.), A. Lityński, G. Sibiga, Tychy 2004, s. 126-140; tenże: Zasada 
jawności administracyjnej, „PiP” nr 6/1998; tenże: Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Na czelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 
1999, s. 32.

21 Np. ustawa z 21.11.2008 o pracownikach samorządowych, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.); ustawa z 29.6.1995 
o statystyce publicznej, (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 t.j.); ustawa z 8.3.1990 o samorządzie gminnym, (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 t.j.); ustawa z 5.6.1998 o samorządzie powiatowym, (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 t.j.); ustawa 
z 5.6.1998 o samorządzie województwa, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 t.j.). Zobacz także zalecenie Rady Eu-
ropy nr R(81) 19 z 25.11.1981 w sprawie dostępu do informacji pozostających w posiadaniu władz publicz-
nych; zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (91) 10 z 9.9.1991 w sprawie udostępniania osobom 
trzecim danych osobowych pozostających w posiadaniu władz publicznych; zalecenie Komitetu Ministrów 
Rady Europy nr (96)10 z 11.9.1996 odnoszące się do gwarancji niezależności dla nadawców publicznych.

oraz jednostek organizacyjnych w zakre-
sie, w jakim wykonują one zadania władzy 
publicznej i gospodarują mieniem komu-
nalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 
Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje 
dostęp do dokumentów oraz wstęp na po-
siedzenia kolegialnych organów władzy 
publicznej pochodzących z powszech-
nych wyborów, z możliwością rejestracji 
dźwięku lub obrazu. Ograniczenie tego 
prawa może nastąpić wyłącznie ze względu 
na określone w ustawach ochronę wolności 
i praw innych osób i podmiotów gospodar-
czych oraz ochronę porządku publicznego, 
bezpieczeństwa lub ważnego interesu go-
spodarczego państwa. Szczegółowe zasady 
dostępu do tego typu informacji reguluje 
ustawa o dostępie do informacji publicz-
nej20. Obok niej, obowiązują również inne 
akty prawne czyniące życie publiczne bar-
dziej transparentnym21. W świetle tylko 
ogólnie zakreślonych wyżej regulacji osoby 
pełniące funkcje publiczne, w tym zwłasz-
cza politycy, mają obowiązek udzielania 
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informacji o swoich działaniach. Przepro-
wadzenie wywiadu czy danie odpowiedzi 
na pytanie dziennikarza, choćby najbar-
dziej niewygodne, nie może być zatem 
przejawem dobrej woli osoby pełniącej 
funkcje publiczne, lecz jest jej prawnym 
obowiązkiem. Jedną z zasad prawa publicz-
nego jest bowiem zasada jawności, która 
ma czynić zadość płynnemu przepływowi 
informacji kluczowych dla harmonijnego 
życia społecznego. Jej stopień realizacji za-
leży od naszego zainteresowania sprawami 
publicznymi oraz wytrwałości w dążeniu 
do zdobywania interesujących nas danych.

Media
Biorąc pod uwagę organizację współcze-
snych społeczeństw, dostęp do informacji 
o działalności państwa, jego władz i insty-
tucji, ale także wszelkich wydarzeń ma-
jących miejsce w kraju i na świecie opiera 
się przede wszystkim na działalności me-
diów (telewizja, radio, prasa, Internet). 
Przeciętny obywatel nie ma bezpośrednie-
go dostępu do osób zarządzających pań-
stwem, regionem, czy nawet miastem, 
w którym żyje, a przynajmniej dostęp 

22 Należy przy tym zauważyć, że mass media pozwalają do pewnego stopnia także uczestniczyć w wydarze-
niach, chociażby w sposób bierny. Jednocześnie niejednokrotnie organizacja określonych wydarzeń opiera 
się na ich rozpowszechnieniu za pomocą mediów (np. coroczna zbiórka pieniędzy w ramach akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy).

23 Por. J. Olszewski: Społeczna gospodarka rynkowa jako zróżnicowany system przepływu informacji  
[w:] Społeczna gospodarka rynkowa, A. Powałowski (red.), „Gdańskie Studia Prawnicze”, Tom XXXVII, 
2017, s. 37-50.

24 Zob. W. Nentwig: Czwarta władza? Jak polskie media wpływają na opinię publiczną, Oficyna Wydawnicza 
Głos Wielkopolski, Poznań 1995 r.; M. Aleksandrowicz, M. Andruszkiewicz, A. Breczko: Demokracja, Teoria 
Prawa, Sądownictwo Konstytucyjne. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi zw. nauk prawnych Ada-
mowi Jamrozowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, 2017 r., s. 512; A. Niżyńska: Media. Czwarta 
władza, Prezydent.pl; J. Schultz: Reviving the Fourth Estate, Cambridge University Press 1998; Ch. Lawson: 
Building the Fourth Estate. Democratization and the Rise of a Free Press in Mexico, University of California 
Press 2002; M. A. Franklin, T. Barton Carter, Jay B. Wright: The First Amendment and the First Estate. The 
Law of Mass Media, wyd. 10, Foundation Press 1985.

ten jest istotnie ograniczony. To oczywi-
ście jest w pełni uzasadnione i zrozumiałe. 
Nie uczestniczymy także we wszystkich 
wydarzeniach mających miejsce w regio-
nie, w którym żyjemy, nie wspominając 
o wydarzeniach mających miejsce w całym 
państwie22. W konsekwencji informacje 
o osobach i zdarzeniach, tych lokalnych, 
regionalnych, krajowych czy światowych 
czerpiemy z mass mediów. Niejednokrot-
nie na ich podstawie wyrabiamy sobie zda-
nie o innych osobach i wydarzeniach. Wy-
wierają więc one istotny wpływ na nasze 
postrzeganie rzeczywistości, a dla wielu 
osób są wręcz podstawą wyobrażenia o ota-
czającym ich świecie. Zjawisko to odgrywa 
fundamentalną rolę przy ocenie mediów 
i ich współczesnej roli. W kontekście funk-
cjonowania państwa, jego wewnętrznych 
struktur, w tym samorządów zawodowych, 
branżowych czy samorządu terytorialne-
go ich kardynalną rolę trudno pominąć23. 
Rola mediów oczywiście wykracza dale-
ko poza te ramy. Stąd bywają określane 
czwartą władzą24. Ich znaczenie zauważone 
zostało i podkreślone wielokrotnie w licz-
nych rezolucjach i zaleceniach Komitetu 
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Ministrów Rady Europy25 czy regulacjach 
Unii Europejskiej26. Waga dostępu do in-
formacji za pośrednictwem mediów była 
także przedmiotem wielu orzeczeń Eu-
ropejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
(Trybunał Sprawiedliwości)27. Również 
protokół w sprawie systemu publicznego 
nadawania w państwach członkowskich, 
dodany przez Traktat z Amsterdamu zmie-
niający Traktat o Unii Europejskiej, Trak-
tat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
i niektóre związane z nimi akty28 podkreśla 
szczególną rolę mediów.

Zgodnie z art. 14 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej29 jedną ze 

25 Zob. przykładowo Recommendations Adopted by the Committee of Ministry of the Council of Europe in the 
Media Field, Director of Human Rights, Strasburg 1988; Resolution (74)26 on the Right to Reply – Position 
of the Individual in Relation to the Press Adopted by the Committee of Ministers on 2 July 1974 at the 233rd 
meeting of the Ministers Deputies [w:] Recommendations and Declarations Adopted by the Committee of Min-
isters of the Council of Europe in the Media Field, Directoriate General of Human Rights, Strasburg 2000; 
zalecenie (81)19 z 25.11.1981 wskazujące na konieczność zapewnienia dostępu do informacji publicznej; 
zobacz też B. Golka, Integracja europejska a polityka medialna, „Studia Medioznawcze” nr 1/2000. 

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z 10.3.2010 w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadcze-
nia audiowizualnych usług medialnych (tzw. dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, 15.4.2010, 
Dz.Urz. L 95/1); dyrektywa Rady z 3.10.1989 w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działal-
ności transmisyjnej (89/552/EWG); dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa); dyrektywa 
2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 w sprawie usługi powszechnej i związanych z sie-
ciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). Zobacz 
także Komunikat Komisji Europejskiej 2020/C 223/03 z 7.7.2020 w spawie wytycznych na podstawie art. 13 
ust. 7 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych dotyczące obliczania udziału utworów europej-
skich w katalogach usług na żądanie oraz definicji małej liczby odbiorców i niskiego obrotu. Por. także Pro-
tokół w sprawie publicznej radiofonii i telewizji w krajach członkowskich (O.J. 1997, C 340), tzw. Protokół 
Amsterdamski, do Traktatu Amsterdamskiego z 1997 r., 97/C 340/01; Europejska Konwencja o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r., (Dz.U. z 1993 r. poz. 61.284).

27 Zobacz np. orzeczenie ETS w sprawach połączonych C-320/94, C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-338/94 
oraz C-339/94, Reti Televisive Italiane SpA (RTI), Radio Torre, Rete A Srl, Vallau Italiana Promomarket Srl, Radio 
Italia Solo Musica Srl i in. i GETE Srl przeciwko Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, EU:C:1996:486; 
wyrok Trybunału Sprawiedliwości (TS) z 2.6.2005 (C-89/04, Mediakabel BV przeciwko Commissariaat voor 
de Media, EU:C:2005:348).

28 Dz.U. z 2004 r. nr 90 poz. 864/31, w związku z przystąpieniem Polski do UE.
29 Dz.Urz. C 202/47 z 7.6.2016.
30 Podobnie: J. Skrzypczak: Spór o media publiczne w Polsce w świetle standardów europejskich,   

DOI 10.14746/ssp.2015.4.6, s. 98.
31 Dz.Urz. C 281 z 26.09.1996, s. 3.

szczególnych wspólnych wartości Unii 
Europejskiej oraz tworzących ją państw 
członkowskich jest zapewnienie możliwo-
ści realizacji usług świadczonych w ogól-
nym interesie gospodarczym. Dlatego pod-
mioty realizujące takie usługi, a do nich bez 
wątpienia zaliczają się nadawcy publicz-
ni30, powinny mieć wszelkie środki, w tym 
finansowe i gospodarcze, umożliwiające 
ich świadczenia. Mając powyższe na uwa-
dze, Komisja Europejska w komunikacie 
Les services d’interet général en Europe 
z 1996 r.31 wskazała, że „media nadaw-
cze odgrywają główną rolę w funkcjono-
waniu nowoczesnych, demokratycznych 
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społeczeństw, w szczególności w zakre-
sie rozwijania i przekazywania wartości 
społecznych. Dlatego też sektor nadaw-
czy od czasu jego powstania podlega spe-
cyficznej regulacji w interesie ogólnym. 
Regulacja ta opiera się na powszechnie 
uznanych wartościach, takich jak wol-
ność słowa i prawo do odpowiedzi, plu-
ralizm, ochrona praw autorskich, promo-
cja różnorodności kulturalnej i językowej, 
ochrona niepełnoletnich i godności czło-
wieka, ochrona konsumentów”. Podobnie 
Komitet Ministrów w swoim zaleceniu 
z 2007 r. CM/Rec w sprawie misji me-
diów publicznych w społeczeństwie in-
formacyjnym podkreślił, że „wprowadza-
jąc nowe systemy finansowania, państwa 
członkowskie powinny zwracać należną 
uwagę na zapewnienie, by program i za-
wartość służyły interesowi publicznemu 
i interesowi wspólnemu”32. W rekomenda-
cji z 2018 r. Komitet Ministrów podkreślił 
także szczególne znaczenie wolności oraz 
pluralizmu w mediach, podnosząc, że „po-
jęcia te są także centralnym elementem 

32 Podobnie w odniesieniu do realizacji misji publicznej oraz służeniu interesowi publicznemu przez media 
publiczne: zalecenie Komitetu Ministrów z 11.9.1996 w sprawie gwarancji niezależności dla nadawców 
publicznych; zalecenie Komitetu Ministrów z 31.1.2007 dla państw członkowskich na temat zakresu misji 
mediów publicznych w społeczeństwie informacyjnym; zalecenie Komitetu Ministrów z 2012 r. w sprawie 
zarządzania w mediach publicznych.

33 Rekomendacja CM/Rec(2018)1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie pluralizmu mediów 
i przejrzystości w zakresie własności mediów. Zob. także zalecenie CM/Rec (2011)7 Komitetu Ministrów 
dla państw członkowskich w sprawie nowego pojęcia mediów.

34 Por. J. Skrzypczak: Spór o media publiczne w Polsce..., op.cit., A. Węglińska: Public Television In Poland 
(TVP) And Journalists ‒ A Technological Challenge, „Zarządzanie Mediami” nr 4/2019, s. 215-231; A. Nie-
węgłowski (red.): Ustawa o radiofonii…, op.cit.; K. Doktorowicz [w:] Media publiczne. System medialny 
w Polsce – pytania i dezyderaty, P. Bielawski, A. Ostrowski (red.), Wrocław 2010 r., s. 42 i nast. Deklaracja 
Komitetu Ministrów w sprawie ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy i innych podmiotów 
działających na rynku mediów, przyjęta 30.4.2014 na posiedzeniu Delegatów Ministrów. Por. wyrok Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka, przeciwko Wielkiej Brytanii (wyrok z 17.12.1976, skarga nr 5493/72); 
uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.2.2005, III CZP 53/04; wyroki Trybunału Konstytucyjnego 
z 12.5.2005, SK 43/05, OTK-A 2008, nr 4, poz. 57 oraz z 30.10.2006, P 10/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 128.

35 Ustawa z 29.12.1992 o radiofonii i telewizji, (Dz.U. z 2020 r. poz. 805 t.j.).

funkcjonowania demokratycznego społe-
czeństwa, ponieważ pomagają zapewnić 
dostępność różnych informacji i poglą-
dów, na podstawie których poszczególne 
osoby mogą formułować i wyrażać swoje 
opinie oraz wymieniać się informacjami 
i ideami”33.

Media publiczne i prywatne są przed-
miotem wielu regulacji, w tym orzeczeń, 
zaleceń i rekomendacji w zasadzie każde-
go organu, sądu i instytucji europejskiej. 
Ich bezpośredni związek z zasadami demo-
kracji, praworządności, przejrzystości życia 
publicznego, realizacji interesu publicz-
nego, poszanowania godności człowieka 
podnoszony jest w każdym komentarzu, 
orzeczeniu czy regulacji, której są przed-
miotem34.

W świetle polskiego prawa podstawo-
wym zadaniem mediów jest dostarcza-
nie informacji. Stanowi o tym art. 1 ust. 1 
pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji35. Zgod-
nie z nim, obok dostarczania informacji, 
media mają za zadanie również udostęp-
nianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie 
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korzystania z oświaty, sportu i dorobku 
nauki, upowszechnianie edukacji obywa-
telskiej, dostarczanie rozrywki a także po-
pieranie krajowej twórczości audiowizu-
alnej36. Ponieważ z działalnością mediów 
immanentnie związana jest praca dzienni-
karza, nie bez znaczenia są regulacje przyję-
te także w prawie prasowym. I tu znaczenie 
dostępu do obiektywnych, rzetelnych in-
formacji w życiu społecznym jest zdecydo-
wanie dostrzeżone i wyróżnione. Artykuł 
1 ustawy – Prawo prasowe stanowi, że prasa 
korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczy-
wistnia prawo obywateli do ich rzetelnego 
informowania, jawności życia publicznego 
oraz kontroli i krytyki społecznej37.

Media publiczne

Zgodnie z regulacjami europejskimi oraz 
krajowym porządkiem prawnym, kluczo-
wą rolę wśród mediów powszechnych od-
grywają tzw. media publiczne. Ich szcze-
gólna pozycja wynika z fundamentalnego 
problemu, z jakim związany jest dostęp 
do każdej informacji, o którym była mowa 
wyżej. Jest nim kwestia wiarygodności. 
Sama informacja, bez pewności co do 
jej prawdziwości, w tym kompletności 
i obiektywizmu, byłaby bezużyteczna. 
Dysponując taką informacją, w zasa-
dzie nie dysponujemy żadną informacją. 

36 Szerzej J. Sobczak [w:] A. Niewęgłowski (red.), K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Chrzanowski, T. Demen-
decki, T. Drab, E. Duda-Staworko, M. Konstankiewicz, G. Kozieł, W. Lis, G. Lubeńczuk, D. Ossowska-Sa-
lamonowicz, S. Patyra, M. Salamonowicz, G. Tylec, C. Zapała: Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, 
Warszawa 2021.

37 Ustawa – Prawo prasowe z 26.1.1984, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914 t.j.).
38 Zgodnie z postanowieniami Światowej Karty Etyki dla Dziennikarzy, ustanowionej przez Międzynarodową 

Federację Dziennikarzy (IFJ), zniekształcenie przekazywanych informacji stanowi poważne wykroczenie 
zawodowe dziennikarza (art. 10 Karty).

39 Szerzej na temat wymagań stawianych profesjonalnym dziennikarzom zobacz D. McQualil: Mass commu-
nication theory, Londyn 2010.

Stąd manipulacja informacją, niezależ-
nie czy jest zjawiskiem intencyjnym, czy 
przypadkowym stanowi niezwykle niebez-
pieczne zjawisko38. Informacja determi-
nuje nasze zachowania, pozwala sterować 
całym społeczeństwem lub poszczególny-
mi jego grupami. Stąd z przekazywaniem 
informacji związana jest szczególna odpo-
wiedzialność za ich treść i formę. Media 
publiczne, finansowane ze środków pu-
blicznych, mają służyć całemu społeczeń-
stwu, a nie poszczególnym grupom inte-
resów. Dlatego powinny być pod każdym 
względem niezależne, w tym w szczegól-
ności od rządzących. Odpowiedzialność 
za wiarygodność mediów publicznych spo-
czywa na państwie i pracujących w nich 
dziennikarzach. To państwo, za pośred-
nictwem właściwych w sprawach mediów 
organów administracji publicznej powinno 
zapewnić ich neutralność i obiektywizm. 
Nie można jednak w tym kontekście zapo-
minać także o odpowiedzialności samych 
dziennikarzy za wykonywaną przez nich 
pracę39. Summa summarum, niezależność 
mediów, w tym zwłaszcza publicznych, 
leży w interesie zarówno państwa, jak i jego 
obywateli. Ponieważ bezpośredni wpływ 
na ich niezależność ma władza publiczna, 
można rzec: jakie państwo, takie media, 
a w szczególności media publiczne.
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Mając powyższe na uwadze, cechą 
mającą odróżniać media publiczne 
od pozostałych jest realizacja misji 
publicznej, którą ustawa o radiofonii 
i telewizji definiuje jako oferowanie 
określonych w ustawie, całemu spo-
łeczeństwu i poszczególnym jego czę-
ściom, zróżnicowanych programów 
i innych usług w zakresie informacji, 
publicystyki, kultury, rozrywki, edu-
kacji i sportu, które cechują się plura-
lizmem, bezstronnością, wyważeniem 
i niezależnością oraz innowacyjnością, 
wysoką jakością i integralnością prze-
kazu (art. 21 ustawy). Realizacja misji 
publicznej ma służyć realizacji intere-
su publicznego. Choć jego pojmowanie 
jest różnie interpretowane40, definicja 
misji publicznej jest w tym kontekście 
relatywnie jednoznaczna. Pomijając 
kwestie techniczne i programowe, nie-
zależnie od tego, do kogo kierowane 
są usługi audiowizualne, te świadczone 
przez media publiczne muszą cechować 
się pluralizmem, bezstronnością, wy-
ważeniem, niezależnością, a ponadto 
innowacyjnością oraz wysoką jakością 

40 Por. R. Blicharz, M. Kania: Klauzula interesu publicznego w publicznym prawie gospodarczym, „PUG” 
nr 5/2010; M. Mincer: Pojęcie niedookreślone w orzecznictwie NSA, „NP” 7-8/1984; A. Żurawik: Interes 
publiczny, interes społeczny i interes społecznie uzasadniony. Próba dookreślenia pojęć, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” z. 2/2013; A. Pakuła: Interes publiczny jako wartość w administracji publicz-
nej [w:] Wartości w prawie administracyjnym, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2015; M. Zdyb: Interes 
publiczny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie 
stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, A. Korybski, M.W. Kostycki, L. Leszczyński (red.), 
Lublin 2006 r.

41 Zob. Z. Sareło: Moralność kształtowania opinii publicznej [w:] Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień 
deontologii dziennikarskiej, Z. Kobylańska, R.D. Grabowski (red.), Olsztyn 1996, s. 241; L. Szot: Obiekty-
wizm w mediach publicznych…, op.cit. s. 256.

42 Zob. T. Mielczarek: Monopol, pluralizm, koncentracja, Warszawa 2007, s. 42; A. Szynol: Przyszłość mediów 
publicznych w Polsce – najważniejsze wyzwania, problemy i ograniczenia [w:] Media publiczne. System me-
dialny w Polsce – pytania i dezyderaty, Opole 2011, s. 204; L. Szot: Obiektywizm w mediach publicznych [w:] 
Media publiczne…, op.cit. s. 248 i nast.

przekazu. Pluralizm w usługach audio-
wizualnych oznacza obowiązek zapew-
nienia wszechstronnego, pełnego i kom-
pleksowego przedstawiania informacji 
dotyczących danej sprawy, przy możli-
wym udziale wszystkich zainteresowa-
nych lub przynajmniej przedstawicieli 
zainteresowanych poruszanym w audy-
cji tematem41. Ponadto należy wyraźnie 
podkreślić, że wbrew obecnie forsowa-
nej opinii pluralizm, o którym mowa 
w art. 21 ustawy o radiofonii i telewi-
zji nie odnosi się do mediów w ogóle, 
lecz do mediów publicznych. Oznacza 
to, że programy i inne usługi świadczo-
ne przez media publiczne w zakresie 
informacji, publicystyki, kultury, roz-
rywki, edukacji i sportu mają cecho-
wać się pluralizmem. Ustawa expressis 
verbis odnosi wymóg zachowania plu-
ralizmu przez nadawców publicznych, 
media publiczne, a nie rynek medialny 
jako rynek mediów w ogóle (rynek wła-
ściwy). Pluralistyczne prezentowanie 
poglądów i informacji pozwala na unik-
nięcie postrzegania mediów publicznych 
jako państwowych, rządowych42. Stąd 
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pluralizm mediów publicznych jest ści-
śle związany z kwestią ich odpolitycz-
nienia43. Służy dostępowi do różnych 
informacji, poglądów i ocen. Dzięki 
temu odbiorcy mogą na podstawie 
rzetelnych i obiektywnych informacji 
wyrobić własny pogląd44. Warto przy 
tym podkreślić, że zasada pluralizmu 
nie obejmuje tylko spraw politycznych, 
ale wszelkie poruszane przez media pu-
bliczne, w tym w szczególności społecz-
ne i kulturalne.

Zasada pluralizmu ściśle związana jest 
z zasadą bezstronności, która jednoznacz-
nie zakazuje mediom publicznym jedno-
stronnego przedstawiania poruszanych 
spraw45. Jak dowodzi praktyka, bezstron-
ność tych mediów nie dotyczy wyłącznie 
przekazywanych informacji, ale także sa-
mych redakcji. Te dwie zasady w realiza-
cji misji publicznej są możliwe wyłącznie 
w przypadku zapewnienia odpowiednie-
go wyważenia poglądów w redakcjach, 
w przeciwnym wypadku skazane są one 
na emisję stronniczych materiałów in-
formacyjnych. W literaturze słusznie 

43 Zob. K. Giereło-Klimaszewska: Przyszła rola mediów publicznych w kontekście tworzenia systemu medialne-
go [w:] Media publiczne. System medialny w Polsce – pytania i dezyderaty, P. Bielawski, A. Ostrowski (red.), 
Wrocław 2010, s. 65.

44 Zob. rekomendacja CM/Rec 2018/1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie pluralizmu 
mediów i przejrzystości w zakresie własności mediów, przyjęta 18.3.2018.

45 Zob. L. Szot: Obiektywizm w mediach publicznych…, op.cit. s. 251; D. McQuaill: Media Performance. Mass 
Communication and the Public Interest, London 1992.

46 Tak też K. Giereło-Klimaszewska: Przyszła rola mediów…, op.cit. s. 65
47 Niektórzy autorzy podnoszą, że niezależność dziennikarza stanowi gwarancję wolności słowa. Tak. L. Szot: 

Obiektywizm w mediach publicznych…, op.cit. s. 251. Zobacz także J. Sobczak: Polskie prawo prasowe, 
Poznań 1993 r., s. 65 i nast.

48 W literaturze zwraca się uwagę, że wraz ze wzrostem konkurencji na rynku mediów rośnie rola mediów pu-
blicznych. W dobie coraz liczniejszych źródeł informacji, media publiczne – rzetelnie realizując misję publiczną 
– powinny nie dążyć, ale zachowywać obiektywizm w przekazie informacji. Por. K. Chałubińska-Jentkiewicz: 
Misja publiczna w działalności audiowizualnej w dobie cyfryzacji – przedmiot finansowania publicznego i kie-
runki rozwojowe, „Przegląd Prawa Handlowego” 2/2009; stanowisko Komisji WE z 30.7.2004 w sprawie 
inter-operacyjności usług interaktywnej telewizji cyfrowej, COM (2004) 541.

podkreśla się, że oprócz tego, redakcje 
wszelkich mediów, w tym zwłaszcza pu-
blicznych, powinny cechować się autono-
mią46. Daje ona gwarancję niezależności 
od czynników zewnętrznych, w tym wła-
ściciela danego nadawcy. Dziennikarz po-
winien być wolny od nacisków właściciela 
rozgłośni radiowej czy telewizyjnej, tytułu 
prasowego, ale także niezależny od innych 
osób, w tym dziennikarzy tej samej redak-
cji47. Ma to szczególne znaczenie w me-
diach publicznych. O ile bowiem media 
prywatne mogą reprezentować określony 
punkt widzenia, hierarchizować i oceniać 
według uznawanych przez siebie wartości 
przekazywane informacje, to w przypad-
ku publicznych takie zachowanie jest nie-
dopuszczalne48. Należy przy tym podkre-
ślić, że autonomia dziennikarska, nieza-
leżnie od tego czy dziennikarz pracuje 
w mediach publicznych, czy prywatnych 
nie zwalnia go z obowiązku rzetelnego, 
obiektywnego przedstawiania faktów. 
Ewentualne komentarze powinny być 
wyraźnie oddzielone od informacji fak-
tograficznych.
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Misja publiczna ma służyć całemu społe-
czeństwu, a nie tylko wybranym grupom49. 
Definiując ją, ustawodawca nie przez przy-
padek użył spójnika „i” w sformułowaniu 
„całemu społeczeństwu i poszczególnym 
jego częściom”. Tym samym media pu-
bliczne nie mogą dzielić społeczeństwa, 
podkreślać różnic, które go wewnętrz-
nie antagonizują. Zgodnie z przywołaną 
definicją program może być poświęcony 
poszczególnym grupom społeczeństwa, 
chodzi tu jednak o wiek, płeć, wykonywa-
ny zawód, mniejszości językowe, kulturo-
we, etniczne wyznaniowe, seksualne itd., 
przedstawicieli określonych branż gospo-
darki czy  reprezentantów poszczególnych 
sfer kultury czy sportu50. Tak sformatowa-
ne audycje radiowe i telewizyjne lub pro-
gramy (w wypadku stacji tematycznych) 
mają jednocześnie służyć społeczeństwu 
rozumianemu jako całość51.

Wskazane wyżej cechy misji publicznej 
doprecyzowuje art. 21 ust. 2 ustawy o ra-
diofonii i telewizji, zgodnie z którym pro-
gramy i inne usługi jednostek publicznej 
radiofonii i telewizji w ramach jej misji 
powinny między innymi kierować się od-
powiedzialnością za słowo i dbać o dobre 
imię publicznej radiofonii i telewizji, rze-
telnie ukazywać całą różnorodność wyda-
rzeń i zjawisk w kraju i za granicą, sprzyjać 
swobodnemu kształtowaniu się poglądów 

49 Zob. pkt 1 rekomendacji CM/Rec 2018/1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie plura-
lizmu mediów i przejrzystości w zakresie własności mediów, przyjętej 18.3.2018.

50 Zob. pkt 9, tamże.
51 Por. W. Niewęgłowski: Dziennikarz – nosiciel integralnej wizji człowieka i świata [w:] Dziennikarski etos. 

Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej, Z. Kobylińska, R. D. Grabowski (red.), Olsztyn 1996 r.
52 Zob. M. Nowikowska, J. Sieńczyło-Chlabicz: Obowiązek szczególnej staranności w świetle ustawy prawo 

prasowe, „PUG” nr 3/2009. 
53 Zob. szeroko i słusznie na ten temat: L. Szot: Obiektywizm w mediach publicznych…, op.cit. s. 253 i nast.

obywateli oraz formowaniu się opinii pu-
blicznej, umożliwiać obywatelom i ich or-
ganizacjom uczestniczenie w życiu publicz-
nym przez prezentowanie zróżnicowanych 
poglądów i stanowisk oraz wykonywanie 
prawa do kontroli i krytyki społecznej, 
sprzyjać integracji społecznej, w tym prze-
ciwdziałać wykluczeniu społecznemu, re-
spektować chrześcijański system warto-
ści, za podstawę przyjmując uniwersalne 
zasady etyki.

Warto także zwrócić uwagę, że zgod-
nie z art. 12 ustawy o prawie prasowym 
każdy dziennikarz, niezależnie od tego 
czy pracuje dla mediów publicznych, 
czy prywatnych jest zobowiązany zacho-
wać szczególną staranność52 i rzetelność 
przy zbieraniu i wykorzystaniu materia-
łów prasowych, zwłaszcza sprawdzać 
zgodność z prawdą uzyskanych wiado-
mości lub podać ich źródło53. Ponadto 
w ślad za Światową Kartą Etyki Dzien-
nikarskiej, Kodeks etyki dziennikarskiej 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
stanowi, że zadaniem dziennikarzy jest 
przekazywanie rzetelnych i bezstron-
nych informacji oraz różnorodnych opi-
nii, a także umożliwianie udziału w de-
bacie publicznej, a dobro czytelników, 
słuchaczy i widzów oraz dobro publiczne 
powinny mieć pierwszeństwo wobec in-
teresów autora, redaktora, wydawcy lub 
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nadawcy. Informacje powinny być wyraź-
nie oddzielane od interpretacji i opinii, 
a przy tym być zrównoważone i dokład-
ne, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty 
od przypuszczeń i plotek, oraz muszą być 
przedstawiane we właściwym kontekście 
i opierać się na wiarygodnych oraz możli-
wie wielostronnych źródłach54. Nierze-
telnie, stronniczo lub jednostronnie przy-
gotowany materiał dziennikarski może 
stanowić podstawę odpowiedzialności 
dziennikarza, redaktora oraz wydawcy 
(art. 38 prawa prasowego)55. 

Nierzetelność jest oczywiście pojęciem 
niedookreślonym i podlega interpretacji 
w okolicznościach każdego indywidual-
nego przypadku56. Prawo dopuszcza pu-
blikowanie rzetelnych, zgodnych z zasa-
dami współżycia społecznego ujemnych 
ocen dzieł naukowych lub artystycznych 
albo innej działalności twórczej, zawodo-
wej lub publicznej. Taka krytyka służy 
realizacji zasady wolności wypowie-
dzi i urzeczywistnia prawa obywateli 
do ich rzetelnego informowania, jawno-
ści życia publicznego oraz kontroli spo-
łecznej57. Z pewnością nie spełnia jednak 
kryterium rzetelności iluzorycznie obiek-
tywne przedstawianie faktów, tendencyj-
ne wybieranie informacji, które choć po-
jedynczo nie dają się zakwalifikować 

54 Zob. pkt 1-3 Kodeksu etyki dziennikarskiej SDP. Regulacja tego Kodeksu wprost odwołuje się do rozwiązań 
przyjętych przez Światową Konfederację Dziennikarzy.

55 W tym zakresie ich odpowiedzialność jest solidarna.
56 Por. uwagi na temat rzetelności w dziennikarstwie L. Szot: Obiektywizm w mediach publicznych…, op.cit. s. 254.
57 Regulacja ta dotyczy także satyry i karykatury (art. 41 ustawy prawo prasowe).
58 Por. M. Joachimowski: Dziennikarstwo a komunikowanie społeczne, wybrane aspekty problemu [w:] Media 

i dziennikarstwo na przełomie wieków, J. Adamowski (red.), Warszawa 1998 r., s. 80. Por. też Sprawozdanie 
o stanie ochrony języka polskiego za lata 2016–2017 Rady Języka Polskiego dostępne <https://rjp.pan.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=1775:sprawozdanie-o-stanie-ochrony-jezyka-polskiego-
za-lata-2016-2017&catid=32>.

jako subiektywne, to w zestawieniu z in-
nymi informacjami budują w całości nie-
prawdziwy obraz58. Zjawisko to jest dużo 
szersze i nie obejmuje wyłącznie samych 
informacji, ale także ramę programową, 
w której przedstawiane są specyficznie 
dobrane informacje, komentarze czy opi-
nie. Praktyk takich zakazuje także wspo-
mniany wyżej Kodeks etyki dziennikar-
skiej, w świetle którego opinie mogą być 
stronnicze, ale nie mogą zniekształcać 
faktów i być wynikiem zewnętrznych 
nacisków. Tak przedstawione – żeby 
nie powiedzieć spreparowane – infor-
macje, podane w atrakcyjnej technicz-
nie formie, niejednokrotnie okraszone 
bardziej lub mniej inteligentną pointą, 
silnie oddziałują na odbiorców, wytwa-
rzając lub utwierdzając w nich przeko-
nanie co do słuszności prezentowanych 
materiałów dziennikarskich. Biorąc pod 
uwagę społeczne oddziaływanie mediów, 
a zwłaszcza jego skalę oraz siłę, skutki 
nierzetelnej pracy dziennikarskiej sięgają 
zdecydowanie głębiej w tkankę społecz-
ną, niż przeciętne zachowanie niezgod-
ne z prawem. W tym właśnie przejawia 
się szczególna siła informacji, podawanej 
masowo oraz przez darzone zaufaniem 
społecznym media. Nie bez racji media 
postrzegane są jako czwarta władza, 
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choć w tym kontekście, ich miejsce w hie-
rarchii władzy wydaje się stanowczo nie-
docenione.

Choć to już temat na odrębny artykuł, 
oprócz obowiązku zachowania niezależ-
ności i obiektywizmu59 każdy dziennikarz 
(i nie tylko dziennikarz) powinien okazy-
wać szacunek osobom, z którymi rozma-
wia, bez względu na ich odmienność ide-
ową, kulturową czy obyczajową60. Brzmi 
jak truizm, ale praktyka codziennego ob-
cowania z mediami pokazuje, że te banal-
ne prawdy coraz bardziej rozmijają się 
z rzeczywistością, niebezpiecznie zbliża-
jąc się do utopii. Oczywiście nie oznacza 
to obowiązku zgadzania się z poglądami 
interlokutorów61. Rzetelność i szacunek 
oraz jego okazywanie są pojęciami rele-
wantnymi, jednak w kanonach naszej kul-
tury nie mieści się przerywanie wypowie-
dzi, ironiczny ton czy lekceważące odno-
szenie się do zaproszonych gości, nawet 
gdy temperatura sporu sięga zenitu. Taki 
sposób prowadzenia rozmowy nie sprzy-
ja wysłuchaniu racji drugiej strony, a ra-
czej prowadzi do niepotrzebnej eskalacji 

59 Na marginesie warto zauważyć, że pod tym względem pozycja dziennikarza zbliżona jest do pozycji sędziego. 
Opublikowany materiał dziennikarski wywiera wpływ na odbiorców w podobnym zakresie, jak wyrok wydany 
przez sędziego wobec podsądnego i jemu bliskich. Gdy materiał dziennikarski dotyczy indywidualnie ozna-
czonej osoby, podobieństwa wydają się jeszcze bliższe. Por. też uwagi na temat obiektywizmu: M. Weber: 
Obiektywność poznania w naukach społecznych [w:] A. Chmielewski, S. Czerniak, J. Niżnik, S. Rainko: 
Problemy socjologii wiedzy, PWN 1985, s. 45-100.

60 Niestety, coraz częściej można odnieść wrażenie, że regulacje te mają charakter utopijny.
61 Tak też pkt 10 Kodeksu etyki dziennikarskiej SDP.
62 Na tle możliwości wyrażania w mediach swojego poglądu w danej sprawie przez dziennikarza zarysowały 

się dwa modele: amerykański oraz europejski. Pierwszy nakazuje rozdzielenie informacji od komentarzy 
dziennikarskich, drugi pozwala na łączenie informacji z komentarzem. Obecnie różnice między modelami 
zacierają się na rzecz standardu europejskiego. Szerzej na ten temat zobacz K. Doktorowicz: Obiektywizm 
w amerykańskiej doktrynie prasowej, Katowice 1989; S. Michalczyk: Społeczeństwo medialne. Studia z teo-
rii komunikowania masowego, Katowice 2008, s. 134; M. Mrozowski: Media masowe. Władza, rozrywka 
i biznes, Warszawa 2001, s. 133; D. C. Hallin, P. Mamcini: Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki 
w ujęciu porównawczym, Kraków 2007.

napięcia i werbalnej konfrontacji. Należy 
przy tym podkreślić, że wynikający z Ko-
deksu etyki dziennikarskiej obowiązek za-
chowania szacunku względem rozmówców 
ciąży na dziennikarzu. Zachowanie sza-
cunku przez i wobec pozostałych uczestni-
ków rozmowy zwykle świadczy o ich kul-
turze osobistej. Niezależnie od regulacji 
Kodeksu etyki dziennikarskiej, naturalnie 
dotyczy to także dziennikarza. Zaangażo-
wanie po jednej ze stron sporu nie ułatwia 
zachowania obiektywizmu ani nie poma-
ga w budowie konstruktywnej atmosfery 
rozmowy. Przypomnieć przy tym wypa-
da, że jego zadaniem nie jest manifesta-
cja własnych poglądów, ale umożliwienie 
przedstawienia stanowiska zaproszonym 
gościom62. Warto podkreślić, że Świato-
wa Karta Etyki Dziennikarskiej obliguje 
ich do pilnowania, aby rozpowszechnia-
nie informacji lub opinii, także w trakcie 
programów publicystycznych, nie pro-
wadziło do nienawiści lub uprzedzeń, 
nie szerzyło dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie geograficzne, społecz-
ne lub etniczne, rasę, płeć, orientację 
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seksualną, język, wyznanie, niepełno-
sprawność, ale także poglądy polityczne63. 
W wypadku audycji radiowych, telewizyj-
nych czy internetowych to dziennikarz, 
jako gospodarz audycji, powinien czuwać 
nad zachowaniem określonych standardów 
przez wszystkich uczestników dyskusji, 
niezależnie od jego osobistych poglądów 
i przekonań.

Informacja 
w stosunkach gospodarczych
Informacje gromadzą i przetwarzają wszy-
scy przedsiębiorcy, nie tylko ci działający 
na rynku mediów. Chcą rozpowszechnić 
określone informacje o sobie lub swo-
jej ofercie (produktach lub usługach). 
Tu sprawdzają się reklama i marketing. 
Każdy przedsiębiorca chce również pozy-
skać informacje o swoich kontrahentach, 
konkurentach, rynku, na którym działa, 
niejednokrotnie także o konsumentach, 
do których kieruje swoją ofertę lub osób, 
które mogą lub powinny być zaintereso-
wane jego ofertą. Tu potrzebne są bada-
nia rynku. Jednocześnie przedsiębiorcy 
pragną zachować poufność niektórych in-
formacji – z uwagi na potrzebę ochrony 
swoich patentów, wynalazków, pomysłów 
czy przyjętych, skutecznych rozwiązań. 
Nikt nie chce ujawniać informacji o sła-
bościach czy niepowodzeniach. To osłabia 
wizerunek przedsiębiorcy, przez co zwykle 
negatywnie wpływa na jego pozycję rynko-
wą. Pozyskiwanie informacji, zarządzanie 
nimi oraz przekazywanie ich odpowiednio 

63 Pkt 9 Karty.
64 Zob. A. Tokarski, J. Wójcik, M. Tokarski: Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, wyd. IV, War-

szawa 2017.

dobranych osobom trzecim stanowi natu-
ralne zjawisko w obrocie gospodarczym. 
Informacja przepływa tu zatem w dwóch 
kierunkach: z jednej strony przedsiębiorca 
chce przekazać rynkowi określoną wiedzę 
o sobie i zachować w poufności tę, któ-
rej ujawnienie może być dla niego nieko-
rzystne (np. tajemnica przedsiębiorstwa) 
lub niekorzystnie wpłynąć na jego wizeru-
nek. Z drugiej strony dąży do pozyskania 
maksimum możliwych informacji o rynku 
(w tym zwłaszcza jego uczestnikach), 
na którym działa, lub na który zamierza 
wejść.

Jeszcze przed rozpoczęciem działalno-
ści każdy przyszły przedsiębiorca powi-
nien przygotować biznesplan. Jego opraco-
wanie wymaga zebrania oraz przemyśle-
nia całego spektrum aspektów prawnych, 
ekonomicznych, finansowych, socjolo-
gicznych, rynkowych, logistycznych i in-
nych, związanych z planowanym przed-
sięwzięciem64. Wszystkie przykładowe 
elementy biznesplanu jak: badanie rynku, 
ocena potrzeb rynkowych, wyszukiwa-
nie odpowiedniej niszy rynkowej, ocena 
swojej pozycji w stosunku do konkuren-
cji oraz oczekiwań konsumentów bazu-
ją na zebraniu i przetworzeniu informa-
cji, czasami zaskakująco licznych. Dalej, 
w ramach już prowadzonej działalności, 
ich przetwarzanie odbywa się przede 
wszystkim w dwóch płaszczyznach. 
Pierwszą wyznaczają relacje z innymi 
przedsiębiorcami, w tym konkurenta-
mi, drugą – relacje z konsumentami.
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Informacja o przedsiębiorcy

Waga informacji w pierwszej płaszczyź-
nie dostrzegalna jest zarówno w relacjach 
indywidualnych, jak i rynkowych. Każdy 
przedsiębiorca dążąc do realizacji celów 
wchodzi w rozmaite relacje prawne, które 
de facto stanowią instrument pozwalający 
im je osiągnąć. Dokonanie czynności praw-
nej zwykle poprzedza analiza informacji 
o kontrahencie, jego wiarygodności, rodzaju 
czynności, której chce się dokonać, jej efek-
tywności z punktu widzenia założonych 
celów i innych czynników, które mają zop-
tymalizować działalność przedsiębiorcy65. 
Jak każda, i ta analiza opiera się na zebra-
nych informacjach. O ile wybór czynności 
prawnej i przewidzenie jej skutków praw-
nych i faktycznych jest kwestią relatywnie 
zobiektywizowaną, to ocena kontrahenta 
i jego zachowania w wykonaniu zobowiąza-
nia w przyszłości jest zdecydowanie trud-
niejsza do przewidzenia. Prawo przewiduje 
instrumenty pozwalające zweryfikować 
status prawny i do pewnego stopnia finan-
sowy przedsiębiorcy (Krajowy Rejestr Są-
dowy, Krajowy Rejestr Karny, Centralna 
Ewidencja i Informacja o Działalności Go-
spodarczej, Krajowy Rejestr Dłużników 
BIG)66, jednak zwykle nie dają one peł-
nego obrazu potencjalnego kontrahenta, 
zwłaszcza jego możliwości czasowych, eko-
nomicznych, finansowych i gospodarczych, 

65 Por. H. Mruk: Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003, s. 34 i nast.; U. Kłosiewicz-Górecka: Źródła informacji 
i rodzaje potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa oraz przydatność informacji w zarządzaniu firmą, „Marke-
ting i rynek” nr 4/2015, s. 9-15.

66 Zob. J. Olszewski: Ewolucja Rejestrów Przedsiębiorców i wskazania, co do dalszych reform [w:] Tenden-
cje reformatorskie w prawie handlowym – między teorią a praktyką, publikacja wydana w ramach X Jubile-
uszowego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego – Rzeszów 2015, J. Olszewski (red.), 2015, 
s. 325-336; J. Olszewski: Prawo rejestrowe [w:] Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane, R. Blicharz (red.), 
Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, s. 35-86; J. Olszewski: Rozdział II § 10 Krajowy Rejestr Sądowy, [w:] 
Prawo gospodarcze. Kompendium, Wyd. VIII, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 65-81.

zasobów ludzkich i materialnych w danym 
okresie, w którym miałoby być wspólnie 
realizowane przedsięwzięcie. Nie ma in-
strumentów prawnych pozwalających 
sprawdzić wiarygodność kontrahentów 
ze stuprocentową pewnością. Najlepsze 
zabezpieczenia prawne, instytucjonalne 
czy umowne nie gwarantują powodzenia 
inwestycji, jeśli kontrahenci okażą się nie-
rzetelni. W tym zakresie do pewnego stop-
nia z pomocą przychodzą „miękkie formy” 
kontroli wiarygodności, czyli informacja 
rynkowa. W pierwszej kolejności należy 
zwrócić uwagę na wywiad gospodarczy, 
który pozwala sięgnąć także do mniej 
oficjalnej wiedzy. Niezwykle pomocne 
są także informacje środowiskowe. To, 
co się mówi o danym przedsiębiorcy, 
jak jest on postrzegany przez otoczenie, 
w którym funkcjonuje, niejednokrotnie 
determinuje zachowania rynkowe jego 
potencjalnych kooperantów gospodar-
czych. Na podstawie komentarzy i opinii 
zebranych od byłych lub obecnych współ-
pracowników, konsumentów i kontrahen-
tów powstaje obraz danego przedsiębiorcy, 
który silniej przemawia niż informacje za-
warte w oficjalnych rejestrach. Niezwykłą 
rolę w tym zakresie oczywiście odgrywa 
Internet, który pozwala na umieszczanie 
niezliczonych uwag, spostrzeżeń, komen-
tarzy i opinii. I tu powraca sygnalizowana 
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wyżej kwestia wiarygodności pozyska-
nych informacji. Podobnie jak ma to miej-
sce w wypadku mediów, tak i w relacjach 
biznesowych fałszywe informacje mogą 
wywołać daleko idące negatywne skutki. 
Nieprawdziwa informacja może doprowa-
dzić do niezawiązania pożądanego stosunku 
prawnego, a przez wejście w relacje prawne 
doprowadzić do trudności przedsiębior-
cy, włącznie z jego upadłością. Znakomi-
tym przykładem wagi informacji o danym 
przedsiębiorcy dla kontrahentów i konsu-
mentów jest rynek kapitałowy67. Właśnie 
tu szczególnym czynnikiem decydującym 
o zachowaniu uczestników jest informacja. 
Bez niej emitenci nie dotarliby do inwe-
storów, natomiast inwestorzy nie byliby 
w stanie podejmować racjonalnych decyzji 
inwestycyjnych, ocenić sytuacji emiten-
ta, jego oferty oraz prawdopodobieństwa 
zmian kursów instrumentów finansowych. 
Bez niej również organy kontrolujące i nad-
zorujące rynek nie mogłyby efektywnie 
wykonywać swoich obowiązków. Specy-
fika rynku kapitałowego polega w szcze-
gólności na wymogu zachowania daleko 
posuniętej transparentności informacyjnej 
wszystkich jego uczestników. W niewielu 
miejscach zasada jawności jest tak szero-
ko i dogłębnie stosowana, a wiarygodność 
dostarczanych informacji tak szybko i rze-
telnie sprawdzana. Dzięki temu zarówno 
indywidualni inwestorzy, jak i kontrahenci 
mogą podejmować decyzje inwestycyjne 
w relatywnie bezpiecznych warunkach.

67 Szerzej zob. R. Blicharz: Instytucje prawa rynku kapitałowego, TNOiK, Toruń 2013; R. Blicharz: Nadzór Ko-
misji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Bydgoszcz 2009.

68 Por. A. Wiewiórowska-Domagalska, A. Kunkiel-Kryńska [w:] Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym prak-
tykom rynkowym. Komentarz, 2019, red. K. Osajda, art. 2, Legalis. Zobacz także postanowienie Izby Pracy, 

Informacja o konsumencie

Równie duże znaczenie w działalności 
przedsiębiorców odgrywa druga z wy-
mienionych płaszczyzn, czyli relacje 
z konsumentami. Przedsiębiorcy są za-
interesowani przekazaniem im wybra-
nych informacji o swoich produktach czy 
usługach, ale także pozyskaniem wiedzy 
o konsumentach, ich zachowaniu i potrze-
bach. Pomiędzy tymi dwoma przekazami 
– tj. o przedsiębiorcy do konsumentów 
oraz o konsumentach do przedsiębiorcy 
zachodzi ścisły związek. Znając klien-
tów, przedsiębiorcy potrafią dostosować 
swoją działalność do ich potrzeb, a nie-
jednokrotnie, za pomocą wymyślnych 
mechanizmów psychologicznych i so-
cjologicznych, potrafią również wytwo-
rzyć presję rynkową, kreując potrzebę 
(niejednokrotnie rzekomą) posiadania 
określonych produktów lub skorzystania 
z oferowanych przez nich usług. Przeko-
nanie kogoś do nabycia określonych dóbr 
lub usług, zwłaszcza tych dla niego zbęd-
nych, zwykle wymaga poznania docelo-
wego konsumenta oraz przekazania mu 
ściśle określonych i podanych w równie 
precyzyjnej formie i czasie informacji. 
Zbudowanie odpowiedniej atmosfe-
ry, czy to w miejscu obrotu, czy w rze-
czywistości medialnej, niejednokrotnie 
wymaga gruntownych badań i analiz za-
chowania osób, których zainteresowanie 
chce wzbudzić przedsiębiorca68. W kon-
sekwencji przedsiębiorcy biorą pod uwagę 
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wiele czynników, w tym między innymi 
wiek, płeć, orientację seksualną, miej-
sce zamieszkania, przekonania religijne, 
wykonywany zawód, poglądy politycz-
ne, otwartość na nowe technologie i inne 
czynniki (granice tolerancji behawioral-
nej), wykształcenie grupy docelowej, czas 
spędzany w Internecie, w tym w mediach 
społecznościowych, a nawet porę roku, 
w której będzie upubliczniona informa-
cja. Następnie, na podstawie tych danych 
kształtowana jest treść, forma oraz czas 
(pora dnia, częstotliwość i długość) prze-
kazu informacji, a następnie wybierane 
medium, za pośrednictwem którego zo-
stanie przekazana.

Wbrew pozorom wybór medium ma 
równie kluczowe znaczenie, jak i pozosta-
łe czynniki. Inaczej buduje się przekaz 
w środkach tradycyjnych, inaczej w elek-
tronicznych, których działalność opiera się 
na sieci internetowej. W pierwszym przy-
padku przekaz zwykle ma charakter scen-
tralizowany (kształtuje go tylko nadaw-
ca) i bierny (adresaci nie korespondują 

Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN z 15.5.2014, sygn. akt: III SK 75/13, Legalis; decyzja 
Prezesa UOKiK z 30.12.2015, nr DDK 30/2015; decyzja Prezesa UOKiK z 13.11.2013, nr RPZ 37/2013.

69 Przy ocenie czy dana osoba spełnia przesłanki uznania jej za przeciętnego konsumenta uwzględnia się tak-
że czynniki społeczne, kulturowe i językowe, specyficzne dla każdego państwa członkowskiego UE. Por. 
wyrok SN z 29.11.2013, sygn. akt: I CSK 87/13, LEX; wyrok SN z 17.4.2015, sygn. akt: I CSK 216/14, LEX. 

70 Szerzej na temat pojęcia przeciętnego konsumenta zobacz wyrok Sądu Najwyższego z 17.4.2015, sygn. 
akt: I CSK 216/14, LEX; decyzja Prezesa UOKiK z 30.12.2015, nr DDK 30/2015, s. 27; wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Białymstoku z 10.12.2018, I ACa 514/18, LEX nr 2669420; zob. też M. Sieradzka: Wzorzec 
przeciętnego konsumenta jako punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny nieuczciwości praktyki rynkowej. 
Glosa do wyroku SN z dnia 4 marca 2014 r. III SK 34/13, IKAR 2014, nr 6, Legalis, Nt 7; wyrok Sądu Naj-
wyższego z 4.3.2014, III SK 34/13, LEX nr 1463897; wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 7.11.2019, 
I AGa 497/18, LEX nr 2977723; K. Osajda: Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 
Komentarz, 2019, Art. 2, Legalis, Nt 90; A. Kin: Przeciętny konsument. Pojęcie i znaczenie dla ochrony kon-
sumenta, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” nr 3/2012; A. Tischner: Pojęcie przeciętnego konsumenta 
w u.p.n.p.r. na tle prawa i orzecznictwa UE [w:] D. Kasprzycki, E. Nowińska (red.), Nieuczciwe praktyki ryn-
kowe. Ocena regulacji, Kraków 2012, s. 102; A. Tischner: Model przeciętnego konsumenta w prawie euro-
pejskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” nr 1/2012.

71 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.4.2015, VI ACa 775/14, LEX nr 1712704.

z nadawcą), podczas gdy w sieci może on 
być rozproszony oraz aktywny (interak-
tywny). Inna jest także charakterystyka 
odbiorcy internetowego, a inna odbiorcy 
mediów tradycyjnych. W budowaniu wi-
zerunku przedsiębiorcy, rozpoznawalności 
jego firmy oraz oferty pomocne są wyspe-
cjalizowane agencje reklamowe, a niejed-
nokrotnie także instytuty badania opinii 
publicznej. Choć w świetle europejskich 
regulacji oraz orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości przeciętny konsument 
to osoba dostatecznie dobrze poinformo-
wana, ostrożna i uważna69, to w konfron-
tacji z tak przygotowanym przedsiębior-
cą jest on zdecydowanie słabszą stroną70. 
Mając to na uwadze, prawodawca krajo-
wy w ślad za dyrektywami Unii Euro-
pejskiej wprowadził rozwiązania mające 
na celu zachowanie równowagi informa-
cyjnej między przedsiębiorcą a konsumen-
tem71. Wprowadzają one wymóg udziele-
nia określonych informacji konsumentowi 
na jego żądanie (a także i bez tego) jeszcze 
przed zawarciem umowy (np. art. 5, art. 6 
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dyrektywy 2011/83/UE72, w odniesieniu 
do usługobiorców np. art. 21, art. 22 dy-
rektywy 2006/123/WE73)74. Niezależnie 
od nałożonych na przedsiębiorców obo-
wiązków informacyjnych, konsumentom 
przyznaje się także relatywnie szerokie 
spektrum praw względem przedsiębior-
cy, włącznie z możliwością odstąpienia 
od umowy w określonym czasie i to bez po-
dania przyczyny (obrót w handlu elek-
tronicznym). Europejska ochrona kon-
sumenta w tym zakresie jest silniejsza, 
niż ma to miejsce w USA czy Chinach.

W  ostatnim czasie przedsiębiorcy 
oraz wprawni informatycy zyskali moż-
liwość zarówno pozyskiwania informa-
cji o konsumentach, jak i w zaskakująco 
dużym stopniu wpływania na ich zacho-
wanie, i to nie tylko rynkowe. To dzięki 
zakrojonej na szerszą skalę i głębszej in-
filtracji niż ta, która miała dotąd miejsce 
przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. 
Podstawowym narzędziem okazały się 
być aplikacje zainstalowane w naszych 

72 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.10.2011 w sprawie praw konsumentów, zmieniająca 
dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylają-
ca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE L 
304/64 z 22.11.2011.

73 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.Urz. 
UE L 376/36 z 27.12.2006.

74 Zob. T. Czech [w:] Prawa konsumenta. Komentarz, Warszawa 2020, art. 12, LEX
75 W mniejszym, choć nie małym stopniu przekazujemy przedsiębiorcom informacje o swojej aktywności np. za-

kupowej przez system kart rabatowych, członkowskich, klubowych itp.
76 Wzrost obrotów w sieci (tzw. e-com) w Polsce w 2021 r. szacowny jest na ok. 8% w skali roku (szerzej 

<https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/poland>). W 2018 r. zakupy internetowe w Polsce  
stanowiły 56% udziału w ogólnej sprzedaży, w 2019 r. – 62%, a w 2020 r. – 73%. Trend ma charakter  
wzrostowy, stały i ogólnoświatowy – por. dane: Global Cross Border B2C e-Commerce Market 2020: Report 
highlights & methodology sparing, AliResearch 2016. Zob. także Raport Gemius Polska 2020: E-commerce 
w Polsce, Gemius dla e-Commerce Polska.

77 Aplikacje mierzą naszą aktywność sportową, kiedy i jak szybko się przemieszczamy, w tym z jakich środków 
transportu najczęściej korzystamy. Znają nasz stan zdrowia, samopoczucie, jak długo przebywamy w Inter-
necie, jakie strony przeglądamy, co kupujemy, czy się interesujemy, jakie informacje zbieramy. Zapamiętują 
nasze preferencje, zwyczaje, znają nasz kalendarz, wiedzą, kiedy, gdzie i z kim się spotykamy, kiedy mamy 
umówioną wizytę u lekarza, jakiej specjalizacji, jakie filmy oglądamy na jakich platformach, zapamiętują nasz 

komputerach, telewizorach i telefonach, 
platformy internetowe oraz nasza aktyw-
ność w Sieci75. Epidemia koronawirusa 
przyspieszyła i tak szybki proces przy-
zwyczajania nas do korzystania z udogod-
nień, jakie dostarczają tego typu narzędzia. 
Programy do przesyłania plików, wiado-
mości, łączenia się z wybranymi osobami 
lub społecznościami lokalnymi czy wręcz 
globalnymi od wielu już lat nie są nowo-
ścią. Jednocześnie szybko nauczyliśmy 
się sięgać po informacje w Sieci. Czytamy 
wiadomości lokalne, krajowe i zagraniczne, 
szukamy ciekawostek, zgłębiamy nasze 
zainteresowania, odkrywamy świat. Ko-
lejne pokolenia odchodzą od tradycyjnych 
mediów, koncentrując się na przekazie ser-
wowanym w Internecie. Temu też celowi 
służą jeszcze inne aplikacje. Pandemiczne 
ograniczenia przeniosły na niespotykaną 
dotąd skalę handel do Sieci76. Liczne apli-
kacje rejestrują olbrzymie ilości rozma-
itych informacji o nas, naszych zaintere-
sowaniach i aktywności77. Umieszczane 
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przez nas w Sieci i aplikacjach wszelkie 
materiały78 nigdy nie znikną. Jeszcze wię-
cej informacji o sobie, w tym informacji 
sensytywnych, zostawiają w sieci osoby 
korzystające z portali randkowych i innych 
aplikacji społecznościowych. Wiele aplika-
cji uzależnia możliwość ich zainstalowania 
od dostępu do danych zawartych w urzą-
dzeniach (wszystkich zsynchronizowanych 
w ramach danego konta)79, jak np. bazy 
kontaktów80, galerii ze zdjęciami i filma-
mi, często także dostępu do mikrofonu lub 
aparatu fotograficznego czy zarządzania 
połączeniami telefonicznymi. Wszystko 
to jest oczywiście dobrowolne. Aż dziw 
z jak wielką łatwością, bez zastanowie-
nia, pozwalamy na dostęp do tych infor-
macji, podczas gdy w innych okoliczno-
ściach nie godzimy się na udostępnienie 

adres domowy i korespondencyjny, znają nasz numer telefonu, pamiętają nasz login a niejednokrotnie tak-
że hasło do naszych elektronicznych kont pocztowych, bankowych i innych, wiedzą, czy pozostajemy w związku 
małżeńskim czy innym nieformalnym, z kim zamieszkujemy, czy mamy rodzeństwo, dzieci, jaki jest nasz status 
materialny, z kim pozostajemy w stałych, a z kim w sporadycznych kontaktach, mają dostęp do danych naszych 
znajomych i członków rodzin, które zachowaliśmy w urządzeniach elektronicznych itd., itp. Dzięki m.in. wbu-
dowanym urządzeniom geolokacyjnym, liczne aplikacje potrafią ustalić nasze położenie, prędkość i kierunek 
ruchu, a na podstawie ciągle zbieranych danych historycznych ustalić mapę rutynowych i spontanicznych ak-
tywności ruchowych (swego czasu głośno było o ujawnieniu lokalizacji baz wojskowych na Bliskim Wschodzie 
przez żołnierzy tych baz, którzy uprawiając sport korzystali z aplikacji śledzących ich położenie i aktywność. 
Warto podkreślić, że dane te były gromadzone przez dostawców aplikacji także wówczas, gdy żołnierze mieli 
wyłączony system rejestracji ich lokalizacji GPS).

78 Zdjęcia, filmy, opisy, komentarze, wrażenia, spostrzeżenia, pamiętniki itd. 
79 W wypadku, gdy z jednym kontem elektronicznym zsynchronizowane są różne urządzenia, aplikacja może 

mieć dostęp do odpowiednich danych we wszystkich tych urządzeniach.
80 W tym znajdują się zwykle nie tylko dane dotyczące imienia i nazwiska naszych znajomych, ale także nume-

ry ich telefonu, adresu e-mail, kont i ich adresów w Sieci, dat urodzenia lub imienin, niejednokrotnie adresy 
ich zamieszkania.

81 Badania nad tym, jak często czytamy warunki umów w aplikacjach (w tym, jak długo czytamy postanowienia 
umowne) prowadzone były m.in. w USA. Zob. V. Anant, L. Donchak, J. Kaplan, H. Soller: The consumer-data 
opportunity and the privacy imperative, McKinsey & Company, 2020, <https://www.mckinsey.com/business-
-functions/risk-and-resilience/our-insights/the-consumer-data-opportunity-and-the-privacy-imperative>, 
(dostęp 20.8.2021); L. Strahilevitz, M. B. Kugler: Is Privacy Policy Language Irrelevant to Consumers? Uni-
versity of Chicago Law School Chicago Unbound Coase-Sandor Working Paper Series in Law and Economics 
Coase-Sandor Institute for Law and Economics, Chicago 2016, 2020. W Unii Europejskiej przeprowadzono 
podobne badania – zob. raport przygotowany przez M. Elshout, M. Elsen, J. Leenheer, M. Loos, J. Luzak, 
R. van Giesen, N. Kieruj, K. Weistra, M. Debusscher, T. Meeusen, L. Lloyd: Study on consumers’ attitudes 
towards Terms and Conditions (T&Cs), European Commision 2016.

lub ujawnienie naszych mniej istotnych 
danych osobowych81. Przez aplikacje 
zainstalowane w naszych urządzeniach 
przedsiębiorcy uzyskują za naszą zgodą 
dostęp do danych, ale także zbierają o nas 
informacje na bieżąco, w tym dane sta-
tystyczne dotyczące aktywności. Oczy-
wiście wszystko dla naszego dobra i wy-
gody, abyśmy następnym razem logując 
się do konta e-mail, konta w bankowości 
elektronicznej nie musieli pamiętać hasła, 
loginu, aby aplikacja pogody automatycznie 
podawała nam prognozę dla miejsca naszej 
lokalizacji, aby szybciej otwierały się wcze-
śniej oglądane strony internetowe, abyśmy 
mogli porównywać nasze wyniki i osiągnię-
cia sportowe, z łatwością wrócili do mo-
mentu, w którym przerwaliśmy oglądanie 
danego filmu, itd. Informacje o wczasach, 
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zainteresowaniach, preferencjach religij-
nych, politycznych, seksualnych, kulinar-
nych i wiele, wiele innych danych są skru-
pulatnie zbierane przez operatorów sieci, 
administratorów danych i inne podmioty, 
którym na to pozwoliliśmy, instalując opro-
gramowanie lub korzystając z ich usług. 
Suma tych i innych informacji pozwala 
stworzyć obraz przeciętnego mieszkańca 
dowolnie wybranego regionu na świecie. 
Co więcej, informacje te są w minimalnym 
stopniu zniekształcone, pochodzą bowiem 
bezpośrednio od użytkowników, którzy 
w większości przypadków nie są świadomi 
monitorowania ich aktywności, a nawet 
jeśli są, zwykle nie podejmują żadnych 
działań maskujących ich zachowania. 
Czasami jest to celowo utrudnione, wy-
maga posiadania specjalistycznej wiedzy, 
co czyni kamuflaż wręcz niemożliwym82. 
Bez wątpienia współczesna technika po-
zwala przedsiębiorcom i osobom prywatnie 
tworzącym rozmaite programy (aplika-
cje) internetowe zbierać o nas zaskaku-
jąco dużo informacji, w tym informacji 
sensytywnych.

Zwykłe tylko do pewnego stopnia oraz 
tylko w odniesieniu do określonych osób 
anonimowe informacje o użytkownikach 

82 W tym zakresie warto zwrócić uwagę na stosunkowo nowe zjawisko tzw. dark patterns, M. Chromik, M. Eiband, 
S.T. Völkel, D. Buschek: Dark Patterns of Explainability, Transparency, and User Control for Intelligent Sys-
tems. In Joint Proceedings of the ACM IUI 2019 Workshops, Los Angeles 2019.

83 Szerzej A. Peruzzi, F. Zollo, W. Quattrociocchi, A. Scala: How News May Affect Markets’ Complex Struc-
ture: The Case of Cambridge Analytica, “MDPI: Entropy”, issue 10, (DOI: 10.3390/e20100765); R. Wilson: 
Cambridge Analytica, Facebook, and Influence Operations: A Case Study and Anticipatory Ethical Analysis. 
European Conference on Cyber Warfare and Security; Reading, ProQuest 2021; I. Manokha: Surveillance: 
The DNA of Platform Capital – The Case of Cambridge Analytica Put into Perspective, Theory & Event, 
Johns Hopkins University Press, Number 4, October 2018, pp. 891-913; J. Hinds, Emma J. Williams, Adam 
N. Joinson: It wouldn’t happen to me: Privacy concerns and perspectives following the Cambridge Analytica 
scandal, International Journal of Human – Computer Studies, 13 June 2020 1071-5819/2020 Elsevier Ltd. 
(https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102498). 

aplikacji lub statystykach korzystania 
z urządzeń elektronicznych mogą być 
wykorzystane do manipulowania infor-
macją, a przez to wpływania na zachowa-
nia społeczne poszczególnych grup lub ca-
łych społeczeństw. Operatorzy usług in-
ternetowych mogą – za pośrednictwem 
algorytmów sterujących, na przykład 
wyszukiwarkami internetowymi – po-
dawać określonym ze względu na poło-
żenie użytkownikom wybrane informa-
cje, których poszukują lub wyświetlać 
informacje (lub ich skróty) w zainstalo-
wanych w ich urządzeniach aplikacjach. 
Mając dostęp do najczęściej sprawdzanych 
w danym miejscu informacji czy preferen-
cji mieszkańców jakiegoś regionu lub kraju 
można łatwo wpłynąć na ich zachowania 
przez wyświetlanie odpowiednio dobra-
nych informacji. Ostatnim głośnym przy-
kładem tego typu sytuacji była sprawa 
Cambridge Analityca83.

W tym kontekście jest zaskakujące jak 
słabą świadomość na temat wagi informacji 
ma przeciętny człowiek, a nawet instytu-
cje. Z przyjemnością i coraz większą łatwo-
ścią uczymy się obsługiwać nowe progra-
my, aplikacje i urządzenia. Wszystkie one 
są oczywiście „niezbędne” w naszym życiu. 
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Instalujemy w swoich telefonach użytecz-
ne programy, korzystamy z nowych źródeł 
rozrywki (VOD), serwisów informacyj-
nych. W zamian za komfort uzyskiwania 
spersonalizowanych informacji z serwisów 
informacyjnych, mediów społecznościo-
wych, godzimy się na przekazywanie in-
formacji o sobie samych, takich, których 
niejednokrotnie nie udostępnilibyśmy 
nawet osobom zaufanym.

Podsumowanie
Wskazane wyżej sfery interakcji informa-
cji i ludzi powinny dać nam do myślenia. 
Mogą także stanowić przyczynek do szer-
szej dyskusji nad jej wagą we współcze-
snym społeczeństwie: o oddziaływaniu 
informacji na nasze indywidualne za-
chowania jako konsumentów, konkuren-
tów, przedsiębiorców, rodziców, dzieci, 
ale także jej wpływaniu na zachowania 
całych grup i społeczeństw. Taka dysku-
sja toczy się już na Zachodzie, gdzie nie-
którzy wprost mówią o tzw. dataizmie84, 
nowym nurcie filozoficznym, zgodnie 
z którym wszechświat to jedynie prze-
pływ danych, a wartość każdego zjawi-
ska lub bytu zależna jest od jego wkładu 
w ich przetwarzanie85. Rozwój technologii 
nie musi stać w sprzeczności z naszymi 
interesami, rozumianymi indywidualnie 

84 Nazwa dataizm wywodzi się z angielskiego słowa data – dane.
85 Por. K. Kelly: What Technology Wants, New York 2010; H. Bloom: Global Brain. The Evolution of Mass Mind 

from the Big Bang to the 21st Century, Hoboken 2001; C. Hidalgo: Why Information Grows. Order from Atoms 
to Economies, New York 2015.

86 Yuval Noah Harari: Homo deus. Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, s. 424, 467 
i nast.

87 Zob. także K. G. Nishimura: Imperfect Competition Differential Information and the Macro-foundations 
of Macro-economy, Oxford 1992 r.; L. H. Ederington, Jae Ha Lee: How Markets Process Information. News 
releases and Volatility, “Journal of Finance” 48:4/1993, s. 1161-1191.

oraz potrzebami społeczeństwa. Yuval 
Noah Harari w książce „Homo deus. Krót-
ka historia jutra”86 wielokrotnie podkre-
śla wagę informacji w rozwoju cywiliza-
cji i społeczeństw, w tym nowe sposoby 
ich pozyskiwania i szybkość przepływu, 
wskazując na kluczową rolę ludzkiej świa-
domości w pozyskiwaniu i przetwarzaniu 
informacji dotyczących zarówno samych 
siebie, jak i osób trzecich87.

Bez wątpienia informacja steruje naszym 
zachowaniem w skali mikro i makro, wpły-
wając na wychowanie, relacje rodzinne, 
stosunki z sąsiadami oraz innymi osobami, 
steruje rynkami, stosunkami międzynaro-
dowymi (w tym kulturowymi, ekonomicz-
nymi i politycznymi) oraz wszelkimi in-
nymi społecznymi. Bezpośrednio wpływa 
na nasze postrzeganie świata i nas samych. 
Determinuje przekonania, wiarę, etykę, 
dostrzeganie piękna oraz definiowanie war-
tości, interpretację otaczającej nas rzeczy-
wistości, wpływa na oceny, w tym właśnie 
przeczytanego opracowania. Informacja 
jest najważniejsza.

prof. dr hab. RAFAŁ BLICHARZ 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0002-3826-519X
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ABSTRACT
Information as the Basis for Existence and Development – Borderlines of Law
Information was first, and it has been the most important thing in a human life. Nothing 
else exists but information. All the knowledge and experience of humans is based on 
information and its processing. Although Gospel reads that “In the beginning was the 
word”, humans as a species found it out much later, similarly as it was the case of the 
origins of the Universe. From this perspective, in the beginning there was information 
about creation. At first, information was used to survive. We collected the knowledge 
of the laws that governed the surrounding nature in order not to be dominated or killed 
by others, and to obtain food. We learnt to use nature to satisfy our own needs. We le-
arnt that living in a group is safer than living alone. We took control of the matter to the 
extent that allowed us not only to survive, but to dominate other species as well. This 
fundamental knowledge was based on information gathered as observations, insights 
and experience. Simultaneously, we learnt and discovered social relations. With time, 
and when we mastered the ability to survive, studies on social relations, knowledge 
and experience gathering started to play yet bigger and bigger role. Evolution of these 
relations is a perfect example of the significance of information in social life. The ar-
ticle presents its significance in many areas of human activity. 

Prof. Rafał Blicharz, PhD, Silesian University in Katowice

Key words: information, importance of information, reliability of information, personal data 
protection, access to public information, control, control of privacy, control of information, 
big data, the media
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Pandemia COVID-19 stała się dla przedsiębiorców testem działania w bar-
dzo niekorzystnych warunkach rynkowych –  dochodziło do czasowego 
zamykania niektórych branż usługowych, zaburzeń w łańcuchach dostaw 
wyrobów finalnych i kooperacyjnych, problemów z płynnością i zatorów 
płatniczych, przy ograniczeniach związanych z  dystansem społecznym, 
niepewnością wywołaną ryzykiem pojawienia się kolejnych fal zachorowań 
oraz niejasnych perspektywach odbudowy gospodarki w okresie pocovido-
wym. Wiele firm, w  tym małych i  średnich, uznało, że w przetrwaniu 
trudnych czasów pomoże włączenie się – na miarę możliwości finanso-
wych, organizacyjnych, technicznych i  kadrowych –  w  proces transfor-
macji technologicznej przemysłu przetwórczego. Jego długookresowym, 
docelowym efektem będzie upowszechnienie standardów przemysłu 
czwartej generacji – 4.0, oznaczających cyfryzację firm, digitalizację da-
nych niezbędnych w działalności gospodarczej, jak również automatyzację 
cyklu wytwórczego. Działania w tym obszarze stanowią jeden z najważ-
niejszych trendów rozwojowych w gospodarce światowej w XXI wieku1.

Transformacja polskiego 
przemysłu przetwórczego

Pandemia COVID-19 a technologia czwartej generacji

PAWEŁ WIECZOREK

Cel i zakres analizy  
Celem artykułu jest analiza wpływu pan-
demii COVID-19 na proces transformacji 

1 Zob. np.: Megatrendy zmieniające przemysł. Polskie firmy produkcyjne na tle globalnych megatrendów prze-
mysłowych, Innogy Polska SA, SpotData Research, 2020 <https://raporty.spotdata.pl/megatrendy>; 
K. Śledziewska, R. Włoch: Gospodarka Cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.

technologicznej polskiego przemysłu prze-
twórczego w latach 2020–2021. Omówio-
no:

 • pojęcia transformacji technologicznej 
przemysłu oraz przemysłu 4.0;
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 • stopień zaawansowania procesu transfor-
macji krajowego przemysłu przetwórczego 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
wybuch pandemii w 2020 r.;

 • wpływ COVID-19 na kondycję krajo-
wego przemysłu przetwórczego oraz rolę 
technologii cyfrowych w procesie adapta-
cji przedsiębiorców sektora do działania 
w warunkach pandemii;

 • wyniki badań ankietowych dotyczą-
cych cyfryzacji przemysłu przetwórcze-
go po wybuchu epidemii;

 • perspektywy przyspieszenia procesu 
transformacji technologicznej polskiego 
przetwórstwa w okresie pocovidowym.

Poza zakresem analizy pozostawiono 
wpływ agresji Rosji na Ukrainę i powstałe 
na tym tle napięcia polityczne oraz daleko 
idące obostrzenia w relacjach gospodar-
czych między krajami zachodnimi a Mo-
skwą, mające wpływ na proces transfor-
macji polskiego przemysłu. Jest jeszcze 
za wcześnie na podjęcie próby określenia 
następstw tej wojny dla społeczności mię-
dzynarodowej oraz poszczególnych państw, 
które prawdopodobnie okażą się bardzo 
poważne i długotrwałe, a także wpłyną 
na perspektywy rozwojowu wielu krajów, 
w tym Polski. Tematyka ta wymaga od-
rębnych pogłębionych analiz.

Przemysł 4.0
Udział przemysłu w tworzeniu wartości 
dodanej w Polsce jest relatywnie niewielki 
i wynosił w 2020 r. 24,6%, zaś przetwór-
stwa przemysłowego – 18,9%2. Nie zmie-
nia to jednak, że właśnie ten sektor razem 

2 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021, GUS, s. 401.

z usługami przeznaczonymi dla przemysłu 
stanowi obszar, w którym kumulują się no-
watorskie techniki projektowania, wytwa-
rzania i dystrybucji wyrobów, a także za-
rządzania całokształtem działalności bizne-
sowej. Upowszechnienie takich rozwiązań 
otwiera drogę do urzeczywistnienia idei 
przemysłu 4.0.

Proces transformacji technologicznej 
krajowego przetwórstwa obejmuje wspo-
mniane już trzy następujące wątki pro-
blemowe:

 • cyfryzację procesów wewnętrznych re-
alizowanych przez firmy w związku z wy-
konywaniem działalności gospodarczej 
oraz wynikających z przyjętego modelu 
biznesowego;

 • digitalizację wszystkich danych (w tym 
produkcyjnych), które są niezbędne w pro-
cesie wytwarzania oraz zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, polegającą na prze-
kształcaniu danych mających formę analo-
gową w ich cyfrowe odpowiedniki;

 • automatyzację i robotyzację cyklu wy-
twórczego, a także innych sfer funkcjonowa-
nia firm (logistyka, księgowość, marketing).

Transformacja technologiczna oznacza 
z reguły konieczność głębokiej i komplek-
sowej przemiany firm, obejmującej za-
równo ich strukturę organizacyjną wraz 
z układem kompetencji oraz powiąza-
nia między poszczególnymi komórkami 
(działami), jak również wszystkie trwające 
w tych firmach procesy dotyczące dzia-
łalności biznesowej, w tym wytwórcze. 
W związku z tym, przedmiotem koniecz-
nych inwestycji są: techniczne uzbrojenie 
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pracy (maszyny i urządzenia), systemy in-
formatyczne wraz z niezbędnym oprogra-
mowaniem, inne wartości niematerialne 
(licencje, patenty, koncesje, pozwolenia) 
oraz kapitał ludzki3. Transformacja tech-
nologiczna tworzy warunki do dokona-
nia na poziomie strategicznym redefinicji 
kultury i sposobu funkcjonowania firm, 
a także służyć bardziej efektywnemu wy-
korzystywaniu posiadanych przez nie zaso-
bów rzeczowych, finansowych i kadrowych 
zgodnie z wymaganiami przemysłu 4.04.

Literatura dostarcza wiele opisów prze-
łomowych zmian w przemyśle przetwór-
czym mieszczących się w nurcie działań 
na rzecz upowszechnienia koncepcji prze-
mysłu czwartej generacji, kształtowanych 
pod wpływem nowatorskich technologii, 
które pojawiły się lub zostały rozwinięte 
w toku czwartej rewolucji przemysłowej. 
Pojęcie przemysłu 4.0 traktuje się na ogół 
jako zbiorczy termin, oznaczający proces 
integracji inteligentnych maszyn i syste-
mów IT, a także wprowadzanie radykal-
nych zmian w procesach produkcyjnych 
w celu zwiększenia wydajności wytwa-
rzania oraz umożliwienia elastycznego 
dostosowywania produkcji do potrzeb 
rynku5. Kluczową zmianę stanowi tutaj 

3  Cyfryzacja to więcej niż technologia. Jak polskie firmy zaczynają nadrabiać zaległości w cyfryzacji i jaką rolę 
odgrywają w tym procesie fundusze private equity, s. 3. Raport jest dostępny na portalu <www.spotdata.pl>, 
należącego do wydawcy „Pulsu Biznesu”, będącym platformą wizualizacji i analizy danych ekonomicznych 
<https://raporty.spotdata.pl/cyfryzacja>.

4 Dojrzałość technologiczna polskich firm. Raport branżowy, S&T, Warszawa. 
5 Z. Piątek: Czym jest przemysł 4.0, część 2, Portal Nowoczesnego Przemysłu Industry 4.0, (dostęp 3.5.2017). 
6 W niektórych wypadkach – z uwagi na: a) niewielką skalę produkcji przy dużym jej zróżnicowaniu asortymen-

towym, b) dominację niezbyt uciążliwej pracy fizycznej, c) prostotę wytwarzanych wyrobów, d) ukierunko-
wanie działalności na rynki lokalne przy jednoczesnym utrzymywaniu bliskich relacji ze swoimi tradycyjnymi 
dostawcami i klientami oraz f) nieuczestniczenie w łańcuchach dostaw kooperacyjnych organizowanych 
przez renomowane koncerny zagraniczne – wdrażanie w danej firmie zaawansowanych technologii może 
nie mieć wystarczającego uzasadnienia ekonomicznego.

odejście od obowiązujących dotychczas 
paradygmatów procesu produkcji w od-
niesieniu do trzech jego aspektów: archi-
tektury wytwarzanych produktów, spo-
sobu organizacji produkcji oraz modelu 
działania biznesowego firm. Co istotne, 
przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technolo-
gii, ale też nowych sposobów pracy i roli 
ludzi w przemyśle. 

Zmiany związane z  jego koncepcją 
są możliwe jedynie w warunkach daleko 
posuniętej transformacji technologicznej 
firm, której zasadność musi być jednak 
potwierdzona rachunkiem ekonomicz-
nym6. Idea przemysłu 4.0 zyskuje realny 
wymiar wówczas, gdy dany przedsiębiorca 
potrafi wykorzystać nowatorskie techno-
logie do zwiększenia efektywności mo-
delu biznesowego firmy oraz stworzenia 
nowych źródeł wartości i przychodów.

Przemysł przetwórczy 
przed pandemią
Dotychczas w Polsce przeprowadzono 
niewiele badań mających określić punkt, 
w jakim znajduje się przetwórstwo w ra-
mach dochodzenia do standardów prze-
mysłu 4.0. Koncentrowały się one głównie 
na czterech kwestiach:
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 • upowszechnianiu wśród przedsię-
biorców wiedzy na temat istoty kon-
cepcji przemysłu 4.0 oraz związanych 
z tym rozwiązań technologicznych i biz-
nesowych;

 • zaawansowaniu procesu wdrażania 
w krajowym przemyśle przetwórczym 
technologii kojarzonych z koncepcją prze-
mysłu 4.0;

 • kompetencjach przedsiębiorców działa-
jących w obszarze przetwórstwa oraz za-
trudnianiu przez  nich pracowników 
o takich kwalifikacjach, które umożli-
wią udział firm w procesie transformacji 
technologicznej;

 • czynnikach spowalniających proces 
wdrażania w krajowym przetwórstwie 
rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0.

Z  przeprowadzonych w  latach 
2019–2020 na zlecenie Autodesk sp. z o.o. 
oraz PSI Polska sp. z o.o.7 badań ankieto-
wych wynika, że zdecydowana większość 
przedsiębiorców zetknęła się już z poję-
ciem przemysłu 4.0 i słyszała o rozwiąza-
niach, które stanowią jego istotę. Ma także 
świadomość znaczenia przełomowych 
technologii, jako czynnika decydującego 
o międzynarodowej konkurencyjności 
i pozycji rynkowej firm w najbliższych la-
tach. Zaskakujące może wydawać się to, 
że połowa spośród przedsiębiorców dekla-
rujących znajomość koncepcji przemysłu 

7 Firma Autodesk sp. z o.o. z Warszawy jest krajowym liderem w dziedzinie oprogramowania 3D, wizualiza-
cji oraz symulacji komputerowej. Z kolei PSI Polska sp. z o.o. z Poznania specjalizuje się w projektowaniu 
i wdrażaniu rozwiązań informatycznych i oprogramowania dla energetyki, różnych branż przemysłu prze-
twórczego, logistyki oraz transportu publicznego.

8 Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Wyniki raportu, Autodesk sp. z o.o., 
2020; Polska droga do Przemysłu 4.0: firmy produkcyjne w kontekście potrzeb rynkowych, koniunktury oraz 
innowacyjnych technologii. Raport z badania rynkowego, PSI Polska sp. z o.o., 2019. 

9 Digitalizacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w dobie pandemii. Raport 2021, Autodesk sp. z o.o., 2021.

4.0 ma problemy ze wskazaniem dzia-
łań, które byłyby konieczne w procesie 
transformacji technologicznej ich przed-
siębiorstw. 

Badania pokazały również, że istot-
ną barierę we wdrażaniu nowatorskich 
technologii stanowi opór ze strony części 
kadry kierowniczej oraz pracowników 
przed zainicjowaniem i realizacją głębo-
kich zmian w strukturze oraz organizacji 
związanych z tym firm8. Ważnym źró-
dłem postaw zachowawczych jest defi-
cyt kompetencji cyfrowych, a także brak 
silnej motywacji do pogłębiania wiedzy 
z tego zakresu. Kolejnym czynnikiem 
spowalniającym proces upowszechnia-
nia przełomowych technologii są niewy-
starczające środki własne do sfinansowa-
nia tak poważnych przedsięwzięć, przy 
jednoczesnych obawach przedsiębiorców 
przed zaciąganiem pożyczek i kredytów 
dużej wartości9. Kwestie te wpisują się 
w widoczną od dłuższego czasu niechęć 
firm do podejmowania dużych inwesty-
cji – zwłaszcza dotyczących innowacji 
procesowych i produktowych, a więc 
projektów, które z natury rzeczy cha-
rakteryzują się podwyższonym ryzykiem 
ekonomicznym – z powodu trudności 
w prognozowaniu długookresowego stanu 
koniunktury, a ponadto z uwagi na mało 
przyjazne dla przedsiębiorców warunki 
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prowadzenia w Polsce działalności go-
spodarczej.

Obraz zaawansowania krajowego prze-
mysłu we wdrażaniu technologii kojarzo-
nych z koncepcją przemysłu 4.0, jaki wyła-
nia się na podstawie przywołanych badań 
Autodesk, pokazują dane zawarte w ta-
beli 1, s. 125. Wynika z nich, że najwięk-
szy udział spośród ankietowanych firm 
(41,5% w wypadku realizowanych wdro-
żeń oraz 38% w odniesieniu do wdrożeń 
planowanych) stanowią przedsiębiorstwa 
średnio zaawansowane pod względem in-
nowacyjności, które uwzględniły w pro-
gramach swojego rozwoju stosunkowo nie-
wielki zestaw technologii wpisujących się 
w koncepcję przemysłu 4.0. Firm, które 
na szeroką skalę wykorzystują przełomo-
we technologie lub wkrótce będą to robić 
jest na razie bardzo niewiele (odpowiednio 
1,0 i 6,0% badanej populacji).

Badania Autodesk sp. z o.o. potwierdzają 
ustalenia dokonane w latach 2016–2017 
przez ASTOR sp. z o.o.10, która jako pierw-
sza próbowała ocenić stopień przygoto-
wania polskich firm do wdrożenia roz-
wiązań przemysłu czwartej generacji. 
Większość pytanych przedsiębiorców 
stwierdziła w 2017 r., że znajduje się 
w fazie upowszechniania podstaw auto-
matyki przemysłowej (42,4% wskazań), 

10 ASTOR sp. z o.o. z Krakowa specjalizuje się w realizacji zaawansowanych projektów z zakresu automatyza-
cji, robotyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych. Ponadto bardzo aktywnie promuje w Polsce koncepcję 
przemysłu 4.0 oraz upowszechnia wiedzę na ten temat.

11 Najważniejszym dokonaniem trzeciej rewolucji przemysłowej jest zastosowanie automatyki przemysłowej 
opartej na sterownikach PLC, oprogramowaniu przemysłowym (SCADA, ERP, MES) oraz robotach i mani-
pulatorach. Z kolei czwartą rewolucję przemysłową wyróżnia zwłaszcza upowszechnienie Internetu rzeczy, 
zapewniającego globalny dostęp do danych i maszyn, a także inteligencji maszynowej umożliwiającej auto-
nomizację procesów produkcyjnych.

12 J. Gracel: 4 archetypy fabryk przyszłości, „Harvard Business Review Polska”, 2017, ASTOR, <www.hbrp.
pl/b/4-archetypy-fabryk-przyszlosci/PLZZtX6TV>.

natomiast zaawansowanie działań w tym 
obszarze zadeklarowało 36,1%. Wynika 
z tego, że polski przemysł wciąż jeszcze 
nie uporał się z wyzwaniami trzeciej rewo-
lucji przemysłowej, zaś firmy znajdujące 
się u progu czwartej11 należą do rzadkości 
(7,1% wskazań)12. W tej sytuacji podstawo-
wym zadaniem jest dokończenie budowy 
infrastruktury związanej z automatyza-
cją i robotyzacją, która będzie fundamen-
tem przyszłych inwestycji w przełomowe 
technologie stanowiące podstawę prze-
mysłu 4.0.

Ilustracją postępów polskich firm prze-
mysłowych w procesie transformacji tech-
nologicznej mogą być dokonania w zakresie 
robotyzacji cyklu wytwórczego. Zgodnie 
z danymi Międzynarodowej Federacji Ro-
botyki (IFR), w Polsce w 2019 r. zainsta-
lowano 2,6 tys. robotów przemysłowych, 
co było wynikiem powyżej kilkuletniej 
średniej wynoszącej 2,2 tys. takich ma-
szyn. W latach 2020–2021, z powodu 
pandemii, tempo robotyzacji polskiego 
przemysłu przetwórczego uległo spowol-
nieniu. Polska przestała być wymieniana 
(jak to miało miejsce w 2019 r.) wśród 
15 największych światowych rynków ro-
botyki, zajmując wówczas przedostatnie 
miejsce w tym zestawieniu, przed Cze-
chami. Miarą dystansu, jaki dzieli nas 
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pod względem robotyzacji krajowego prze-
twórstwa od przodujących w tej dziedzinie 
państw europejskich może być wskaźnik 
gęstości występowania robotów, wynoszą-
cy w przypadku Polski w 2020 r. zaled-
wie 52 maszyny na 10000 zatrudnionych 
w przetwórstwie, podczas gdy w Niem-
czech, będących pod tym względem li-
derem w Europie, wspomniany parametr 
osiągnął poziom 371. Także południowi 

13 Dane International Federation of Robotics udostępnione w raporcie World Robotics Industrial Robots 2021, 
IFR, a także w opracowaniach towarzyszących, w tym w prezentacji z 28.10.2021, ilustrującej sytuację 
na światowym rynku robotyki w 2021 r., dostępnej na witrynie IFR.

14 Siemens sp. z o.o. z Warszawy oferuje rozwiązania z zakresu elektryfikacji, automatyzacji i digitalizacji prze-
mysłu i innych działów gospodarki.

sąsiedzi są bardziej od nas zaawansowa-
ni w robotyzacji przemysłu – w Słowa-
cji wskaźnik gęstości robotów wynosił 
w 2020 r. 175, a w Czechach – 16213.

Dla uzyskania szerszego obrazu zmian 
w zakresie transformacji technologicz-
nej polskiego przemysłu przetwórczego 
warto przytoczyć rezultaty zakończonych 
we wrześniu 2020 r. badań, realizowanych 
przez Siemens sp. z o.o.14 w ramach piątej 

Tabela 1. Stopień zaawansowania krajowego przemysłu we wdrażanie technologii 4.01)

Stopień wdrożenia
(w skali 0-4)2)

Status rozwiązania
(wdrożone/planowane  

do wdrożenia)

Odsetek wskazań w grupie  
badanych przedsiębiorców

Stopień 0
Wdrożone 11,5

Planowane do wdrożenia  4,0

Stopień 1
Wdrożone 31,5

Planowane do wdrożenia 15,5

Stopień 2
Wdrożone 41,5

Planowane do wdrożenia 38,0

Stopień 3
Wdrożone 14,5

Planowane do wdrożenia 36,5

Stopień 4
Wdrożone  1,0

Planowane do wdrożenia  6,0

1) Badanie przeprowadzone przez Autodesk sp. z o.o. na przełomie maja i kwietnia 2020 r. wśród przedstawicieli 
200 przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze przemysłowym w całej Polsce. Najliczniejszą grupę 
(44,0%) stanowili reprezentanci sektora dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób. Blisko 
co trzecia badana firma (32,0%) zatrudniała od 50 do 249 pracowników. Sektor małych i mikroprzedsiębiorstw 
był reprezentowany przez odpowiednio 19,0% i 5,0% podmiotów.

2) Poziom „0” oznacza, że przedsiębiorca nie wdrożył lub nie przewiduje wdrożenia żadnej z 12 technologii uwzględ-
nionych w raporcie Autodesk sp. z o.o., z kolei poziom „2” to wdrożenie lub plany wdrożenia 6 takich technologii, 
zaś „4” wdrożenie lub zamiar wdrożenia wszystkich wspomnianych 12 technologii.

Źródło: Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji…, op.cit.
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edycji projektu Smart Industry Polska15, 
których celem był przegląd małych i śred-
nich przedsiębiorstw przemysłowych pod 
kątem zaawansowania procesu cyfryzacji. 
Wynika z nich, że w porównaniu ze sta-
nem z 2018 r. odsetek przedsiębiorców 
potwierdzających uwzględnienie w stra-
tegii firmy technologii zgodnych z kon-
cepcją przemysłu 4.0 lub deklarujących, 
że takie technologie zostaną uwzględnione 
w krótkim czasie, wzrósł ponaddwukrot-
nie (z 11,0% do 25,5%), wzrósł również 
odsetek firm, które wdrożyły rozwiązania 
z zakresu przemysłu 4.0 (z 4,5% do 7,2%). 
Obydwa parametry, w tym zwłaszcza od-
setek ilustrujący skalę wdrożeń przełomo-
wych technologii, pozostają jednak nadal 
na bardzo niskim poziomie.

W raporcie z badań zwrócono także 
uwagę na kwestię niewystarczających 
kompetencji cyfrowych znaczącej części 
przedsiębiorców, a także zatrudnianych 
przez nich pracowników szczebla kierow-
niczego oraz wykonawczego. Bardzo często 
zdarza się, że kompetencje te nie odpo-
wiadają potrzebom wynikającym z rodza-
ju wdrażanych w danej firmie systemów 
informatycznych. Mimo tego, jedynie 
co trzecia firma objęta badaniem pod-
jęła konkretne działania mające na celu 
zwiększenie umiejętności pracowników 
w obszarze rozwiązań IT, związanych z re-
alizowanymi lub planowanymi działaniami 
z zakresu transformacji technologicznej. 

15 Smart Industry Polska 2020. Portret C-level, czyli kto zarządza polskim przemysłem. Wyniki badań, Siemens 
sp. z o. o., wrzesień 2020.

16 Digi Index 2021. Poziom digitalizacji produkcji w Polsce, Siemens sp. z o.o., 2021.
17 Obszary te obejmowały: a) planowanie strategiczne, b) organizację i administrację, c) integrację systemów, 

d) produkcję i działania operacyjne, e) zarządzanie danymi oraz f) zastosowanie procesów cyfrowych.

Oznacza to jednak, że większość (2/3) 
przedsiębiorców nie przywiązała na razie 
należytej wagi do kwestii kompetencji 
cyfrowych, nie wymagając od swoich 
pracowników odbycia specjalistycznych 
szkoleń poszerzających wiedzę z zakresu 
nowoczesnych technologii, ani nie stwa-
rzając warunków ułatwiających (w tym 
w drodze refundacji kosztów szkoleń 
zewnętrznych) odbycia takich szkoleń 
przez osoby zainteresowane podniesie-
niem kwalifikacji.

Firma Siemens podjęła wartą odnoto-
wania próbę sporządzenia swego rodza-
ju fotografii stanu digitalizacji polskiego 
przemysłu przetwórczego tuż przed wy-
buchem pandemii COVID-19, za pomo-
cą zaprojektowanego w tym celu wskaź-
nika pn. Digital Enterprise Index (Digi 
Index)16. Analizą objęto produkcję ar-
tykułów żywnościowych, chemikaliów 
i wyrobów chemicznych, wyrobów far-
maceutycznych, pojazdów samochodo-
wych, naczep i przyczep oraz maszyn 
i urządzeń w odniesieniu do 6 obszarów 
badawczych17. Jako dolną wartość granicz-
ną czteropunktowego indeksu przyjęto 
wynik nieprzekraczający 2 punktów, ozna-
czający alarmująco niski stan cyfryzacji, 
natomiast jako górną – wynik w granicach 
3,6-4,0 punktów, oznaczający stan bliski 
wdrożeniu standardów przemysłu 4.0 lub 
nawet sfinalizowanie tego procesu. Digi 
Index dla Polski w 2021 r. oszacowano 
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na poziomie 1,8 punktu dla całego prze-
twórstwa18, z odczytami dotyczącymi po-
szczególnych branż objętych badaniem 
wynoszącymi od 1,7 punktu (produkcja 
artykułów żywnościowych) do 2,2 punktu 
(produkcja chemikaliów i wyrobów che-
micznych oraz farmaceutyków).

Przed pandemią COVID-19 proces 
transformacji polskiego przemysłu nie-
wątpliwie postępował od kilku lat, nie-
mniej ciągle miał jeszcze wycinkowy 
charakter i można było bardziej mówić 
o wyspach nowoczesności tworzonych 
przez niektóre branże (motoryzacja) 
i grupy firm, niż o wejściu przemysłu 
jako całości na wyraźnie wyższy poziom 
technologiczny. Pod tym względem sy-
tuacja zmienia się bardzo powoli – po-
ziom wdrożeń przełomowych technolo-
gii nadal jest niski i zróżnicowany w za-
leżności od wielu czynników, w tym: a) 
wielkości firmy, b) rodzaju działalności 
gospodarczej (produkcja – jeśli tak, to ja-
kich wyrobów, usługi, czy jedno i dru-
gie), c) charakteru rynku, na jakim dzia-
ła (rynek stricte lokalny, rynek ogólno-
polski, rynki eksportowe), d) związków 
z kapitałem zagranicznym, e) skłonności 
do inwestowania, szczególnie w innowa-
cyjne technologie i wyroby oraz f) kondy-
cji finansowej. W sumie przedsiębiorcy, 
którzy są już względnie zaawansowani 
w procesie transformacji technologicznej 
wciąż należą do zdecydowanej mniejszo-
ści. W dodatku niektóre branże mające 
godne odnotowania osiągnięcia w zakresie 

18 Wymaga podkreślenia, że Digi Index dla Polski w 2020 r. był nieco wyższy i wyniósł 1,9 pkt.
19 Pomiar pulsu przedsiębiorstw. Badanie COVID-19 Business Pulse Survey (COV-BPS) – Polska, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), wrzesień 2020, s. 2.

cyfryzacji, digitalizacji i automatyzacji 
produkcji, w tym zwłaszcza przemysł mo-
toryzacyjny, szczególnie dotkliwie od-
czuły w 2020 r. skutki pandemii. Zwraca 
również uwagę to, że jeśli firmy zgłaszają 
zainteresowanie wdrażaniem rozwiązań 
z obszaru przemysłu 4.0, to wyraża się 
to najczęściej w deklaracjach gotowości 
do inwestowania w takie technologie 
dopiero w przyszłości, znacznie rzadziej 
w faktycznych dokonaniach, oznaczają-
cych wdrożenie określonych rozwiązań 
lub możliwość szybkiego finalizowania 
realizowanych inwestycji.

COVID-19 
a polski przemysł przetwórczy
Rola technologii cyfrowych

Wybuch pandemii radykalnie pogorszył 
warunki prowadzenia działalności gospo-
darczej w Polsce, do czego przyczyniło się 
zwłaszcza19:

 • wprowadzanie w 2020 r. okresowych 
lockdownów dotyczących wybranych 
branż, aby ograniczyć ryzyko transmi-
sji wirusa. Chociaż dotyczyło to przede 
wszystkim handlu, a także niektórych 
branż usługowych (hotele, gastronomia, 
turystyka, sfera kultury, siłownie, baseny, 
sfera beauty itp.), jednak skutki ograniczeń 
odczuł również sektor przedsiębiorstw 
przemysłowych;

 • szok popytowy – ograniczenie zaku-
pów dokonywanych przez przedsiębior-
ców oraz gospodarstwa domowe. Czyn-
nik łagodzący ten problem stanowiły 
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rosnące (zwłaszcza w 2021 r.) zamówie-
nia eksportowe, także na wyroby prze-
mysłowe;

 • szok podażowy spowodowany pojawie-
niem się utrudnień w dostawach materia-
łów i produktów pośrednich w ramach 
łańcuchów kooperacyjnych;

 • szok finansowy wywołany przez szyb-
kie zużywanie posiadanych przez przed-
siębiorców środków własnych, zgroma-
dzonych przed pandemią COVID-1920 
na potrzeby bieżącej działalności gospo-
darczej, w warunkach spadku przychodów 
i ujawniających się zatorów płatniczych. 
Jednocześnie ograniczeniu uległa dostęp-
ność zewnętrznych źródeł finansowania 
(kredyty, pożyczki) w następstwie proble-
mów, jakie ma rosnąca grupa firm z udo-
kumentowaniem zdolności kredytowej 
oraz obsługą zaciągniętych zobowiązań;

 • poczucie niepewności co do dalszego 
przebiegu pandemii oraz momentu po-
wrotu gospodarki do stanu wysokiej ko-
niunktury, a także kształtowania się za-
potrzebowania na wytwarzane w Polsce 
wyroby, w tym przemysłowe, ze strony 

20 W następstwie niskiej skłonności do inwestowania, widocznej w okresie kilku lat poprzedzających pandemię 
COVID-19, część przedsiębiorców przemysłu przetwórczego dysponowała w momencie wybuchu pandemii 
relatywnie dużymi zasobami finansowymi, co ułatwiło przetrwanie początkowego okresu perturbacji na rynku. 

21 Potwierdzają to badania realizowane przez Bank Światowy (w ramach projektów Doing Business i Paying 
Taxes), Heritage Foundation (w ramach projektu Index of Economic Freedom) oraz Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju, OECD (na przykład w związku z publikacjami z serii Economic Outlook), w których 
wymienia się w tym kontekście następujące czynniki: a) przewlekłość i wysoki koszt procedur administra-
cyjnych związanych inwestowaniem w Polsce, b) rozbudowane obowiązki przedsiębiorców w zakresie spra-
wozdawczości z prowadzonej działalności biznesowej, z czym z kolei związane są liczne procedury kontrolne, 
c) wysoce skomplikowany, i przy tym mało stabilny, system podatkowy, d) nieefektywnie działające sądy 
gospodarcze, e) wysokie pozapłacowe koszty pracy, f) częste i zaskakujące zmiany w prawie gospodarczym 
oraz niska jego jakość. W raporcie Global Business Complexity Index 2020, opracowanym przez TMF Group 
– globalnego dostawcy usług biznesowych dla firm – Polska znalazła się w gronie dziesięciu państw świata 
o najbardziej skomplikowanej jurysdykcji. 

22 Wśród branż przetwórstwa szczególnie mocno dotkniętych konsekwencjami pandemii COVID-19 wskazać 
trzeba przemysł motoryzacyjny, w wypadku którego produkcja sprzedana obniżyła się w 2020 r. o 13,5%, 
a także hutnictwo i przemysł maszynowy, gdzie spadek sprzedaży wyniósł odpowiednio 11,4% i 11,3%. Z kolei, 

głównych partnerów handlowych, zwłasz-
cza Niemiec.

Wybuch pandemii jedynie pogłębił ob-
serwowane już od dłuższego czasu proble-
my z podniesieniem stopy inwestycji, która 
w minionym dziesięcioleciu kształtowała 
się na bardzo niskim poziomie 17-20%. 
Jedną z głównych przyczyn tego stanu 
rzeczy są niewystarczająco przyjazne 
dla przedsiębiorców warunki prowadze-
nia działalności gospodarczej w Polsce21. 
W 2020 r. stopa inwestycji wyniosła za-
ledwie 16,6%, zaś w 2021 r. utrzymała się 
na tym samym bardzo niskim poziomie.

Poszczególne branże przetwórstwa prze-
mysłowego w zróżnicowany sposób odczu-
wają skutki pandemii COVID-19. Chociaż 
zgodnie z danymi GUS, produkcja sprze-
dana przetwórstwa jako całości zmniejszyła 
się w 2020 r. w stosunku do roku poprzed-
niego tylko o 1,0%, a więc w stosunkowo 
niewielkim stopniu, to jednak w wypad-
ku niektórych branż spadek był bardzo 
głęboki, natomiast w innych odwrotnie 
– odnotowano wzrost sprzedaży, niekie-
dy spory22. W 2021 r. nastąpiło wyraźne 
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odbicie produkcji sprzedanej przetwór-
stwa przemysłowego, która w stosunku 
do roku poprzedniego wzrosła o 14,1%, 
przy czym poprawę, czasem bardzo znaczą-
cą, odnotowały niemal wszystkie branże 
tego działu. Statystyki Eurostat wskazują, 
że pod względem skali przyrostu produkcji 
przemysłowej, jaki w tym czasie nastąpił, 
Polska należy do czołówki państw UE23. 
Istotną rolę w budowaniu koniunktury od-
grywa eksport, zwłaszcza na bardzo ważny 
dla nas rynek niemiecki, co było widoczne 
w 2021 r. O ile bowiem w 2020 r. wywóz 
osiągnął zgodnie z danymi GUS łączną 
wartość 235,5 mld euro, co oznaczało 
niewielki spadek w porównaniu z 2019 r. 
(o 0,3%), o tyle w okresie styczeń-listo-
pad 2021 r. dostawy zagraniczne wyniosły 
260,9 mld euro, a więc powiększyły się 
w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego bardzo wyraźnie, o 18,9%24. 
Dla perspektyw przetwórstwa ważne 

mimo pandemii, znaczącą poprawę wolumenu produkcji sprzedanej – zarówno na rynek krajowy, jak i na eks-
port – odnotowały w 2020 r. branże zajmujące się produkcją: urządzeń elektrycznych (wzrost o 12,9%), kom-
puterów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 7,3%), wyrobów farmaceutycznych (wzrost 
o 6,0%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (wzrost o 4,9%), chemikaliów i wyrobów chemicznych 
(wzrost o 2,8%) oraz papieru i wyrobów papierniczych (wzrost o 2,7%). 

23 „Euroindicators” No 128/2021 – 12 November 2021.
24 Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2020 r., „Infor-

macja Sygnalna”, GUS, 15.2.2021, oraz analogiczna publikacja z 17.1.2022 dotycząca okresu styczeń-li-
stopad 2021 r. 

25 Od lipca 2020 r. wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu kształtuje się powyżej pułapu 50 pkt (wartość neu-
tralna), co sygnalizuje możliwość poprawy koniunktury i wzrostu aktywności firm, przy czym od początku 
2021 r. kolejne odczyty PMI wyraźnie przekraczają ten poziom, świadcząc o pozytywnym nastawieniu przed-
siębiorców. W grudniu 2021 r. PMI dla polskiego przemysłu wyniósł 56,1 pkt.

26 Polski Instytut Ekonomiczny na potrzeby badań koniunktury zaproponował nowe narzędzie analityczne 
– Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK). Opisuje on nastroje wśród 500 przedsiębiorców reprezentujących 
przemysł, handel, budownictwo, usługi oraz transport, spedycję i logistykę. Przedmiotem badań są przewi-
dywane zmiany w sprzedaży, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, mocach produkcyjnych, 
inwestycjach oraz płynności finansowej. Odczyt MIK powyżej 100 pkt sygnalizuje poprawę koniunktury, 
a poniżej – jej pogorszenie. O ile w okresie styczeń-maj 2021 r. MIK kształtował się poniżej wielkości neutral-
nej (100 pkt), wykazując jednak niemal przez cały czas tendencję wzrostową, o tyle począwszy od czerwca 
2021 r. zaczął z miesiąca na miesiąc coraz wyraźniej przekraczać wspomniany pułap 100 pkt, z nieznacznym 
wahnięciem w dół w listopadzie i grudniu 2021 r. W styczniu 2022 r. MIK wyniósł 110 pkt. 

jest również, że wśród przedsiębiorców 
przeważają obecnie nastroje optymistycz-
ne, co potwierdzają rosnące odczyty PMI 
dla polskiego przemysłu25, jak również in-
nych tego rodzaju wskaźników26.

Z danych GUS wynika, że spadek pro-
dukcji przetwórstwa przemysłowego 
o 1,0%, jaki nastąpił w 2020 r., przeło-
żył się na pogorszenie kondycji finanso-
wej tego sektora. Znalazło to swój wyraz 
w obniżeniu wartości szeregu parame-
trów ekonomiczno-finansowych, takich 
jak przychody netto ze sprzedaży produk-
tów, towarów i materiałów (o 4,2%), wynik 
finansowy netto (o 7,8%), a także wskaźnik 
rentowności obrotu netto (o 0,2 punktu 
procentowego). W 2021 r. sytuacja finan-
sowa przetwórstwa znacząco się poprawiła 
– wraz ze wzrostem sprzedaży o 14,2% 
przychody netto ze sprzedaży produk-
tów, towarów i materiałów zwiększy-
ły się o 22,3%, wynik finansowy netto 
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powiększył się aż o 78,9%, a wskaźnik ren-
towności obrotu netto wzrósł o 2 punkty 
procentowe27. Oczywiście mowa jest tutaj 
o danych zagregowanych, obejmujących 
całą zbiorowość firm przemysłowych zaj-
mujących się przetwórstwem. Na pozio-
mie mikro kondycja finansowa przedsię-
biorców jest zróżnicowana, bowiem wielu 
z nich potrafiło odnaleźć się w warunkach 
pandemii28, ale są i tacy, którzy z trudem 
utrzymują się na rynku albo już z niego 
wypadli.

Znaczący wzrost produkcji przetwór-
stwa, jaki nastąpił w 2021 r. dowodzi, 
że polski przemysł radzi sobie z niedo-
borami materiałów i podzespołów ko-
operacyjnych, będących efektem pande-
micznych zaburzeń w światowych łań-
cuchach dostaw. Można przypuszczać, 
że z jednej strony wynika to ze zgroma-
dzenia zawczasu zapasów deficytowych 
wyrobów zaopatrzeniowych, z drugiej 
zaś z tego, że w strukturze wytwarzanej 
w Polsce produkcji duży udział mają 
wyroby o niskim i średnim stopniu za-
awansowania technicznego, co jest o tyle 
istotne, że braki w zaopatrzeniu doty-
czą w największym stopniu importo-
wanych podzespołów i komponentów 

27 Przytoczone dane finansowe przedsiębiorstw w 2021 r. dotyczą okresu styczeń-wrzesień 2021 r.
28 Z danych GUS wynika, że o ile w 2020 r. udział liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej 

liczbie przedsiębiorstw zasadniczo nie zmienił się i wyniósł 83,3% wobec 83,2% rok wcześniej, o tyle w pierw-
szych dziewięciu miesiącach 2021 r. w zestawieniu z okresem styczeń-wrzesień roku poprzedniego wskaźnik 
ten poprawił się o 1,5 punktu procentowego, osiągając poziom 82,5%. 

29 Zgodnie z danymi GUS w 2020 r. liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw działających w ramach 
przetwórstwa przemysłowego zmniejszyła się co prawda z 2464 tys. osób w styczniu do 2240 tys. osób 
w grudniu, ale następnie zaczęła rosnąć, dochodząc w grudniu 2021 r. do poziomu 2428 tys. osób. Ozna-
cza to, że w całym analizowanym przedziale liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się 
w wypadku przetwórstwa tylko o 1,5%.

30 W 2020 r. zgodnie z danymi GUS ceny produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego zmniejszyły się 
w porównaniu z 2019 r. o 1,2%, natomiast w okresie styczeń–listopad 2021 r. ceny te wzrosły w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,2%. 

z obszaru wysokiej techniki (zwłaszcza 
sprowadzanych na potrzeby produkcji 
wyrobów motoryzacyjnych oraz elek-
tronicznych).

W 2020 r. przemysł przetwórczy ode-
grał rolę czynnika łagodzącego skutki kry-
zysu gospodarczego wywołanego przez 
pandemię, a także stanowił główne koło 
zamachowe polskiej gospodarki w cza-
sie poprawy koniunktury, jaka nastąpiła 
w 2021 r., utrzymując przy tym zatrud-
nienie na niewiele niższym poziomie 
w stosunku do stanu ze stycznia 2020 r.29 
Przedsiębiorcy muszą jednak uporać się 
z konsekwencjami ogromnego wzrostu 
cen energii elektrycznej i innych nośników 
energii, jaki nastąpił w 2021 r. i stanowi 
jeden z istotnych powodów presji inflacyj-
nej, dawno już niewystępującej w Polsce 
z taką siłą, czego wyrazem jest także duży 
wzrost cen produkcji sprzedanej przemy-
słu30. Oczywiście wpływ inflacji na sytu-
ację finansową przedsiębiorców sektora 
przetwórstwa jest zróżnicowany i zależy 
od tego, w którym miejscu łańcucha two-
rzenia wartości dodanej dana firma się 
plasuje i jak w jej przypadku oddziałuje 
to na relację wzrostu cen wyrobów koń-
cowych w zestawieniu ze wzrostem cen 
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surowców i komponentów do produkcji 
tych wyrobów. Wysoka inflacja oznacza 
także zwiększoną presję na wzrost płac, 
zwłaszcza gdy chodzi o fachowców, któ-
rych deficyt jest coraz silniej odczuwany. 
Przyczynia się również – wskutek wzro-
stu stóp procentowych – do powiększenia 
kosztów obsługi kredytów.

Praktyka pokazuje, że w nienormalnych 
warunkach rynkowych będących konse-
kwencją COVID-19, wysoki stopień cy-
fryzacji, digitalizacji oraz automatyzacji 
firm zwiększa odporność przedsiębior-
ców na skutki nieprzewidzianych zda-
rzeń na rynku (ang. business resilence). 
Ci, którzy w okresie poprzedzającym pan-
demię nie zdecydowali się na wzmocnie-
nie technologiczne swoich firm lub zbyt 
wolno realizowali działania idące w tym 
kierunku, po jej wybuchu zaczęli odczu-
wać negatywne tego skutki w następstwie 
niewykorzystania potencjału, jaki tkwi 
w technologiach cyfrowych. Wdrożenie 
odpowiednio dobranych rozwiązań infor-
matycznych pomaga dzięki:

 • tworzeniu warunków do obniżenia kosz-
tów prowadzenia działalności gospodar-
czej, w tym produkcji, co – choć zawsze 
ważne – nabiera szczególnego znaczenia 
w trudnej sytuacji rynkowej;

 • poszerzeniu możliwości pracy zdalnej 
w firmach, będącej najczęściej stosowanym 
sposobem ich dostosowania do funkcjono-
wania w warunkach covidowych;

 • utrzymywaniu podczas pandemii kon-
taktów z dostawcami wyrobów zaopa-
trzeniowych oraz odbiorcami wyrobów 
gotowych, zwłaszcza jeśli oni sami wy-
korzystują technologie cyfrowe.

Oczywiście niska skłonność do inwe-
stowania, stanowiąca wieloletnią bolączkę 

polskiego przemysłu i pogłębiona jeszcze 
po wybuchu pandemii, nie sprzyja reali-
zacji szeroko zakrojonych i kosztownych 
inwestycji mających na celu wdrażanie 
standardów przemysłu 4.0. Odnotowana 
w 2021 r. w sektorze przetwórstwa prze-
mysłowego poprawa kondycji finansowej 
przedsiębiorców nie zachęciła firm do zin-
tensyfikowania przygotowań do urucho-
mienia dużych projektów inwestycyjnych, 
nie mówiąc już o rozpoczęciu ich realizacji, 
co wskazuje, że wstrzemięźliwość przed-
siębiorców w tym względzie motywowana 
jest głównie innymi czynnikami niż bie-
żąca sytuacja finansowa.

Nie zmienia to, że w czasie pandemii 
można jednak zaobserwować wzrost od-
setka przedsiębiorców, którzy uzmysłowili 
sobie, że ułatwienia w prowadzeniu bizne-
su w warunkach pandemii COVID-19 na-
leży szukać w sferze cyfryzacji, digitalizacji 
i automatyzacji firm. W konsekwencji w la-
tach 2020–2021 uwidoczniło się zwięk-
szone zainteresowanie przedsiębiorców 
wykorzystywaniem wybranych technologii 
cyfrowych, przy czym dotyczyło to przede 
wszystkim projektów niewymagających 
gruntownego przemodelowania firmy. 
W szczególności chętniej niż dotychczas 
sięgają oni po Internet, chmurę, media 
społecznościowe, aplikacje czy platformy 
cyfrowe służące potrzebom biznesowym, 
zwłaszcza w celu stworzenia możliwości 
pracy zdalnej.

Niski poziom cyfryzacji
Potrzeba podniesienia poziomu cyfryzacji 
przedsiębiorstw działających w obszarze 
przemysłu przetwórczego dotyczy w Pol-
sce przede wszystkim podmiotów mikro, 
małych i średnich, bowiem firmy duże, 
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zwłaszcza z udziałem zagranicznym, są bar-
dziej zaawansowane, niektóre nawet fina-
lizują proces wdrażania standardów prze-
mysłu 4.0. Prowadzone w Polsce w latach 
2019–2021 badania ankietowe wskazują, 
że po wybuchu pandemii uwidocznił się 
wzrost zainteresowania krajowych przed-
siębiorców cyfryzacją firm, jednak obraz 
sytuacji, jaki wyłania się z tych badań jest 
mało klarowny i niejednoznaczny, do czego 
przyczynia się również ich ograniczona 
porównywalność31. 

I tak, wyniki badań Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego z kwietnia 2020 r. – zgod-
nie z którymi w 2019 r. 73% ankietowa-
nych przedsiębiorców stwierdziło brak 
inwestycji w nowoczesne technologie, 
natomiast już w następnym roku, po wy-
buchu pandemii, zdecydowana większość 
tych firm (91%) zaczęła deklarować wy-
korzystywanie przynajmniej jednej no-
woczesnej technologii, a ponad połowa 
przynajmniej trzech takich technologii32 
– mogą sugerować istotne przyspieszenie 
procesu cyfryzacji krajowego przemysłu 
i całej gospodarki. Z kolei z badań zreali-
zowanych w czerwcu i lipcu 2021 r. przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) we współpracy z Bankiem Świato-
wym w ramach czwartego etapu projektu 
Business Pulse Survey wynika, że choć kra-
jowi przedsiębiorcy dostrzegają pozytywny 
wpływ stosowania technologii informa-
tycznych na wyniki sprzedaży, to jednak 

31 Poszczególne badania bazowały na różnej wielkości próbach firm objętych badaniem (różniących się dodat-
kowo udziałem firm małych, średnich i dużych w próbie a także doborem działów gospodarki, które te firmy 
reprezentowały). Badania różniły się także w zakresie tematyki stanowiącej pierwszoplanowy przedmiot pytań. 

32 Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19, PIE, czerwiec 
2020 r., s. 5-7 i dalsze.

33 Business Pulse Survey Polska: Podsumowanie wyników IV edycji badania, PARP – Bank Światowy, lipiec 2021 r.

ponad połowa z nich uważa, że osiągnięty 
w czasie pandemii stopień cyfryzacji jest 
wystarczający i nie ma potrzeby ponoszenia 
dalszych nakładów w tym zakresie. Ponad-
to większość firm nie wymaga od swoich 
pracowników podnoszenia kompetencji 
cyfrowych, nie zachęca ich też do udziału 
w specjalistycznych szkoleniach. I to pomi-
mo tego, że zestawienia międzynarodowe 
wskazują na znacznie niższy poziom kwa-
lifikacji polskich pracowników w obszarze 
narzędzi informatycznych w porównaniu 
ze średnią europejską33.

Widoczny w okresie 2020–2021 wzrost 
zainteresowania przedsiębiorców cyfry-
zacją został wymuszony przez presję bie-
żących problemów rynkowych, będą-
cych konsekwencją pandemii i związaną 
z tym potrzebą szybkiego dostosowania 
firm do funkcjonowania w warunkach co-
vidu. Miało to istotny wpływ na skalę i kie-
runki działań podejmowanych przez przed-
siębiorców na rzecz większego ucyfrowie-
nia ich firm, przy czym w zdecydowanej 
większości przypadków nacisk został po-
łożony na możliwość uruchomienia pracy 
zdalnej, a także podtrzymanie regular-
nych kontaktów z dostawcami i klientami. 
Jak wynika z raportu „Koalicji Bezpieczni 
w Pracy”, opartego na badaniach ankie-
towych przeprowadzonych na przełomie 
lipca i sierpnia 2020 r. wśród menadżerów 
BHP, przed pojawieniem się COVID-19 
zaledwie 16% badanych firm umożliwiało 
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zatrudnionym pracę zdalną, zaś w czasie 
pandemii odsetek przedsiębiorców, w któ-
rych wprowadzono tę formę świadczenia 
pracy wzrósł do 95%34. Tylko niewielka 
część firm podjęła wówczas inne działa-
nia, mające na celu usprawnienie funk-
cjonowania, w tym te dotyczące praktyk 
zarządczych35.

Charakter zmian w sferze cyfryzacji 
polskich firm, jakie nastąpiły po wybu-
chu pandemii, dobrze ilustruje podejście 
przedsiębiorców do rozwiązań w chmu-
rze. Zgodnie z danymi GUS, w 2019 r. 
z takiej możliwości korzystało 17,5% kra-
jowych przedsiębiorców, w 2020 r. od-
setek ten wzrósł do 24,4%, zaś w 2021 r. 
do 28,7%36, co jednak nadal stanowi wynik 
poniżej unijnej średniej (w 2021 r. 41%), 
nie mówiąc już o krajach, takich jak Dania, 
Finlandia i Szwecja, w których aplikacje 
biznesowe przeniosło tam od 65% do 75% 
firm37. Jak jednak wynika z analiz firmy 
doradczej KPMG, w wypadku polskich 
przedsiębiorców przejście do chmury ob-
liczeniowej wciąż oznacza bardzo często 
jedynie wdrożenie platformy ułatwiającej 

34 Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy, Koalicja Bez-
pieczni w Pracy, raport z 4.11.2020 r. Co ciekawe, 57% pracodawców przewiduje utrzymanie pracy zdalnej 
także po zakończeniu pandemii.

35 Business Pulse Survey Polska…, op.cit.
36 Zob. opracowania GUS z serii analiz pt. Społeczeństwo informacyjne w Polsce, publikowane w cyklu rocznym. 
37 Baza danych Eurostat, tabela isoc_cicce_use. 
38 Jak pandemia przyspiesza inwestycje w nowe technologie? <htpps://www.egospodarka.pl/167234,Jak-

pandemia-przyspiesza-inwestycje-w-nowe-technologie,1,39,1.html>, (dostęp 20.11.2020). 
39 Baza danych Eurostat <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cloud_compu-

ting_-_statistics_on_the_use_by_enterprises#Enterprises_using_cloud_computing>. Zob. także: M. Marszyc-
ki: Chmura obliczeniowa w Polsce: dwukrotnie wzrosło wykorzystanie cloud computing w firmach <https://
itwiz.pl/chmura-obliczeniowa-w-polsce-dwukrotnie-wzroslo-wykorzystanie-cloud-computing-w-firmach/>, 
(dostęp 4.2.2021).

40 Zdaniem ekspertów KPMG wynika to z niewystarczającej wiedzy przedsiębiorców na temat zasad funkcjono-
wania chmury oraz wymagań bezpieczeństwa z tym związanych. Ma to świadczyć, że aż 62% firm w Polsce, 
które sięgają po usługi w chmurze nie wie, z czego tak naprawdę korzystają. Barometr cyberbezpieczeństwa. 
W kierunku rozwiązań chmurowych, KPMG, czerwiec 2020.

zdalną pracę grupową38. Potwierdzają 
to dane Eurostat z 2021 r., zgodnie z któ-
rymi w Polsce spośród usług udostępnio-
nych w chmurze przedsiębiorcy najczę-
ściej korzystają z poczty elektronicznej 
(79% wskazań w badaniu ankietowym), 
pakietów biurowych (64%) oraz możli-
wości przechowywania plików (41%). 
W znacznie mniejszym zakresie zastoso-
wanie mają natomiast systemy wspierające 
zarządzanie finansami (30%) oraz ope-
rowanie systemami CRM (17%), a jesz-
cze rzadziej firmy korzystają z mocy obli-
czeniowej chmury na potrzeby własnych 
aplikacji (10%)39.

Choć w czasie pandemii COVID-19 za-
interesowanie przedsiębiorców tego typu 
rozwiązaniami wzrosło, nadal znaczący 
odsetek firm obawia się ryzyka związanego 
z przeniesieniem do chmury części danych 
i aktywności biznesowej40. W tym kontek-
ście najczęściej wskazuje się na:

 • ryzyko utraty kontroli nad danymi (kwe-
stia cyberbezpieczeństwa),

 • problem z wyborem odpowiedniego do-
stawcy chmury (bogata oferta rozwiązań),
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 • problem z wyborem typu usługi i modelu 
migracji (decyzje z tym związane wyma-
gają wysokich kwalifikacji w dziedzinie 
informatyki),

 • koszty migracji do chmury i utrzymania 
związanego z tym środowiska41.

W konsekwencji, ponad połowa firm 
objętych badaniem KPMG stwierdziła, 
że mimo dostępności takich rozwiązań, 
a także pozytywnego wpływu takich usług 
na ciągłość procesów biznesowych, woli 
korzystać z własnej infrastruktury informa-
tycznej, chociaż jej budowa i utrzymanie 
wymaga poniesienia wyższych nakładów.

W opinii ekspertów KPMG, wspólną 
cechę polskich firm zainteresowanych 
cyfryzacją stanowi przywiązywanie zbyt 
małej uwagi do bezpieczeństwa i ochrony 
kluczowych zasobów biznesowych. Uwagę 
zwraca rosnąca skala zjawiska tzw. „sha-
dow IT”, czyli dokonywania zakupów usług 
w chmurze przez działy biznesowe firm 
z pominięciem działów IT, czego częstym 
skutkiem jest brak analizy ryzyka takich 
zakupów42. Ponieważ są tam gromadzone 

41 J. Polak: Transformacja cyfrowa w 2021 roku. Wydajna i bezpieczna chmura dla biznesu dzięki Polcom Cloud 
i Intel® Xeon®, Polcom S.A. Spółka z siedzibą w Skawinie zajmuje się integracją systemów IT oraz przetwa-
rzania danych w chmurze.

42 Wypowiedzi ekspertów KPMG Poland przytoczone zostały na portalu Polskiego Radia <https://www.polskie-
radio.pl/69/273/Artykul/2673415%2CRaport-KPMG-firmy-chetnie-przechodza-do-chmury-obliczeniowej-
musza-jednak-uwazac-na-hakerow>, (dostęp 4.2.2021).

43 Utrata danych wrażliwych może nastąpić wskutek zainstalowania przez hakerów złośliwego oprogramo-
wania, różnych sposobów phishingu, czyli oszustw zmierzających do wyłudzania hasła (pinu) lub numeru 
karty kredytowej i konta bankowego w celu uzyskania dostępu do chronionych danych, a także w rezultacie 
działań ransomwerowych blokujących dostęp do komputera lub szyfrujących znajdujące się w nim dane, 
które staną się ponownie dostępne po zapłaceniu okupu. Często zdarzają się także ataki typu BEC (ang. 
Business E-mail Compromise) zmierzające do przejęcia kont e-mail.

44 A. Krawczyk: Chmura nad Polską. Potencjał, wyzwania, korzyści, „300Research”, grudzień 2019   
<https://impactcee.com/fintech/2019/wp-content/uploads/2019/12/raport_chmura_final.pdf>.

45 Digital Challengers in the next normal Central and Eastern Europe on a path to digitally-led growth,  
McKinsey&Company, 2020. Eksperci McKinsey’a wskazują na możliwość pojawienia się w niedługim cza-
sie w Polsce większej grupy tzw. cyfrowych „jednorożców” (ang. unicorn), czyli startupów o wartości 1 mld 
dolarów. Już obecnie ten status mają firmy Allegro i CD Projekt, zaś na dobrej drodze do tego celu są takie 

dane tysięcy użytkowników, w tym o dużej 
wartości biznesowej, należy założyć, że sta-
nie się ona obiektem ataków hakerskich, 
grożących utratą wrażliwych zasobów in-
formacji43. Ryzyko to da się jednak w dużej 
mierze ograniczyć, pod warunkiem że do-
stawca chmury zaoferuje odpowiednie 
zabezpieczenie przed ukierunkowanymi 
i rozproszonymi zagrożeniami w Interne-
cie. Trzeba także pamiętać, że serwery 
firm również bardzo często są przedmio-
tem zainteresowania hakerów i nie muszą 
gwarantować wyższego poziomu bezpie-
czeństwa niż chmura44.

Perspektywy przyspieszenia 
procesu transformacji
Chociaż w opublikowanym w październi-
ku 2020 r. raporcie firmy konsultingowej 
McKinsey&Company Polska została za-
liczona do grupy tzw. cyfrowych preten-
dentów (ang. Digital Challengers), a więc 
państw o dużym potencjale rozwoju cyfry-
zacji, digitalizacji i automatyzacji działal-
ności biznesowej45, to jednak na podstawie 
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obserwacji dotychczasowego przebiegu 
tego procesu trudno uznać, że idea prze-
mysłu 4.0 mocno się już w Polsce zako-
rzeniła. Wybuch pandemii utrudnił reali-
zację dużych projektów inwestycyjnych 
ukierunkowanych na wdrażanie nowator-
skich technologii, ale zarazem potwier-
dził, że większe szanse na przetrwanie 
tego trudnego czasu mają przedsiębiorcy, 
którzy już wcześniej włączyli się w nurt 
przemian technologicznych przemysłu, 
decydując się – w zakresie dostosowanym 
do potrzeb i możliwości poszczególnych 
firm – na wdrażanie rozwiązań z obszaru 
cyfryzacji, digitalizacji i automatyzacji. 
Z kolei ci przedsiębiorcy, którzy dotąd 
nie inwestowali w technologie kojarzo-
ne z koncepcją przemysłu 4.0, po wybu-
chu pandemii – skupiając się na rozwią-
zywaniu problemów bieżących, związa-
nych z utrzymaniem się na rynku – mogli 
podjąć w tym względzie jedynie działania 
wybiórcze. Dotyczy to w szczególności 
przedsięwzięć, które nie wymagają dużych 
nakładów finansowych i nie są skompliko-
wane w sensie organizacyjnym i technolo-
gicznym, natomiast mogą szybko przynieść 
wymierne efekty w postaci zapewnienia 
ciągłości działania firmy przez skierowa-
nie części pracowników do pracy zdalnej 
oraz podtrzymanie kontaktów z dostaw-
cami i klientami w razie konieczności za-
chowania dystansu społecznego.

Doprowadziło to do wzrostu zapo-
trzebowania na wybrane rozwiązania 

spółki, jak: Applica, Booksy, Brainly, DocPlanner, Huuuge, Infermedica, Nomagic oraz Packhelp. Jednoroż-
ce działają także w kilku innych nowych krajach UE w tym na Litwie (Vinted), w Rumunii (Ui Path, eMag), 
Czechach (Avast) oraz Chorwacji (Infobip). Zob. także: M. Duszczyk: Startupy 2021. Które polskie spółki 
będą warte miliard dolarów, „Rzeczpospolita” z 25.1.2021. 

informatyczne, z których część zyskała 
już popularność na długo przed pandemią 
COVID-19, takie jak: Internet, chmura, 
aplikacje i platformy służące celom biz-
nesowym oraz media społecznościowe. 
Te inwestycje stanowią jedynie wycinek 
procesu transformacji technologicznej pol-
skiego przemysłu, ale wspomniana presja 
bieżących problemów rynkowych nieja-
ko wykluczyła w wypadku zdecydowa-
nej większości przedsiębiorców, zwłaszcza 
firm mikro, małych i średnich, możliwość 
realizacji projektów bardziej ambitnych. 
Skoncentrowanie się na wdrażaniu pro-
stych rozwiązań informatycznych (służą-
cych głównie możliwości pracy zdalnej) 
powoduje, że trudno uznać takie działa-
nia za wyraz zdecydowanego odchodze-
nia polskich firm od tradycyjnych metod 
prowadzenia biznesu z wykorzystaniem 
technologii analogowych, na rzecz upo-
wszechnienia standardów przemysłu 4.0. 
Nawet ograniczona w skali i zakresie cy-
fryzacja i digitalizacja firm będzie miała 
dla perspektyw rozwojowych krajowego 
przetwórstwa istotne znaczenie, bowiem:

 • pokazała, że w bardzo niekorzystnych 
warunkach rynkowych przedsiębiorcy 
są w stanie podjąć skuteczne działania 
umożliwiające prowadzenie biznesu;

 • wzmocniła cyfrowe podstawy funkcjo-
nowania firm i przyczyniła się do dalsze-
go przełamywania barier w mentalności 
i technologii dotyczących korzystania z roz-
wiązań on-line, co w trakcie odbudowy 
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rynku po pandemii powinno zaowocować 
ułatwieniem – a w rezultacie także przy-
spieszeniem – transformacji polskiego 
przemysłu przetwórczego, która postę-
puje wolno, z dużymi oporami i na razie 
objęła wybrane branże i firmy (na ogół 
duże, rzadziej średnie)46.

Utrzymanie w kolejnych latach widocz-
nej w 2021 r. wysokiej dynamiki produkcji 
przemysłu przetwórczego, a także powrót 
całej polskiej gospodarki na ścieżkę dłu-
gookresowego wzrostu, stworzy warunki 
do nadania procesowi transformacji tech-
nologicznej polskiego przemysłu nowego 
impulsu. Postęp uwarunkowany jest jed-
nak przezwyciężeniem czynników, które 
jeszcze przed pandemią wpływały nega-
tywnie na skalę i dynamikę cyfryzacji, 
digitalizacji i automatyzacji polskiego 
przetwórstwa. W okresie pocovidowym 
może to być o tyle łatwiejsze, że w czasie 
pandemii powiększyła się grupa przed-
siębiorców przekonanych do technolo-
gii cyfrowych. Niekiedy ich wątpliwo-
ści miały swoje źródło w negatywnych 
doświadczeniach z wcześniej realizowa-
nych wdrożeń nowatorskich technologii, 
które najczęściej wynikały z braku rzetel-
nie przeprowadzonego audytu obejmu-
jącego poszczególne składniki potencja-
łu przedsiębiorstwa, dającego podstawę 
do racjonalnych decyzji w kwestii wybo-
ru potrzebnych technologii oraz sposo-
bu ich instalowania. W tym kontekście 
można powiedzieć, że pandemia zmniej-
szyła strach przed przełomowymi tech-
nologiami – obecnie wyraźnie większy 

46 Zgodnie z danymi Eurostat, Polska pod względem digitalizacji przedsiębiorstw zajmowała w 2020 r. 24 miej-
sce na 27 państw UE. Digital Economy and Society Index 2021. Poland. European Commission 2021.

niż w czasach przed covidem odsetek 
przedsiębiorców widzi w nich szansę 
na wzmocnienie podstaw rozwojowych 
oraz źródło zapewnienia konkurencyj-
ności swoich firm i zamierza korzystać 
z systemów informatycznych również 
po przezwyciężeniu pandemii.

Nie zmienia to, że do rozwiązania wciąż 
pozostają cztery kwestie, które mogą ha-
mować proces transformacji technolo-
gicznej polskiego przemysłu. Po pierwsze, 
kluczowym warunkiem jest zwiększenie 
skłonności przedsiębiorców do inwesto-
wania w ogóle, a w zaawansowane techno-
logie i innowacje procesowe oraz produk-
towe – w szczególności. Będzie to dopiero 
możliwe po przełamaniu powszechne-
go wśród przedsiębiorców poczucia nie-
pewności w odniesieniu do sytuacji ryn-
kowej, widocznego w czasie pandemii. 
Niezbędna jest także poprawa warunków 
prowadzenia w Polsce działalności gospo-
darczej, obejmująca wskazane w niniej-
szym artykule czynniki, które w sumie 
powodują, że jest obarczona nadmier-
nym ryzykiem ekonomicznym. Inwesty-
cje w przełomowe technologie wymagają 
oczywiście również zapewnienia źródeł 
finansowania takich projektów, a trzeba 
pamiętać, że pandemia COVID-19 nad-
wyrężyła kondycję finansową przedsię-
biorców, nawet jeśli w 2021 r. sytuacja 
pod tym względem uległa poprawie. 
W tym kontekście istotne znaczenie mia-
łoby pojawienie się na szerszą skalę środ-
ków unijnych (w ramach nowej perspek-
tywy finansowej na lata 2021–2071 oraz 
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projektu Next Generation UE, którego 
najważniejszym elementem jest instru-
ment na rzecz odbudowy i zwiększania 
odporności), zwłaszcza że jednym z priory-
tetowych kierunków inwestycji, na które 
będzie przeznaczone wsparcie z funduszy 
europejskich, są działania zwiększające 
stopień cyfryzacji, digitalizacji i automa-
tyzacji przemysłu. Wcale jednak nie jest 
pewne czy dostępność środków finan-
sowych, w tym unijnych, przyczyni się 
do radykalnego zwiększenia inwestycji 
przedsiębiorców prywatnych, bowiem 
wstrzemięźliwość firm wynika także, 
a może przede wszystkim, z czynników 
pozafinansowych, związanych zwłaszcza 
z instytucjonalno-prawnymi warunka-
mi prowadzenia w Polsce działalności  
gospodarczej.

Obserwacja zmian, jakie dokonują się 
w polskiej gospodarce prowadzi do wnio-
sku, że same mechanizmy rynkowe nie wy-
muszą podniesienia poziomu zaawanso-
wania technologicznego polskich firm 
i niezbędna jest interwencja państwa, 
ukierunkowana zwłaszcza na podmio-
ty słabe ekonomicznie. Ważne jest, aby 
różne inicjatywy rządowe podejmowane 
w tym celu były odpowiednio skoordyno-
wane. W szczególności – jak podkreślają 
to eksperci Konfederacji Lewiatan – należy 
połączyć w jeden program gospodarczy 
wszystko, co mieści się w koncepcjach Pol-
skiego Ładu, Polityki Przemysłowej oraz 
Krajowego Planu Odbudowy. Kształt tego 
programu powinien zostać wypracowa-
ny w drodze dyskusji z przedsiębiorcami, 

47 Apel o pilne wdrożenie polityki gospodarczej nastawionej na promocję prywatnych inwestycji w Polsce, Kon-
federacja Lewiatan, lipiec 2021.

w tym przede wszystkim firmami prywat-
nymi, które znacznie lepiej niż te z udzia-
łem Skarbu Państwa trafiają w potrzeby 
rynku, szanują rachunek ekonomiczny 
i rzadziej podejmują błędne decyzje biz-
nesowe marnotrawiąc posiadane zasoby47.

Po drugie, transformacja technologiczna 
polskiego przemysłu powinna zostać po-
wiązana ze zmianą modelu biznesowego, 
polegającą na położeniu większego naci-
sku w cyklu wytwarzania wyrobu na fazę 
przedprodukcyjną (prace badawczo-roz-
wojowe, wzornictwo, logistyka) i fazę po-
produkcyjną (marketing, serwisowanie), 
kosztem fazy związanej z samą fabrykacją 
wyrobów. Zapewni to polskim firmom 
udział w najbardziej zyskownych segmen-
tach łańcucha wartości dodanej, choć bę-
dzie wymagać daleko idących i złożonych 
zmian w strukturze firmy, układzie kom-
petencji oraz organizacji procesu produkcji, 
na co nie wszyscy przedsiębiorcy wyrażają 
gotowość. Dodatkowym utrudnieniem 
mogą być problemy wynikające z niewy-
starczającej interoperacyjności oraz stan-
daryzacji zarówno w obszarze środków 
produkcji, jak i systemów komunikacji 
i zarządzania.

Po trzecie, czynnikiem mocno kompli-
kującym proces transformacji technolo-
gicznej polskiego przemysłu jest ujaw-
niający się z coraz większą siłą deficyt 
odpowiednio wykwalifikowanych kadr, 
trudny do usunięcia w warunkach nie-
wydolnego systemu kształcenia specjali-
stycznego, zbyt wolno reagującego na po-
trzeby rynku pracy. Tym większe znacznie 
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będzie miało uruchamianie przez przed-
siębiorców szkoleń mających na celu prze-
profilowanie zawodowe swoich pracow-
ników, do czego, przynajmniej na razie, 
skłania się tylko część firm. Oczywiście 
zmiany technologiczne w przemyśle wy-
wierać będą istotny wpływ na sytuację 
na krajowym rynku pracy, z możliwością 
wystąpienia zjawiska bezrobocia tech-
nologicznego włącznie. Jest to prawdo-
podobne w związku z niskim zaawan-
sowaniem procesu wdrażania w Polsce 
rozwiązań przemysłu czwartej generacji, 
w konsekwencji czego jeszcze długo nie 
pojawią się pozytywne efekty tej trans-
formacji w postaci dodatkowych miejsc 
pracy powstałych w następstwie rozwoju 
nowych dziedzin produkcji i usług oraz 
nowych zawodów. Transformacja w kie-
runku przemysłu 4.0 wymagać będzie 
więc rozwiązania problemów społecz-
nych, jakie mogą powstać w związku z po-
jawieniem się grupy osób, które nie będą 
w stanie sprostać wymaganiom nowej 
rzeczywistości w przemyśle.

Po czwarte, musi zostać zapewniona 
skuteczna ochrona danych przemysło-
wych, w tym przechowywanych w chmu-
rze. Kwestia cyberbezpieczeństwa sta-
nowi na razie czynnik, do którego wielu 
przedsiębiorców nie przywiązuje nale-
żytej wagi, ryzykując uszkodzenie infra-
struktury informatycznej czy wyciek da-
nych wrażliwych w następstwie ataków 
hakerskich.

Przewiduje się, że transformacja tech-
nologiczna w krajowym przetwórstwie 

48 5G: The chance to lead for a decade, Deloitte, 2018, s. 5 i dalsze, <https://www2.deloitte.com/content/dam/ 
Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-5g-deployment-imperative.pdf>.

nabierze większego tempa wraz z wdro-
żeniem w Polsce sieci mobilnej 5G. Nowa 
technologia ma być katalizatorem, który za-
początkuje w gospodarce światowej nowy 
etap cyfrowej rewolucji, na czym skorzysta 
także polska gospodarka. Według firmy 
konsultingowej Deloitte, ci przedsiębiorcy, 
którzy szybko przestawią się na piątą gene-
rację w sieciach komórkowych, zapewnią 
sobie przewagę konkurencyjną przynaj-
mniej na dekadę w stosunku do graczy 
niekorzystających z tej technologii48.

Można przypuszczać, że w wypadku Pol-
ski długookresowe efekty transformacji 
technologicznej przemysłu będą zbliżo-
ne do efektów spodziewanych w tych za-
chodnioeuropejskich państwach UE, 
które od pewnego czasu aktywnie dzia-
łają na rzecz zmaterializowania koncepcji 
przemysłu czwartej generacji. Wdrożenie 
przełomowych technologii oznaczać bę-
dzie zwłaszcza: poprawę wydajności pracy 
i ogólnej efektywności wykonywania dzia-
łalności gospodarczej, zwiększenie roli in-
nowacyjności w kreowaniu wzrostu go-
spodarczego, również dzięki powstawaniu 
nowych branż zaliczanych do zaawansowa-
nych technologicznie, lepsze dostosowanie 
oferty rynkowej do oczekiwań konsumen-
tów, co przełoży się na większe przychody, 
możliwość utrzymania kosztów wytwarza-
nia na poziomie charakterystycznym dla 
produkcji masowej oraz zwiększenie szans 
na udział w światowych łańcuchach do-
staw, także w ich najbardziej zyskownych 
segmentach. Wszystko to postawi Polskę 
przed szansą na zmianę modelu rozwoju 
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gospodarczego opartego głównie na ko-
rzystnej relacji kosztów oraz wydajności 
pracy w kierunku istotnego zwiększenia 
roli wiedzy i innowacyjności w pobudza-
niu wzrostu gospodarczego.

Sposób, w jaki realizacja koncepcji 
przemysłu 4.0 wpłynie na pozycję Polski 
na rynku europejskim i światowym zależy 
od stopnia zaangażowania się przedsię-
biorców, kręgów naukowych, instytucji 
finansowych, instytucji otoczenia biz-
nesu oraz agend rządowych w działania 
na rzecz transformacji technologicznej 
krajowego przemysłu przetwórczego. 
Istotna rola przypadać będzie fundacji 
Platforma Przemysłu Przyszłości, która 
pełni funkcję integratora odpowiedzial-
nego za doprowadzenie krajowej branży 
do standardów przemysłu czwartej gene-
racji. Wszelkie zahamowania czy opóź-
nienia w tym względzie prowadzić będą 
do zmniejszenia korzyści, jakie przemysł 
4.0 może przynieść polskim firmom oraz 
gospodarce jako całości w procesie budo-
wania międzynarodowej konkurencyjno-
ści. Jednocześnie wzrosną potencjalne za-
grożenia, będące skutkiem zlekceważenia 
czy nawet tylko niedocenienia znaczenia 
transformacji technologicznej przemysłu 
dla perspektyw rozwoju Polski. Prowa-
dziłoby to do stopniowej deindustriali-
zacji kraju ze wszystkimi tego negatyw-
nymi konsekwencjami, jak niemożność 
przezwyciężenia pułapek rozwojowych, 
wobec których stoi obecnie Polska.

Podsumowanie
Pandemia COVID-19 postawiła przed-
siębiorców wobec istotnych wyzwań: 
poszukiwania sposobów łagodzenia skut-
ków perturbacji na rynku, dostosowania 

strategii i celów biznesowych do stanu 
obniżonej koniunktury, odbudowy na-
ruszonych powiązań kooperacyjnych 
i łańcuchów zaopatrzenia, jak również 
zneutralizowania spodziewanych, cho-
ciaż trudnych jeszcze do pełnego zwy-
miarowania skutków wojny na Ukrainie. 
Dzieje się to w warunkach niepewno-
ści co do kolejnych fal covidu, kształ-
tu rynku po powrocie do gospodarczej 
normalności oraz skali odbicia po pan-
demii. Dotyczy to także firm prze-
mysłu przetwórczego, chociaż akurat 
ten sektor odczuł wybuch pandemii 
w 2020 r. w stosunkowo ograniczonym 
stopniu. Niemniej również w tym wy-
padku część przedsiębiorców, którzy 
dotychczas byli nastawieni sceptycz-
nie wobec nowatorskich technologii, 
nabrała przekonania, że włączenie się 
w proces transformacji technologicznej 
zwiększy odporność ich firm na poważ-
ne zaburzenia rynku. W tym kontekście 
ważne jest także wdrażanie nawet sto-
sunkowo prostych rozwiązań informa-
tycznych (chmura) czy pozwalających 
na pracę zdalną, na co zdecydowali się 
liczni przedsiębiorcy z grupy podmio-
tów mikro, małych i średnich. Świad-
czy to o przełamywaniu pokutujących 
w polskich kręgach biznesowych opo-
rów przed angażowaniem się w nowator-
skie technologie. Można przypuszczać, 
że w następstwie wspomnianych zmian 
w sferze mentalnej, większy niż w cza-
sach przed covidem odsetek przedsię-
biorców zacznie rozważać inwestycje 
w systemy informatyczne. Nie zmienia 
to, że upowszechnienie w sektorze prze-
twórstwa standardów przemysłu 4.0 
nadal pozostaje celem dosyć odległym. 
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Przyspieszenie transformacji jest oczy-
wiście możliwe, ale wymaga przezwy-
ciężenia istotnych barier strukturalnych, 
co na razie udaje się w stosunkowo nie-
wielkim zakresie. Czynnikiem, który 
z pewnością tego nie ułatwi będą kon-
sekwencje głębokich i prawdopodobnie 
długotrwałych zaburzeń w międzyna-
rodowych stosunkach politycznych, go-
spodarczych i społecznych wywołanych 

wybuchem wojny w Ukrainie, które od-
czuje także polski przemysł.
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wpływu przemian technologicznych 
na międzynarodowe stosunki 
gospodarcze oraz perspektywy 
rozwojowe gospodarki Polski

Słowa kluczowe: transformacja technologiczna, przełomowe technologie, przemysł 4.0, cyfryzacja, 
digitalizacja i automatyzacja gospodarki, chmura obliczeniowa, cyberbezpieczeństwo

Bibliografia:
1. Duszczyk M.: Startupy 2021. Które polskie spółki będą warte miliard dolarów?, „Rzeczpo-

spolita”.
2. Gracel J.: 4 archetypy fabryk przyszłości, Portal Astor.com.pl.
3. Krawczyk A.: Chmura nad Polską. Potencjał, wyzwania, korzyści, „300Research”, 2019.
4. Marszyński M.: Chmura obliczeniowa w Polsce: dwukrotnie wzrosło wykorzystanie cloud 

computing w firmach.
5. Polak J.: Transformacja cyfrowa w 2021 roku. Wydajna i bezpieczna chmura dla biznesu 

dzięki Polcom Cloud i Intel® Xeon®, Polcom S.A., 2020.
6. Soldady A.: Apostołowie przemysłu 4.0, „Magazyn Przemysłowy” nr 12/2017. 
7. Śledziewska K., Włoch R., Gospodarka Cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat,  

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.
8. Praca zbiorowa: Business Pulse Survey Polska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści – Bank Światowy, Warszawa, wrzesień 2020 (pierwsza edycja badania) oraz lipiec 2021 
(czwarta edycja badania).

9. Praca zbiorowa: Cyfryzacja to więcej niż technologia. Jak polskie firmy zaczynają nadrabiać 
zaległości w cyfryzacji i jaką rolę odgrywają w tym procesie fundusze private equity, Portal 
SpotData.

10. Praca zbiorowa: Digi Index 2021. Poziom digitalizacji produkcji w Polsce, Siemens sp. z o.o., 
Warszawa 2021.

11. Praca zbiorowa: Digital Challengers in the next normal. Central and Eastern Europe on a path 
to digitally-led growth, McKinsey & Company, October 2020.

12. Praca zbiorowa:: Digitalizacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w dobie pandemii. 
Raport 2021, Autodesk sp. z o.o., 2021. 

13. Praca zbiorowa: Dojrzałość technologiczna polskich firm. Raport branżowy, S&T, Warszawa. 



Nr 2/marzec-kwiecień/2022 141 

Transformacja polskiego przemysłu przetwórczego   państwo i społeczeństwo

14. Praca zbiorowa: Megatrendy zmieniające przemysł. Polskie firmy produkcyjne na tle global-
nych megatrendów przemysłowych, Innolgy Polska S.A., SpotData Research, 2020.

15. Praca zbiorowa: Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii 
COVID-19 (praca zbiorowa), Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, Czerwiec 2020.

16. Praca zbiorowa: 5G: The chance to lead for a decade, Deloitte, 2018.
17. Praca zbiorowa: Polska droga do Przemysłu 4.0: firmy produkcyjne w kontekście potrzeb  

rynkowych, koniunktury oraz innowacyjnych technologii. Raport z badania rynkowego, 
PSI Polska sp. z o.o., 2019.

18. Praca zbiorowa: Smart industry Polska 2020. Portret C-level, czyli kto zarządza polskim prze-
mysłem. Wyniki z badań (praca zbiorowa), Siemens sp. z o. o, Warszawa, Wrzesień 2020. 

19. Praca zbiorowa: Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych. 
Wyniki raportu (praca zbiorowa), Autodesk sp. z o.o., Warszawa 2020.

20. Praca zbiorowa: World Robotics Industrial Robots, International Federation of Robotics, 2021.

ABSTRACT
Transformation of the Polish Food-Processing Sector – COVID-19 Pandemic and 
Fourth Generation Technology 
The COVID-19 pandemic proved to be a test for entrepreneurs as for their ability to 
act in unfavourable market conditions – in some sectors services had to be temporarily 
closed, there were disturbances in supply chains for final and cooperative products, 
they experienced problems with liquidity and payment backlogs. They had to operate 
in the reality of restrictions related to social distance, uncertainties stemming from 
the risk of new waves of the disease, and with unclear prospects on how the economy 
would be reconstructed after the pandemic. Many companies, including small and 
medium-sized ones, decided that, in order to go through difficult times, they sho-
uld get involved – considering their financial, organisational, technical and personnel 
capacity – in the process of technological transformation of the food processing in-
dustry. The long-term targeted outcome of this process is to disseminate the fourth 
generation industry – 4.0, which denotes digitalisation of companies, digitalisation of 
data needed in business, as well as automation of the production cycle. Activities in 
this area make one of the most important development trends in the global economy 
of the 21st century.

Paweł Wieczorek, PhD, expert in the impact of technological transformations on 
international economic relations and development prospects of the Polish economy

Key words: technological transformation, breakthrough technologies, 4.0 industry, digitalisation 
and automation of economy, cloud computing, cybersecurity 
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Pojęcie jakości wiąże się z osiąganiem przez daną organizację przypisa-
nych jej celów w sposób skuteczny i efektywny1. Dbałość o wysoką ja-
kość kontroli przejawia się przede wszystkim w prowadzeniu postępowań 
kontrolnych według standardów uznanych nie tylko na poziomie krajo-
wym, ale  i międzynarodowym2. Celem artykułu jest  zarysowanie pro-
blematyki zapewnienia oraz kontroli jakości na podstawie systemu zasad, 
standardów i  wytycznych Międzynarodowej Organizacji Najwyższych 
Organów Kontroli (International Organization of Supreme Audit Insti-
tution – INTOSAI). Ich analiza pod tym kątem wskazuje na używanie 
nieostrych terminów oraz niespójność ujęcia w poszczególnych częściach 
systemu. Otwiera to  pole do  interpretacji. W  artykule odniesiono się 
do rozumienia zagadnień zapewnienia i kontroli jakości w poszczególnych 
zasadach, standardach oraz wytycznych INTOSAI, aby ostatecznie sfor-
mułować pojęcie łańcucha jakości, jakie wyłania się z tych dokumentów.

1 Por. definicje jakości, Internetowa Encyklopedia PWN,   
<https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/jako%C5%9B%C4%87>, (dostęp 20.1.2022).

2 Informacje podstawowe o kontrolach NIK,   
<https://www.nik.gov.pl/kontrole/informacje-podstawowe-kontrole/>, (dostęp 20.1.2022). 

Zapewnienie i kontrola jakości
System zasad, standardów i wytycznych INTOSAI

Współpraca 
międzynarodowa
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AGNIESZKA SERLIKOWSKA

Zagadnienia wstępne
Wysoka jakość kontroli należy do celów 
strategicznych Najwyższej Izby Kontroli 
na lata 2021–2024; jej zapewnieniu ma słu-
żyć: sprawny system analiz i planowania, 
rozwój innowacyjnych metod kontroli 
oraz odbiurokratyzowany proces kontrol-
ny3. Szczegółowe regulacje w tym zakre-
sie zawiera zarządzenie nr 9/2020 Pre-
zesa Najwyższej Izby Kontroli z 5 lutego 
2020 r. w sprawie szczegółowego trybu 
planowania, przygotowania, prowadze-
nia postępowania kontrolnego i realiza-
cji wyników kontroli oraz zasad oceny 
jakości wykonania zadań kontrolnych 
w Najwyższej Izbie Kontroli4. W Spra-
wozdaniu z działalności NIK w 2020 r. 
wyraźnie wskazano dążenie do indywi-
dualizacji programu rozwoju zawodowe-
go pracowników, pozwalającego na sku-
teczne i efektywne przygotowanie kadry 

3 <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/pierwsza-od-18-lat-strategia-nik-2021-2024.html>, (dostęp 30.1.2022).
4 Akt ten objęty jest tajemnicą kontrolerską, informacja o nim została jednak wskazana w opublikowanym 

na stronie Najwyższej Izby Kontroli zarządzeniu nr 11/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 25.2.2020 
w sprawie szczegółowych zasad przygotowywanie kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania 
informacji o wynikach kontroli, <https://www.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne/
zarzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-przygotowywania-kontroli.html>, (dostęp 17.1.2022).

5 Por. Sprawozdanie z działalności NIK za 2020 r., s. 19, <https://www.nik.gov.pl/plik/id,24687,vp,27435.
pdf>, (dostęp 17.1.2022). 

6 J. Mazur: Nowe tendencje w pracy najwyższych organów kontroli – na przykładzie kontroli ETO, „Kontrola 
Państwowa” nr 3/2020, s. 14-15.

7 Por. List of Projects approved in The Strategic Development Plan 2017–2019; <https://www.issai.org/
wp-content/uploads/2019/09/List-of-projects-approved-in-the-SDP-2017.pdf>, (dostęp 28.10.2021), 
zwłaszcza: 2.4. Consolidated and improved guidance on SAI organizational issues, 3.5. Consolidate and 
refining the organizational requirements for SAIs). The Strategic Development Plan (SDP) in planning in-
strument containing the required initiatives to transition from the ISSAI framework into the IFPP. The pro-
cess follows INTOSAI’s due process establishing procedures for developing, revising and withdrawing pro-
nouncements, <http://intosaijournal.org/professional-pronouncements-framework-migration-underway/>, 
(dostęp 28.10.2021). O pracach i roli NIK w tym zakresie – por. P. Banaś, K. Żyndul: Prace nad usprawnieniem 
systemu standardów i wytycznych INTOSAI, „Kontrola Państwowa” nr 6/I/2021, s. 95-105. 

8 Dokładnie opisany w: P. Banaś, K. Żyndul: op.cit, s. 96-98. Por. również Sprawozdanie z działalności NIK 
za 2020 r., s. 251.

kontrolerskiej do prowadzenia kontroli 
na najwyższym światowym poziomie, sto-
sownie do standardów Międzynarodowej 
Organizacji Najwyższych Organów Kon-
troli (ISSAI 140) oraz Międzynarodowych 
Standardów Kontroli Jakości (MSKJ 1)5. 
Wspólne, uniwersalne i ogólnoświatowe 
standardy dotyczące kontroli państwo-
wej mają na celu zapewnienie jej wia-
rygodności, jakości i profesjonalizmu6. 
Ich ustalaniem od ponad 50 lat zajmuje 
się INTOSAI. Stały rozwój systemu stan-
dardów i wytycznych oraz technologiczny 
postęp wymusiły konieczność przepro-
wadzenia reformy, która trwa od 2016 r.7 
System zasad, standardów i wytycznych 
INTOSAI (ang. INTOSAI Framework 
of Professional Pronouncements – IFPP)8, 
wciąż jeszcze rozwijany i porządkowany, 
zawiera wielokrotne odniesienia do takich 
pojęć, jak: zapewnienie jakości kontroli, 
kontrola jakości, zarządzanie jakością i mo-
nitoring jakości. Niezaprzeczalna korelacja 
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pomiędzy zapewnieniem jakości a auto-
rytetem najwyższych organów kontroli 
(NOK) sprawia, że konieczne wydaje się 
zrozumienie procesu zapewnienia jako-
ści kontroli do tej pory ukształtowanego 
przez IFPP w celu nie tylko jak najpeł-
niejszego zastosowania, ale również wy-
eliminowania ewentualnych nieścisłości.

Przed przystąpieniem do analiz, dla za-
chowania spójności wywodu, konieczne 
wydaje się jednak wyjaśnienie samego 
pojęcia systemu zasad, standardów i wy-
tycznych INTOSAI. Pojęcie to cały czas 
ewoluuje. Bogdan Skwarka, opisując współ-
pracę międzynarodową w tym obszarze, 
wskazywał na „wypracowanie wspólnych, 
uniwersalnych i ogólnoświatowych stan-
dardów dotyczących kontroli państwo-
wej”, które określają podstawowe zasady 
prowadzenia kontroli9. Jacek Mazur po-
sługuje się terminem „międzynarodowe 
zalecenia dotyczące kontroli publicznej”, 
przeciwstawiając go ogólnemu pojęciu 
międzynarodowych standardów kontro-
li. Autor wskazuje, że tak generalne wyra-
żenie zaciera różnice między kontrolami 
sektora prywatnego, w których obowiązują 
standardy międzynarodowe, a sektorem 
publicznym, gdzie są to jedynie zalecenia10. 

9 B. Skwarka: Działalność NIK na arenie międzynarodowej [w:] Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funk-
cjonowania kontroli państwowej, Warszawa 2018, s. 127.

10 Por. J. Mazur: Nowe tendencje…, op.cit. s. 15.
11 P. Banaś, K. Żyndul: Prace nad usprawnieniem…, op.cit. s. 96-97.
12 Ibidem, passim. 
13 Wg stanu na 25.1.2022. Warto zauważyć, że w projektach pojawia się również czwarta kategoria – COMP 

– określająca wymogi kompetencyjne względem kontrolerów Por.: <https://www.issai.org/about/>, (dostęp 
25.1.2022); por. INTOSAI Goal Chairs Collaboration, Annex 1 – Scope and criteria,  <https://www.intosai-
community.net/document/10thKSC/AI09-Development%20and%20revision%20of%20INTOSAI%20prod-
ucts-SDP/Annex%201%20-%20scope%20and%20criteria%20SDP.pdf>, (dostęp 25.1.2022); Por. J. Mazur: 
Nowe tendencje…, op.cit. s. 14-15.

14 A w domyśle członków tej organizacji, czyli poszczególne najwyższe organy kontroli, w tym NIK. 

W tym artykule przyjęto jednak trzecie 
stanowisko, aprobując terminologię za-
stosowaną przez P. Banasia i K. Żyndul, 
tj. system zasad, standardów i wytycz-
nych INTOSAI, w uznaniu przedstawio-
nej przez nich argumentacji11. Eliminuje 
to problem zauważony przez J. Mazura, 
przez wskazanie, że dotyczy to INTOSAI, 
a nie sektora prywatnego. Ponadto niniej-
szy artykuł kontynuuje podjęty przez 
P. Banasia i K. Żyndul wątek konieczności 
usprawnienia systemu zasad, standardów 
i wytycznych INTOSAI12 w odniesieniu 
do jakości.

Pojęcie jakości 
w zasadach INTOSAI
System zasad, standardów i wytycznych 
INTOSAI ma strukturę hierarchiczną 
i dzieli się na trzy kategorie13. Najważniej-
sze, a zarazem najmniej liczne są zasady 
(oznaczone jako INTOSAI-P) odnoszące 
się do reguł konstytuujących i fundamen-
talnych dla tej organizacji14. Poziom niżej 
są już obszerniejsze standardy (ISSAI), 
których jednym z podstawowych celów 
jest zapewnienie jednolitego postępowania 
w szeroko rozumianej kontroli sektora pu-
blicznego, w tym odpowiedniej jego jakości. 
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Następnie wytyczne (GUID) opracowano, 
aby wspierać poszczególne NOK, a także sa-
mych kontrolerów i odnoszą się w zamie-
rzeniu do praktycznego zastosowania stan-
dardów i konkretnych obszarów kontrol-
nych. Konieczne jest również zwrócenie 
uwagi na specyficzną formę standardów 
dotyczących kontroli finansowej (ISSAI 
2200-2899). W wyniku porozumienia za-
wartego pomiędzy INTOSAI i Międzyna-
rodową Federacją Księgowych (Interna-
tional Federation of Accountants – IFAC) 
oraz Radą Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych 
(International Auditing and Assurance 
Standards Board – IAASB) standardy fi-
nansowe opracowane przez tę ostatnią stały 
się częścią IFPP. W związku z powyższym 
dokumenty określone numerami ISSAI 
2200-2988 są dostępne w Podręczniku 
IAASB z 2020 r. (IAASB’S Handbook of 
International Quality Control, Auditing, 
Review, Other Assurance and Related Ser-
vices Pronouncements 2020 Edition)15.

Z perspektywy fundamentów systemu 
zapewnienia jakości najistotniejsze wy-
dają się INTOSAI-P, które jednak z racji 
swojego charakteru są najbardziej lako-
niczne. W części 14 Deklaracji z Limy16 
dotyczącej kadry kontrolerskiej opisano 
dość oczywistą korelację pomiędzy jako-
ścią wykonywanych zadań kontrolnych 

15 Na podręcznik składają się trzy tomy zawierające Międzynarodowe Standardy Badania (ang. International 
Standards on Auditing – ISAs): pierwszy zawiera ISA od 200 do 899; drugi: 2000-2699, 3000-3699, 4000-
4699, a trzeci to suplement dotyczący systemu zapewnienia jakości. Numery ISA odpowiadają numeracji 
ISSAI pomijając pierwszą cyfrę (np. ISSAI 2200 odpowiada ISA 200).

16 INTOSAI-P1.
17 „Aby zapewnić jakość kadry kontrolerskiej, wynagrodzenia powinny być adekwatne do specjalnych wymo-

gów takiego zatrudnienia” (ang. To ensure auditing staff of excellent quality, salaries shall be commensurate 
with the special requirements of such employment, tłumaczenie własne).

18 Wręcz ustanowienia systemu (ang. SAIs should establish a monitoring process). 

a odpowiednim, współmiernym do sta-
wianych wymagań wynagrodzeniem per-
sonelu17. Pod tym względem zdecydowanie 
bardziej precyzyjna jest INTOSAI P-12, 
która formułuje zasadę nr 11. Wskazuje 
na konieczność dążenia do doskonałości 
i jakości usług przez NOK. Taki cel po-
winien obejmować ustalanie zasad i pro-
cedur zmierzających do ukształtowania 
wewnętrznej kultury organizacji rozpo-
znającej element jakości jako niezbędny 
na każdym etapie wykonywanej pracy, 
w tym zapewnienia jej spójności. Reguła 
ta obejmuje również konieczność przypi-
sania odpowiedzialności za nadzór (ang. 
supervision) i przegląd (ang. review) działań 
podejmowanych w powyższym zakresie. 
Zakłada ponadto obowiązek monitoro-
wania18 czy ustanowiony przez NOK sys-
tem kontroli jakości (ang. system of quality 
control), obejmujący proces zapewnienia 
jakości (ang. quality assurance) jest odpo-
wiedni, adekwatny i działający skutecz-
nie. Opisane rozróżnienie będzie kluczowe 
do zrozumienia systemu będącego przed-
miotem tego artykułu. Terminy „kontrola 
jakości” (ang. quality control), „zapewnie-
nie jakości” (ang. quality assurance), „sys-
tem kontroli jakości” (ang. system of quality 
control) oraz wspomniany wyżej „system 
zapewnienia jakości” są zawarte w więk-
szości zasad, standardów i wytycznych 
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INTOSAI, jednak w sposób nie zawsze 
spójny i często budzący wątpliwości. Fi-
nalne konkluzje znajdują się jednak dopiero 
w podsumowaniu. Powracając do części 
INTOSAI-P należy zauważyć, że do za-
pewnienia jakości odnosi się P-20. W zasa-
dzie trzeciej wskazano w tym dokumencie 
na konieczność implementacji przez NOK 
odpowiedniego systemu zapewnienia ja-
kości w zakresie działań kontrolnych i in-
formacyjnych oraz poddania tego syste-
mu okresowej, niezależnej ocenie. Zasady 
dotyczące kontroli jakości w odniesieniu 
do NOK posiadających kompetencje ju-
rysdykcyjne znalazły się natomiast w IN-
TOSAI-5019.

Kontrola jakości i zapewnienie 
jakości według ISSAI
Poszczególne ISSAI odnoszą się głównie 
do pojęcia kontroli jakości. Podstawowe 
zasady kontroli w sektorze publicznym 
(ISSAI 100) wskazują, że każdy NOK 
powinien ustanowić i utrzymywać pro-
cedury służące przestrzeganiu zasad etyki 
i procedury kontroli jakości na poziomie 

19 Por. rozdział 5 – General principles specific to jurisdictional activities: jurisdictional proceedings, quality control. 
20 Najwyższa Izba Kontroli, Standardy ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, Warszawa 2016, s.16.   

Zasada 35. Każdy NOK powinien ustanowić i przestrzegać procedur w zakresie wymogów etycznych i kontroli 
jakości, które będą w stanie racjonalnie zapewnić, że NOK i jego kadra postępują zgodnie ze standardami 
zawodowymi i mającymi zastosowanie przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i wymogami etycznymi 
(ang. Each SAI should establish and maintain procedures for ethics and quality control on an organisational 
level that will provide it with reasonable assurance that the SAI and its personnel are complying with profes-
sional standards and the applicable ethical, legal and regulatory requirements, tłumaczenie własne).

21 Najwyższa Izba Kontroli, Standardy ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, Warszawa 2016, s.16.  
Zasada 38. Procedury i wytyczne w zakresie kontroli jakości powinny odpowiadać standardom zawodowym, 
ich celem jest zapewnienie, że kontrole są przeprowadzane na wysokim poziomie. Procedury kontroli ja-
kości powinny dotyczyć takich spraw, jak zarządzanie, ocena działań kontrolnych, nadzór nad czynnościa-
mi kontrolnymi, a także potrzeba konsultacji w sprawach trudnych bądź skomplikowanych (ang. An SAI’s 
quality control policies and procedures should comply with professional standards, the aim being to ensure 
that audits are conducted at a consistently high level. Quality control procedures hold cover matters such 
as the direction, review and supervision of the audit process and the need for consultation in order to reach 
decisions on difficult or contentious matters, tłumaczenie własne). 

organizacyjnym, to bowiem pozwala uzy-
skać racjonalne zapewnienie, że NOK 
oraz jego pracownicy postępują zgodnie 
ze standardami zawodowymi, z zasada-
mi etycznymi oraz przepisami prawa20. 
Polityka i procedury systemu kontroli ja-
kości NOK powinny być zgodne ze stan-
dardami zawodowymi, a przez to dawać 
pewność, że czynności są zawsze przepro-
wadzane na najwyższym poziomie. Same 
zagadnienia związane z kontrolą jakości 
powinny natomiast dotyczyć takich kwe-
stii, jak: kierowanie, akceptacja i nadzór 
nad procesem kontrolnym oraz potrzeba 
konsultacji przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących kwestii skomplikowanych 
lub kontrowersyjnych21. W sprawach szcze-
gółowych w powyższym zakresie zasada 
ta odsyła do podstawy zagadnienia zwią-
zanego z kontrolą jakości – generalnego 
standardu odnoszącego się do systemu 
kontroli jakości – ISSAI 140 (Quality 
Control for SAIs).

Celem tego ISSAI jest pomoc najwyż-
szym organom kontroli w ustanowieniu 
i stosowaniu systemu kontroli jakości, 
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który jednocześnie będzie nie tylko obej-
mował całą ich aktywność, ale okaże 
się adekwatny do ich mandatu i pozycji 
oraz uwzględni elementy ryzyka w zarzą-
dzaniu jakością. Dokument określa ogól-
ne zasady kontroli jakości, uwzględniając 
wszystkie działania kontrolne (w tym kon-
trole finansowe, zgodności i wykonywania 
zadań). Nie sposób nie zauważyć jednak, 
że skupia się przede wszystkim na kwe-
stiach ogólnych, takich jak: wymagania 
etyczne, zasoby ludzkie, monitorowanie 
procesów, odpowiedzialność zarządzające-
go organizacją. Ponadto ISSAI 140 ma wy-
jątkowo specyficzną konstrukcję związaną 
z bezpośrednim powiązaniem tego stan-
dardu z Międzynarodowym Standardem 
Kontroli Jakości (MSKJ) 122, opracowa-
nym przez wspomnianą już IAASB, i do-
tyczącym nie tylko sektora publicznego, 
ale i prywatnego. Każdy rozdział ISSAI 140 
(tzw. element) składa się z opisu zasady 
z MSKJ-1 i opisu sposobu jej zaadapto-
wania przez NOK. Cały standard kształ-
tuje podwaliny systemu kontroli jakości 
pod względem organizacyjnym. Zwraca 
uwagę na konieczność stworzenia procedur 
mających na celu promowanie wewnętrznej 
kultury instytucji, która rozumie, że jakość 
jest niezbędna na każdym etapie wykony-
wanej pracy. Powinny być one ustanawiane 
przez osobę stojącą na czele NOK jako od-
powiedzialną za cały system kontroli jakości 

22 Por. International Standard on Quality Control, ISQC 1.
23 Między innymi: niezależność, integralność, obiektywność, bezstronność, poufność i kompetentność.  

Por. ISSAI 130 – Kodeks etyki. 
24 Patrz przyp. 13, ISA 220 i ISA 620.
25 Por. ISSAI-140, s. 4-6.
26 Rozumianych zarówno jako dokumenty finalizujące kontrole w konkretnych jednostkach, jak i informacje zbiorcze. 
27 Por. ISSAI 3000 pkt 79, s. 21.
28 Ze wskazaniem, że zawiera on strukturę niezbędną do stworzenia takiego systemu. 

i wskazywać jednocześnie: odpowiednie 
ramy etyczne organizacji23, zarządzanie ry-
zykiem oraz zasobami ludzkimi, metodykę 
i terminowość kontroli. Co więcej, obej-
mować ich monitorowanie w celu zapew-
nienia, że dotykają istoty, są odpowiednie 
i działają efektywnie. Zasady dotyczące 
szczegółowych zagadnień, dotyczące róż-
nego rodzaju kontroli, znajdują się nato-
miast w dalszych standardach i wytycznych 
– ISSAI 2220 i 262024 (kontrola finanso-
wa), ISSAI 3000 i GUID 3910 (wykonania 
zadań), ISSAI 4000 (zgodności)25.

Należy w tym miejscu zwrócić szczegól-
ną uwagę na ISSAI 3000 – standard kontro-
li wykonania zadań. W części „Kontrola ja-
kości” wprowadza on wymóg ustanowienia 
systemu strzegącego jakości, jaki mają sto-
sować kontrolerzy w swojej codziennej 
pracy w celu zapewnienia odpowiednich, 
zrównoważonych i uczciwych raportów26, 
które nie tylko odpowiadają na pytania 
kontrolne, ale stanowią wartościowe źró-
dło wiedzy27. W tym standardzie jest on 
określany jako system zapewniania i kon-
troli jakości (ang. quality control and assu-
rance system – QCA). We wskazówkach 
dotyczących jego tworzenia ISSAI 3000 
odsyła do opisanego wyżej ISSAI 14028, 
zaznaczając jednocześnie, że procedury 
w tym zakresie powinny być elastyczne, 
odpowiednie i „łatwe w zarządzaniu” (ang. 
easy to manage), ale jednocześnie spójne 
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i jasno zakomunikowane całej kadrze tak, 
aby mogły również pomóc w procedurze 
rozwiązywania sporów pomiędzy nadzo-
rującymi a kontrolerami.

ISSAI 4000, będący natomiast standar-
dem kontroli zgodności, w części „Kontrola 
jakości” wskazuje, że NOK powinien brać 
odpowiedzialność za ogólną jakość kontro-
li, zapewniając, że są one przeprowadza-
ne zgodnie ze standardami i regulacjami, 
a raporty adekwatne do stanu faktyczne-
go. W wyjaśnieniu zaznaczono natomiast, 
że w ramach tych procedur można wdra-
żać system zapewnienia jakości mający 
na celu zabezpieczenie całokształtu działań 
w tym zakresie.

Wytyczne (GUID)
Schodząc poziom niżej do najbardziej ob-
szernych GUID, należy wskazać, że ich 
celem jest określenie szczegółowych wy-
tycznych względem zarówno trzech pod-
stawowych typów kontroli, jak i bardziej 
specyficznych aktywności, takich jak 
np. kontrola zagadnień z zakresu ochrony 
środowiska. Choć założenie to nie zostało 
jeszcze osiągnięte29, treść tych dokumentów 
z całą pewnością może stanowić wskazówki 
pomocne w zrozumienia generalnego sys-
temu – najogólniej rzecz ujmując – zapew-
nienia i kontroli jakości.

29 Por. P. Banaś, K. Żyndul: Prace nad usprawnieniem systemu…, op.cit. 
30 Por. pkt 15, s. 12 i pkt 5, s. 29 – Kiedy proces wzajemnej oceny wymaga bezpośredniego badania akt kon-

troli, powinno ono odbywać się na próbie. Wielkość próby winna zależeć m.in. od wniosków, dostępnych 
zasobów i zakresu ocenianego system zapewnienia jakości w NOK (ang. When the peer review involves or 
requires the direct examination or testing of controls or audit files, then this should be done on a sample ba-
sis. The size of the sample should depend on the conclusions sought, the resources available and the extent 
and apparent strength of the reviewed SAI’s quality assurance system, tłumaczenie własne).

31 W odniesieniu do pozycji, doświadczenia i kompetencji osób przeprowadzających taką ocenę.
32 Por. s. 56 tego dokumentu.

I tak, GUID 1900 dotyczący procesu 
wzajemnej oceny (ang. peer review) wska-
zuje, że jednym z tematów objętych taką 
oceną może być zarówno samo podejście 
do kontroli jakości, jak i cały jej system, 
a także sposób ustanowienia i implemen-
tacji procesów zapewnienia jakości30. Wy-
tyczne te powielają również stwierdzenie, 
że NOK powinien ustanowić i stosować 
odpowiedni system kontroli jakości, który 
będzie dotyczyć wszystkich elementów 
jego działalności. Wśród przykładów 
odpowiedzi na pytania związane z sys-
temem kontroli jakości w ramach procesu 
wzajemnej oceny GUID 1900 odnosi się 
natomiast do generalnego pojęcia odpo-
wiedniej jakości, wskazując np. na kwestię 
procedury jakości, mającą na celu zagwa-
rantowanie, że system kontroli jest ade-
kwatny i działa zgodnie z zamierzeniami. 
Szczegółowe pytania dotyczą weryfikacji, 
czy jest przeprowadzana systematycz-
na ocena wybranej próby zakończonych 
kontroli, czy odbywa się to z poszanowa-
niem zasady niezależności i profesjona-
lizmu31 oraz czy wnioski i rekomenda-
cje w tym obszarze są zauważane i brane 
pod uwagę przez kadrę zarządzającą32. 
GUID 3910 dotyczący ogólnej koncep-
cji kontroli wykonania zadań jako jeden 
z niewielu dokumentów z IFPP jasno 
odróżnia i definiuje terminy „kontrola 
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jakości” i „zapewnienie jakości”. Wska-
zuje jednocześnie, że to części składowe 
generalnego systemu „stojącego na straży 
jakości” z ISSAI 3000.

Kontrola jakości jest przeprowadza-
na w czasie trwania badań i uwzględnia 
wytyczne oraz procedury stworzone, 
aby zapewnić NOK, że zarówno sama 
instytucja, jak i jej kadra wypełniają stan-
dardy i wymogi prawa, a kontrole prze-
prowadzane są na konsekwentnie wy-
sokim poziomie33. Zapewnienie jakości 
to z kolei proces, który umożliwia nieza-
leżną ocenę kontroli po ich zakończeniu, 
w sposób spójny i na podstawie okre-
ślonych kryteriów. Jego głównym celem 
jest monitorowanie, czy system kontroli 
jakości NOK działa zgodnie z założenia-
mi oraz ocena, czy odpowiednie mecha-
nizmy kontrolne są wdrożone i działają 
prawidłowo34. Z kolei w GUID-3920, 
czyli szczegółowych wytycznych do pro-
cesu kontroli wykonania zadań, określo-
no rolę kierownika zespołu kontrolnego 
jako osoby odpowiedzialnej za zapew-
nienie wysokiej jakości i terminowości 
czynności kontrolnych podejmowanych 
przez ten zespół35. Dokument wskazuje, 
że opinie wewnętrznych bądź zewnętrz-
nych ekspertów oraz terminowe przy-
gotowanie dokumentacji, to elementy 
wzmacniające jakość kontroli36. Zwraca 

33 Por. GUID-3910, s. 43.
34 Tamże, s. 45.
35 Tamże, s. 24.
36 Tamże, s. 24 i 43.
37 Tamże, s. 26.
38 Tamże, s. 46. 
39 Tamże, s. 48. 
40 Tamże, s. 59.

również uwagę na konieczność formuło-
wania dodatkowych wyznaczników jako-
ści w wypadku kontroli wysokiego ryzy-
ka37. Ponadto GUID-3920 podkreśla jak 
istotna podczas sporządzania finalnego 
raportu jest weryfikacja dokumentacji, 
dowodów, danych i kryteriów kontroli 
nie tylko przez zespół kontrolny i jego 
nadzorujących, ale także osoby odpowie-
dzialne za jakość kontroli (quality con-
trol reviewers)38. Te ostatnie wskazywa-
ne są jako dodatkowe wsparcie zespołu. 
Osobą odpowiedzialną za kontrolę jakości 
powinien być doświadczony kontroler, 
nieprzeprowadzający danej kontroli, któ-
rego zadaniem jest weryfikacja danych, 
faktów, dat i liczb oraz sprawdzenie, czy 
opisany stan pokrywa się z aktami kon-
troli, a także czy wnioski i rekomendacje 
mają umocowanie w zebranych dowo-
dach39. Według GUID-3920 na etapie 
prezentowania wyników nawet sam kon-
troler przeprowadzający badanie powi-
nien zastanowić się, czy jego czynności 
poddano wystarczającej kontroli jakości40.

Jak zostało już wspomniane część GUID 
zawiera również wytyczne odnoszące się 
do specyficznych typów audytów. GUID 
5000-5999 składają się na serię trzyna-
stu dokumentów, które co do zasady nie 
mają między sobą ścisłych powiązań. 
W GUID 5090 dotyczącym kontroli 
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instytucji międzynarodowych wskazano 
np., że NOK w pełni odpowiada za prze-
prowadzane czynności, przekazując jasne 
wytyczne wyznaczonemu personelowi 
i ustanawiając system zapewnienia jakości, 
aby upewnić się, że zostaną odpowiednio 
zastosowane41. GUID 5200, 5201 i 5203 
skupiają się na ogólnej jakości kontroli śro-
dowiska. Ostatni z nich wskazuje na po-
trzebę rozważenia ewaluacji procedury 
zapewnienia jakości w wypadku zawiera-
nia porozumień co do wspólnych kontroli 
pomiędzy NOK42. Wytyczne dotyczące 
kontroli publicznego zadłużenia43, przede 
wszystkim GUID 5250, w sekcji dotyczącej 
raportowania odnosi się wprost do ISSAI 
P-20 (3) jeśli chodzi o system zapewnienia 
jakości. Generalne odniesienia do pojęcia 
jakości znajdziemy również w GUID 5270 
(wytycznych w zakresie kontroli polityki 
antykorupcyjnej), GUID 5290 (dotyczą-
cych wykorzystania wskaźników krajowych 
w weryfikacji programów i polityki pu-
blicznej) i GUID 5330 (w zakresie kontroli 
zarządzania w sytuacji klęski żywiołowej).

Ostatnią kategorią GUID są  inne, 
które obejmują GUID 9000 dotyczący 
kontroli wspólnych NOK. Dokument ten 
podnosi jednak również kwestie uniwer-
salne, które mogą służyć opisywanemu 
systemowi. Wskazuje m.in., że jeżeli NOK 
chcą realizować swój podstawowy obo-
wiązek polegający na poszukiwaniu sposo-
bów na poprawę funkcjonowania sektora 

41 Tamże, por. s. 16 i s. 20, pkt 42, sekcja: Informacje ogólne tego dokumentu. 
42 Tamże, s. 32. 
43 GUID 5250 – Guidance on the Audit of Public Debt.
44 Tamże, s. 33. 
45 Tamże, s. 34 i 74. 
46 Tamże, s. 8. 

publicznego, muszą mieć pewność, że ich 
własne działania będą spełniały wysokie 
standardy jakości. W konsekwencji po-
winny one być zdolne do odpowiedniej 
oceny ex-post przeprowadzonej kontroli 
(jej sukcesu). Ten typ oceny jest częścią 
systemu zarządzania jakości, który umoż-
liwia zidentyfikowanie ewentualnych bra-
ków oraz ich wyeliminowanie44 i powinien 
obejmować również zagadnienie jakości 
kontroli wspólnych45.

Z perspektywy tematu artykułu istot-
ne znaczenie posiada GUID 9040, ostat-
ni dokument z IFPP, dotyczący dobrych 
praktyk w zakresie transparentności działań 
NOK, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, 
że wcześniej był to ISSAI 21, dotyczący 
zasad transparentności i odpowiedzialności, 
w tym również w powiązaniu z systemem 
zapewnienia jakości. W obecnym kształcie 
wytyczne te wskazują, że standardy, proce-
sy i metody odnoszące się do działalności 
NOK powinny być obiektywne i przejrzyste. 
Wymóg ten obejmuje również wprowadze-
nie odpowiedniego systemu zapewnienia 
jakości względem czynności kontrolnych, 
który powinien być poddawany niezależnej 
ocenie46. W części dobre praktyki GUID 
9040 zwraca uwagę, że wiele NOK pod-
daje się zewnętrznej ocenie, która ma we-
ryfikować, czy ich struktura zarządzania 
jakością została właściwie ustanowiona 
i efektywnie działa. Wyniki są publikowane 
na ich stronach internetowych w rocznym 
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sprawozdaniu lub innej wydrukowanej for-
mie47. Ponadto w zasadzie dziewiątej wy-
tyczne wskazują, że każdy NOK powinien 
robić użytek z zewnętrznych i niezależnych 
rad mających na celu polepszenie jego ja-
kości i wiarygodności pracy48.

Konkluzje
Dokładna analiza poszczególnych doku-
mentów IFPP może wywoływać wiele 
wątpliwości co do rozumienia pojęcia ja-
kości, którą powinny spełniać poszczególne 
NOK. W standardach widoczne są różne 
podejścia do przytaczanych terminów, ta-
kich jak „kontrola jakości”, „zapewnienie ja-
kości”, „system kontroli jakości” oraz „sys-
tem zapewnienia jakości” czy wreszcie 
„system zapewnienia i kontroli jakości” 
(ang. quality control and assurance system 
– QCA). Przyczyn według mnie nie nale-
ży upatrywać w intencji do zmiany pojęć 
w zależności od rodzaju kontroli czy typu 
dokumentu, a raczej w warstwie językowej 
lub pracy nad poszczególnymi częściami 
IFPP w różnych latach, co ma związek 
ze zmianami w powołanych do tego ze-
społach i nowym spojrzeniem na różne 

47 Tamże, s. 8-9. 
48 Tamże, s. 16-17, dobre praktyki dotyczą m. in. NOK, który zatrudnia zewnętrznych konsultantów do przepro-

wadzania ocen w zakresie zarządzania jakością, które obejmują wywiady z interesariuszami czy NOK, któ-
ry współpracuje z uniwersytetami by wzmocnić jakość jego pracy (ang. Good practices include i.a. one SAI that 
uses external consultant to carry out “total quality management” or “customer” reviews involving interviews with 
top level executives and key contacts in the audited ministries and public entities and other stakeholders and 
one SAI that maintain link with universities in order to enhance the quality of their work, tłumaczenie własne).

49 Por.: Guidelines on Audit Quality, revised version for the consideration of Contact Committee of the Heads 
of the SAIs of the European Union, Luxemburg, 6-7 December 2004; J. Mazur: Guidelines on Audit Quality, 
Vilnus 2006, <https://slidetodoc.com/guidelines-on-audit-quality-presentation-by-jacek-mazur/>, (dostęp 
16.11.2021); J. Mazur, Kontrola jakości postępowania kontrolnego w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, 
„Kontrola Państwowa” nr 6/2001, s. 6-113, passim; J. Mazur: Kontrola jakości postępowania kontrolnego 
w Narodowym Urzędzie Kontroli Wielkiej Brytanii(w zakresie kontroli finansowej), „Kontrola Państwowa” 
nr 5/2003, s. 130-156, passim; J. Mazur: Mechanizmy zapewnienia jakości w postępowaniu kontrolnym 
Najwyższej Izby Kontroli, „Gdańskie Studia Prawnicze”, Vol. XII Miscellanea konstytucyjnoprawne, 2004, 
s. 133-144, passim.

kwestie. Obwiniać za taki stan rzeczy 
można również pewnego rodzaju wyspe-
cjalizowanie ekspertów w przygotowa-
niu poszczególnych dokumentów IFPP, 
co w konsekwencji wiąże się z trudnościa-
mi z ujednoliceniem terminologii.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy po-
stulować ujednolicenie terminologii do-
tyczącej zapewnienia i kontroli jakości, 
jednocześnie wnosząc o ostrożne, skru-
pulatne tłumaczenie tych dokumentów 
na języki urzędowe. Uwzględniając jednak 
długoletniość reformy, warto również sfor-
mułować wskazówki dotyczące aktualnej 
interpretacji, która nie wywoła konfuzji, 
a pomoże w zastosowaniu tak przecież 
przydatnych zaleceń.

Zestawienie wszystkich wzmianek czy 
całych dokumentów z IFPP dotyczących 
szeroko rozumianej jakości przynosi kon-
kluzje łatwe do uwzględnienia przez po-
szczególne NOK. Generalne rozumienie 
systemu zapewnienia jakości nie zmieniło 
się przecież znacząco po opisanej na wstę-
pie „reformie ISSAI”49. Pojęcie jakości 
pracy NOK można postrzegać jako łań-
cuch trzech elementów.
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Pierwszy to kontrola jakości sensu 
stricto (ang. quality control), która do-
tyczy poziomu indywidualnej kontroli 
z odpowiedzialnością przede wszyst-
kim na poziomie kierownika zespołu 
kontrolnego (lub kontrolera jeżeli do-
konuje czynności jednoosobowo), któ-
rego obowiązkiem jest podejmowanie 
działań zgodnie z prawem, regulacja-
mi wewnętrznymi, wymogami etycz-
nymi i standardami międzynarodowy-
mi, na najwyższym możliwym pozio-
mie, ale także ewentualna weryfikacja 
tych działań przez osoby zajmujące sta-
nowiska nadrzędne w hierarchii organi-
zacji ponoszące odpowiedzialność za tę 
kontrolę (tak zwana weryfikacja „na go-
rąco” przeprowadzana w czasie trwania 
kontroli, ang. hot review50).

Drugi to zapewnienie jakości (ang. quali-
ty assurance) po zakończeniu konkretnej 
kontroli, mające na celu ocenę, czy zadbano 
o tę jakość, a związane z tym procedury 
działają odpowiednio (tzw. ocena na zimno, 
ang. cold review51 lub monitoring jakości, 
ang. quality monitoring, w rozumieniu 
części 6 ISSAI 140).

50 J. Mazur, Guidelines on Audit Quality…, op.cit. s. 4.
51 ibid.

Trzeci to natomiast zarządzanie jakością, 
za które ponosi odpowiedzialność kierujący 
konkretnym NOK. Jego celem jest zapew-
nienie procedur umożliwiających identy-
fikację ewentualnych braków organizacyj-
nych i ich eliminację na poziomie funda-
mentów wyznaczonych przez ISSAI 140, 
które zazwyczaj nie mogą być osiągnię-
te na etapie kontroli jakości sensu stricto 
i procedur zapewnienia jakości, ponieważ 
dotyczą takich zagadnień, jak: zasoby ludz-
kie, wymogi etyczne, promocja kultury 
organizacji czy ustanawianie procedur 
i wytycznych.

Trzy wskazane wyżej elementy stanowią 
łącznie kontrolę jakości sensu largo, a pre-
cyzyjniej – w świetle zarówno ISSAI 140, 
jak i INTOSAI P-20 – system zapewnienia 
i kontroli jakości.
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ABSTRACT
Quality Assurance and Quality Control – Framework of INTOSAI Principles, 
Standards and Guidance 
The framework of standards of the International Organisation of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI) has been for five years undergoing an in-depth reform pro-
cess. The constantly developed and modified INTOSAI Framework of Professional 
Pronouncements (IFPP) focuses on numerous significant aspects from the perspective 
of the operations of individual SAIs. Special attention is paid to the notion of quality, 
referring to the overall activity of SAIs and comprising not only compliance with the 
law and professional deontology, but also the adequacy and accuracy of findings, their 
proper evidencing and actual impact on the performance of auditees. The framework 
of principles, standards and guidelines, constantly developed and reformed, compri-
ses numerous references to such notions as quality assurance, quality control, quality 
management and quality monitoring. The objective of the article is to organise the 
terminology in the area, as well as to define the chain of responsibility for quality in 
SAIs, as understood in these pronouncements. 

Agnieszka Serlikowska, PhD, legal advisor, Acting Deputy Director of the Regional 
Branch of NIK in Bydgoszcz 

Key words: quality control, quality assurance, audit quality, INTOSAI standards, IFPP
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The concept of quality is inextricably related to achieving assigned pur-
poses by an organization in an effective and efficient manner1. When 
it comes to high quality of audits, it is manifested primarily by con-
ducting procedures according to standards recognized not only at the 
national, but also international level2. Like any term, “quality” needs 
some explanation as well. The aim of the article is to outline the issues 
of quality assurance and control according to  the current internatio-
nal standards (The INTOSAI Framework of Professional Pronounce-
ments, IFPP). The analysis of the documents indicates imprecision and 
inconsistency of the existing approach with regard to  the separated 
parts of the above-mentioned system. The following sections of the 
article refer to the understanding of the issues of quality assurance and 
control in individual principles, standards and guidelines of INTOSAI 
in order to finally formulate the concept of the chain quality that can 
be concluded from these documents.

Quality Control  
and Assurance System

INTOSAI Framework of Professional Pronouncements

AGNIESZKA SERLIKOWSKA

Introduction  
The high quality of audits goal was in-
cluded in the strategic objectives of the Su-
preme Audit Office for 2021–2024, along 

1 Definition of “quality”, Polish Online Encyclopaedia PWN,   
<https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/jako%C5%9B%C4%87>, (last accessed 20.1.2022).

2 See: About auditing, <https://www.nik.gov.pl/en/nik-audits/> (last accessed 20.1.2022).
3 See: <https://www.nik.gov.pl/en/news/the-strategy-of-nik-first-on-18-years.html>, (last accessed 30.1.2022).

with other initiatives: an efficient system 
of analyses and planning, the development 
of innovative audit methods and reduced 
bureaucracy in the audit process3. Deta-
iled regulations on the qual ity control are 
included in the regulation No. 9/2020 of 
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the President of the Polish Supreme Audit 
Office of February 5, 2020 on the deta-
iled procedure for planning, preparation, 
conduct of audit proceedings and follo-
wing-up its results, as well as the rules for 
assessing the quality of perform ing audit 
tasks at the Supreme Audit Office4. The 
report on the activities of the Polish Supre-
me Audit Office in 2020 clear ly indicates 
the striving for the individualization of 
the professional development program-
me of employees, allowing for the effec-
tive and efficient preparation of the audit 
staff to conduct audits at the highest level, 
in accordance with the provisions of the 
International Organization of Supreme 
Audit Institutions ISSAI 140 and Inter-
national Standard on Quality Control 
(ISQC 1)5. Shared, global and universal 
standards in the field of state audit are 
aimed at ensuring its credibility, quality 
and professionalism6. For over 50 years, 
they have been established by INTOSAI 

4 The content of this regulation is identified as professional secrecy, but the name of act is mentioned in reg-
ulation No. 11/2020 of the President of the Polish Supreme Audit Office of February 11, 2020 on detailed 
rules for audit preparation, auditors responsibilities and rules of preparing information about audit results, 
<https://www.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne/zarzadzenie-w-sprawie-szczeg-
olowych-zasad-przygotowywania-kontroli.html>, (last accessed 17.1.2021).

5 Report on Polish Supreme Audit Office’s activity in 2020,   
<https://www.nik.gov.pl/en/news/report-on-nik-s-activity-in-2020.html>, (last accessed 31.1.2022).

6 J. Mazur: New trends in the Works of Supreme Audit Institutions - inspired by the ECA’s Audit, „Kontrola 
Państwowa” No 3/2020, p. 33-34.

7 ibid.
8 List of Projects approved in The Strategic Development Plan 2017–2019, <https://www.issai.org/wp-con-

tent/uploads/2019/09/List-of-projects-approved-in-the-SDP-2017.pdf>, (last accessed 28.10.2021), 
especially: 2.4. Consolidated and improved guidance on SAI organizational issues, 3.5. Consolidate and 
refining the organizational requirements for SAIs). The Strategic Development Plan (SDP) in planning in-
strument containing the required initiatives to transition from the ISSAI framework into the IFPP. It follows 
INTOSAI’s due process establishing procedures for developing, revising and withdrawing pronouncements, 
<http://intosaijournal.org/professional-pronouncements-framework-migration-underway/>, (last accessed 
28.10.2021). About involvement and proposals of Polish Supreme Audit Office see P. Banaś, K. Żyndul: 
“Prace nad usprawnieniem systemu standardów i wytycznych INTOSAI”, Kontrola Państwowa nr 6/I/2021, 
p. 95-105. 

9 ibid., p. 96-98; see also Report on Polish Supreme Audit Office’s activity in 2020, p. 251.

(The International Organization of Supre-
me Audit Institutions)7. The constant de-
velopment of the system of standards and 
guidelines as well as technological progress 
forced the necessity to carry out a reform 
in this area, which has been in force since 
2016. Constantly developed INTOSAI 
Framework of Professional Pronounce-
ments – IFPP8 includes multiple referen-
ces to such concepts as: quality assurance, 
quality control, quality management and 
quality monitoring. The undeniable corre-
lation between quality assurance and the 
authority of Supreme Audit Institutions9 
makes it necessary to be properly under-
standed. Not only because of the fact that 
it should be properly applied but also in 
order to eliminate any inaccuracies.

Before starting the analyses it seems 
necessary to clarify the concept of The 
INTOSAI Framework of Professional 
Pronouncements. It should be noted that, 
when it comes to proper understanding 
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of these words in Polish, the approach is 
constantly evolving. B. Skwarka, portray-
ing international cooperation in this area, 
pointed in general to “the development of 
common, universal and global standards 
for state control” which define the basic 
principles of conducting audits10. J. Mazur 
uses the term “international guidance on 
public audit”, contrasting it with the gener-
al “international auditing standards”. In his 
opinion this general expression blurs the 
differences between the audits of the pri-
vate sector, where the international stand-
ards are mandatory, and the audits of the 
public sector, in which there are no binding 
international standards11. However, this 
article embraces a third opinion, adopting 
the terminology12 used by P. Banaś and 
K. Żyndul, i.e. “INTOSAI system of prin-
ciples, standards and guidance”, agreeing 
with the arguments presented by these au-
thors13. This term eliminates the problem 
noted by J. Mazur, clearly indicating that 
it concerns INTOSAI and not the private 
sector. In addition, this article continues 
the thread undertaken by P. Banaś and 
K. Żyndul14 to improve the above men-
tioned INTOSAI principles in relation 
to a specific issue, namely quality.

10 B. Skwarka: Działalność NIK na arenie międzynarodowej (English: Polish SAO activity in the international field) 
[in:] Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, Warszawa 2018, p. 127.

11 J. Mazur, New trends…, op.cit., p. 33.
12 References needed mostly in Polish, when it comes to the translation of IFPP.
13 P. Banaś, K. Żyndul, Prace nad usprawnieniem systemu…, op.cit., p. 96-97.
14 Ibidem, passim.
15 As of 25.1.2022. There is also a fourth category of IFPP in the project – COMP, defining the minimum global 

requirements for the skills and competencies of public sector auditors. See: INTOSAI Goal Chairs Collabora-
tion, Annex 1 – Scope and criteria, <https://www.intosaicommunity.net/document/10thKSC/AI09-Devel-
opment%20and%20revision%20of%20INTOSAI%20products-SDP/Annex%201%20-%20scope%20and%20
criteria%20SDP.pdf>, (last accessed 25.1.2022)

16 <https://www.issai.org/about/>, (last accessed 28.11.2021).

INTOSAI  
principles referring to quality
IFPP contains three categories of profes-
sional pronouncements that are formal 
and authoritative announcements of de-
clarations of the INTOSAI Community15. 
The INTOSAI Principles (INTOSAI-P) 
consists of the founding principles and 
core principles specifying the ideal role 
and functions of SAI which can be used as 
reference in establishing national mandates 
for SAIs. The International Standards of 
Supreme Audit Institutions (ISSAI) are 
the international standards on public sector 
auditing ensuring inter alia quality of the 
audits conducted. The INTOSAI Guidan-
ce (GUID) is developed in order to support 
the SAI and individual aud itors in under-
standing a specific subject matter and the 
application of the relevant ISSAIs applying 
ISSAIs in practice in all audit processes 
and other engagements and its non-man-
datory16. For the purpose of further deli-
berations it is needed to point out specific 
form of the financial auditing standards 
(ISSAI 2200-2899). Because of formal 
agreement between INTOSAI Professional 
Standards Committee and the Internatio-
nal Federation of Accountants (IFAC) and 
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its independent standard-setting body, 
the International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) SAIs can use 
IFAC’s standards directly in audit work17 
and ISSAI 2200-2988 are included in IA-
ASB’s Handbook of International Qual ity 
Control, Auditing, Review, Other Assu-
rance and Related Services Pronounce-
ments 2020 Edition18.

When it comes to the basis of quali-
ty assurance system INTOSAI-P seems 
to be most crucial, and – because of their 
character – also the most laconic one. In 
the section 14 of The Lima Declaration 
(INTOSAI P-1) referring to audit staff 
one can find information that excellent 
quality of SAIs staff performances is re-
lated to salaries commensurate with the 
special requirements of employment. 
INTOSAI P-12 is more precise in that mat-
ter and formulates principle 11 – striving 
for service excellence and quality. It means 
setting policies and procedures to promote 
an internal culture recognising quality as 
essential in performing all aspects of the 
SAI’s work, its consistency, responsibili-
ties for supervision and review included. 
In addition, this principle outlines that 
SAIs should establish a monitoring process 

17 <https://www.issai.org/pronouncements/financial-audit-standards/>, (last accessed 28.11.2021).
18 There are 3 volumes of the handbook that contain the Financial Auditing Guidelines: vol. I: ISAs 200-299, 

300-499, 500-599, 600-699, 700-799, 800-899; vol. 2: ISAs 2000-2699, 3000-3699, 4000-4699; vol. III is 
a supplement about audit quality and assurance framework. The numbering in the range ISSAI 2200-2810 
is following the principle that the International Standards on Auditing (ISA) no. xxx is included as ISSAI 2xxx 
in the IFPP. The Financial Auditing Practice Notes to former ISSAIs 1200-1810 are currently under review. 
<https://www.issai.org/where-to-find-the-financial-auditing-standars/>, (last accessed 28.11.2021).

19 Principles of Transparency and Accountability, relabelled with editorial changes in 2019, formerly known as 
ISSAI-20, endorsed in 2013. 

20 Chapter 5 of this document – General principles specific to jurisdictional activities: jurisdictional proceed-
ings, quality control. 

21 Endorsed as Basic Principles in Government Auditing in 2001. Revised and renamed in 2013, with editorial 
changes in 2019. 

ensuring that its system of quality control, 
including quality assurance process, is rel-
evant, adequate and operating effectively. 
This is the first distinction between dif-
ferent types of quality included in stand-
ards: quality control and quality assurance. 
Terms like “quality control”, “quality as-
surance”, “system of quality control” and 
“system of quality assurance” are used in 
most INTOSAI-P, ISSAIs and GUIDs, but 
sometimes incoherently and even ques-
tionably. Going back to INTOSAI-P, it 
should be noted that the system of quality 
assurance is mentioned in INTOSAI P-2019 
in principle 3. According to it SAIs should 
implement an appropriate system of qual-
ity assurance over their audit activities 
and reporting and subject such system 
to periodic independent assessment. Basic 
principles on quality control in relation 
to jurisdictional activities of SAIs empow-
ered with those missions are described in 
INTOSAI-5020.

Quality control  
and quality assurance in ISSAIs
Particular ISSAIs are mainly focused on 
quality control. Fundamental Principles 
of Public-Sector Auditing (ISSAI 100)21 
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formulate quality control as general prin-
ciple for this type of audit with organi-
sational requirement of establishing and 
maintaining procedures for quality control 
on an organisational level, providing it with 
reasonable assurance that the SAI and its 
personnel are complying with professio-
nal standards and the applicable ethical, 
legal and regulatory requirements22. But 
the most important matter is ISSAI 140 
– Quality Control for SAIs, the one that 
described basic standards related to qual-
ity control and to which all quality control 
mentions in other professional pronoun-
cements are referring.

General purpose of ISSAI 140 is to as-
sist SAIs in establishing and maintaining 
an appropriate system of quality control 
which will cover all of their activities, be 
adequate to their mandate and take into 
account elements of risk in quality man-
agement. It establishes an overall frame-
work for quality control in SAIs which is 
designed to apply to the system of qual-
ity control for all the work carried out 
by SAIs (including financial, compliance 
and performance audits). It should be also 
noted that it is focused mainly on general 
issues like: relevant ethical requirements, 
human resources, monitoring, leadership 
responsibilities. Moreover, ISSAI 140 has 

22 “An SAI’s quality control policies and procedures should comply with professional standards, the aim being 
to ensure that audits are conducted at a consistently high level. Quality control procedures should cover 
matters such as the direction, review and supervision of the audit process and the need for consultation in 
order to reach decisions on difficult or contentious matters” (principle 38). “The auditor’s procedures should 
provide a sufficient basis for using the work of others, and in all cases the auditor should obtain evidence of 
other auditors’ or experts’ competence and independence and the quality of the work performed” (principle 
39). “Evidence should be both sufficient (quantity) to persuade a knowledgeable person that the findings 
are reasonable, and appropriate (quality) – i.e. relevant, valid and reliable” (principle 49).

23 See footnote 6 – ISA 220 and ISA 620.

an exceptionally specific structure related 
to the direct link between this standard 
and the International Standard on Qual-
ity Control (ISQC-1), developed by the 
aforementioned IAASB and concerning 
both the public and private sectors. Each 
chapter of ISSAI 140 (the “element”) con-
sists of a description of the principle from 
ISQC-1 and how to adapt it to the benefit 
of SAIs. The entire standard forms the 
foundations of the quality control system 
in terms of organization. It draws attention 
to the need to develop procedures aimed 
at promoting the internal culture of the 
institution, that helps understands that 
quality is essential at every stage of work. 
These procedures should be established 
by the head of the SAI as responsible for 
the entire audit quality system and should 
assume at the same time: an appropriate 
ethical framework for the organization, risk 
and human resources management, audit 
methodology and timeliness. Furthermore, 
the procedures should include their mon-
itoring to ensure that they are appropri-
ate and operate effectively and efficiently. 
Standards and guidance on quality control 
at an individual engagement level can be 
found in ISSAI 2220 and 262023 (when 
it comes to financial audits), ISSAI 3000 
and GUID 3910 (performance audits), 
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ISSAI 4000/80-88 (compliance audits)24. 
In ISSAI 3000 – Performance Audit Stand-
ard was also mentioned QCA – quality 
control and assurance system to safeguard 
quality in the daily inspectors’ work ensure 
that all requirements are met. It puts em-
phasis on appropriate, balanced, and fair 
audit reports that add value and answer 
the audit questions25. Quality assurance 
system is also mentioned in ISSAI 4000 
Compliance Audit Standard – to ensure 
that audits are carried out in accordance 
with relevant professional standards, laws 
and regulations, and the reports are appro-
priate in the circumstances. There is also 
explanation 81 which states that within 
the scope of quality control procedures, 
the SAI may have a quality assurance sys-
tem in place to secure the overall quality 
of the audit.

GUIDs indicators
When it comes to particular guidance 
– GUID 1900 in peer review purpose, 
one explanation includes quality control 
approach and system and design and im-
plementation of the quality assurance pro-
cesses as possible areas or topics for peer 
review26. It repeats that a SAI should es-
tablish and maintain an appropriate system 
of quality control which covers all aspects 
of its work and perceives as critical that 

24 ISSAI-140, p. 4-6.
25 Op.cit., see point 79, p. 21.
26 ibid., see point 15, p. 12 of this document and further part – point 5, p. 29 – “When the peer review involves 

or requires the direct examination or testing of controls or audit files, then this should be done on a sample 
basis. The size of the sample should depend on the conclusions sought, the resources available and the 
extent and apparent strength of the reviewed SAI’s quality assurance system”.

27 ibid., see: p. 56.
28 GUID-3910, p. 43.
29 Op.cit., p. 45.

quality is achieved consistently in order 
to underpin the reputation and credibility 
of this SAI, and ultimately its ability to ful-
fil the mandate. Some of the GUID 1900 
exemplary questions related to monitoring 
the quality control system focus on: ensur-
ing the SAI’s system of quality control is ad-
equate and operating as intended; including 
a systematic review of a sample of com-
pleted audit engagements from the range 
of work carried out by the SAI; bringing 
conclusions and recommendations of the 
QA work to the attention of senior man-
agement and acting upon27. GUID 3910 
on performance audit from requirement 
ISSAI 3000 makes clear differentiation on 
quality control and quality assurance. The 
former is performed while conducting the 
audit and includes policies and procedures 
designed to provide the SAI with reason-
able assurance that it, and its personnel, 
comply with professional standards and 
applicable legal and regulatory require-
ments with ensuring that audits are carried 
out on consistently high level28. The latter 
is a process that allows audits to be inde-
pendently assessed after their completion 
on a consistent basis against specific criteria 
with the main purpose – to monitor the 
SAI’s quality control system as designed 
and assess if the appropriate controls are 
in place and are working appropriately29. 
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In GUID 3920 on the performance audit-
ing process the role of audit team leader 
was specified as a person responsible for 
ensuring high quality and timely produc-
tion of the output by the audit team30. 
What is more, the document mentioned 
internal or external experts as a part of in-
creasing the quality of the audit31, specific 
quality control measures when it comes 
to significant audit risk32 and proper qual-
ity control procedures and supervision in 
monitoring audit risk. GUID 3920 also 
perceives preparing audit documentation 
on a timely basis as helpful in enhancing 
the quality of the audit33 and outlines that 
it is vital during writing the report that 
the audit team, supervisors and quality 
control reviewers critically consider the 
conclusions in relation to the audit find-
ings, evidence, data and audit criteria34. 
One way to help the auditor prepare con-
vincing and accurate reports is to use an 
engagement quality control reviewer, an 
experienced auditor who is independent 
of the audit and checks that statements 
of facts, figures, and dates are correctly 
reported, that the findings are adequate-
ly supported by the evidence in the audit 
documentation, and that the conclusions 
and recommendations flow logically from 
the evidence35. At the level of presenting 

30 ibid., p. 24.
31 ibid.
32 ibid., p. 26.
33 ibid., p. 43.
34 ibid., p. 46. 
35 ibid., p. 48. 
36 ibid., p. 59.
37 ibid., p. 16., also p. 20, point 42 section general information of this document. 
38 ibid., p. 32. 
39 GUID 5250 – Guidance on the Audit of Public Debt.

results even the auditor needs to consider 
whether the products have been subject 
to sufficient quality control36.

IFFP also includes two specific cate-
gories of GUIDs. The first one (GUID 
5000-5999) consists of 13 pronounce-
ments to specific types of audit. In the 
second, GUID 5090 Audit of International 
Institutions, in the section about policy 
decisions, there is a clear instruction that 
for audit arrangements where individuals 
from a SAI rather than the SAI itself are 
appointed as auditors, the SAI should take 
full responsibility for the audit by giving 
clear instructions to the appointed staff, 
and establish a quality assurance system 
to ensure adherence to the instructions 
given37. GUID 5200 – Activities with an 
Environmental Perspective, GUID 5201 
– Environmental Auditing in the Context 
of Financial and Compliance Audits and 
GUID 5203 – Cooperation on Audits of 
International Environmental Accords focus 
on general quality of environmental audits. 
The last document in the section on im-
plementation of the audits states clearly 
that as part of security clearance (if appro-
priate) method and nature of the quality 
assurance review should be considered38. 
When it comes to guidance on the audit of 
public debt39, GUID 5250 in the section 
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about reporting and follow-up reminds 
about principle 3, ISSAI 20 related to qual-
ity assurance system40. General referring 
to quality one can also find in GUID 5270 
– guideline for the audit of corruption pre-
vention, GUID 5290 – guidance on audit 
of the development and use of key national 
indicators and GUID 5330 – guidance on 
auditing disaster management.

Last category of GUID (other guid-
ance) includes GUID 9000 – coopera-
tive audits between SAIs. It states that if 
supreme audit institutions wish to com-
ply with their primary duty of seeking 
to improve public sector performance, 
they have to ensure that their own activ-
ities comply with high quality standards. 
Therefore, the supreme audit institu-
tions themselves should assess whether 
the audit has been successful. Such an 
ex-post review is part of a system of qual-
ity management which is to enable SAIs 
to identify deficiencies and address them 
where necessary41. In addition, it recom-
mends that ex-post evaluations also assess 
the quality of audit cooperation42 and in 
checklist for audits with other SAIs in 
modalities of audit section it includes the 
question about quality assurance review43. 
Extremely important is also GUID 9040, 
the last pronouncement of whole current 

40 Op.cit., p. 30.
41 ibid., p.33. 
42 ibid., p. 34. 
43 ibid., p. 74. 
44 ibid., p. 8. 
45 ibid., p. 8-9. 
46 ibid., p. 16-17. Good practices include i.a. one SAI that uses external consultant to carry out “total quality 

management” or “customer” reviews involving interviews with top level executives and key contacts in the 
audited ministries and public entities and other stakeholders and one SAI that maintain link with universities 
in order to enhance the quality of their work.

IFPP – Good practices related to SAI 
Transparency. It was formerly known 
as ISSAI 21: Principles of Transparen-
cy and Accountability – Principles and 
Good Practices with references to qual-
ity assurance. Its principle 3 – SAIs audit 
standards, processes and methods that 
are objective and transparent – includes 
implementation of an appropriate system 
of quality assurance over SAIs audit activ-
ities and report and subject such system 
to periodic independent assessment44. 
In section good practice GUID 9040 
outlines that a number of SAIs have peri-
odic external reviews by peers to ensure 
that their quality management frame-
work is suitably designed and operating 
effectively. SAIs also conduct practice 
reviews of their audits. The results of 
the peer reviews and summaries of the 
practice reviews are published on their 
websites, in their annual reports or on 
any printed form45. Principle 9 of GUID 
9040 states that SAIs make use of exter-
nal and independent advice to enhance 
the quality and credibility of their work 
with additional explanation that by en-
hancing the quality of their work, SAIs 
could contribute to the improvement of 
professional capacity in financial man-
agement46.
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Conclusion
A thorough reading of a particular pro-
nouncement can cause doubts about 
understanding conceptual network on 
quality under IFPP. A careful examina-
tion of individual IFPP documents may 
raise many uncertainties concerning the 
understanding of the concept of quality 
that should be met by individual SAIs. 
The standards show different approaches 
to the terms such as “quality control”, 
“quality assurance”, “system of quality 
control”, “system of quality assurance” 
and finally “the system of quality control 
and assurance” (QCA). In my opinion, 
the reasons for this should not be seen 
in the intention to change the concepts 
used depending on the type of audit or 
type of document, but rather the langu-
age is sues or work on individual parts of 
IFPP in different years, not to mention 
changes within individual teams (inclu-
ding narrow specialisations within par-
ticular teams).

Bearing that in mind, standardization 
of terminology in the field of quality as-
surance and control is very important, and 
the documents should be subject to careful 

47 Guidelines on Audit Quality, revised version for the consideration of Contact Committee of the Heads of 
the SAIs of the European Union, Luxemburg, 6-7 December 2004; J. Mazur: Guidelines on Audit Quality, 
Vilnus 2006, <https://slidetodoc.com/guidelines-on-audit-quality-presentation-by-jacek-mazur/>, (last 
accessed 16.11.2021), J. Mazur: Kontrola jakości postępowania kontrolnego w Europejskim Trybunale Obra-
chunkowym (Eng.: Quality Control at the European Court of Auditors), “Kontrola Państwowa” No 6/2001, 
passim; J. Mazur: Kontrola jakości postępowania kontrolnego w Narodowym Urzędzie Kontroli Wielkiej Bry-
tanii (w zakresie kontroli finansowej) (Eng.: Quality Control of the Audit Process at the National Audit Office of 
the United Kingdom (with Regard to Financial Audit), “Kontrola Państwowa” No 5/2003, passim; J. Mazur: 
Mechanizmy zapewnienia jakości w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli (Eng.: Quality As-
surance Mechanisms in the Audit Process of the Supreme Audit Office) [in:] “Gdańskie Studia Prawnicze”, 
Vol. XII Miscellanea konstytucyjnoprawne, 2004, pp. 133-144, passim.

48 J. Mazur: Guidelines on Audit Quality…, p. 4.
49 ibid.

and meticulous translation to all the offi-
cial languages. However, taking into ac-
count the long-term nature of the reform, 
it is also worth formulating guidelines for 
the current interpretation, which will not 
cause confusion, but help in applying those 
useful recommendations.

It should be noted that the compilation 
of all mentions or entire documents from 
IFPP regarding the broadly understood 
“quality” brings some conclusions that are, 
in fact, easy to apply by individual SAIs. 
The general understanding of audit qual-
ity has not been changed after the “ISSAI 
reform”47 described in the introduction. 
Quality of SAIs work can be perceived as 
chain of three elements. The first one is 
quality control sensu stricto at the stage of 
particular audit with a team leader (that 
can be also an individual aud itor when it 
comes to one-person team) whose respon-
sibility is to ensure general work perfor-
mance at high level in accordance with 
external and internal SAI regulations and 
professional standards (so called “hot re-
view”48) conducted during the audit. The 
second one is quality assurance (“cold re-
view”49 or “quality monitoring” according 
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to element 6 of ISSAI 140) performed 
after completion of an audit and designed 
to asses if the appropriate controls (qual-
ity control procedures) are in place and 
are working appropriately. The last one 
is quality management – the ultimate 
responsibility of the head of the SAI. It 
aims at enabling supreme audit institutions 
to identify deficiencies and address them 
where necessary, and to include general 
quality indicators that cannot be achieved 
at the level of quality control or quality 
assurance like: human resources, ethical 
requirements, promoting internal culture, 
establishing policies and procedures (that 

arise from the key principles adapted for 
SAIs in ISSAI 140). It is these three el-
ements that together constitute quality 
control sensu largo, and more precisely 
– in the light of both ISSAI 140 and IN-
TOSAI P-20 – the quality assurance and 
quality control system.
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Głównym celem najwyższych organów kontroli (NOK) jest przyczynia-
nie się do sprawnego funkcjonowania państwa i ułatwianie obywatelom 
jego oceny. W praktyce efektywność i użyteczność NOK zależą przede 
wszystkim od stopnia realizacji zaleceń wynikających z kontroli. Poza 
trybunałami obrachunkowymi, NOK nie mogą do tego zobowiązać kon-
trolowanych, wykorzystują zatem czynniki, na które mają wpływ, takie 
jak m.in. trafny wybór tematów kontroli, rozległa wiedza i doświadcze-
nie kontrolerów czy  dobra komunikacja z  innymi organami państwa, 
obywatelami i  środkami masowego przekazu. Izba Obrachunkowa  
Austrii w ostatnich latach rozwinęła system publicznego informowania 
o stanie realizacji swoich zaleceń. Artykuł przybliża jego funkcjonowa-
nie i wskazuje, jak wpływa na stopień ich wdrażania.

Publiczne informowanie 
o realizacji zaleceń z kontroli

Praktyka Izby Obrachunkowej Austrii 

JACEK MAZUR

Wprowadzenie
Najwyższy organ kontroli może wyma-
gać, aby jednostka kontrolowana (lub 
inny podmiot, jeśli ustawa tak stanowi) 

1 Dla przykładu, w Polsce kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany poinformować w terminie określonym 
w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni od jego otrzymania, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 
wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia; 
to samo dotyczy kierownika jednostki nadrzędnej oraz organów państwowych i samorządowych, którym przekazano 
uwagi, oceny i wnioski dotyczące kontrolowanej działalności (art. 62 i 62a ustawy z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie 
Kontroli, Dz.U. z 2020 r. poz. 1200). W Austrii skontrolowane jednostki zobowiązane są najdalej w ciągu 3 miesięcy 
zająć stanowisko wobec zastrzeżeń i wniosków Izby Obrachunkowej, jednocześnie powiadamiając o podjętych środ-
kach zaradczych (§ 5 ustawy federalnej z 16.6.1948 o Izbie Obrachunkowej; Federal Act on the Court of Audit 1948, 
<https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1948_144/ERV_1948_144.pdf>, dostęp 20.3.2022).

rozpatrzyła zalecenia i inne wnioski wyni-
kające z kontroli i poinformowała w okre-
ślonym terminie, że zostały one lub będą 
wykonane oraz jakie są powody, dla któ-
rych tak się nie stanie1. Większość NOK 
nie może jednak zobowiązać jednostek 
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kontrolowanych (czy innych podmiotów) 
do realizacji zaleceń2.

Działając w tak określonych ramach, naj-
wyższe organy kontroli podejmują różne 
działania na rzecz zwiększenia skutecz-
ności kontroli, m.in.:

 • wybierają tematy szczególnie przydatne 
dla parlamentu, rządu, obywateli i jedno-
stek kontrolowanych;

 • przeprowadzają kontrole w taki sposób, 
aby wynikające z nich zalecenia były mery-
torycznie trafne, wykonalne, sformułowane 
czytelnie i odpowiednio uargumentowane; 

 • przekazują sprawozdania z kontroli par-
lamentom oraz podmiotom nadrzędnym 
wobec jednostek kontrolowanych – jako or-
ganom, które mogą je zobowiązać do re-
alizacji zaleceń;

 • przeprowadzają kontrole sprawdzające 
– odrębnie dla poszczególnych tematów 
albo jako zbiorcze kontrole realizacji zale-
ceń z kontroli wykonanych w wybranym 
okresie czy obszarze; 

 • kierują do jednostek kontrolowanych 
pytania o postęp w realizacji zaleceń;

 • podają sprawozdania z kontroli do pu-
blicznej wiadomości, co ułatwia społeczną 

2 Inaczej w wypadku trybunałów obrachunkowych, które są sądami w sprawach finansowych, a równocześnie 
przeprowadzają kontrole. W Europie trybunały obrachunkowe występują w Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Portugalii, Turcji i we Włoszech. Zob. J. Mazur: Główne rodzaje najwyższych organów kontroli, „Kontrola 
Państwowa” nr 6/2009.

3 Zob. relacja z zebrania NOK V 4+2 w 2015 r.: J. Mazur (oprac.): Kraje Grupy Wyszehradzkiej. Wpływ NOK 
na jednostki kontrolowane, „Kontrola Państwowa” nr 3/2015.

4 Nt. Izby Obrachunkowej Austrii zob. serwis internetowy Kontrola publiczna w Unii Europejskiej, Europejski 
Trybunał Obrachunkowy, <https://op.europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/pl/>, (dostęp 19.2.2022); 
State Audit in the European Union, National Audit Office, London 2005, s. 16-27; R. Szawłowski: Kontrola 
państwowa w Austrii, „Kontrola Państwowa” nr 5/1957. Zob. też F. Fiedler: Kontrola gmin przez Izbę Obra-
chunkową Austrii, „Kontrola Państwowa” nr 1/1996; F. Fiedler: Izba Obrachunkowa a parlament w Austrii, 
„Kontrola Państwowa” nr 6/1996; T. Bielas: Wrażenia z pobytu w Izbie Obrachunkowej Austrii, „Kontrola 
Państwowa” nr 1/1996; T. Bielas: Wrażenia wiedeńskie – jeszcze raz..., „Kontrola Państwowa” nr 4/1996; 
T. Bielas: Podróże kształcą (Rzecz o poradniku kontrolera), „Kontrola Państwowa” nr 4/1997; J. Mazur: 
Studia wyższe w zakresie kontroli w Austrii i Rosji, „Kontrola Państwowa” nr 3/2010.

presję na rzecz wykonania zawartych 
w nich zaleceń;

 • tworzą na swoich stronach interneto-
wych wykazy zaleceń, umożliwiając każde-
mu uzyskanie aktualnej informacji o stanie 
ich realizacji3.

Najwyższym organem kontroli Austrii 
jest Izba Obrachunkowa4. Jej procedura 
kontrolna jest generalnie podobna do innych 
NOK, w szczególności jednostce kontrolowa-
nej przysługuje prawo zajęcia stanowiska od-
nośnie do wyników kontroli. Na zakończenie 
postępowania odbywa się narada, na której 
kierownictwo jednostki zostaje zapoznane 
z głównymi ustaleniami i wnioskami. Spra-
wozdanie z kontroli powinno przedstawiać 
stanowisko jednostki kontrolowanej; należy 
też wyraźnie rozgraniczyć opis stanu rzeczy 
od komentarzy i opinii. Sprawozdanie zo-
staje przekazane jednostce kontrolowanej 
i podmiotom nadrzędnym oraz właściwym 
organom państwowym i samorządowym. Jed-
nostka kontrolowana obowiązana jest w ciągu 
trzech miesięcy zająć stanowisko w sprawie 
wniosków i zaleceń oraz powiadomić o pod-
jętych działaniach. Izba Obrachunkowa może 
ustosunkować się do tego stanowiska.
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Artykuł przedstawia praktykę Izby Obra - 
chunkowej Austrii w zakresie upowszech-
niania zaleceń wynikających z kontroli oraz 
publicznego informowania o ich realizacji. 
Następuje to przez:

 • coroczne zapytanie wszystkich jednostek 
kontrolowanych o stan realizacji zaleceń 
z kontroli, które przeprowadzono w roku 
poprzednim oraz sporządzenie i publiko-
wanie sprawozdania na ten temat;

 • prowadzenie licznych kontroli spraw-
dzających.

Izba Obrachunkowa dąży do wykonania 
przez jednostki kontrolowane jak najwięk-
szej części zaleceń. W ramach systemu 
zarządzania zorientowanego na wyniki, 
określiła cele, jakie zamierza osiągnąć: 

 • uzyskanie 75% odpowiedzi jednostek 
kontrolowanych potwierdzających reali-
zację zaleceń;

 • poświadczenie wykonania 85% zaleceń 
w drodze kontroli sprawdzających (przy-
jęto, że w dłuższym okresie czasu jednost-
ki kontrolowane będą w stanie wdrożyć 
więcej zaleceń)5.

Zapytania 
o stan realizacji zaleceń
Izba Obrachunkowa Austrii corocznie 
publikuje sprawozdanie o stanie realiza-
cji zaleceń zawartych w sprawozdaniach 
z kontroli przeprowadzonych w roku po-
przednim6. Opiera się ono na informacjach 

5 Tätigkeitsbericht 2019 des Rechnungshofes Österreich, Wien, im Dezember 2019; s. 45. Sprawozdania 
z działalności Izby Obrachunkowej Austrii w poszczególnych latach są dostępne na stronie: <https://www.
rechnungshof.gv.at/rh/home/wirksam/wirksam_1/Taetigkeitsberichte.html>, (dostęp 19.2.2022).

6 Zob. np. Nachfrageverfahren im Jahr 2021. Bericht des Rechnungshofes, Wien, im Dezember 2021; <https://
www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_2/Nachfrageverfahren_im_Jahr_2021_BF_2.pdf>, 
(dostęp 18.2.2022); wcześniejsze sprawozdania o stanie realizacji zaleceń zob.   
<https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/wirksam/wirksam_1/Taetigkeitsberichte.html>, (dostęp 18.2.2022).

przekazanych przez jednostki kontrolo-
wane. 

Do wszystkich jednostek kontrolo-
wanych Izba zwraca się z pytaniem, czy 
– a jeśli tak, to w jaki sposób – wykonały 
zalecenia sformułowane w wyniku kon-
troli. Proces jest w 100% zdigitalizowany: 
istnieje odrębna baza danych, w której 
zapisywane są zalecenia. Te informacje 
udostępnia się zdalnie jednostkom kon-
trolowanym za pośrednictwem portalu, 
po podjęciu decyzji przez prezesa Izby 
o rozpoczęciu procedury rocznej. Skon-
trolowane podmioty są proszone o opisa-
nie w określonym terminie, jakie środki 
podjęły. Tryb zapytań ma charakter for-
malny, dlatego dotyczą one również sytu-
acji, kiedy wiadomo ze źródeł publicznych 
(np. z parlamentu, prasy, z wystąpień kie-
rownika kontrolowanej jednostki), że dane 
zalecenie zostało wykonane. Na podsta-
wie otrzymanych informacji kontrolerzy 
Izby określają stopień realizacji zaleceń 
w skali: „wykonane”, „częściowo wyko-
nane” i „zadeklarowane do wykonania” 
(co oznacza, że kontrola miała wpływ) 
lub „niewykonane”, jeśli uzyskano taką 
informację.

Sytuacje niewykonania zaleceń zdarza-
ją się np. w razie zaleceń przekrojowych, 
które dotyczą więcej niż jednego poziomu 
zarządzania (np. rządu federalnego i krajów 
lub krajów i gmin), kiedy nie wszystkie 
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jednostki kontrolowane udzielają odpo-
wiedzi. Innym powodem może być to, 
że z powodu zmian prawnych zalecenie 
nie jest już aktualne.

Orientacyjny terminarz prac Izby Ob-
rachunkowej jest następujący: 

 • wiosną – przygotowania wewnętrzne;
 • na początku lata – przekazanie zapytań;
 • wrzesień – otrzymanie odpowiedzi;
 • październik –  ocena odpowiedzi 

przez  departamenty kontrolne Izby 
i przygotowanie poszczególnych części 
sprawozdania;

 • listopad – sporządzenie całości spra-
wozdania;

 • grudzień – przedłożenie sprawozdania 
parlamentowi federalnemu i parlamen-
tom krajów związkowych (razem ze spra-
wozdaniem z działalności NOK w danym 
roku) oraz opublikowanie na stronie Izby 
Obrachunkowej7.

7 Sprawozdania o stanie realizacji zaleceń są publikowane w ostatnich dniach roku, którego dotyczą, np. spra-
wozdanie za rok 2021 ukazało się 16.12.2021, za rok 2020 – 23.12.2020, zaś sprawozdanie za rok 2019 
– 18.12.2019. 

8 Np. „Od października do grudnia 2018 r. Izba Obrachunkowa badała pozyskiwanie i wykorzystanie dronów w au-
striackich siłach zbrojnych. Celem przeglądu była ocena zamówienia systemu Tracker, ram prawnych, podstaw 
planowania i wykorzystania zasobów finansowych. Analizowany okres obejmował zasadniczo lata 2011–2018. 
W sprawozdaniu zawarto 26 zaleceń”, Nachfrageverfahren im Jahr 2021, jw., s. 30.

9 Wyrażenia słowne zostają dodatkowo oznaczone różnymi kolorami.
10 Ewentualne porównania międzynarodowe dotyczące formułowania zaleceń przez różne NOK wymagałyby 

szczegółowej analizy ich sposobu działania i praktyki wykonywania kontroli. Nie słyszałem o tego rodzaju ba-
daniach i – biorąc pod uwagę ich pracochłonność – nie sądzę, aby zostały podjęte. Zatem tylko jako ilustrację 
można podać, że – przykładowo – Najwyższa Izba Kontroli w 2166 kontrolach przeprowadzonych w 2019 r. 
sformułowała 3939 wniosków (Sprawozdanie…, op.cit., s. 23, 25-26), zaś w 2007 kontrolach przeprowa-
dzonych w 2020 r. – 4548 wniosków (Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 r., s. 198, 
201). Powszechna Izba Obrachunkowa Holandii w kontrolach przeprowadzonych w l. 2015-2020 sformu-
łowała 590 zaleceń (Netherlands Court of Audit spurs ministers into action, 06-10-2021, <https://english.
rekenkamer.nl/latest/news/2021/10/06/netherlands-court-of-audit-spurs-ministers-into-action>, dostęp 
06.3.2022). Trybunał Obrachunkowy Portugalii w ramach kontroli następczej w 2020 r. sformułował ich 448 
(Tribunal de Contas Annual Report 2020, 27.12.2021, p. 49). Można też odnotować stanowisko Kontrolera 
Generalnego Australii, który stwierdził, że „świadomie ograniczyliśmy ilość naszych zaleceń, aby koncen-
trować się na sprawach istotnych”; I. McPhee: The Evolving Role and Mandate of the Australian National 
Audit Office Since Federation, Papers on Parliament No. 57, February 2012; <https://www.aph.gov.au/
About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/pops/pop57/c04>, (dostęp 13.4.2022).

Każdej kontroli poświęca się odrębny 
rozdział, złożony z krótkiej charaktery-
styki kontroli8, tekstu wszystkich zaleceń 
– tak jak zostały sformułowane w sprawoz-
daniach z kontroli – wraz z określeniem 
stopnia ich realizacji9 – oraz krótkiego ko-
mentarza o stanie wdrożenia głównych 
zaleceń. Natomiast nie omawia się spo-
sobu wykonania i przyczyn niewykonania 
poszczególnych zaleceń.

W Izbie Obrachunkowej Austrii spra-
wozdania z kontroli zawierają zwykle wiele 
zaleceń10, co ilustruje tabela 1, s. 168.

W rocznym sprawozdaniu o stanie re-
alizacji zaleceń każde zostaje ujęte osob-
no, przez co jest to dokument obszerny 
(np. za rok 2021 liczy 260 stron, za rok 
2020 – 294 strony, za rok 2019 – 332 stro-
ny). Przytoczenie tekstu zaleceń jest łatwe, 
bowiem w sprawozdaniach z kontroli 
są one zawarte nie tylko w części, gdzie 
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omawia się daną kwestię, lecz również ze-
stawione w odrębnym rozdziale na końcu 
sprawozdania12.

W 2021 r. Izba Obrachunkowa za-
pytała 60 skontrolowanych jednostek 
o realizację 2100 zaleceń sformułowa-
nych w kontrolach przeprowadzonych 
w 2020 r.; w 2020 r. zapytano 114 jedno-
stek o 2247 zaleceń z 2019 r., a w 2019 r. 
– 125 jednostek o 2666 zaleceń z 2018 r. 
Zbiorcze dane o ich realizacji przedstawia 
tabela 2, s. 169.

Kontrole Izby Obrachunkowej dotyczą 
zarządzania finansowego na trzech po-
ziomach: federacji, krajów związkowych 
i większych gmin (ponad 10 tys. mieszkań-
ców). W sprawozdaniach o stanie realizacji 
zaleceń podaje się dane obejmujące wszyst-
kie jednostki (jak w tabeli 2) oraz odrębne 
informacje dotyczące kontroli na poziomie 
federacji, krajów związkowych i gmin.

11 Najwięcej zaleceń – 326 – sformułowano w kontroli systemu usług opiekuńczych, przeprowadzonej w dwu 
ministerstwach federalnych i 9 krajach związkowych.

12 Zob. np. Ökologisierung Fließgewässer,zweite Sanierungsperiode. Bericht des Rechnungshofes, Wien, 
im Mai 2019, s. 74; Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter). Bericht des Rechnungshofes, Wien, 
im Jänner 2019, s. 117-119; Inklusiver Unterricht: Was leistet Österreichs Schulsystem? Bericht des Rech-
nungshofes, Wien, im Jänner 2019, s. 122-127.

13 Zob. np. 61 Prüfungen, 1 Gesetzesvorschlag, 260 Jahre Rechnungshof, „Oberösterreichisches Volksblatt”, 
29.12.2021.

14 Zob. np. Risiken hinsichtlich Korruption, “Der Standard”, 16.6.2018; Es sind grundsätzlich nur Empfehlungen, 
“Vorarlberger Nachrichten”, 11.1.2019; Rechnungshof stellt Mindestsicherung gutes Zeugnis aus, „Wiener 
Zeitung”, 26.1.2019.

Publikowanie sprawozdań ułatwia 
mediom i organizacjom zrzeszającym 
obywateli organizowanie społecznego 
nacisku na rzecz realizacji zaleceń. Prasa 
– zarówno centralna, jak i lokalna – za-
chęca do odwiedzania strony interneto-
wej Izby Obrachunkowej w celu uzyska-
nia szczegółowych informacji13 oraz re-
lacjonuje dyskusje dotyczące sposobu 
wykonywania poszczególnych zaleceń, 
co przyczynia się do poznania i lepszego 
wyjaśnienia mechanizmu prowadzenia 
kontroli14.

Kontrole sprawdzające
Pozyskana w ten sposób wiedza o stanie 
realizacji zaleceń zostaje wykorzystana 
przy planowaniu kontroli sprawdzają-
cych, które następują przeważnie w ko-
lejnym roku, czyli dwa-trzy lata od pierw-
szej kontroli danego tematu. Zwykle 

Tabela 1. Liczba kontroli Izby Obrachunkowej Austrii w latach 2019–2020 i sformułowanych zaleceń

Sprawozdania z kontroli NOK Austrii Liczba kontroli Liczba zaleceń

Opublikowane w 2019 r. 69 2247

Opublikowane w 2020 r. 66 210011

Źródło: Sprawozdania z działalności Izby Obrachunkowej (przypis 5) i sprawozdania o stanie realizacji 
zaleceń (przypis 6).
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są to niewielkie badania, ukierunkowane 
na ocenę wykonania zaleceń w obszarach 
wybranych na podstawie analizy ryzyka. 
Są prowadzone w odniesieniu do około 1/5 
poprzednich kontroli.

Zwraca uwagę duży udział kontroli 
sprawdzających w relacji do ogólnej licz-
by kontroli Izby Obrachunkowej (tabela 3, 
s. 170). W innych NOK udział ten jest czę-
sto mniejszy15.

W 2021 r. Izba Obrachunkowa opubli-
kowała 15 sprawozdań z kontroli spraw-
dzających, w których oceniono realizację 
234 zaleceń. Stwierdzono, że 124 (53%) 
z nich zostało wykonanych w całości, 
a 60 (25,6%) częściowo, ponadto uzyska-
no obietnicę realizacji 4 zaleceń (1,7%). 
46 (19,7%) nie będzie wykonanych. Ozna-
cza to, że stopień realizacji zaleceń wyniósł 

15 Dla przykładu, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2019 r. 2166 kontroli jednostkowych, w ramach 
których były 34 kontrole sprawdzające (każda w jednej lub kilku jednostkach); Sprawozdanie z działalności 
Najwyższej Izby Kontroli w 2019 r., s. 23, 233-237.

16 System der Erhebung der Verbrauchsteuern; Follow–up–Überprüfung. Bericht des Rechnungshofes, Wien, 
im Februar 2020, s. 45-48.

80,3%; nie osiągnięto zamierzonej war-
tości 85%.

Z niektórych kontroli sprawdzających 
wynika niewykonanie głównych zaleceń 
poprzednich kontroli. Na przykład w kon-
troli „Pobór podatku akcyzowego” stwier-
dzono, że dochody państwa z podatków 
od alkoholu, piwa, oleju mineralnego, 
wina musującego i tytoniu w 2017 r. wy-
niosły około 6,66 mld euro. W porówna-
niu z tym wielkość ulg od podatku od ole-
jów mineralnych (około 1,15 mld euro) 
była – w opinii Izby Obrachunkowej – zbyt 
duża. Jednak zalecenie, aby dokonać oceny 
zasadności tych ulg, z uwzględnieniem 
m.in. obciążeń administracyjnych urzę-
dów celnych – nie zostało wykonane16. Inny 
przykład to „Kontrola cywilnego ruchu 
lotniczego”, w której z 18 sformułowanych 

Tabela 2. Stan realizacji zaleceń Izby Obrachunkowej Austrii sformułowanych w latach 2018–2020

Zalecenia z kontroli  w 2018 r. w 2019 r. w 2020 r.

Wykonane
1.313 (49%)
(wykonane  

w całości lub części)
891 (40%) 762 (36%)

Wykonane w części x 220 (10%) 279 (13%)

Zadeklarowane 
do wykonania 785 (30%) 684 (30%) 775 (37%)

Nie zostaną wykonane 568 (21%) 452 (20%) 284 (14%)

Ogółem 2666 2247 2100

Źródło: Sprawozdania Izby Obrachunkowej o stanie realizacji zaleceń (przypis 6).
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w poprzednim sprawozdaniu, tylko dwa 
zostały wykonane w pełni, trzy – częścio-
wo, zaś 13 nie wykonano. Przede wszyst-
kim nie zrealizowano zalecenia dotyczące-
go wzrostu produktywności i efektywności 
oraz ograniczenia wydatków na personel 
agencji kontroli ruchu lotniczego Austro 
Control17.

Dyskusja
Zgodnie z międzynarodowymi zalecenia-
mi, najwyższe organy kontroli monitorują 
reakcję jednostek kontrolowanych i innych 
odpowiedzialnych podmiotów w odpo-
wiedzi na sprawozdania z kontroli. Dzia-
łania następcze NOK skupiają się na tym, 
czy jednostka kontrolowana odpowied-
nio odniosła się do poruszonych kwestii, 
w tym do wszelkich szerszych implikacji 
danego zagadnienia. Jeżeli czynności te zo-
staną uznane za niewystarczające lub nie-
zadowalające, może to wymagać kolejnej 
kontroli18.

17 Zivile Flugsicherung; Follow–up–Überprüfung. Bericht des Rechnungshofes, Wien, im November 2020, 
s. 47-52.

18 ISSAI 100 Podstawowe zasady kontroli w sektorze publicznym, pkt 51 [w:] Standardy ISSAI 100 • ISSAI 200 
• ISSAI 300 • ISSAI 400, NIK, Warszawa 2016, s. 23-24; <https://www.nik.gov.pl/plik/id,10934,vp,13279.
pdf>, (dostęp 28.3.2020).

19 Przedmowa prezes M. Kraker do sprawozdania z działalności Izby Obrachunkowej w 2020 r.; Tätigkeitsbe-
richt 2020 des Rechnungshofes Österreich, Wien, im Dezember 2020, s. 3.

20 Zob. <https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/fragen-medien/fragen-medien_3/Nachfrageverfah-
ren-_So_wirkt_der_Rechnungshof.html>, (dostęp 13.4.2022).

Izba Obrachunkowa Austrii działa 
na rzecz realizacji zaleceń. Chodzi nie tylko 
o pomiar wpływu kontroli: analiza przy-
czyn niewykonania zaleceń ułatwia pod-
jęcie merytorycznej dyskusji z minister-
stwami i innymi podmiotami kontrolowa-
nymi oraz ułatwia planowanie przyszłych 
badań19. 

Izba Obrachunkowa Austrii szczegóło-
wo informuje o stanie realizacji zaleceń: 
obok publikowania sprawozdania, o któ-
rym mowa wyżej, od 2019 r. zwiększono 
zakres informacji na ten temat w rocznym 
sprawozdaniu z działalności, zaś od końca 
2021 r. na stronie internetowej Izby (tylko 
w języku niemieckim) są dane o realizacji 
zaleceń, w tym interaktywne wykresy, 
które ułatwiają szybki przegląd sprawoz-
dań z poszczególnych kontroli oraz do-
stęp do informacji według poziomu za-
rządzania20.

Koncepcja, że organ kontroli sprawdza 
wykonanie zaleceń i innych wniosków 

Tabela 3. Sprawozdania z kontroli Izby Obrachunkowej Austrii opublikowane w latach 2019–2021

Rok 2019 2020 2021

Opublikowane sprawozdania z kontroli 69 66 61

W tym: 
z kontroli sprawdzających 17 14 15

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań z działalności Izby Obrachunkowej (przypis 5).
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wysyłając zapytania do jednostek kontro-
lowanych lub prowadząc kontrole spraw-
dzające – nie jest nowa. To, co wyróżnia 
praktykę austriackiego NOK, to zbudo-
wanie powszechnego, stosowanego regu-
larnie od wielu lat trybu zapytania jedno-
stek kontrolowanych, co wzmacnia rozli-
czalność przez stworzenie przejrzystego 
i przewidywalnego mechanizmu oceny: 
każdy kierownik jednostki kontrolowanej 
wie, że rok po przeprowadzeniu kontroli 
zostanie zapytany o wykonanie zaleceń. 
Publiczne informowanie o stanie ich reali-
zacji ułatwia też organizowanie społecz-
nego nacisku.

21 O zwiększeniu realizacji wniosków pokontrolnych mowa m.in. w Strategii Najwyższej Izby Kontroli na lata 
2021–2024, <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/pierwsza-od-18-lat-strategia-nik-2021-2024.html>, 
(dostęp 28.3.2022).

22 EUROSAI opublikowała w 2021 r. raport Follow-up of the implementation of audit recommendations. Best 
practices guide, issued by the project group; <https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/
sites/eurosai/.content/documents/2021-02-03-Final-report-for-EUROSAI.pdf>, (dostęp 20.2.2022).

Najwyższe organy kontroli przywiązują 
coraz większą wagę do wykonania zale-
ceń21 oraz stosują w tym celu różne na-
rzędzia i metody działania. Warto zatem 
zapoznać się z doświadczeniami innych 
NOK22. Praktyka Izby Obrachunkowej Au-
strii wskazuje, że szczegółowe ewidencjo-
nowanie i dokonywanie publicznej oceny 
wdrożenia zaleceń pokontrolnych sprawia, 
iż rośnie ich ranga i stopień realizacji.

dr JACEK MAZUR
em. radca prezesa NIK

Słowa kluczowe: Izba Obrachunkowa Austrii, zalecenia wynikające z kontroli, najwyższe organy 
kontroli, kontrola publiczna, kontrola państwowa
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ABSTRACT:
Informing the Public About Implementation of Audit Recommendations – Practice 
of the Austrian Court of Audit 
The main objective of Supreme Audit Institutions (SAIs) is to contribute to efficient 
operations of the state, and to support citizens in its evaluation. In practice, the effi-
ciency and usefulness of SAIs depend, in the first place, on the extent to which audit 
recommendations are implemented. SAIs other than courts of audit cannot oblige 
their auditees to do so, so they use impactful factors, such as, among other, proper 
selection of audit topics, deep knowledge and experience of auditors, and good com-
munication with other state bodies, citizens and the media. Over the last years, the 
Austrian Court of Audit has developed a system for publicly inform about the extent 
of its recommendations implementation. In his article, the author discusses its func-
tioning, and indicates how it impacts the stage of recommendations implementation. 

JACEK Mazur, PhD, retired advisor to the President of NIK 

Key words: Austrian Court of Audit, audit recommendations, Supreme Audit Institutions, 
public audit, state audit
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Trochę  
historii

Na mocy dekretu wydanego 7 lutego 1919 r.1 działający w Ministerstwie 
Skarbu Urząd Obrachunkowy zastąpiono niezależną od  rządu, podle-
gającą tylko Naczelnikowi Państwa, Najwyższą Izbą Kontroli Państwa 
(NIKP). Artykuł podejmuje próbę przedstawienia przesłanek utworzenia 
Urzędu Obrachunkowego, powołanego 10 sierpnia 1917 r. przez Wydział 
Wykonawczy Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, który stał 
się zalążkiem polskiej kontroli państwowej podczas I wojny światowej. 
Przedstawia także uwarunkowania prawne i geopolityczne odradzającego 
się po rozbiorach państwa oraz przypomina osoby, których wiedza i za-
angażowanie doprowadziły do opracowania założeń kontroli państwowej 
i nowoczesnego w tamtym czasie projektu dekretu o NIKP.

1 Dekret z 7.2.1919 o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa, Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1919 r. nr 14 poz. 183. 

DANUTA BOLIKOWSKA

Najwyższa Izba Kontroli Państwa – pierw-
szy samodzielny najwyższy organ kontroli 

w Polsce niepodległej – powstała 7 lute-
go 1919 r. na podstawie dekretu wydane-
go przez Naczelnika Państwa Józefa Pił-
sudskiego. Jak to się stało, że znalazła się 

Od Urzędu Obrachunkowego 
do Najwyższej Izby Kontroli Państwa

Z dziejów NIK
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wśród najwcześniej powołanych instytucji 
tworzonego od podstaw państwa polskiego, 
po 123 latach zaborów, niespełna trzy mie-
siące po odzyskaniu przez Polaków niepod-
ległości? Przyczyn można poszukiwać za-
równo w tradycjach XIX-wiecznej polskiej 
kontroli państwowej, jak i w dynamicznie 
zmieniającej się w wyniku pierwszej wojny 
światowej sytuacji geopolitycznej w Eu-
ropie, która doprowadziła do powstania 
nowych struktur administracji polskiej 
na odzyskanych po zaborach ziemiach.

Kontrola państwowa w XIX wieku
W wieku XIX na ziemiach będących 
pod zaborami funkcjonowały poprzed-
niczki Najwyższej Izby Kontroli Pań-
stwa – Główna Izba Obrachunkowa 
Księstwa Warszawskiego (GIO, w la-
tach 1808–1815), a następnie Najwyższa 
Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego 
(NIO, utworzona po Kongresie Wiedeń-
skim i działająca w latach 1816–1866)2. 
W wyniku represji po Powstaniu Stycz-
niowym doszło do zniesienia autonomii 
polityczno-administracyjnej Kongresów-
ki, a polskie instytucje były likwidowane 
przez zaborcę rosyjskiego. Po likwidacji 
w 1867 r. ukazem cara Aleksandra II, 
Najwyższa Izba Obrachunkowa została 
wchłonięta przez scentralizowaną ro-
syjską Kontrolę Państwową, mającą sie-
dzibę w Petersburgu, a dla kontynuacji 
sprawowania kontroli na terenach byłego 

2 Szerzej R. Szawłowski: Najwyższe państwowe organy kontroli w Polsce w XIX wieku, Warszawa 1999.
3 D. Bolikowska, W. Robaczyński: Najwyższa Izba Kontroli. Tradycja i współczesność, wyd. II uzupełnione, 

Warszawa 2014, s. 21.
4 R. Szawłowski: Początki kontroli państwowej w Polsce w XX wieku, „Kontrola Państwowa” nr 6/1994, s. 12.
5 R. Szawłowski: Prezesi i wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli Państwa i Najwyższej Izby Kontroli okresu 

II Rzeczypospolitej, „Kontrola Państwowa” nr 1/II/2009, s. 32.

Królestwa Polskiego zostały powołane 
trzy rosyjskie Izby Kontroli (w Warsza-
wie, Lublinie i Łomży). Naczelnym orga-
nem kontroli był rosyjski Centralny Urząd 
Kontroli Państwa na czele z Kontrolerem 
Państwowym, któremu podlegały instan-
cje terenowe, działające pod jednoosobo-
wym zwierzchnictwem swoich kierow-
ników3. Polski najwyższy organ kontroli 
zniknął z terenu zaboru rosyjskiego na pół 
wieku. Ryszard Szawłowski odnotowu-
je, że chociaż „od 1867 r. na poszczegól-
nych ziemiach polskich działały wyłącz-
nie organy kontroli państw zaborczych, 
Polacy dość licznie pracowali w organach 
kontroli państwowej rosyjskiej”4. Zajmo-
wali nieraz wysokie stanowiska nawet 
w centrali, np. Jan Żarnowski, prawnik, 
przepracował w niej prawie czterdzie-
ści lat (do rewolucji październikowej), 
w 1903 r. objął stanowisko Generalnego 
Kontrolera (dyrektora jednego z departa-
mentów), następnie był członkiem Rady 
Kontroli Państwowej w stopniu radcy 
tajnego5. Zabór pruski był objęty wła-
ściwością Izby Obrachunkowej Rzeszy 
Niemieckiej (od 1871 r.), jednak nie było 
w niej reprezentacji Polaków. Natomiast 
w zaborze austriackim Najwyższy Urząd 
Obrachunkowy (z centralą w Wiedniu) 
zatrudniał polskich urzędników, pocho-
dzących m.in. z Galicji. Najwyższym 
z nich rangą był późniejszy wiceprezes 
NIKP Józef Nentwig. Doświadczenia 
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nabyte przez  polskich urzędników 
w pracy w aparacie kontrolnym Rosji i Au-
stro-Węgier okażą się bardzo przydatne 
w projektowaniu organizacji przyszłego 
organu kontroli państwowej w II Rze-
czypospolitej.

Przemiany powojenne
Zmiany sytuacji geopolitycznej na sku-
tek I wojny światowej (1914–1918) 
miały wpływ na odrodzenie się polskiej 
państwowości. Polacy, zamieszkujący 
tereny zajęte przez trzech zaborców: 
Prusy, Rosję i Austro-Węgry, walczy-
li zarówno w siłach zbrojnych państw 
Ententy, jak i w wojskach państw cen-
tralnych. Przywódcy głównych polskich 
obozów politycznych, Józef Piłsudski 
i Roman Dmowski oraz orędownik 
sprawy polskiej na Zachodzie Ignacy 
Jan Paderewski zabiegali o utworze-
nie niezależnego państwa polskiego6. 
W 1914 r. w Galicji powstała tajna Pol-
ska Organizacja Wojskowa podległa Ko-
mendantowi Józefowi Piłsudskiemu, 
który 22 sierpnia, jeszcze jako Komen-
dant Główny Strzelców, podpisał roz-
kaz o powstaniu Naczelnego Komite-
tu Narodowego i Legionów, będących 
odtąd oddzielną formacją, walczącą 
w strukturach Armii Austro-Węgier-
skiej. Skupiły one polskie organizacje 
paramilitarne, m.in. oddziały Związku 
Strzeleckiego, Polskie Drużyny Strze-
leckie, a także sekcje Polskiego Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół”7. 

6 Szerzej D. Bolikowska: Korzenie. 1808–1918, w: Najwyższa Izba Kontroli 1919–2019. Sto lat troski o państwo, Warszawa 2018.
7 A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał: Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 

1918–1989, Warszawa 2014.

Cesarze Niemiec i Austro-Węgier, po-
trzebujący wzmocnienia swych armii re-
krutami z okupowanych ziem, 5 listopada 
1916 r. zapowiedzieli, że z terenu zaboru 
rosyjskiego zostanie utworzone państwo 
polskie. Wkrótce, 6 grudnia 1916 r., po-
wstała Tymczasowa Rada Stanu Królestwa 
Polskiego (TRS), mająca na celu stwo-
rzenie podstaw niezależnego od zabor-
ców polskiego aparatu państwowego, 
w tym przygotowanie konstytucji, sejmu 
ustawodawczego, administracji i skarbo-
wości. TRS działała według regulaminu 
uchwalonego 30 stycznia 1917 r. Organami 
Rady były: Zebranie Ogólne Członków 
Rady, Wydział Wykonawczy, Marszałek 
Koronny, departamenty, komisje przy-
gotowawcze oraz komisarze miejscowi 
(nie powołani wskutek sprzeciwu władz 
okupacyjnych). Obsługę Rady zapewniała 
jej kancelaria. W skład kadry Wydziału 
Wykonawczego (namiastki rządu) we-
szły osobistości, zaangażowane później 
w utworzenie organu kontroli państwo-
wej, m.in. Józef Piłsudski – referent woj-
skowy, Stanisław Dzierzbicki – dyrektor 
Departamentu Skarbu oraz Stanisław Bu-
kowiecki – dyrektor Departamentu Spra-
wiedliwości. Rada zajęła się także kształ-
ceniem korpusu urzędniczego przyszłej 
polskiej administracji publicznej. Do De-
partamentu Sprawiedliwości TRS wszedł 
prawnik z Kongresówki, warszawski ad-
wokat, wiceprezes Banku Polskiego, póź-
niejszy minister sprawiedliwości w okresie 
Rady Regencyjnej – Józef Higersberger 
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(w 1919 r. został pierwszym prezesem 
Najwyższej Izby Kontroli Państwa). 

Dzięki staraniom dyplomatycznym wy-
bitnego polskiego pianisty i męża stanu 
Ignacego Jana Paderewskiego, dążenia 
narodu polskiego do odbudowy zjedno-
czonej i niezależnej Polski wsparł pre-
zydent Stanów Zjednoczonych Amery-
ki Thomas Woodrow Wilson w orędziu 
do Senatu z 22 stycznia 1917 r.: „Zakła-
dam, (…) że mężowie stanu są wszędzie 
zgodni co do tego, że winna istnieć zjed-
noczona, niepodległa i samorządna Pol-
ska, a także – że wszystkim narodom, 
które dotychczas żyły pod władzą wrogich 
im i kierujących złą wolą rządów, winna 
być zagwarantowana wolność życia, reli-
gii oraz społecznego i gospodarczego roz-
woju”8. Dla sprawy polskiej szczególne 
znaczenie miał trzynasty punkt orędzia 
Wilsona: „Należy stworzyć niezawisłe 
państwo polskie, które powinno obejmo-
wać terytoria zamieszkane przez ludność 
bezsprzecznie polską, któremu należy za-
pewnić swobodny i bezpieczny dostęp 
do morza i którego niezawisłość politycz-
ną i gospodarczą oraz integralność tery-
torialną należy zagwarantować paktem 
międzynarodowym” 9.

Odtąd wydarzenia potoczyły się lawi-
nowo. Po rewolucji lutowej 1917 r. nowe 
władze Rosji wyraziły zgodę na utwo-
rzenie niepodległego państwa polskiego 

8 Prezydent Woodrow Wilson w orędziu do Senatu, Waszyngton, 22.1.1917, cyt. za: Księga Stulecia Niepod-
ległości, 1. /1918–1944, Warszawa 2018, s. 9.

9 Tamże, s. 10.
10 Kazimierz Natanson (1853–1935) – prawnik, ekonomista, bankier, członek TRS, filantrop, następca Dzierzbic-

kiego. Stanisław Dzierzbicki (1854–1919) był dyrektorem Departamentu Skarbu TRS do 2.7.1917. Inżynier, 
ziemianin, działacz społeczny, członek TRS, w 1918 r. minister rolnictwa i dóbr państwowych, wicepremier 
w rządzie Jana K. Steczkowskiego. 

z ziem zaboru rosyjskiego w większości 
zamieszkiwanych przez Polaków. W marcu 
1917 r. Roman Dmowski ogłosił memoriał 
w sprawie odbudowy Polski, w czerwcu 
pod dowództwem gen. Józefa Hallera po-
wstała we Francji Armia Polska (od koloru 
mundurów zwana Błękitną), która wal-
czyła z Niemcami na froncie zachodnim. 
6 kwietnia 1917 r. Stany Zjednoczone wy-
powiedziały wojnę Niemcom. 

Tymczasowa Rada Stanu uznała za nie-
zbędne stworzenie koncepcji wyodrębnio-
nego organu kontrolującego finanse. Wy-
dział Wykonawczy, na wniosek Stanisława 
Bukowieckiego, dyrektora Departamentu 
Sprawiedliwości TRS, polecił dyrektoro-
wi Departamentu Skarbu Kazimierzowi 
Natansonowi10 opracowanie założeń utwo-
rzenia przy Departamencie specjalnego 
Wydziału Kontroli, przede wszystkim 
dla zapewnienia mu kontroli celowości 
dokonywanych wydatków.

Urząd Obrachunkowy
Pierwotnie opracowane projekty były 
wzorowane na rosyjskim modelu kontro-
li, choćby z racji kompetencji nabytych 
przez polskich urzędników w strukturach 
rosyjskiej Kontroli Państwa, którzy mieli 
stworzyć koncepcję komórki Departamen-
tu Skarbu kontrolującej całokształt spraw 
finansowych TRS. Założenia organizacyjne 
nowej komórki (początkowo planowanej 
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jako Komisja Obrachunkowa przy Depar-
tamencie Skarbu) w formie „Memoriału 
do projektu Departamentu Skarbu w spra-
wie Komisji Obrachunkowej” opracował 
pod koniec lipca 1917 r. Józef Eysymontt, 
prawnik, wysoki urzędnik Departamentu 
Skarbu TRS (potem Ministerstwa Skarbu). 
Projekt przygotował, odwołując się właśnie 
do rozwiązań funkcjonujących w rosyj-
skiej kontroli państwowej: „W praktyce 
gospodarstwa państwowego przyjętem 
jest, że instytucje kontroli podlegają re-
wizji specjalnego organu, wyłonionego 
ze zwierzchniczych działów centralnych 
tychże instytucji. W Rosji np. kontrola in-
stytucji Ministerium Kontroli Państwo-
wej włożoną była na Komisję Rewizyjną 
przy Ministerium (…)11”. 

Projektując nowy urząd kontrolny, 
Eysymontt odwoływał się także do trady-
cji polskich organów kontroli działających 
w XIX wieku12: „Tworzący się polski urząd 
kontrolujący projektuje się nazwać Komi-
sją Obrachunkową, ze względu iż termin 
„obrachunkowy” był już i dawniej w or-
ganizacji polskiej przyjęty, zaś oddano 
pierwszeństwo nazwaniu urzędu Komi-
sją, a nie Wydziałem, ponieważ w innych 
Departamentach wydziały względnie sa-
modzielne noszą obecnie nazwy Komisji, 
np. Rolnictwa, Handlu, Windykacji strat 
wojennych itp.”. 

W memoriale Eysymontt wskazywał, 
iż projekt uwzględnia dość wąsko upraw-
nienia kontrolne nowej komórki, przewi-
dując jedynie przeprowadzanie kontroli 

11 Archiwum Akt Nowych (AAN), Tymczasowa Rada Stanu, sygn. I/1, nr 10-Protokoły posiedzeń TRS, Protokół  
36. posiedzenia z 27.7.1917, k. 594-596.

12 Głównej Izby Obrachunkowej Księstwa Warszawskiego i Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego.

dokumentów, dowodowej, dokonywanej 
ex post, czyli kontroli następczej. Projekt 
nie zakładał tzw. kontroli uprzedniej, kon-
troli faktycznej czy „niespodziewanych 
i periodycznych rewizji kas”. Uznano 
bowiem, że przy ówczesnej organiza-
cji Tymczasowej Rady Stanu czynności 
te nie są niezbędne. Należy tu jednak 
podkreślić, iż wizją projektodawców 
było, aby w przyszłości, gdy tworzące 
się ministerstwa będą miały szerszy za-
kres działalności, ustanowić „niezależny 
organ Kontroli Państwowej, wyposażony 
w najdalej idące funkcje rewizyjne”. Ey-
symontt postulował, ażeby „po przyjęciu 
przez T. Radę Stanu statutu organizacyj-
nego Komisji Obrachunkowej – stosownie 
opracować regulamin wewnętrzny i prze-
pisy rewizyjne dla Komisji, oraz przepisy 
przychodowania i wydatkowania sum bu-
dżetowych – dla podlegających kontroli 
działów T. Rady Stanu”. 

Tymczasowa Rada Stanu, 10 sierpnia 
1917 r., w celu kontroli finansowej swych 
ośmiu departamentów powołała nie ko-
misję, lecz Urząd Obrachunkowy (UO). 
Nie był to jednak, jak wskazywała nazwa, 
niezależny urząd, lecz wydział podległy 
dyrektorowi Departamentu Skarbu, 
który powoływał do niego urzędników 
na ogólnych zasadach obowiązujących 
w TRS. Urząd mógł się posługiwać pie-
częcią państwową Królestwa Polskiego 
z napisem wokół herbu państwa: „Urząd 
Obrachunkowy przy Departamencie 
Skarbu Tymczasowej Rady Stanu”. Jego 
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kompetencje kontrolne określono w re-
gulaminie13, uchwalonym przez Zebranie 
Ogólne TRS – stał się on, jak twierdzi prof. 
Andrzej Sylwestrzak, podstawą działania 
kontroli w Królestwie Polskim14. Jednym 
z zadań UO było sporządzanie i przedsta-
wianie Radzie opatrzonych opinią spra-
wozdań z wykonania budżetu. Pracami 
urzędu kierował referent Józef Kochanow-
ski15. Działalność Urzędu Obrachunkowe-
go miała wiele cech audytu wewnętrznego, 
a jednocześnie stanowił zalążek zewnętrz-
nej kontroli państwowej, ale ze skrom-
nymi kompetencjami. Na podstawie § 4 
pkt 1 i 2 regulaminu Urząd Obrachun-
kowy miał prowadzić kontrolę „wykony-
wania budżetu przez poszczególne dzia-
ły Tymczasowej Rady Stanu, tj. spraw-
dzenie wpływu dochodów i uiszczenia 
wydatków przez budżet przewidzianych 
oraz zestawienie porównawcze tychże”. 
Oprócz kontroli budżetowej był uprawnio-
ny do wykonywania kontroli szczegółowej 
„dowodów przychodowych i rozchodo-
wych z uwzględnieniem: prawidłowości 
pobrania przychodu w stosunku do same-
go prawa, jak również i do pobranej sumy 
(kryterium legalności) – przy sprawdza-
niu wpływów oraz słuszności wydatku 
(wg R. Szawłowskiego – kryterium celo-
wości), nieprzekroczenia cen rynkowych 
i przyznanych przez budżet kredytów 
(kryterium oszczędności/gospodarno-
ści), jak również zachowania prawnych 

13 Regulamin Urzędu Obrachunkowego przy Departamencie Skarbu z 10.8.1917, w: AAN, Tymczasowa Rada 
Stanu, nr 36, Prace departamentów i biur Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego wykonane lub przy-
gotowane przez czas jej istnienia, tj. od dnia 15 stycznia do 1 września 1917 r., zał. 56, k. 101.

14 A. Sylwestrzak: Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 1997, s. 35. 
15 Od sierpnia 1917 r. do lutego 1919 r., następnie został radcą w NIKP. Józef Kochanowski wcześniej praco-

wał w firmie prywatnej, potem w Banku Handlowym w Warszawie i Paryżu.

przepisów obowiązujących (stemplowych 
i innych), oraz stwierdzenia tytułu praw-
nego odbiorcy pieniędzy – przy sprawdza-
niu wydatkowania sum budżetowych”. 
Ponadto, zgodnie z § 4 pkt 3 regulami-
nu, do zadań Urzędu Obrachunkowe-
go należało przygotowanie „(układanie) 
i przedstawianie Tymczasowej Radzie 
Stanu sprawozdań z wykonania budże-
tu, opatrzonych opinią urzędu”. Regula-
min w § 5 zobowiązywał wszystkie działy 
Tymczasowej Rady Stanu do składania 
Urzędowi Obrachunkowemu do kontroli 
szczegółowych dowodów przychodowych 
i rozchodowych za miesiąc ubiegły (naj-
później 25 każdego miesiąca). W § 6 regu-
laminu nadano UO kompetencje do po-
bierania wyjaśnień: „W razie gdyby Urząd 
uznał przedstawione do kontroli dowody 
za niedostateczne, uprawniony jest żądać 
odpowiednich dopełnień lub wyjaśnień”. 
Po stwierdzeniu zasadności wpływów 
i wydatków w stosunku do wysokości 
oraz prawidłowości wypłaty i celowego 
użycia sum, Urząd Obrachunkowy był zo-
bowiązany, na podstawie § 8 regulaminu, 
do przedstawiania Tymczasowej Radzie 
Stanu – za pośrednictwem Departamentu 
Skarbu – wniosku o udzielenie absoluto-
rium skontrolowanym działom za pod-
dany kontroli miesięczny okres. W razie 
stwierdzenia nieprawidłowości UO miał 
obowiązek informować o nich – za pośred-
nictwem dyrektora Departamentu Skarbu 
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– Wydział Wykonawczy TRS (§ 9 regu-
laminu). Zgromadzone dowody po skon-
trolowaniu były przechowywane w archi-
wum urzędu (§ 10 regulaminu). Regu-
lamin przewidywał w § 11 także formę 
nadzoru nad Urzędem Obrachunkowym 
– jego czynności i dokumenty podlegały 
kontroli tzw. specjalnej delegacji Depar-
tamentu Skarbu.

W lipcu 1917 r. Tymczasowa Rada Stanu 
uchwaliła projekt tymczasowej organizacji 
polskich naczelnych władz państwowych, 
w którym zarezerwowała dla siebie upraw-
nienie do powołania regenta. Po „kryzysie 
przysięgowym” i internowaniu legionistów 
polskich w Magdeburgu, TRS 30 sierpnia 
1917 r. rozwiązała się i wyznaczyła Radę 
Regencyjną16. Na ostatnim posiedzeniu 
postanowiła poprosić prof. Jerzego Mi-
chalskiego17 (późniejszego ministra skarbu) 
z Krakowa i urzędników skarbowych z Ga-
licji o rozpoczęcie prac nad stworzeniem 
modelu organizacji skarbowości w odra-
dzającej się Polsce. 

Prof. Michalski wkrótce przybył do War-
szawy i utworzył Biuro dla Organizacji 
Skarbowości, które zaczęło działać 1 paź-
dziernika 1917 r. Jako kierujący biurem, 
Michalski zaprosił do współpracy kwiat 
ówczesnej palestry: wybitnych prawni-
ków, legislatorów, notariuszy oraz urzęd-
ników skarbowych zarówno z zaboru 

16 Po aresztowaniu J. Piłsudskiego, który do 2.7.1917 był członkiem TRS oraz w wyniku tzw. kryzysu przysię-
gowego w Legionach Polskich Tymczasowa Rada Stanu rozwiązała się, wysunąwszy uprzednio kandydatury 
do Rady Regencyjnej; na czele Tymczasowej Rady Stanu stał W. Niemojowski; źródło:   
<https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Tymczasowa-Rada-Stanu;3990477.html>, (dostęp 3.2.2022).

17 Jerzy Michalski (1870–1956) – ekonomista, docent w katedrze skarbowości Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
profesor Politechniki Lwowskiej, dyrektor naczelny Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii we Lwo-
wie, minister skarbu w dwóch gabinetach Antoniego Ponikowskiego.

18 R. Szawłowski: Najwyższe państwowe organy kontroli II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004, s. 53, 68-69.

austriackiego, jak i rosyjskiego. Należy 
tu przypomnieć nazwiska współtwórców 
wielu ówczesnych projektów legislacyj-
nych, m.in. projektów dekretu i ustaw 
o kontroli państwowej. Z Wiednia i te-
renów zaboru austriackiego przybyli: dr 
Lubomir Wyszatycki, dr Włodzimierz 
Kraus, dr Achilles Rosenkranz, Herman 
Wiesenberg, z zaboru rosyjskiego – Bole-
sław Markowski, Konstanty Sienkiewicz 
i Lucjan Lubowidzki18. Z biurem aktyw-
nie współpracował wspomniany już Józef 
Eysymontt, zastępca dyrektora Departa-
mentu Skarbu TRS Kazimierza Natanso-
na. Biuro prowadziło prace legislacyjne 
nad projektem ustawy o kontroli pań-
stwowej. Zaczęto od analiz zagranicznych 
uregulowań, w tym prawa budżetowego, 
w celu pozyskania materiałów nawiązano 
współpracę z Ministerstwami Finansów 
w Karlsruhe i w Darmstat. Projektowana 
ustawa miała opierać się na wynikach ana-
lizy porównawczej ośmiu ustawodawstw 
zagranicznych: Prus, Austrii, Hesji, Ba-
denii, Francji, Belgii i Włoch oraz Rosji. 
Analizę dotyczącą systemów kontroli fi-
nansów w tych państwach zaprezentował 
Eysymontt w jednym z wykładów, opu-
blikowanych w 1918 r. 

Tymczasem, wraz z rozpoczęciem 
27 października 1917 r. działalności 
przez Radę Regencyjną – trzyosobową 
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władzę państwową w Królestwie Pol-
skim nominowaną przez okupantów19 
– kompetencje Urzędu Obrachunkowe-
go uległy rozszerzeniu, a jego urzędnicy 
mogli przeprowadzać kontrole finanso-
we, zgodności stanu kasy danej instytucji 
oraz badać prawidłowość prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. Były to te rodzaje 
badań, które weszły do standardów kon-
troli państwowej. 

Oto jak prowadził czynności kontrolne 
Urząd Obrachunkowy: „Po uprzednim 
uporządkowaniu wszystkie dowody ka-
sowe wraz z załącznikami za cały okres 
ubiegły zostały poddane wszechstronne-
mu zbadaniu. Obok niewielu omyłek ra-
chunkowych, zostały ujawnione dość liczne 
niedokładności formalne. W celu uniknię-
cia ich na przyszłość została opracowana, 
rozesłana w końcu września wszystkim 
departamentom, szczegółowa instrukcja. 
Dla udzielenia wyjaśnień i wskazówek 
w manipulacjach rachunkowych Urząd 
Obrachunkowy miał cały szereg konfe-
rencji z referentami poszczególnych de-
partamentów. Jednocześnie były opraco-
wane schematy rachunkowe i specjalne. 
Nadsyłane przez Departamenty dowody 
kasowe były sprawdzane i przesyłane do za-
księgowania Departamentowi Skarbu. Re-
wizja ksiąg buchalteryjnych D-tu Skarbu, 
które obejmują rachunkowość wszystkich 

19 Do Rady zostali powołani: arcybiskup A. Kakowski, książę Z. Lubomirski oraz ziemianin J. Ostrowski. Sze-
rzej o Radzie Z. J. Winnicki: Rada Regencyjna Królestwa Polskiego (1917–1918), Wrocław 2017.

20 Sprawozdanie Departamentu Skarbu Rady Regencyjnej za listopad 1917 r. [w:] R. Szawłowski: Najwyższe 
państwowe organy…, op.cit., s. 48–49.

21 Rząd ten istniał od 7.12.1917 do 27.2.1918. W sumie Rada Regencyjna powołała pięć gabinetów.
22 Dz.U. z 1918 r. nr 1 poz. 1.
23 Pracowała w NIKP od lipca 1919 r. do czerwca 1920 r., stamtąd odeszła na bardziej intratną posadę w sek-

torze prywatnym. Zachowała się jej teczka personalna w AAN. Por.: R. Szawłowski, op. cit., s. 52. 

departamentów, została dokonana ostatnio 
w końcu października i wykazała zgodność 
książek z dowodami”20.

Wkrótce (w grudniu 1917 r.) Rada Re-
gencyjna powołała pierwszy rząd Króle-
stwa Polskiego, pod kierownictwem Pre-
zydenta Ministrów Jana Kucharzewskie-
go21, a 3 stycznia 1918 r. wydała dekret 
o tymczasowej organizacji Władz Naczel-
nych w Królestwie Polskim22. Sytuował on 
Prezydenta Ministrów, Radę Ministrów 
oraz samych Ministrów w organach władzy 
wykonawczej. Wraz z przejmowaniem ko-
lejnych sfer działań państwa, w tym sądow-
nictwa i szkolnictwa, dawne departamenty 
Rady Regencyjnej zostały przekształcone 
w ministerstwa. Natomiast Urząd Ob-
rachunkowy, nadal kierowany przez na-
czelnika Józefa Kochanowskiego, wszedł 
w skład Ministerstwa Skarbu i poszerzył 
kompetencje oraz swój zasób kadrowy, 
m.in. została tam zatrudniona pierwsza 
polska kontrolerka – Jadwiga Marusieńska 
(po utworzeniu Najwyższej Izbie Kontroli 
Państwa aplikowała do jej prezesa o przy-
jęcie i tam pracowała przez rok)23. Mini-
strem Skarbu został Jan Kanty Steczkow-
ski, który następnie został Prezydentem 
Ministrów kolejnego rządu powołanego 
przez Radę Regencyjną. 

W 1918 r. Józef Eysymontt zorganizo-
wał dla urzędników nowego Ministerstwa 
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Skarbu kursy skarbowości państwowej. 
Wykłady spisał i wydał w broszurze zaty-
tułowanej „Zasady kontroli państwowej”, 
które stały się podstawą tworzenia me-
todyki kontroli państwowej i pierwszym 
podręcznikiem kontrolera: „Konieczność 
kontroli w ogóle uznaną być musi nie tylko 
w związkach gospodarczych, politycznych 
i społecznych, lecz takoż i w każdem po-
jedyńczem gospodarstwie prywatnem. 
'Pańskie oko konia tuczy', mówi staro-
polskie przysłowie, czyli że tylko własny 
wgląd we wszystkie szczegóły gospodarki 
– może dać wyniki zadawalniające. Jeże-
li w pojedyńczem prywatnem gospodar-
stwie niezbędność kontroli uznaną być 
musi, to tem bardziej kontrola konieczną 
jest w tak obszernem i złożonem gospo-
darstwie, jakiem jest gospodarstwo pań-
stwowe. Jednak funkcjonowanie kontroli 
państwowej uzależnionem jest od zapro-
wadzenia w państwie gospodarstwa, z ra-
mienia władz zwierzchniczych na budżecie 
opartego”24.

Eysymontt zwracał uwagę nie tylko 
na samą potrzebę utworzenia kontro-
li państwowej, ale podkreślał znacze-
nie jej niezależności od władz. Uznając, 
że działalność kontroli państwowej za-
czyna się od chwili zatwierdzenia i roz-
poczęcia realizacji budżetu państwa, 
a kończy się w momencie zamknięcia 
budżetu, uchwalanego prawem, postu-
lował model powiązania kontroli z wła-
dzą ustawodawczą, całkowicie niezależnej 

24 J. Eysymontt: Wykład I, [w:] Zasady kontroli państwowej. Cykl wykładów wygłoszonych w 1918 r. przez 
J. Eysymontta na kursach skarbowości państwowej, zorganizowanych przez Królewsko-Polskie Ministerstwo 
Skarbu, Warszawa 1918, przedruk w „Kontrola Państwowa” nr 1/1999, s. 41-63.

25 Tamże, Wykład II, s. 48.

od władzy wykonującej budżet: „(…) 
kontrola państwowa, która od początku 
do końca baczy, aby prawo to ściśle zostało 
wykonane – jest przez to samo organem 
bezpośrednim tej władzy, która budżet 
uchwaliła, tj. władzy prawodawczej (ko-
rony lub parlamentu), wobec czego zależ-
ność kontroli państwowej od rządu stałaby 
w sprzeczności z samą ideą przewodnią 
kontroli”. Aby kontrola państwowa mogła 
realizować swe zadania i cele, „winna być 
zupełnie samodzielną, niezależną od pod-
dawanych kontroli organów i instytucji, 
musi być instytucją, stojącą poza resz-
tą instytucji państwowych, aby działal-
ność jej krytyczna nie była krępowaną 
przez żadne wpływy uboczne”25. Eysy-
montt postulował nadanie przyszłemu 
organowi kontroli szerokich uprawnień, 
m.in. prawa do żądania od instytucji kon-
trolowanych, aby przedstawiały one wy-
jaśnienia, rachunki i dowody, usprawiedli-
wiające ich działania i decyzje gospodar-
cze. Jego koncepcja została wykorzystana 
podczas formułowania projektu dekretu 
ustanawiającego organ kontroli zewnętrz-
nej (NIKP).

Po odzyskaniu niepodległości
Rada Regencyjna, 7 października 1918 r., 
ogłosiła odezwę „Do Narodu Polskiego”. 
Proklamowała w niej niepodległość Pol-
ski. W tym czasie członkowie Rady roz-
poczęli działania zmierzające do przeka-
zania władzy tworzącemu się kolejnemu 
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rządowi. W Warszawie z ramienia Rady 
Regencyjnej Józef Świeżyński utworzył 
23 października 1918 r. nowy (czwarty 
już) gabinet, w którym obok przedstawi-
cieli Królestwa Polskiego mieli zasiadać 
reprezentanci innych dzielnic kraju. Tekę 
ministra skarbu Świeżyński zaproponował 
przedstawicielowi Wielkopolski – Józefowi 
Englichowi. 30 października 1918 r. En-
glich przybył do Warszawy, przyjął tekę 
i objął funkcję ministra skarbu26. Gabi-
net ten przetrwał zaledwie do 4 listopada 
1918 r. Po nim powstała Rada Kierowników 
Ministerstw jako prowizorium rządowe 
kierowane przez Władysława Wróblew-
skiego, miała charakter rządu tymczaso-
wego. Kierownikiem Ministerstwa Skarbu 
został Franciszek Jossé27. 

Sytuacja polityczna w kraju zmieniała 
się bardzo dynamicznie. W wyzwolonym 
od okupacji austriackiej Lublinie 7 listo-
pada 1918 r. powstał Tymczasowy Rząd 
Ludowy Republiki Polskiej, utworzony 
przez lewicę niepodległościową (PPS, 
wspieraną przez POW), pod kierownic-
twem Ignacego Daszyńskiego. 11 listopada 
1918 r. Rada Regencyjna przekazała bryga-
dierowi Józefowi Piłsudskiemu, przybyłe-
mu do Warszawy z więzienia w Magdebur-
gu, władzę wojskową i naczelne dowódz-
two nad Polską Siłą Zbrojną, a 14 listopada 
– także pełnię władzy cywilnej. Sama Rada 
ustanowiła urząd Tymczasowego Naczelni-
ka Państwa, do czasu zwołania Sejmu Usta-
wodawczego i rozwiązała się. W tym czasie 

26 Z. Landau: Minister Skarbu Józef Englich (próba biografii), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. 34, 
nr 1/1979, s. 37-53.

27 Z. J. Winnicki, op. cit., s. 125-127.
28 Dz.U. z 1918 r. nr 18 poz. 46.

przygotowano projekt dekretu o ordynacji 
wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, 
który Naczelnik Państwa podpisał 28 li-
stopada 1918 r.28

Warunki powojenne, w których formo-
wało się młode państwo polskie, były nad-
zwyczaj trudne. Należy pamiętać, że na ob-
szarach porozbiorowych działały trzy różne 
systemy administracyjne, obowiązywały 
trzy kodeksy karne, różne przepisy po-
datkowe, różne prawa handlowe, spad-
kowe, małżeńskie. W obiegu funkcjono-
wały cztery waluty (korona austriacka, 
marka niemiecka, ruble rosyjskie i marka 
polska), należało przeprowadzić reformę 
monetarną i najpierw zasilić, a następnie 
ustabilizować w czasie szalejącej inflacji 
finanse publiczne.

Kolejny nowy rząd socjalistycznego pre-
miera Jędrzeja Moraczewskiego (konty-
nuujący prace prowizorium Wróblewskie-
go) został powołany 17 listopada 1918 r. 
przez Józefa Piłsudskiego i także działał 
dość krótko, do 16 stycznia 1919 r. Szybko 
zmieniające się rządy pracowały jednak in-
tensywnie nad zorganizowaniem odradza-
jącego się aparatu państwowego. Powoły-
wane były nowe ministerstwa, urzędy, in-
stytucje i służby, m.in. zostały utworzone: 
Milicja Ludowa (5 grudnia 1918 r.), Polska 
Krajowa Kasa Pożyczkowa (7 grudnia), 
Kancelaria cywilna Naczelnika Państwa 
(11 grudnia), Urząd Patentowy (13 grud-
nia), Straż Graniczna (18 grudnia), Ko-
misje Ziemskie Okręgowe (22 grudnia). 
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W kraju walczącym o ustalenie gra-
nic obowiązywał stan wyjątkowy, wpro-
wadzony dekretem Naczelnika Państwa 
2 stycznia 1919 r.29. Nie przeszkodził on 
w tworzeniu niezbędnych struktur admi-
nistracyjnych w państwie, m.in. 3 stycz-
nia 2019 r. został wydany dekret tymcza-
sowy o urządzeniu i działalności inspekcji 
pracy, 9 stycznia – dekret o organizacji 
policji komunalnej, 11 stycznia utworzono 
Państwową Radę Aprowizacji oraz Urząd 
do walki z lichwą i spekulacją przy Mi-
nisterstwie Aprowizacji, 16 stycznia 
– urzędy ochrony lasów oraz Minister-
stwo Robót Publicznych, a 31 stycznia 
– Główny Urząd Likwidacyjny.

Przełom lat 1918/1919 przyniósł Polsce 
ważne rozstrzygnięcia systemowe. „Skute - 
czne Powstanie Wielkopolskie, starcia 
zbrojne na wschodzie i południu – prze-
sądzają o części polskich terytoriów. Powo-
łanie rządu Ignacego Jana Paderewskiego 
osłabia wewnętrzne spory ideologiczne. 
Wybory do Sejmu Ustawodawczego (po 
raz pierwszy z udziałem kobiet) i pierwsze 
jego posiedzenia dają nadzieję na opano-
wanie chaosu w kraju, boleśnie odczu-
wającym skutki minionej wojny”30. Ga-
binet Paderewskiego został utworzony 
16 stycznia 1919 r. przez Józefa Piłsud-
skiego, po ustąpieniu rządu Jędrzeja Mora-
czewskiego i funkcjonował prawie cały rok 
– do 9 grudnia 1919 r. Tekę Ministra Skar-
bu objął w nim ponownie Józef Englich. 
Rada Ministrów systematycznie uchwalała 
kolejne projekty dekretów tworzących 
polskie instytucje, m.in. Prokuratorię 

29 Dekret o wprowadzeniu stanu wyjątkowego (Dz. Pr. PP z 1919 r. nr 1 poz. 7, ze zm.).
30 Księga Stulecia Niepodległości, 1./1918–1944, Warszawa 2018, s. 40.

Generalną, samorząd miejski, Pocztową 
Kasę Oszczędności. Stopniowo regulowa-
no kolejne sfery funkcjonowania państwa.

Utworzenie NIKP
Jak doszło do utworzenia przez Radę Mini-
strów Rzeczypospolitej Polskiej (pod kie-
runkiem Prezydenta Ministrów Ignacego 
J. Paderewskiego) – w miejsce Urzędu Ob-
rachunkowego – całkiem nowej instytucji, 
ukierunkowanej na przeprowadzanie ze-
wnętrznej kontroli finansów publicznych? 
W sytuacji przejmowania przez młode pań-
stwo terenów od państw zaborczych i usta-
nawiania administracji polskiej, w tym no-
wych ministerstw, instytucji bankowych, 
pożyczkowych, administracji specjalnej, 
rządowej i samorządowej, służb wewnętrz-
nych, lasów państwowych, kolei żelaznej, 
poczt, majątków i przedsiębiorstw – nie-
zbędne stało się jak najszybsze powołanie 
wyodrębnionej i wyspecjalizowanej insty-
tucji pilnującej prawidłowego gospodaro-
wania finansami publicznymi. 

Kulisy jej powołania naświetla nam do-
kument przechowywany w Archiwum 
Akt Nowych pn. „Motywy do projek-
tu dekretu o Najwyższej Izbie Kontro-
li”, który został załączony do Proto-
kołu 27. posiedzenia Rady Ministrów 
RP, odbywającego się 3 lutego 1919 r. 
– a więc na cztery dni przed podpisa-
niem dekretu. Jak uznała Rada Mini-
strów: „ścisła i wszechstronna kontro-
la dochodów oraz wydatków koniecz-
ną jest we wszystkich gospodarstwach 
publicznych, przede wszystkiem 
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zaś w gospodarstwach państw znajdu-
jących się, jak polskie, w pierwszej fazie 
rozwoju. Dotychczas kontrolę wydat-
ków i dochodów państwowych wyko-
nuje Urząd Obrachunkowy przy Mini-
sterstwie Skarbu. Szczupły personel, 
którym urząd ten na razie rozporządza, 
przede wszystkiem zaś okoliczność, 
że nie jest on organem niezawisłym, 
uniemożliwiają racjonalne przeprowa-
dzenie kontroli i powodują trudności 
w stosunku do różnych ministerstw”31. 

Tak więc to konieczność objęcia kon-
trolą wydatków i dochodów tworzonych 
nowych podmiotów państwowych, a nade 
wszystko niemożność prowadzenia nie-
zależnej kontroli pozostałych resortów 
przez podlegającą ministrowi skarbu małą 
komórkę kontrolną o wąskich kompeten-
cjach – stały się asumptem do wyodręb-
nienia niezależnego od rządu organu słu-
żącego do kontrolowania wydatków mini-
sterialnych. Utworzenie – tak jak w innych 
państwach Europy – organu kontroli, nie-
zawisłego od władz centralnych i im rów-
norzędnego, wyposażonego w daleko idące 
prawa wszechstronnego badania gospo-
darki państwowej stało się kwestią na-
glącą. Eysymontt na podstawie analizy 
systemów kontroli funkcjonujących w An-
glii, Austrii, Belgii, Francji, Królestwie 
Polskim, Prusach, Rosji i we Włoszech, 
postulował w opracowanym przez siebie 
modelu kontroli państwowej ustanowie-
nie systemu parlamentarnego organizacji 

31 AAN, Protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP, t. V, Motywy do projektu dekretu o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa, k. 566.
32 A. Sylwestrzak: Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006, s. 38. Por.: A. Sylwe-

strzak, Najwyższa Izba Kontroli, s. 36.
33 AAN, Protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP, t. V, Motywy do projektu dekretu o Najwyższej Izbie Kontroli 

Państwa, k. 566.

kontroli państwowej, tj. ścisłego i stałego 
jej powiązania z ustawodawcą uchwala-
jącym prawo budżetowe, a zapewnienia 
niezależności od rządu i niezawisłości sę-
dziowskiej. 

Profesor Andrzej Sylwestrzak w obu 
monografiach poświęconych Najwyższej 
Izby Kontroli wskazuje, jaki model został 
przyjęty przez twórców dekretu o NIKP: 
„U podstaw ustrojowej koncepcji NIKP 
legły wzorce kontroli z Rosji po reorga-
nizacji z 1905 r., jednak bez możliwości 
orzekania o odszkodowaniach. Podkre-
ślić należy dążenie do wyposażenia NIKP 
w uprawnienia gwarantujące prowadzenie 
kontroli finansów publicznych”32.

Do lutego 1919 r. za podstawę prawną 
działalności kontrolnej Urzędu Obra-
chunkowego przy Departamencie Skar-
bu TRS (a potem Ministerstwie Skarbu) 
służył jego regulamin i stał się on punk-
tem wyjścia do opracowania projektu 
dekretu o Najwyższej Izbie Kontroli Pań-
stwa, który szedł o wiele dalej: likwidu-
jąc Urząd Obrachunkowy (de facto speł-
niający zadania kontroli wewnętrznej), 
ustanawiał organ kontroli zewnętrznej, 
mający szerokie kompetencje do „wyko-
nywania wszechstronnej kontroli wstęp-
nej, zstępnej i faktycznej, a to gospodar-
ki państwa, prowadzonej przez władze 
i urzędy cywilne i wojskowe, tudzież 
określonych bliżej w projekcie zakładów, 
instytucji, związków samorządowych 
i większych miast”33. Wszelkie władze 
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i urzędy państwowe, nie tylko cywilne, 
ale i wojskowe, oraz instytucje, zakłady, 
fundacje i fundusze, jednostki samorzą-
dowe i miasta – były zobowiązane sto-
sować się do zarządzeń Najwyższej Izby 
Kontroli Państwa, a jej kontroli podlegały 
wszystkie ich rachunki, a także rachunki 
tych niepaństwowych instytucji, zakła-
dów i fundacji, które otrzymywały dota-
cje ze Skarbu Państwa lub których admi-
nistracja była prowadzona pod gwarancją 
Skarbu Państwa. Zarysowuje się tu wy-
raźnie dążenie autorów projektu dekretu 
do objęcia kontrolą całości administracji 
i gospodarki państwa, zgodnie z koncep-
cją kontroli państwowej przedstawio-
ną w 1918 r. przez Józefa Eysymontta, 
który podkreślał: „Kontroli podlegać 
winny wszystkie instytucje państwowe, 
społeczne i prywatne o charakterze pań-
stwowym lub społecznym. Żadne fundu-
sze państwowe spod kontroli wyjęte być 
nie mogą; fundusze dyspozycyjne i tajne 
dopuszczone być nie mogą. Nie podlega 
kontroli jedynie lista cywilna panującego 
lub naczelnika państwa”34.

Rada Ministrów, obradująca 3 lutego 
1919 r. pod przewodnictwem premie-
ra Ignacego Jana Paderewskiego uzna-
ła, że w aktualnej sytuacji politycznej 
najlepszym modelem, zapewniają-
cym niezależność kontroli od rządu, 

34 J. Eysymontt, op. cit., s. 61.
35 Postulowane przez Eysymontta ściślejsze powiązanie NIK z parlamentem częściowo zmaterializowało się 

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17.3.1921, m.in. przez ujęcie w art. 4 zapisu: „Do kontroli całej ad-
ministracji państwowej pod względem finansowym, badania zamknięć rachunków Państwa, przedstawiania 
corocznie Sejmowi wniosku o udzieleniu lub odmówieniu Rządowi absolutorium – jest powołana Najwyższa 
Izba Kontroli. (…) Prezes Najwyższej Izby Kontroli (…) jest za sprawowanie swego urzędu i za podległych 
mu urzędników odpowiedzialny bezpośrednio przez Sejmem” (Dz.U. z 1921 r. poz. 267).

36 AAN, Protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP, t. V, Motywy do projektu dekretu o Najwyższej Izbie Kontroli 
Państwa, k. 566.

ale jednocześnie mającą nad sobą „wła-
dzę najwyższą państwa” – będzie organ 
podległy bezpośrednio władzy najwyż-
szej, tj. Naczelnikowi Państwa35. Propo-
nowana nazwa tego organu wywodziła 
się od jego kardynalnego zadania: „Naj-
wyższa Izba Kontroli Państwa”. Jak uza-
sadniano w motywach do przedłożone-
go Radzie Ministrów projektu dekretu, 
„(…) wobec wielkiego zakresu działania 
NIKP, dla zabezpieczenia dokładnego 
i ścisłego wykonywania kontroli projekt 
przewiduje też utworzenie podległych 
tej Izbie izb Kontroli Państwa. Liczbę 
i siedziby tych izb, których kreowanie 
następować może kolejno – w miarę po-
trzeby oznaczy rozporządzenie Prezesa 
NIKP, wydane w porozumieniu z Pre-
zydentem Ministrów”36. 

Rada Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej, 3 lutego 1919 r., uchwaliła 
dekret o utworzeniu izby kontrolnej 
oraz projekt budżetu nowej instytucji 
– Najwyższej Izby Kontroli Państwa 
– na okres od 1 marca do 30 czerwca 
1919 r. Przewidziano w nim wydatki 
na personel etatowy i nieetatowy oraz 
umundurowanie urzędników, prace 
organizacyjne, wynajęcie lokalu i jego 
urządzenie, koszty podróży i diety, wy-
dawnictwa oraz rezerwę na inne nie-
zbędne wydatki (łącznie zaplanowano 
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kwotę 729,8 tys. marek). Projekt de-
kretu, sygnowany przez Prezydenta Mi-
nistrów Ignacego Jana Paderewskiego 
oraz przez Ministra Skarbu Józefa En-
glicha, skierowano do Naczelnika Pań-
stwa Józefa Piłsudskiego, który złożył 
pod nim swój podpis 7 lutego 1919 r. 
I tak oto Urząd Obrachunkowy Mi-
nisterstwa Skarbu został zlikwidowa-
ny, a w jego miejsce powstał pierwszy 
w odrodzonej Polsce organ kontroli 

państwowej – Najwyższa Izba Kon-
troli Państwa.

DANUTA BOLIKOWSKA
główny specjalista kontroli państwowej 
w Departamencie Strategii NIK,
zastępca przewodniczącego 
Zespołu ds. Historii i Upamiętnienia 
w Najwyższej Izbie Kontroli

Słowa kluczowe: Urząd Obrachunkowy, Tymczasowa Rada Stanu, Rada Regencyjna, Ministerstwo 
Skarbu, Najwyższa Izba Kontroli Państwa, kontrola państwowa, Jerzy Michalski, Józef Eysymontt

Bibliografia:
1. Bolikowska D., Robaczyński W.: Najwyższa Izba Kontroli. Tradycja i współczesność,  

wyd. II uzupełnione, Warszawa 2014.
2. Bolikowska D.: Korzenie. 1808–1918, [w:] Najwyższa Izba Kontroli 1918–2019. Sto lat troski 

o państwo, pod red. D. Bolikowskiej, Warszawa 2018.
3. Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F.: Od niepodległości do niepodległości. 

Historia Polski 1918–1989, Warszawa 2014.
4. Eysymontt J.: Zasady kontroli państwowej. Cykl wykładów wygłoszonych w 1918 r. przez 

J. Eysymontta na kursach skarbowości państwowej, zorganizowanych przez Królewsko-Pol-
skie Ministerstwo Skarbu, Warszawa 1918, przedruk [w:] „Kontrola Państwowa” nr 1/1999.

5. Landau Z.: Minister Skarbu Józef Englich (próba biografii), „Śląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka”, t. 34, nr 1/1979.

6. Księga Stulecia Niepodległości, 1. /1918-1944, Warszawa 2018.
7. Sylwestrzak A.: Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 1997.  
8. Sylwestrzak A.: Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa 2006.
9. Szawłowski R.: Najwyższe państwowe organy kontroli w Polsce w XIX wieku, Warszawa 1999.
10. Szawłowski R.: Najwyższe państwowe organy kontroli II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.
11. Szawłowski R.: Początki kontroli państwowej w Polsce w XX wieku, „Kontrola Państwowa” 

nr 6/1994.
12. Szawłowski R.: Prezesi i wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli Państwa i Najwyższej Izby 

Kontroli okresu II Rzeczypospolitej, „Kontrola Państwowa” nr 1/II/2009.
13. Winnicki Z. J.: Rada Regencyjna Królestwa Polskiego (1917–1918), Wrocław 2017.



Nr 2/marzec-kwiecień/2022 187 

Od Urzędu Obrachunkowego do Najwyższej Izby Kontroli Państwa   trochę historii

ABSTRACT
From the Office of Accounts to the Supreme Office of State Audit – NIK’s History 
On the basis of the decree of 7 February 1919 by the Head of State, the Office of 
Accounts that operated from August 1917 to February 1919 at the Ministry of Treasury 
was replaced with the body independent of the government, and subordinate only 
to the Head of State – the Supreme Office of State Audit (NIKP). The article is an 
attempt to present the premises for establishing the foundations of Polish state au-
diting during the First World War – the Office of Accounts, created on 10 August 
1917 by the Executive Department of the Temporary State Council of the Kingdom 
of Poland. The Office of Accounts, being less frequent in historiography, has been di-
scussed in more detail in the article. The author also presents, from the perspective 
of a state audit historian, legal and geopolitical conditions of the Polish state that was 
being re-established after the years of partitions, and she reminds of the persons whose 
knowledge and involvement led to the development of state audit assumptions, and 
the draft decree on the NIKP, which was a modern document at the time. 

Danuta Bolikowska, senior public audit expert, Department of Strategy, Deputy Chair 
of the Team for History and Remembrance of the Supreme Audit Office

Key words: Office of Accounts, Temporary State Council, Reagent Council, Ministry of Treasury, 
Supreme Office of State Audit, state audit, Jerzy Michalski, Józef Eysymontt
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Z życia NIK 

ZAWIESZONE RELACJE Z NOK ROSJI I BIAŁORUSI

Wyrażając sprzeciw wobec inwazji Rosji na Ukrainę wiele najwyższych organów kontro-
li (NOK), zrzeszonych w Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kon-
troli (INTOSAI), zawiesiło relacje z Izbą Obrachunkową Federacji Rosyjskiej. Zarząd 
EUROSAI, organizacji skupiającej europejskie NOK, zdecydował o tym 3 marca 2022 r., 
rezygnując ze współpracy także z Komitetem Kontroli Państwowej Białorusi. 

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne, który prze-
wodniczy Komitetowi Kontaktowemu NOK Unii Europejskiej, potępił agresję na Ukrainę 
11 marca 2022 r. i poinformował, że członkowie Komitetu zdecydowali się wstrzymać 
od wszelkiej współpracy z najwyższymi organami kontroli Rosji i Białorusi.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś (zasiadający w zarządach INTOSAI 
i EUROSAI) już 1 marca 2022 r. zaapelował do Międzynarodowej Organizacji Najwyż-
szych Organów Kontroli o zakończenie współdziałania z Izbą Obrachunkową Federacji 
Rosyjskiej, która w chwili wybuchu wojny pełniła funkcję jej przewodniczącego. W liście 
skierowanym do Zarządu INTOSAI prezes NIK napisał, że Rosja wywołaną przez siebie 
wojną demonstruje pogardę dla wartości będących fundamentem INTOSAI i EURO-
SAI. W pismach przesłanych kierownictwu obu organizacji zwrócił uwagę na potrzebę 
energicznego działania na rzecz wykluczenia autorytarnej Rosji z tych gremiów. Zwra-
cając się do Zarządu EUROSAI podkreślił, jak ważne, aby zbrodniczego reżimu, który 
rządzi w tym kraju, nie utożsamiać z całą Rosją. – Znamy wiele przykładów wspaniałych 
odważnych postaw rosyjskich działaczy praw człowieka, historyków, twórców i zwykłych 
obywateli, którzy bohatersko sprzeciwiają się złu w swoim kraju. Dlatego proponujemy 
wykorzystać wszelkie możliwe kanały komunikacji roboczej z rosyjskimi audytorami 
do apelu o ich nieposłuszeństwo wobec reżimu, który prowadzi Rosję w przepaść – na-
pisał Marian Banaś.

Izba Obrachunkowa Federacji Rosyjskiej zrezygnowała z funkcji przewodniczącego 
INTOSAI 4 marca 2022 r.
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  z życia NIK

DELEGACJA NOK BRAZYLII Z WIZYTĄ W IZBIE

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś spotkał się z wiceprezesem Trybuna-
łu Obrachunkowego Federacyjnej Republiki Brazylii (TCU) Brunonem Dantasem. 
Rozmowy dotyczyły objęcia przez TCU w grudniu tego roku przewodnictwa w Za-
rządzie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI), 
którego członkiem jest prezes NIK. Tę funkcję brazylijski NOK będzie sprawował 
przez trzy lata. 

TCU Brazylii przewodniczy także Komisji INTOSAI ds. Standardów (Professio-
nal Standards Committee, PSC), zajmującej się tworzeniem i aktualizacją standardów 
kontroli sektora publicznego. NIK jest członkiem PSC, przewodniczy też podkomisji 
ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej. Od kilku lat trwa reforma systemu standardów 
i wytycznych INTOSAI. W pracach nad nią TCU Brazylii pełni kluczową rolę, zaś Izba 
aktywnie w nich uczestniczy, promując jednocześnie swoje rozwiązania. W przeszłości 
NIK organizowała spotkanie komitetu PSC w Warszawie. 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli poinformował przedstawicieli TCU Brazylii o trud-
nościach, jakich obecnie doświadcza NIK w wykonywaniu obowiązków kontrolnych. 
Izba została objęta procedurą mechanizmu SIRAM (Supreme Audit Institutions Inde-
pendence Rapid Advocacy Mechanism), działającego w ramach Inicjatywy INTOSAI 
ds. Rozwoju (IDI), który ma ocenić poziom zagrożenia niezależności Izby. SIRAM oferuje 
również doradztwo i wsparcie dla najwyższych organów kontroli i ich szefów. Obejmuje 
ono informowanie i uwrażliwiane interesariuszy krajowych i zewnętrznych, a następnie 
ich angażowanie w eliminowanie istniejących zagrożeń. 
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Spotkanie prezesa NIK Mariana Banasia oraz wiceprezesa TCU Brunona Dantasa (z prawej) w sali  
im. Lecha Kaczyńskiego. W rozmowie uczestniczyli również Paula Hebling Dutra, dyrektor Departamentu 
Współpracy Międzynarodowej w TCU oraz Grzegorz Haber, p.o. wicedyrektor Departamentu Strategii NIK.
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z życia NIK  

PREZES NIK NA KONFERENCJI W PARYŻU 

Prezes NIK Marian Banaś wziął udział w międzynarodowej konferencji pn. „Jaka bę-
dziesz Europo?”, poświęconej przyszłości kontynentu. Dwudniowe wydarzenie miało 
miejsce w połowie marca, w paryskiej siedzibie Trybunału Obrachunkowego Francji. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele najwyższych organów kontroli (NOK), politycy, 
biznesmeni i naukowcy.

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych podczas pandemii zdomino-
wały pierwszy dzień konferencji. Uczestnicy zgodnie przyznali, że pomimo surowych 
obostrzeń i zdalnego przeprowadzania kontroli, działania NOK przyczyniły się do zwięk-
szenia przejrzystości mechanizmów stosowanych w walce ze zdrowotnymi, społecznymi 
i gospodarczymi konsekwencjami COVID-19. Prezesi NOK uznali, że należy uspraw-
nić wymianę informacji m.in. na temat wyników kontroli, priorytetów strategicznych 
i wieloletnich programów kontroli. Postanowiono kontynuować regularne spotkania oraz 
tworzyć grupy robocze zrzeszające specjalistów z danej dziedziny.

Drugi dzień konferencji zgromadził przedstawicieli sektora prywatnego i publiczne-
go, instytucji krajowych i międzynarodowych, pracowników naukowych, którzy oma-
wiali przyszłość Europy po kryzysie zdrowotnym. Prezes NIK Marian Banaś rozmawiał 
m.in. z prezesem Trybunału Obrachunkowego Republiki Francuskiej Pierrem Moscovi-
cim, prezesem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klausem-Heinerem Lehne, 
komisarz europejską ds. spójności i reform Elisą Ferreirą, komisarzem ds. gospodarki 
Paolo Gentilonim, głównym ekonomistą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
Laurencem Boone, a także laureatem Nagrody Nobla z ekonomii Josephem Stiglitzem 
oraz profesorem paryskiego Instytutu Studiów Politycznych François’em Gemennem.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na potrzebę cyfrowej modernizacji i rozpowszech-
niania wyników pracy inspektorów, wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach 
kontrolnych, jak też systemów magazynowania danych oraz rozwój metodyki szybkich 
kontroli Flash Audit.

Potępiając agresję Rosji, prezesi najwyższych organów kontroli i pozostali uczestnicy 
konferencji jednocześnie wyrazili swoje poparcie dla Ukrainy. Wezwali do zawiesze-
nia współpracy z NOK Federacji Rosyjskiej i NOK Białorusi, a także wspierania Izby 
Obrachunkowej Ukrainy, zgodnie z komunikatami i decyzjami INTOSAI, EUROSAI 
i Komitetu Kontaktowego NOK Unii Europejskiej. Uznano, że z uwagi na wielowymia-
rowość kryzysu, a także zagrożenia dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa, 
jest kluczowe, aby najwyższe organy kontroli w dalszym ciągu monitorowały i oceniały 
skuteczność polityki publicznej, a ich głos był bardziej słyszalny w debacie publicznej. 
Prezesi NOK podkreślili, że wojna ma istotny wpływ na gospodarkę, a jej skutki będą 
dotkliwe dla finansów publicznych. Dlatego w obecnej sytuacji podwójnego zagrożenia 
– wojny i pandemii – rola NOK i niezależnej kontroli państwowej jest nie do przecenie-
nia jeśli chodzi o badanie wydatków ze środków publicznych.

 (red.)
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„KONTROLA PAŃSTWOWA" – CZASOPISMO PUNKTOWANE

„Kontrola Państwowa” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materia-
łów z konferencji międzynarodowych z liczbą 40 punktów za publikowane na jej łamach artykuły. 
Wykaz stanowi załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 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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