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z dziewięciu województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, 
opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. 
Badanie dotyczyło okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2020 r. Poprzedziła je kontrola 
rozpoznawcza. Objęto nią trzy podmioty lecznicze z województwa podkarpackiego. 
Wcześniej Delegatura NIK w Rzeszowie zorganizowała panel ekspertów, w czasie którego 
specjaliści zajmujący się leczeniem zaburzeń metabolicznych wskazali, że w wypadku 
dzieci i młodzieży najpoważniejsze wynikają z nadmiernej masy ciała. Oceny w ramach 
kontroli dokonano biorąc pod uwagę trzy elementy: prawidłowość funkcjonujących 
rozwiązań organizacyjnych, wystarczalność działań profilaktycznych oraz poprawność 
czynności diagnostycznych i leczniczych.
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miała stanowić odpowiedź na zwiększającą się mobilność Polaków. Jednak w 2017 r. 
rząd podjął decyzję o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w gminie 
Baranów. Artykuł przedstawia wyniki kontroli NIK dotyczącej stanu przygotowania 
do tej inwestycji. Miała ona umożliwić ocenę realizacji działań w fazie przedinwestycyjnej. 
Izba przyjrzała się m.in. kompletności założeń, prawidłowości opracowania kluczowych 
dokumentów, sprawowaniu nadzoru i realizacji zadań przez Pełnomocnika Rządu 
ds. CPK, a także wykonaniu zadań przez spółkę celową, z uwzględnieniem wydatków 
poniesionych w latach 2018–2020. Skontrolowano Ministerstwo Infrastruktury, spółkę 
CPK oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.
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Proces dopuszczania do obrotu produktów leczniczych i dokonywania zmian w warunkach 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu danego leku podlega ścisłym regulacjom prawnym 
we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi, najpierw musi zostać 
zweryfikowana skuteczność kliniczna oraz bezpieczeństwo stosowania tych produktów. 
Zadania te realizuje w Polsce Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych (Prezes URPL). Nadzór nad rynkiem leków 
sprawuje Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. Najwyższa Izba Kontroli postanowiła 
sprawdzić prawidłowość i skuteczność wykonywania obowiązków przez te organy. Ponadto 
w URPL skontrolowano przebieg zmian porejestracyjnych, polegających na dodaniu 
nowych wskazań terapeutycznych dla produktów leczniczych.
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Kontrola 
i audyt

Najwyższe organy kontroli (NOK), jako przedmiot badania, przyciągają 
uwagę głównie naukowców z dziedziny rachunkowości i audytu oraz pra-
wa konstytucyjnego i  administracji publicznej. Wyniki ich  obserwacji 
są często publikowane w formie monografii prezentujących jeden pro-
blem w obszarze kontroli publicznej w wybranym państwie. Jednocześnie 
NOK rzadko są przedmiotem badań porównawczych. Może to wynikać 
ze stosunkowo mało rozwiniętych ram koncepcyjnych, w tym braku ty-
pologii organizacji i funkcjonowania tych podmiotów, jak sugeruje autor 
w artykule. Jego pierwszym celem jest analiza dostępnej typologii NOK, 
zaś drugim wypracowanie takiej, która umożliwi wskazanie roli najwyż-
szych organów kontroli w systemie politycznym.

Krytyczne badanie organizacji 
i funkcjonowania NOK

Ramy koncepcyjne

ROLF ELM-LARSEN

Wprowadzenie
Analiza dostępnej typologii NOK ma 
służyć jej rozwojowi i udoskonaleniu 

w różnych nowych wymiarach. Zapewni 
to lepsze możliwości wyjaśnienia i zrozu-
mienia, jak najwyższe organy kontroli roz-
wijają się w rozmaitych okolicznościach 
politycznych i ekonomicznych.
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Jeśli chodzi o drugi cel artykułu, trady-
cyjnie koncentrujemy się na funkcji kon-
trolnej NOK, służącej utrzymaniu ładu 
społecznego lub legitymizacji rozliczeń 
organów wykonawczych państwa. Jed-
nakże taka typologia nie może być sto-
sowana jako kategoria klasyfikacji NOK, 
ponieważ obecnie mają one bardziej ela-
styczne podejście do kontroli, polegające 
na doradztwie i przedstawianiu propozycji 
usprawnień w działaniach administracji, 
wypracowanych na podstawie własnych 
ustaleń.

NOK jest postrzegany jako integralna 
część suwerennego państwa1. Jednakże 
nie ma jednego uznanego wzorca doty-
czącego struktury NOK i tego, jak należy 
zorganizować kontrolę, aby zapewnić im 
optymalne funkcjonowanie. To w dużym 
stopniu zależy od indywidualnych cech 
danego państwa. Badania naukowe po-
święcone NOK nie rozwijają terminologii 
i teorii na tyle szybko, aby nadążyć za rze-
czywistym rozwojem tych podmiotów, jaki 
nastąpił w ciągu ostatnich dziesięcioleci. 
Z tego wynikają istotne zaległości termi-
nologiczne.

Skuteczny najwyższy organ kontro-
li jest obecnie konieczny, aby państwa 
mogły uczestniczyć we współpracy mię-
dzynarodowej. Jednym z kryteriów uzy-
skania członkostwa w Unii Europejskiej 
jest posiadanie skutecznej zewnętrznej 

1 J. Magnet: Higher audit institutions and legislative authority, „International Review of Administrative  
Science”, Vol 60/1994, s. 587-593; H.P. Olsen: Hybrid Governance of Standardized States, Causes and  
Contours of the Global Regulation of Government Auditing. CBS, Frederiksberg 2007, s. 75

2 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/66/209 z 22.12.2011 w sprawie niezależności NOK.
3 J. Magnet, op.cit.
4 E.L. Normanton: The Accountability & Audit of Government. A comparative Study, Manchester University 

Press, 1966, s. 57-82.

kontroli państwowej. Ponadto Zgroma-
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) przyjęło rezolucję podkreślającą 
znaczenie roli NOK w zwiększaniu roz-
liczalności i skuteczności administracji 
publicznej przy osiąganiu celów ONZ2.

To co sprawia, że NOK są wyjątkowe 
w porównaniu z innymi instytucjami 
kontrolnymi, to ułatwianie rozliczalno-
ści najwyższych instytucji państwowych 
w ramach mechanizmów kontroli i rów-
nowagi3. Przyczynia się to do równowa-
gi pomiędzy władzą wykonawczą (rząd) 
a władzą ustawodawczą (parlament). Ra-
porty NOK to element kontrolnej funkcji 
parlamentu, zapewniający również od-
powiedź władzy wykonawczej. Istnie-
nie i funkcjonowanie NOK gwarantuje 
– dzięki przejrzystości i rozliczalności ra-
portowania – legitymizację, która wspiera 
system polityczny.

Przegląd literatury
Klasyczna praca E.L. Normantona4 na 
temat NOK opiera się na koncepcji roz-
liczalności i korzysta z metody porów-
nawczej. Kontekstem jest wpływ wzro-
stu gospodarczego sektora publicznego 
w okresie powojennym na rozwój kon-
troli rządu. W świetle opisu różnych za-
chodnich NOK autor wskazuje, że wspól-
nym mianownikiem kontroli rządu jest 
przede wszystkim zbadanie władzy 
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wykonawczej, zanim władza ustawodaw-
cza podejmie decyzję co do prawidłowo-
ści rachunków przedkładanych przez eg-
zekutywę. Kontrole poszczególnych NOK 
są zorganizowane w różny sposób, jed-
nak wspólną cechą kontroli państwowej 
jest to, że prawie we wszystkich krajach 
mają one zapewnić, iż transakcje na ra-
chunkach państwa są legalne (kontrola 
prawidłowości). Według E.L. Norman-
tona wspólnym mianownikiem jest pod-
stawowa rola NOK lub definicja oparta 
na obserwacjach5.

W 1991 r. Jacques Magnet z Trybunału 
Obrachunkowego Francji (TO, Trybu-
nał) zaproponował klasyfikację NOK wy-
korzystującą trzy wymiary: organizacja, 
funkcja i niezależność (patrz tabela 1). 
Punktem wyjścia jest rzeczywistość kraju 
pochodzenia autora i jego macierzystej 
instytucji oraz to, jak inne NOK różnią 
się od tego Trybunału, postrzeganego jako 
typ idealny6. Zaletą tej klasyfikacji jest 

5 J. Locke: An Essay concerning Human Understanding, 1689, III.vi.2.
6 M. Weber: Sociologie Universalgeschichtlische Analysen Politik. Krøner 1973, s. 235-259.
7 K.M. Dye, R. Stapenhurst: Pillars of Integrity: The Importance of Supreme Audit Institutions in Curbing Cor-

ruption, The Economic Development Institute of the World Bank 1998.

precyzyjne logiczne wskazanie trzech 
kluczowych cech NOK. W tym sensie 
ta typologia jest badawczo nadrzędna 
w stosunku do pozostałych zaprezento-
wanych tu ogólnie przyjętych typologii 
NOK.

Bank Światowy7 podkreśla, że NOK od-
grywają centralną rolę w walce z korupcją, 
w taki sam sposób jak media i zgroma-
dzenia parlamentarne wykonujące swoją 
funkcję kontrolną. Badacze Banku Świa-
towego wypracowali wstępną typologię 
NOK, polegającą na wyróżnieniu trzech 
typów kontroli rządu:

 • trybunał (system napoleoński),
 • urząd (system westminsterski),
 • rada kontroli (spotykany głównie w Azji).
Kraje najbardziej rozwinięte stosują 

jeden z trzech powyższych modeli kon-
troli, w zależności od sposobu sprawowania 
władzy w XIX w., kiedy były mocarstwa-
mi kolonialnymi. Jednakże Bank Świato-
wy nie wskazuje na żaden z tych modeli 

Tabela 1. Rodzaje NOK według organizacji, funkcji i niezależności

Rodzaj NOK Organizacja Funkcja Niezależność od Przykład

Trybunał 
obrachunkowy (A) Kolegialność Kontrola  

i orzecznictwo
Rządu 
i parlamentu

Trybunał 
Obrachunkowy, 
Francja

Trybunał 
obrachunkowy (B) Kolegialność Kontrola Rządu

Federalna Izba 
Obrachunkowa, 
Niemcy

Kontroler  
generalny Urząd Kontrola Rządu

Krajowy Urząd 
Kontroli, 
Wielka Brytania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie klasyfikacji J. Magneta, Higher audit institutions..., op.cit. (patrz przyp. 1).
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jako na bardziej skuteczny w walce z ko-
rupcją.

Dr Jacek Mazur z polskiej Najwyższej 
Izby Kontroli w 2009 r. zaprezentował 
typologię NOK biorąc pod uwagę trzy 
wymiary: organizację, relacje z parlamen-
tem oraz rodzaje prowadzonych kontroli8. 
Każdy z nich obejmuje przeciwstawne 
koncepcje zaprezentowane w tabeli 2. 
Niestety ten model nie jest jeszcze wy-
korzystywany w analizie empirycznej, nie 
został również zakwestionowany ani ulep-
szony przez badaczy z innych instytucji, 
choć artykuł zaprasza do dialogu nauko-
wego na poziomie koncepcyjnym i teo-
retycznym.

Krajowy Urząd Kontroli Wielkiej Bry-
tanii (UK NAO) w 2005 r. podjął próbę 
wskazania i opisania kontroli państwowej 
w Unii Europejskiej. Konkluzja jest taka, 
że w poszczególnych państwach członkow-
skich różni się ona znacząco, choć NOK 
działają zgodnie z pewnymi wspólnymi 

8 J. Mazur: Główne rodzaje najwyższych organów kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 6/2009, s. 28-45.
9 M.G. Crespo: Public Control: A General View [w:] Public Expenditure Control in Europe. Coordinating Audit 

Functions in the European Union, Edward Elgar Publishing 2005, s. 3-29; L. Bringselius: Den statsliga revi-
sionen i Norden. Forskning og politik. Samfundslitteratur 2017.

10 M.A. Melo, C. Pereira, C.M. Figueiredo: Political and Institutional Checks on Corruption: Explaining the Per-
formance of Brazilian Audit Institutions, „Comparative Political Studies”, nr 42/2009, s. 1217.

wartościami, z których kluczową jest nie-
zależność.

Instytucje międzynarodowe, np. Euro-
pejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) 
w 2021 r. czy INTOSAI gromadzą dane 
na temat poszczególnych NOK. Jednak 
robią to na podstawie faktów, a te nabie-
rają znaczenia, gdy są poparte kontekstem 
teoretycznym.

Poza tymi kilkoma badaniami ogól-
nymi, szersze badania porównawcze 
kontroli rządu są często podejmowane 
na podstawie studiów przypadków wy-
branych konkretnych NOK oraz koncen-
trują się na specyficznych aspektach ich 
działalności9.

Szczególna grupa badań porównawczych 
zajmuje się konsekwencjami zachowań wy-
borców w kontekście skuteczności kon-
troli państwowej oraz tym, w jaki sposób 
zmiany w elitach politycznych wpływa-
ją na niezależność NOK10. Niektóre ba-
dania udowodniły, że NOK wykazują 

Tabela 2. Rodzaje NOK według organizacji, relacji z parlamentem i prowadzonych kontroli

Wymiar Koncepcja Koncepcja przeciwstawna

Organizacja Trybunał Urzędy kontroli (różnie rozumiane)

Relacje z parlamentem Współpraca Brak współpracy z parlamentem

Rodzaje kontroli Kontrole kompleksowe 

Kontrole prawidłowości prowadzone 
odrębnie od kontroli wykonania zadań 
lub działalność kontrolna ograniczona 
do kontroli prawidłowości

Źródło: J. Mazur: Główne rodzaje najwyższych..., op.cit. (patrz przyp. 8).
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pewną skuteczność, podczas gdy inne 
nie mają żadnego wpływu na funkcjono-
wanie państwa11.

Typologia NOK
Tradycyjna typologia instytucji kontroli pu-
blicznej obejmuje ich strukturę organiza-
cyjną i sposób działania12. Pierwszą kwestią 
jest organizacja NOK. Czy kierownictwo 
jest zorganizowane hierarchicznie, czy też 
NOK działa wykorzystując zasadę kolegial-
ności? Druga kwestia to rodzaj procesów 
zachodzących w NOK. Procedury kontroli 
rządu mogą odbywać się w ramach dwóch 
podkategorii. Po pierwsze, mogą być tożsa-
me z procedurą sądową, kiedy rozstrzyga 
się o rozliczalności i odpowiedzialności 
kontrolowanych urzędników. Po drugie, 
można je postrzegać jako proces kontrolny, 
którego celem jest gromadzenie informacji 
służących stwierdzeniu, w jakim stopniu 
rachunki są zgodne z wymogami prawa 
i standardów rachunkowości.

System napoleoński

Historycznie to władca ustanawiał try-
bunały do kontrolowania spraw finanso-
wych, w tym poboru podatków. Obej-
mowało to orzekanie i kontrolę urzęd-
ników królewskich w celu zapewnienia, 
że ponoszą odpowiedzialność za zbierane 
podatki i dochody oraz ich wydatkowa-
nie. Rewolucja francuska i konstytucja 
z 1793 r. (artykuł 20) zmieniła koncepcję 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
finansowych, przyznając obywatelom 

11 L. Blume, S. Voigt: Supreme Audit Institutions: Extremely superfluous? A Cross Country Assessment. Odczyt 
wygłoszony na XII Konferencji Towarzystwa Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, Reykjavik 2007.

12 M. Dye, R. Stapenhurst: Pillars of Integrity…, op.cit.

prawo do egzekwowania rozliczeń z rzą-
dzącymi.

W czasach pierwszego cesarstwa francu-
ski Trybunał Obrachunkowy został usta-
nowiony w 1807 r. dekretem cesarza Na-
poleona. Początkowo posiadał zarówno 
władzę sądowniczą, jak i administracyjną. 
Jurysdykcja Trybunału Obrachunkowego 
rozwijała się na podstawie tych samych 
wartości, jakie przyświecały tworzącym 
go w 1807 r.

Tradycyjnie trybunały obrachunkowe 
są zorganizowane jak sądy – w ich skład 
wchodzą sędziowie (Magistrats) i proku-
ratorzy (Procureur General). Ich decyzje 
są podobnej natury co decyzje sądów.

Pierwotnym zadaniem francuskiego Try-
bunału Obrachunkowego było sprawdzanie 
rachunków i zarządzania środkami przez 
urzędników. Na podstawie informacji zgro-
madzonych podczas kontroli urzędnicy 
mogli zostać pozwani za złamanie ustawy 
o finansach publicznych. Jurysdykcja Try-
bunału nie obejmowała jednak urzędni-
ków, którzy mieli prawo zlecać płatności 
lub gromadzenie środków.

Obecnie zadaniem francuskiego Try-
bunału Obrachunkowego jest zapewnie-
nie, że zarządzanie środkami i rozliczal-
ność urzędników są zgodne z prawem 
oraz że środki publiczne są wykorzysty-
wane właściwie. Kontrola obejmuje za-
sadniczo wszystkie jednostki rządowe, 
w tym ministerstwa, urzędy i agencje, 
jednostki handlu i przemysłu podległe 
ministerstwom, publiczne ubezpieczenie 
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społeczne, ale także jednostki władzy lo-
kalnej, np. gminy.

Francuski Trybunał Obrachunkowy 
składa się z trzech organów. Pierwszy 
to specjalny sąd administracyjny, drugi 
– instytucja przeprowadzająca kontrolę 
sektora publicznego, zarówno na pozio-
mie centralnym jak i lokalnym, zaś trze-
ci to wyspecjalizowane służby podległe 
Trybunałowi. Jurysdykcji Trybunału jako 
sądu podlegają przede wszystkim rachunki 
rządowe sporządzane przez urzędników.

Artykuł 47-2 Konstytucji V Republiki 
Francuskiej z 1958 r. stanowi, że Trybunał 
Obrachunkowy wspomaga parlament w kon-
trolowaniu rządu. Trybunał wspiera także 
– zarówno parlament, jak i rząd – w mo-
nitorowaniu, kontrolowaniu finansowania 
i prawidłowym działaniu systemu opieki 
społecznej we Francji. Wreszcie Trybunał 
wspomaga parlament i rząd w ocenianiu po-
lityk i programów publicznych (kontrola 
wykonania zadań).

Z Trybunałem Obrachunkowym Francji 
powiązane są cztery instytucje. Trybu-
nał Dyscypliny Budżetowej i Finansowej 
(CDBF) orzeka kary za złamanie prze-
pisów ustaw finansowych. Rada Opłat 
Obowiązkowych (CPO) ocenia wpływ 
gospodarczy, społeczny i budżetowy po-
datków i obowiązkowych składek na ubez-
pieczenie społeczne, zaś Wysoka Rada 
Finansów Publicznych (HCFP) formułuje 
opinie o prognozach makroekonomicznych 
rządu i projektach ustaw finansowych. 
Czwarta powiązana instytucja to komisja 
kontroli instytucji zarządzania prawami 
autorskimi.

Obecnie wiele NOK zorganizowanych 
według systemu napoleońskiego, czyli 
trybunału, włącza w swoją działalność 

także elementy anglosaskiej tradycji kon-
troli – w wyniku modernizacji systemów 
kontroli rządu. Celem jest dostosowanie 
się do zmian w budżetowaniu i rachunko-
wości. Tendencja ta we francuskim Try-
bunale przejawia się prowadzeniem analiz 
i badań organizacji oraz działań sektora 
gospodarki publicznej – zarówno bardziej 
ogólnych, jak i szczegółowych.

System napoleoński – NOK o konstrukcji 
trybunałów – funkcjonuje głównie w kra-
jach łacińskich (Francja, Hiszpania, Portu-
galia, Włochy i in.), w Turcji, w Ameryce 
Środkowej i Południowej oraz w krajach 
francuskojęzycznych, w tym Maghrebu.

System westminsterski

System jest nazywany westminsterskim 
od nazwy siedziby centralnej admini-
stracji brytyjskiej – dzielnicy Westmin-
ster w Londynie. Historycznie brytyjska 
kontrola państwowa była częścią admini-
stracji rządowej. Dopiero później została 
oddzielną, niezależną jednostką. W zało-
żeniu model ten ma podążać za strukturą 
i funkcjonowaniem kontroli rządowej, i tak 
wcześniej funkcjonował w Wielkiej Bry-
tanii. Jednakże obecnie Narodowy Urząd 
Kontroli Wielkiej Brytanii jest zarządzany 
bardziej jak prywatna firma audytorska 
(patrz poniżej).

Model westminsterski jest wykorzysty-
wany w wielu krajach brytyjskiej Wspól-
noty Narodów (Australia, Indie, Kanada, 
Nowa Zelandia) oraz w Stanach Zjedno-
czonych. Wiele państw wyspiarskich ob-
szaru Karaibów i Pacyfiku, a także anglo-
języczne państwa afrykańskie, np. Repu-
blika Południowej Afryki, także go stosują.

Ogólnie NOK działające zgodnie z sys-
temem westminsterskim są niezależnymi 
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organami, które przedkładają sprawozda-
nia parlamentowi lub specjalnej komisji 
ds. kontroli budżetowej i stosowania ustaw 
finansowych. Ich pracownicy to przede 
wszystkim zawodowi księgowi i eksperci 
techniczni. NOK regularnie informują 
o sprawozdaniach finansowych i zarzą-
dzaniu jednostkami rządowymi – jed-
nak z mniejszym naciskiem na zgodność 
z ustawami i innymi przepisami, niż NOK 
zorganizowane tak jak trybunały. NOK 
działające w systemie westminsterskim 
nie pełnią funkcji sądowniczej lub jest ona 
bardzo ograniczona. Na przykład Urząd 
Rozliczania Rządu USA (GAO) stanowi 
forum rozstrzygania sporów dotyczących 
przyznawania kontraktów federalnych 
oraz wydaje opinie prawne dla Kongresu 
i agencji federalnych związanych z wyko-
rzystaniem środków publicznych. GAO 
jest agencją kontroli i oceny dla amery-
kańskiego Kongresu – wspiera go w mo-
nitorowaniu programów federalnych oraz 
działań zapewniających rozliczalność ad-
ministracji.

GAO jest niezależną instytucją ustano-
wioną w 1921 r. na mocy ustawy o budże-
cie i rachunkowości w celu poprawienia 
zarządzania finansowego na poziomie fe-
deralnym po pierwszej wojnie światowej. 
W kolejnych dekadach Kongres coraz czę-
ściej zobowiązywał GAO do zapewniania 
wsparcia w realizacji jego zadań regulacyj-
nych i nadzorczych. Jednocześnie Kongres 
uzyskał prawo do zlecania GAO badań.

W latach 50. i 60. XX wieku Kongres 
zwiększył mandat GAO, który w ten 

13 A. Hamilton, J. Madison, J. Jay: The Federalist Papers 48 & 51, 1787-1788.

sposób zaczął kłaść nacisk na badanie 
oszczędności i wydajności działań pu-
blicznych, zwłaszcza zaś na ocenę federal-
nych programów rządowych. Na początku 
lat 70. XX wieku GAO zaczął rekrutować 
ekspertów z różnych dziedzin, a w latach 
osiemdziesiątych przeklasyfikował więk-
szość swoich kontrolerów i analityków 
na ewaluatorów sektora zdrowia, zarzą-
dzania informacją, porządku publicznego 
itp. W ciągu ostatniego dwudziestolecia 
GAO przeorientował swoją działalność 
kontrolną na obszary wysokiego ryzyka 
działań rządu federalnego.

Amerykański GAO ma trzy główne za-
dania. Pierwszym jest badanie wszystkich 
kwestii dotyczących wpływu, wydatko-
wania i wykorzystania środków publicz-
nych. Po drugie, kontroluje zarówno urzędy 
skarbowe (IRS), jak i Departament Skar-
bu (Ministerstwo Finansów). I w końcu 
po trzecie, opracowuje ewaluacje progra-
mów i działań amerykańskiego rządu fe-
deralnego oraz jego administracji.

Demokracji amerykańskiej przyświeca 
zasada kontroli i równowagi. Oznacza to, 
że władza jest zrównoważona i podzie-
lona pomiędzy najwyższymi organami 
państwa, ale nie ograniczają jej inne wła-
dze13. Dzięki temu kontrola ponosi odpo-
wiedzialność za badanie i interpretowanie 
działań urzędników publicznych, pracu-
jących zarówno na rzecz władzy wyko-
nawczej, jak i ustawodawczej. GAO dys-
ponuje takimi uprawnieniami. Funkcje 
GAO, biorąc pod uwagę kontekst kon-
stytucyjny, zapewniają amerykańskiemu 
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systemowi politycznemu wysoki stopień 
legitymizacji.

GAO postrzega swoje obowiązki i odpo-
wiedzialność jako równo podzielone po-
między ustawodawcę i naród. Takie ograni-
czenia nie odnoszą się do ocen kontrolnych. 
Kontrola państwowa Stanów Zjednoczo-
nych odzwierciedla także zmianę w ideolo-
giach politycznych. W związku z rozbudo-
wą budżetów związaną z Nowym Ładem 
Franklina D. Roosevelta i państwem do-
brobytu Lyndona B. Johnsona (Wielkie 
Społeczeństwo), wprowadzono kontrolę 
wykonania zadań. Era Ronalda Reagana 
z nową doktryną administracyjną, opar-
tą na mieszance retoryki populistycznej 
i ideologii rynku, doprowadziła do innego 
postrzegania kontroli – jako koncentrującej 
się na badaniu ryzyka w poszczególnych 
obszarach, podążającej za praktyką audytu 
sektora prywatnego.

Obecnie konstrukcja GAO opiera się 
na dwóch filarach – kontroli wykonania 
zadań i przeglądzie zgodności (kontrola 
zgodności). Postuluje się zwiększenie roz-
liczalności w administracji i zapewnienie 
lepszej kontroli w ramach nowego zarzą-
dzania publicznego14.

Urząd Kontroli Państwowej Danii jest 
zorganizowany jako niezależne biuro Kon-
trolera Generalnego, podlegające parla-
mentowi (Folketinget). Kontroler Ge-
neralny zarządza kontrolami przepro-
wadzanymi przez Urząd. Raportuje do 

14 S.D. Norton, L.M. Smith: Contrast and Foundation of the Public Oversight Roles of the U.S Government Ac-
countability and the U.K National Audit Office, „Public Adminstrative Review”. September/October, 2008, 
s. 921-930.

15 G. Korff: Parlamentarisk revision i Norden – en sammenligning med særlig vægt på de danske statsrevisorer 
i Elm-Larsen, Rolf & Gitte Korff (ed): Offentlig revision i det 21. århundrede. Karnov Group 2015, s.120–161.

parlamentu za pośrednictwem komisji 
sześciu kontrolerów (Statsrevisorerne), 
wskazanych przez parlament zgodnie 
z Konstytucją Danii. NOK Danii zwykło 
się uznawać za idealny przykład modelu 
westminsterskiego, pomimo że ustawa 
zasadnicza powierza kompetencje kontroli 
rachunków publicznych właśnie Statsrevi-
sorerne. Obecnie Statsrevisorerne de facto 
pełni funkcję nadzoru parlamentarnego, 
sprawdzając zgodność wykonania budżetu 
przez rząd oraz wydajne wydatkowanie 
funduszy15.

Rada kontroli

NOK funkcjonujące w formie rady kon-
troli charakteryzują się tym, że decyzje 
dotyczące kwestii kontrolnych są podej-
mowane kolegialnie przez niezależnych 
członków rady kontroli. Model ten różni 
się od westminsterskiego kolegialnym po-
dejmowaniem ostatecznych decyzji, a od 
modelu sądowniczego (trybunału) – pro-
cesem kontroli, który nie jest procedurą 
sądową. Przewodniczący rady często działa 
podobnie jak kontroler generalny.

Niezależne kolegialne kierownictwo 
kontroli państwowej funkcjonuje przede 
wszystkim w Azji, np. w Indonezji, Japo-
nii czy Korei Płd., ale spotyka się je także 
w niektórych państwach europejskich, 
takich jak Holandia, Niemcy, Czechy, 
a także w Europejskim Trybunale Obra-
chunkowym.
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Niemiecka Federalna Izba Obrachun-
kowa (Bundesrechnungshof) ma strukturę 
zbliżoną do organów działających kole-
gialnie; 61 członków ma status sędziów 
i wynikającą z tego ochronę prawną. Ele-
menty kolegialności zakładają, że wszystkie 
decyzje w sprawach dotyczących kontroli 
są podejmowane przez członków. Wiel-
ki Senat niemieckiego NOK podejmuje 
decyzje w kwestiach strategicznych oraz 
dotyczących działań ujętych w rocznym 
sprawozdaniu na temat rachunków rządu 
federalnego. Decyzje w innych sprawach 
są podejmowane przez Senat, przez grupy 
audytorów lub kolegia złożone z dwóch lub 
trzech członków. Jeśli chodzi o kontrole 
wykonania zadań, prezes Bundesrechnung-
shof ma w tej dziedzinie wyłączne kompe-
tencje. Powodem takiej wyłączności de-
cyzyjnej jest to, że prezes jest mianowany 
przez rząd federalny do pełnienia funkcji 
w zakresie kontroli wykonania zadań.

Kolegialna struktura niemieckiej fede-
ralnej kontroli państwowej odzwierciedla 
z jednej strony szczególną konstrukcję par-
tyjną Niemiec, z jej tradycyjnymi dwoma 
partiami centrowymi, co wynika z systemu 
wyborczego, i wysokiego progu koniecz-
nego do uzyskania reprezentacji w par-
lamencie, a z drugiej strony – strukturę 
RFN jako federacji zrzeszającej 16 krajów 
związkowych.

Szwedzki Urząd Kontroli Państwowej 
(Riksrevisionen) był w latach 2002–2020 
organem kolegialnym trzech kontrolerów 
generalnych. Każdy odpowiadał za swój 
własny obszar, w którym organizował 

16 J. Stuiveling, R.W. Turksema: Public Expenditure control in the Netherlands. Edward Elgar Publishing  
2005, s. 70.

kontrole i podejmował decyzje. Pomimo 
takiego podziału duch kolegialności prze-
ważał, więc sprawozdanie roczne z wyni-
ków kontroli przedkładane parlamentowi 
(Riksdag) było sprawozdaniem przyjmo-
wanym kolegialnie. Kolegialny element 
przejawiał się także w decyzjach podej-
mowanych większościowo, zaś debatom 
prowadzonym przez Kolegium kierował 
kontroler generalny ponoszący odpowie-
dzialność administracyjną za Riksrevisio-
nen. Obecnie szwedzki Urząd Kontroli 
Państwowej jest zorganizowany zgodnie 
z zasadami modelu westminsterskiego; 
to efekt kontrowersji sprzed kilku lat do-
tyczących członków kolegialnego organu 
NOK Szwecji.

Powszechna Izba Obrachunkowa Ho-
landii (Rekenkamer) jest kierowana przez 
trzech członków, w tym prezesa miano-
wanego przez rząd po zarekomendowaniu 
przez parlament, sprawującego funkcję 
do chwili ukończenia 70. roku życia (wów-
czas musi przejść na emeryturę). Charak-
terystyczne, że skład Izby jest politycznie 
zrównoważony16. Tradycyjnie zewnętrzna 
kontrola rządu koncentruje się na kontroli 
wykonania zadań, zaś kontrola finansowa 
została przekazana w ręce audytorów we-
wnętrznych.

W Japonii, na mocy konstytucji, nie-
zależne trzyosobowe kolegium wspólnie 
kieruje kontrolą rachunków państwa, ra-
chunków instytucji publicznych oraz nie-
zależnych organów administracyjnych, 
a także organów otrzymujących dotacje 
od państwa. Komisarze są mianowani przez 
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rząd za zgodą obu izb parlamentu na okres 
siedmiu lat. Przewodniczący jest miano-
wany przez rząd spośród trzech komisarzy.

Model firmy prywatnej

Od kiedy w połowie lat 90. XX wieku 
Bank Światowy wypracował swoją typolo-
gię, niektóre NOK zaczęły postrzegać się 
bardziej jako prywatne firmy audytorskie 
oraz przyjęły strukturę zarządczą podobną 
do obowiązującej w takich podmiotach.

Krajowy Urząd Kontroli Wielkiej Bry-
tanii (UK NAO) ma obecnie strukturę 
„korporacyjną” podobną do tej, która 
występuje w prywatnych firmach au-
dytorskich. Głównym celem UK NAO 
jest przede wszystkim wypracowanie ra-
portu rocznego z kontroli sprawozdań fi-
nansowych, w tym opinii na temat praw-
dziwości i rzetelności rachunków władz 
rządowych. Strukturalne i organizacyjne 
zmiany w obecnym UK NAO wynikają 
ze zmian w dominującej koncepcji poli-
tycznej organizacji sektora publicznego, 
zgodnej z nowym zarządzeniem publicz-
nym (New Public Management, NPM).

W 2012 r. struktura organizacyjna UK 
NAO uległa zmianie17. Od tej pory obej-
muje ona stanowiska Kontrolera i Audytora 
Generalnego (CAG) oraz Krajowy Urząd 
Kontroli. CAG jest urzędnikiem parlamen-
tu, mianowanym przez Koronę na okres 
dziesięciu lat, po uzyskaniu rekomendacji 
premiera i za zgodą Komisji Rachunków 
Publicznych (Public Ac counts Commit-
tee, PAC). Podczas kadencji nie może pra-
cować na rzecz rządu ani być członkiem 

17 J. Mazur: Kontrole śledcze NOK Wielkiej Brytanii – nowa forma działania?, „Kontrola Państwowa”  
nr 6/2020, s. 30-19.

Izby Lordów. Reforma oddzieliła UK NAO 
od CAG, a kierowanie urzędem zostało 
przekazane radzie składającej się z dzie-
więciu członków, spośród których pięciu 
to osoby z zewnątrz, pozostali to CAG 
i trzej pracownicy UK NAO. Przewod-
niczącym rady jest jeden z członków ze-
wnętrznych mianowany przez Koronę 
po uzyskaniu rekomendacji premiera 
i za zgodą PAC. Pozostałych czterej człon-
ków uzyskuje mianowanie PAC. Zarówno 
przewodniczący, jak i pozostali członko-
wie zewnętrzni, mogą mieć płatne etaty 
w sektorze prywatnym lub państwowym.

Rada Dyrektorów i CAG muszą wspól-
nie wypracowywać strategię kontroli 
państwowej, która podlega zatwierdze-
niu przez PAC. Przewodniczący NAO 
i CAG wspólnie przedkładają budżet 
do PAC w celu uzyskania jego zatwier-
dzenia przez parlament. Rada Dyrektorów 
ma prawo monitorować wykonanie kontroli 
przez CAG oraz może doradzać mu w kwe-
stiach dotyczących kontroli – CAG musi 
uwzględniać te opinie podczas pełnienia 
swoich obowiązków.

NOK Nowej Zelandii jest z zasady zor-
ganizowany według modelu westminster-
skiego, a kieruje nim Kontroler i Audy-
tor Generalny. Nowa Zelandia deleguje 
kontrole finansowe na konkretną jed-
nostkę – Audyt Nowej Zelandii (Audit 
New Zealand – firma audytorska w ramach 
kontroli państwowej) lub zleca kontrole 
finansowe prywatnym firmom audytor-
skim. Obecnie NOK Nowej Zelandii sku-
pia się na raportowaniu do parlamentu, 
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na kontrolach wykonania zadań, wsparciu 
rozwojowym oraz nadzorze nad jakością 
kontroli finansowej. Charakterystyczną 
cechą tego modelu jest zorganizowanie 
kontroli finansowych odbrębnie od innych 
form kontroli państwowej przy przestrze-
ganiu zasad standardowo stosowanych 
w sektorze audytu prywatnego.

Przykłady NOK Wielkiej Brytanii i No-
wej Zelandii pokazują, że częściowo odcho-
dzi się od tradycyjnego modelu westmin-
sterskiego. Te dwa kraje zaimplementowa-
ły kilka kluczowych elementów z sektora 
prywatnego w obszarze organizacji i struk-
tury, a także poznawcze podejście do kon-
troli. Takie zmiany – przy jednoczesnym 
stosowaniu standardów kontroli sekto-
ra prywatnego – przekładają się na nowy 
sposób myślenia kierownictwa i pracow-
ników NOK. Wpływa też na prowadze-
nie kontroli.

Uaktualniona typologia

NOK tradycyjnie są klasyfikowane do 
trzech głównych grup (trybunał, urząd 
i rada) na podstawie dwóch wyznaczników:

 • struktura organizacyjna (hierarchiczna 
lub kolegialna);

 • metoda pracy (procedura sądowa, pro-
ces kontrolny).

Obecnie można wyróżnić czwarty typ 
NOK, który charakteryzuje się licznymi 
podobieństwami do prywatnych firm au-
dytorskich (patrz tabela 3, s. 19).

Nie jest łatwo określić, które czynniki 
determinują strukturę i funkcje NOK, ale 
pewne wskazówki można znaleźć badając 

18 W.W. Powell, P.J. DiMaggio: The new Institutional Organizational Analysis, The University of Chicago Press 1991.

rozwój historyczny, polityczny i gospodar-
czy danego kraju. Różne prądy historyczne 
można zaobserwować w poszczególnych 
częściach świata: trybunały przeważają 
w krajach, gdzie ludzie posługują się ję-
zykami romańskimi, zaś model westmin-
sterski jest rozpowszechniony w krajach 
anglosaskich.

Można pokusić się o sformułowanie 
kilku hipotez: 
1. Modele kolegialne pasują do krajów, 
gdzie konieczne jest łagodzenie konflik-
tów pomiędzy różnymi grupami politycz-
nymi, może się to przełożyć także na kon-
trolę państwową; niezbędny jest proces 
uzgodnień, ponieważ wewnętrzne napięcia 
polityczne i społeczne są silne.
2. Model urzędu (westminsterski) jest bar-
dziej dostosowany do krajów z relatywnie 
jednorodną populacją i niższym poziomem 
konfliktu politycznego.
3. Różnorodność struktur i funkcji NOK 
jest częściowo wynikiem trendów panu-
jących w polityce i administracji, takich 
jak np. nowe zarządzanie publiczne.
4. Upowszechnianie się nowych struktur, 
funkcji i metod kontrolnych w innych NOK 
może wynikać z kopiowania praktyk po-
strzeganych jako skuteczne w wymiarze 
instytucjonalnym oraz z normatywnych 
zmian izomorficznych18.

Nowa typologia  
ze względu na funkcję NOK
Funkcja kontroli

W tym rozdziale zostanie zaprezentowa-
na nowa klasyfikacja NOK ze względu 
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na funkcję prowadzonych kontroli lub cel, 
jakiemu one służą. Funkcje te muszą być 
spełnione jako warunek konieczny trwa-
łości systemów społecznych19. W nowo-
czesnym społeczeństwie systemy funk-
cjonalne prowadzą do jeszcze większej 
złożoności przez nowe zróżnicowanie 
i wyraźne określanie funkcji, zapewnia-
jących im przetrwanie20.

Punktem wyjścia moich rozważań 
są ramy koncepcyjne wypracowane do kla-
syfikacji systemów prawnych i ich funkcji21. 
Są to różne podejścia do kontroli/formy 
kontroli – z własną wynikającą z nich funk-
cją (patrz tabela 4, s. 20).

Wzajemne relacje z najwyższymi or-
ganami państwa zależą od tego, która 

19 E. Durkheim: De la division du travail social. 2edition. Press Universitaire de France 1893, s. 12.
20 N. Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellshaft, Suhrkamp 1997, s. 756
21 P. Nonet, P. Selznick: Law and Society in Transition. Toward Responsive Law. Transaction Publisher 2001.
22 W.W. Powell, P.J. DiMaggio: The new Institutional…, op.cit.
23 Ch. Pollit, H. Summa: Reflexive Watchdogs? How Supreme Audit Institutions Account for Themselves, „Public 

Administration” nr 2/1997, s. 313-36.

funkcja w praktyce kontrolnej NOK jest 
dominująca. Przekłada się to na rapor-
towanie o wynikach kontroli oraz na to, 
jak są one wykorzystywane w ramach 
systemu politycznego. Każda z trzech 
wyodrębnionych funkcji kontroli pań-
stwowej ma także wpływ na jej odbiór 
i ramy normatywne, według których 
kontrola jest prowadzona22. Trwa dys-
kusja na temat tego, według jakich kry-
teriów należy dokonywać oceny NOK: 
prawnych czy zarządczych. Zależy to od 
podejścia i celu danego NOK. Czy jego 
główną funkcją jest promocja demokra-
tycznej rozliczalności czy też głównym 
kryterium jest użyteczność dla jedno-
stek kontrolowanych23.

Tabela 3. Cztery typy NOK i ich główne cechy

Trybunał  
obrachunkowy Model urzędu Model kolegialny Na wzór firm 

prywatnych

Struktura

Organizacja 
sądownicza, 

często 
z elementami 
kolegialności

Organizacja 
hierarchiczna 

i zbiurokratyzowana

Zarządzanie 
kolegialne 

i hierarchiczna 
organizacja 

Rada dyrektorów, 
w której 

kontroler generalny 
jest zwykłym 

członkiem 

Procedura Proces sądowy; 
raporty z kontroli

Procesy kontroli 
i badania

Procesy kontroli 
i badania

Procesy kontroli 
i badania

Przedkładanie 
sprawozdań

Prezydent 
(i parlament) Parlament Parlament

Jednostki 
kontrolowane 
i parlament

Źródło: Na podstawie Elm-Larsen, Rolf & Gitte Korff (ed): Offentlig revision i det 21. århundrede. Karnov Group 2015.
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Dwie koncepcje kontroli

Dostępne ramy koncepcyjne kontroli za-
pewniają uzasadnienie jej prowadzenia za-
leżnie od sektora gospodarki. Istotna jest 
również funkcja, jaką przypisuje się kon-
troli. Audyt w sektorze prywatnym pod-
lega ramom wypracowanym przez IFAC, 
przy szczególnej roli firm, które działają 
w interesie publicznym. Celem tego ro-
dzaju kontroli (audytów) jest zapewnienie 
wiarygodności sprawozdań finansowych 
dla inwestorów rynkowych i wierzycie-
li firm. Audyt potwierdza wiarygodność 
rachunków, co jest podstawą procesów 
decyzyjnych interesariuszy firmy.

W sektorze publicznym NOK funk-
cjonują zgodnie z ramami koncepcyjny-
mi wypracowanymi przez INTOSAI. 
NOK postrzegają kontrole zgodnie z za-
pisami Deklaracji z Limy, według których 
celem kontroli jest zapewnienie wglądu 
w rachunki publiczne i administrację pu-
bliczną w celu podjęcia koniecznych dzia-
łań naprawczych. Jednocześnie ma umoż-
liwić parlamentowi rozliczanie władzy 
wykonawczej za zarządzanie finansami 
publicznymi.

24 ibid.
25 M. Foucault, Michel: Surveiller et punir. Naissance de la prison. Gallimard 2001, s. 217.
26 K.J.Arrow: Agency and Market, Standford 1985.

Funkcja kontrolno-represyjna

Tradycyjną funkcją kontroli NOK jest za-
pewnienie wglądu i kontrola zgodności 
zarządzania finansowego państwa z pra-
wem i wymogami budżetu, ustanowio-
nymi przez parlament lub inne władze. 
Celem kontroli jest zapewnienie, że ład 
społeczny jest przestrzegany w ramach 
zarządzania finansami publicznymi. Za-
daniem NOK jest promocja rozliczalności 
w demokracji24.

Funkcja kontrolna NOK zapewnia zgod-
ność zarządzania finansowego rządów oraz 
podległych im organów administracyjnych 
uczestniczących we wdrażaniu budżetu25. 
Ma również na celu wyeliminowanie lub 
ograniczenie możliwości kierowania się 
interesem własnym przez osoby, którym 
powierzono zarządzanie finansami pu-
blicznymi. Kontrola nakłada ogranicze-
nia na urzędników rządowych, uniemoż-
liwiając im działanie w interesie własnym 
(niebezpieczeństwo moralne) lub ukrywa-
nie informacji (niekorzystne wybory)26.

Logika funkcji kontrolnej NOK opie-
ra się na tym, że zapewnia przestrzega-
nie ustalonego ładu społecznego – prawa 

Tabela 4. Podejście do kontroli, forma i funkcja

Podejście/Forma Funkcja

Weryfikacja Kontrolna/represyjna

Certyfikacja Legitymizacyjna

Doradztwo/zalecenia Doradcza/użytkowa

Źródło: Na podstawie Elm-Larsen, Rolf & Gitte Korff (ed): Offentlig revision i det 21. århundrede. Karnov Group 2015.
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i porządku. Kontrole umożliwiają spraw-
dzenie, czy jednostki podległe wypełniają 
swoje funkcje. Każdy przejaw niesubordy-
nacji lub złamania zasad zarządzania finan-
sami publicznymi musi zostać ujawniony 
i ukarany – politycznie lub prawnie.

Podstawowym uzasadnieniem NOK 
i funkcją jest tworzenie i podtrzymywa-
nie ładu społecznego w obszarze państwa 
obejmującym zarządzanie finansami pu-
blicznymi. NOK mają przede wszystkim 
identyfikować odstępstwa od przepisów 
prawa regulujących zarządzanie finansowe. 
Oznacza to, że negatywne wyniki kontroli 
mogą napiętnować osoby odpowiedzialne 
za zarządzanie finansami państwa na pozio-
mie centralnym. Dzięki takiej formie kon-
troli możliwe jest ustanawianie przez władze 
polityczne sprawiedliwych zasad w obszarze 
zarządzania finansami publicznymi.

Aspekt kontrolny przyczynia się do za-
pewnienia, że spełniane są cele progra-
mów publicznych przekładane na przepisy 
prawa i że będą miały rzeczywisty wpływ 
na społeczeństwo.

Charakterystyczne dla funkcji kontrol-
nej jest podporządkowanie jej „racji stanu”. 
Pomaga ona w utrzymaniu władzy nad 
podległymi instytucjami państwa. Funkcja 
kontrolna zapewnia, że prawo jest wdraża-
ne w sposób, który odzwierciedla domi-
nujące normy społeczne i wartości, które 
przeważają w społeczeństwie.

Kontrola państwowa jest zatem czę-
ścią systemu, który ogranicza władzę 

27 K.M. Dye, R. Stapenhurst: Pillars of Integrity…, op.cit.
28 K. Reichborn-Kjennerud, B. González-Díaz, E. Bracci, T. Carrington, J. Hathaway, K.K. Jeppesen, I. Stec-

colini: SAIs work against corruption in Scandinavian, South-European and African countries: An institutional 
analysis, „The British Accounting Review”. Vol 51/2019, s. 1-17

ekonomiczną. Wspiera utrzymanie stan-
dardów zarządzania finansami publiczny-
mi oraz w innych obszarach administracji, 
np. polityce kadrowej czy zamówieniach 
publicznych. Kontrolna funkcja NOK służy 
do utrzymania istniejącego ładu społecz-
nego.

Jednym z elementów działalności NOK 
jest wspieranie eliminowania korupcji 
z administracji państwowej27. Uważa się, 
że kontrola państwowa może być skutecz-
nym instrumentem w walce z nią. W tym 
kontekście funkcja kontrolno-represyjna 
jest uznawana za bardziej istotną niż le-
gitymizacyjna i doradcza. Jednakże nie 
ma twardych dowodów na to, że kon-
trolowanie rządu jest skuteczne w walce 
z korupcją28 

Funkcja kontrolna NOK umacnia, legity-
mizuje i wspiera ład społeczny przez insty-
tucjonalizowanie istniejącego ładu i moni-
torowanie, czy organy państwa wypełniają 
obowiązki.

Cechą charakterystyczną funkcji kon-
trolnej jest ścisłe zintegrowanie prawa i po-
lityki publicznej, z naciskiem na zasady 
podziału środków.

Głównym elementem sprawozdawczości 
niemieckiej Federalnej Izby Obrachun-
kowej są „Bemerkungen” (uwagi) pre-
zentowane w raporcie rocznym na temat 
rachunków rządu federalnego. Ich wy-
dźwięk jest często krytyczny – wskazują 
błędy w zarządzaniu środkami popełniane 
w ministerstwach, ale raport zawiera także 
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analizy o charakterze fiskalnym, w tym 
warunków koniecznych do zapewnienia 
stabilnej sytuacji finansowej. Uwagi mają 
formę opisów przypadku, po których na-
stępuje ocena i zalecenia. Zatem Bunde-
srechnungshof pełni tradycyjną funkcję 
kontroli państwowej.

Szwedzki Urząd Kontroli Państwowej 
przedkłada parlamentowi sprawozdanie 
roczne prezentujące ogólną działalność 
Urzędu zarówno w zakresie kontroli fi-
nansowej, jak i wykonania zadań. Ma ono 
formę podsumowania zawierającego klu-
czowe uwagi z całego roku. Mimo że dzia-
łalność Urzędu pod wieloma względami 
służy poświadczaniu prawidłowości ra-
chunków, można odnieść wrażenie, iż jego 
główną funkcją jest udział we „władzy kon-
trolnej” – jak jest to określane w Szwecji.

Holenderska Izba Obrachunkowa za 
swojego głównego „klienta” uznaje par-
lament (Staten-Generaal). Dąży do speł-
nienia potrzeb i oczekiwań parlamentu, 
ukierunkowując kontrole w taki sposób, 
aby umożliwiały mu ocenę, czy rząd jest 
na dobrej drodze we wdrażaniu legislacji. 
Sprawozdania z kontroli są często wyko-
rzystywane przez parlament do kontro-
lowania rządu29.

Japoński Urząd Kontroli Państwowej 
regularnie monitoruje rachunki rządowe, 
aby zapewnić, że są przygotowane pra-
widłowo oraz aby wyeliminować błędy. 
Jeśli zidentyfikuje nieprawidłowe lub nie-
pewne transakcje finansowe, wskazuje je 
również po to, aby można było poprawić 
błędy i usprawnić proces dzięki określeniu 

29 S.J. Stuiveling, R.W. Turksema: Public Expenditure…, op.cit., s. 67.

przyczyn. Kolegium jest uprawnione 
do wydawania opinii lub do zobowiązy-
wania jednostek kontrolowanych do pod-
jęcia działań naprawczych w kwestiach 
uznanych za naruszenia prawa. Podobnie 
kontrola końcowych rachunków rządu do-
tyczących wydatków i przychodów pań-
stwa jest zadaniem, w którym Urząd Kon-
troli Państwowej deklaruje ich popraw-
ność. Konstytucja przewiduje, że rachunki 
państwa są przedkładane przez rząd wraz 
z opinią Urzędu.

Cechą charakterystyczną kontroli pań-
stwowej w Stanach Zjednoczonych jest 
to, że jej najważniejsze zadanie zostało 
zapisane jako główny element konstytu-
cyjnego systemu mechanizmów kontroli 
i równowagi pomiędzy władzą ustawodaw-
czą a wykonawczą. Obecnie amerykań-
ski Urząd Rozliczania Rządu jest przede 
wszystkim instytucją analityczną, która 
wspiera Kongres w badaniu i ocenie oraz 
przeprowadza kontrole, mające na celu 
dostarczanie informacji na jego potrze-
by. Zatem dla GAO jest istotne umoco-
wanie funkcji kontrolnej w systemie kon-
stytucyjnym.

Efektem wykorzystania funkcji kon-
trolnej mogą być sankcje wobec osób 
odpowiedzialnych. Przyczynia się ona 
do wzrostu rozliczalności w zarządzaniu 
finansami publicznymi. Jednak funkcja 
kontrolna generalnie wywołuje negatywne 
skojarzania, takie jak dyscyplina czy do-
minacja. Nie zmienia to, że kontrola jest 
również procesem oczyszczającym, co na-
leży rozumieć zarówno z perspektywy 
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terapeutycznej – jako poprawę krytyko-
wanych warunków, jak i moralnej – przez 
wskazanie kto jest odpowiedzialny. Funk-
cja kontrolna umożliwia dokonanie wyboru 
tych jednostek publicznych, które powinny 
przetrwać oraz takich, które muszą zostać 
zlikwidowane lub przeorganizowane; do-
konuje się zatem selekcja polityczna organi-
zacji i programów. Wreszcie, funkcja kon-
trolna przyczynia się do identyfikowania 
zachowań wymagających napiętnowania 
i ukarania oraz do przypisywania odpo-
wiedzialności.

Funkcja legitymizacyjna

Drugą główną funkcją kontroli niezależ-
nego NOK jest legitymizacja rachunków 
rządu. Jej formą jest opinia z kontroli lub 
sprawozdanie (roczne) publikowane przez 
NOK. Certyfikując rachunki finansowe 
rządu, skutecznie działający NOK legity-
mizuje obowiązujący system polityczny. 
Byłoby to trudne do osiągnięcia w inny 
sposób w tak wyspecjalizowanym obsza-
rze, jakim jest zarządzanie finansami pu-
blicznymi.

Jednostki kontrolowane odnoszą ko-
rzyści poddając się kontroli rachunków 
– zapewniają ich legitymizację, umacniając 
swoją pozycję. Funkcję tę kontrola pełni 
wydając opinie na temat rachunków lub 
raporty dla klientów bądź jednostek kon-
trolowanych. Dla kontrolowanych może 
to być warunek konieczny do zachowa-
nia autonomii jednostki w systemie po-
litycznym i środowisku społecznym. Im 

30 M. Power: Audit Society. Rituals of Verification. Oxford University Press 1997, s. 218.
31 M. Hazgui, P. Triantafillou, S. Christensen: On the legitimacy and apoliticality of public sector performance audit: 

exploratory evidence from Canada and Denmark, Accounting, „Auditing and Accountability Journal”, 2022.

większą legitymizację zapewnia NOK, 
tym mniejsze prawdopodobieństwo in-
terwencji ze strony władzy ustawodaw-
czej i innych władz nadzorujących. Rząd 
i administracja żądają i potrzebują nieza-
leżnej kontroli zewnętrznej potwierdza-
jącej prawidłowe zarządzanie finansami 
publicznymi, zarówno na użytek kontroli 
parlamentarnej, jak również po to, aby od-
powiadać na istotne kwestie publiczne. Dla 
władzy wykonawczej kontrole są swego 
rodzaju tarczą, chroniącą osoby piastu-
jące stanowiska publiczne przed krytyką 
opozycji.

Legitymizacja kontrolowanych jedno-
stek publicznych może być zapewniona 
przez NOK tylko wtedy, gdy sam organ 
kontroli ma ustalone podstawy prawne, 
dysponuje uznanym procesem kontroli 
i jest w stanie odtwarzać i rozwijać swoje 
produkty kontrolne30. Podstawa legitymi-
zacyjnej funkcji NOK wynika z przepisów 
prawa, najlepiej, jeśli wprost z konstytu-
cji. Można ją odnaleźć także w retoryce 
politycznej, w której praktyka kontrol-
na odwołuje się do interesu publicznego, 
interesu obywateli lub interesu podatni-
ków. Badania wykazują tendencję zarów-
no kanadyjskiego, jak i duńskiego NOK 
do strategicznego podkreślania wymiaru 
„interesu publicznego” w kontrolach wy-
konania zadań, w celu zwiększenia jego 
roli legitymizacyjnej i jednocześnie neu-
tralności politycznej31.

Funkcja legitymizacyjna NOK jest także 
nabywana dzięki wykorzystaniu struktur 
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i zastosowaniu metod zgodnych z między-
narodowymi standardami rewizji finanso-
wej (ISA) i ich odpowiednikiem dla kon-
troli sektora publicznego (ISSAI). Kiedy 
kontrola służy legitymizacji, kładzie nacisk 
na proces kontroli i jednocześnie na stoso-
wanie standardów rachunkowości i kontroli 
w konkretnym zadaniu. NOK Danii, Nor-
wegii i Szwecji stosują ISSAI, aby usank-
cjonować swoje raporty32.

Na poziomie ideologicznym NOK bu-
duje pozycję „znormalizowanej” kontroli, 
dostosowując się do rynku przez sporzą-
dzanie sprawozdań z kontroli dla jednostek 
kontrolowanych lub władz wykonawczych, 
które są wykorzystywane przez klientów, 
parlament lub ustawodawcę. Przykładem 
jest szwedzki Urząd Kontroli Państwo-
wej, który świadczy usługi w taki sam 
sposób, jak prywatne firmy audytorskie, 
nawet jeśli nie dzieje się to na warunkach 
rynkowych.

Kontrole NOK pełniące funkcję legity-
mizacyjną wymagają niezależności od or-
ganów politycznych lub ograniczonej inter-
akcji z najwyższymi organami państwa. 
Podobnie sprawa wygląda w przypadku 
kontroli brytyjskiej i nowozelandzkiej. 
Stosując się do tych zasad lub traktując 
kontrolę państwową jako profesjonalną 
usługę, NOK same zyskują legitymizację. 
Owo uznanie „rozciąga się” na jednostki 
kontrolowane. Ten kierunek współgra z ra-
mami koncepcyjnymi nowego zarządzania 
publicznego, które podkreśla, że kontrola 
wspiera zarządzanie przez dostarczanie 

32 R. Elm-Larsen: Nordiske statslige revisioners indførelse og brug af internationale revisionsstandarder. (Wprowa-
dzenie międzynarodowych standardów w audytach państw skandynawskich). Prezentacja na seminarium 
w Oslo, maj 2019 r.

opinii bez zastrzeżeń. Funkcja legitymi-
zacji staje się zasobem jednostki kontrolo-
wanej, ponieważ zapewnia ochronę przed 
krytyką administracji, w tym zarządzania 
finansami państwa. Za pośrednictwem 
sprawozdań kontroler umacnia swoją po-
zycję – przekładają się na nią pozytywne 
opinie.

Nie ma kontroli bez pewnych podstaw 
zgody ze strony jednostki kontrolowanej. 
Kontroler musi ograniczać koszty zdoby-
cia zaufania kontrolowanego. Jeśli nie jest 
w stanie tego osiągnąć, osłabi to ostatecznie 
jego własną wiarygodność przy dostarcza-
niu opinii, które mają stanowić legitymi-
zację rachunków kontrolowanego.

NOK musi zapewnić sobie kompeten-
cje, a następnie ich bronić, tak aby auto-
nomia instytucjonalna i niezależność zo-
stały zachowane. Zarówno w wypadku 
funkcji kontrolnej, jak i w legitymizacji, 
obowiązuje rozdzielenie prawa od polityki. 
Zapewnia to legitymizację zarówno kon-
trolerowi, jak i kontrolowanemu. Funkcja 
legitymizacji jest najważniejsza dla kon-
trolera oraz jego możliwości utrzymania 
pozycji i działalności.

Dla NOK rządy prawa stanowią poten-
cjalne źródło zapewnienia wiarygodności 
sprawozdań finansowych i przeprowadze-
nia skutecznej kontroli. Zgodność kontroli 
z zasadami prawa i przepisami stanowi 
zabezpieczenie dla NOK. Daje ochronę 
przed krytyką oraz przed przeniesieniem 
odpowiedzialności na kontrolera. Funk-
cja legitymizacji ogranicza lub „oswaja” 
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funkcję kontrolną. Korzysta ona z innych 
środków i skupia się na tym, aby kontrola 
była postrzegana jako narzędzie kontroli 
społecznej, ale według zasad kontrolowa-
nego i w zgodzie z jego interesami.

Właściwe korzystanie z procedur kon-
troli buduje zaufanie i wiarygodność NOK, 
także dla rachunków, które dostają opinię 
bez zastrzeżeń. Kontroler jest uprawniony 
do oceny osób odpowiedzialnych w świetle 
zasad rachunkowości. W zamian jest zobo-
wiązany do udzielenia porady w obszarze 
ich stosowania oraz zarządzania finanso-
wego.

Charakterystyczne cechy funkcji legi-
tymizacyjnej:
1. Działalność kontrolna jest oddzielona 
i niezależna od sfery politycznej.
2. Zadania kontrolne są przyjęte do „akcep-
tacji” przez kontrolowanego i mają mu za-
pewnić wiarygodność.
3. Nacisk na zasady rachunkowości został 
zainspirowany praktyką audytu przedsię-
biorstw.
4. Międzynarodowe standardy rewizji fi-
nansowej są wdrażane i przestrzegane.

W Danii kontrola państwowa była czę-
ścią centralnej administracji państwowej 
aż do roku 1991, kiedy została przeniesiona 
do parlamentu. Kontroler Generalny po 
raz pierwszy wydał opinię na temat ra-
chunków państwa za rok finansowy 1997. 
Od tamtej pory jego uprawnienia zwięk-
szyły się, obejmując rachunki poszcze-
gólnych ministerstw i instytucji. Mimo 
że sprawozdania nie miały formalnych 

33 T. Knudsen, Tim: Fra folkestyre til markedsdemokrati, Dansk demokratihistorie efter 1973, Akademisk Forlag. 
København 2007.

34 O.K. Pedersen: Konkurrencestaten. Hans Reitzels Forlag. København 2011.

podstaw prawnych, dawały Urzędowi 
Kontroli Państwowej taką samą legitymi-
zację, jak w wypadku firm audytorskich. 
Jednocześnie zyskał on wiarygodność jako 
profesjonalna i wydajna organizacja. W ten 
sposób kontrola państwowa zapewniała 
porządek społeczny, co mieści się w defi-
nicji demokracji rynkowej33 lub państwa 
konkurencyjnego34.

Europejski Trybunał Obrachunkowy 
został utworzony do ochrony budżetu 
Unii przed niebezpieczeństwami i ry-
zykiem zagrażającym projektowi euro-
pejskiemu. Traktat z Maastricht z 1993 
roku zobowiązał ETO do wydawania po-
świadczenia wiarygodności dotyczącego 
prawidłowości rachunków i transakcji. 
Trybunał nigdy nie wydał opinii bez za-
strzeżeń, rozumianej jako poświadcze-
nie, że rachunki we wszystkich istotnych 
aspektach są zgodne z rozporządzeniem 
finansowym. W 2020 roku stwierdził, 
że skonsolidowane rachunki UE nie za-
wierały istotnych nieprawidłowości, 
ale niektóre pozycje wydatków zostały 
uznane za zawierające błędy o wysokim 
poziomie istotności. Obecnie ETO doko-
nuje legitymizacji rachunków skonsolido-
wanych UE, mimo braku szczegółowej 
prezentacji zgodności technicznej z roz-
porządzeniem finansowym, unikając de-
legitymizacji rachunków. Przejrzystość 
wyników kontroli ma na celu zapewnienie 
legitymizacji.

Amerykański Urząd Rozliczania Rządu 
opublikował „opinię z kontroli”, która 
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zawierała podstawy do wyłączeń dla skon-
solidowanych sprawozdań finansowych 
rządu USA za okres 2019/2020. Opinia 
GAO składała się ze szczegółowego opisu 
technicznego błędów i niedociągnięć ziden-
tyfikowanych podczas kontroli i wskazała, 
że niektóre problemy istniały od dłuższego 
czasu. W swoim wystąpieniu Kontroler 
Generalny USA podkreślił użyteczność 
kontroli i konieczny wgląd w działania 
rządu, zwiększoną rozliczalność agencji 
federalnych wobec Kongresu i obywate-
li oraz większą pewność interesariuszy, 
że środki federalne są prawidłowo roz-
liczane, a aktywa właściwie chronione. 
Chociaż kontrola wykryła poważne pro-
blemy, jako taka zapewniła legitymizację 
rachunkom rządowym. Kontrola rządu 
amerykańskiego może więc być określona 
jako proces catharsis.

Funkcja legitymizacyjna trybunałów ob-
rachunkowych jest inna niż ta, jaką wy-
pełniają NOK zorganizowane jako urzędy 
kontroli lub kolegialne instytucje kontrol-
ne. Tutaj rachunki podlegają przeglądowi 
sądowemu, zapewniającemu, że urzędnicy 
nie nadużywają swojej pozycji. Taki test 
sądowy jest formą „oczyszczenia”, które 
ma na celu zapewnienie legitymizacji za-
rządzania finansami publicznymi.

Podsumowując, kontrole NOK zapew-
niają jednostkom kontrolowanym legity-
mizację zarządzania finansami państwo-
wymi, zwłaszcza w odniesieniu do spra-
wozdawczości finansowej. Odbywa się 
to zwykle przez wydanie czystej opinii 
kontrolnej. Taka legitymizacja przyczynia 

35 M. Power: Audit Society…, op.cit., s. 218.

się do zapewnienia poparcia systemowi 
politycznemu. Kontrola jest postrzegana 
jako wspieranie politycznego i admini-
stracyjnego przewodnictwa rządu. Rząd 
uzyskuje legitymizację od NOK.

Jednakże ten sposób legitymizacji za-
kłada, że jest nią sama kontrola, a legity-
mizacja może dokonywać się na podstawie 
regulacji prawnych odnoszących się do pro-
cesu kontrolnego oraz norm zawodowych, 
ustanowionych i uznanych przez inne or-
ganizacje, przede wszystkim audytorskie. 
Prowadzenie kontroli zgodnie z ogólnymi 
standardami daje jej legitymizację, która 
jest przenoszona na jednostkę kontrolo-
waną w formie opinii35.

Funkcja doradcza

Funkcja doradcza skupia się bardziej na po-
trzebie jednostki kontrolowanej do bycia 
zauważaną i na wspieraniu administracji 
państwowej, niż na potrzebie kierowni-
ków  i interesariuszy do posiadania kon-
troli nad jednostkami kontrolowanymi. 
Kontroler ma wówczas na uwadze sytuację 
kontrolowanego i jego potrzebę otrzyma-
nia wsparcia. Powinien wypracować wy-
niki zorientowane na rozwiązanie, jakie-
go potrzebuje kontrolowany. Jednostka 
kontrolowana nie żąda kontroli ani legity-
mizacji, ale oczekuje rozwiązania proble-
mów, z którymi się mierzy. Rozwój tego 
aspektu kontroli państwowej jest ściśle 
związany z wprowadzeniem nowego zarzą-
dzania publicznego przed ok. 20-30 laty. 
Główną funkcją NOK jest użyteczność dla 
kontrolowanych i to stanowi kryterium 
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stosowane przy ocenie jakości pracy or-
ganów kontroli36.

Z perspektywy nauk politycznych, de-
mokracja „responsywna” nakłada na rząd 
przede wszystkim zadanie maksymalnej 
użyteczności dla społeczeństwa, które 
oczekuje pewnych usług i zaspokojenia 
swoich potrzeb. Zgodnie z tą koncepcją 
taki rodzaj kontroli państwowej często 
kładzie nacisk na perspektywę obywatela. 
Kontrola pełniąca funkcję doradczą po-
strzega swoją rolę jako wspieranie sektora 
publicznego w lepszym świadczeniu usług 
na rzecz obywateli. Taka koncepcja i po-
zycja kontroli została zawarta w Porozu-
mieniach z Johannesburga wypracowanych 
przez XX Kongres INTOSAI.

Doradcza funkcja kontroli wymaga 
otwarcia się kontrolera na sytuację i pro-
blemy jednostki kontrolowanej. Może 
pozostawać w sprzeczności z uczciwością 
i niezależnością kontrolera. Dzieje się tak, 
gdy kontroler jest mocno zaangażowany 
w zadanie z zakresu zarządzania lub gdy 
może być pociągnięty do odpowiedzial-
ności za sposób prowadzenia kontroli ze-
wnętrznej. Może to skutkować konflik-
tem z zasadami nakreślonymi w Deklaracji 
INTOSAI z Meksyku na temat niezależ-
ności NOK.

Niezależność i uczciwość kontrolera naj-
łatwiej zachować, gdy można odnieść jego 
pracę do uznanych standardów. Formalna 
rozliczalność może ograniczać instytucje 

36 Ch. Pollit, H. Summa: “Reflexive Watchdogs?..., op.cit.
37 Y. Gendron, D.J. Cooper, B. Townley: “In the Name of Accountability – State auditing, Independence and 

New Public Management, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, 14(3)/2001, s. 278-310.
38 P. Triantafillou: Playing a zero-sum game? The pursuit of independence and relevance in performance audi-

ting, „Public Administration”. Vol. 98/20017, s. 109-123.

i utrudniać rozwiązywania problemów 
istotnych dla społeczeństwa. Wymóg 
uczciwości w kontrolach o funkcji dorad-
czej sprawia, że poszukuje się swego rodza-
ju azylu, w którym obowiązki kontrolera 
są jasno zdefiniowane i łatwe do wypeł-
nienia. Innymi słowy, ograniczenie trady-
cyjnej funkcji kontrolnej NOK zwiększa 
ryzyko naruszenia uczciwości i niezależ-
ności kontroli państwowej37.

Przypadek NOK Danii ilustruje rów-
nowagę pomiędzy istotnością dla rządu 
i realizowaniem jego programów w ramach 
kontroli wykonania zadań. Jednakże po-
kazuje także, że NOK Danii nieustannie 
przedkłada niezależność nad istotność. 
Wydaje się, że jego strategia zachowała 
funkcję legitymizacji w systemie politycz-
nym rządów mniejszościowych38.

Ważną cechą funkcji doradczej kontroli 
jest zaufanie pomiędzy kontrolerem i kon-
trolowanym. Funkcja doradcza podkreśla, 
że jednostka kontrolowana uczestniczy 
i jest zaangażowana w proces kontrol-
ny, w tym w opracowanie sprawozdania 
na temat wyników kontroli. Wymaga to 
ciągłego dialogu. Innymi słowy, jest to pro-
ces partycypacyjny, w którym kontroler 
otwiera okno przed kontrolowanym.

Takie „partycypacyjne” podejście do 
kontroli obejmuje dwie fazy: analizę 
działań oraz wybór potencjalnych metod. 
Na etapie analizy mapuje się i ocenia intere-
sy głównych aktorów politycznych i innych 
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interesariuszy. Interesy te są analizowane 
z uwzględnieniem wrażliwości tematu, 
złożoności dziedziny lub sieci politycz-
nej, stopnia zgody co do problematycznych 
definicji, wartości i norm oraz potrzeby 
usprawnień. Jeśli poziom zaufania pomię-
dzy jednostką kontrolowaną a kontrolerem 
jest relatywnie wysoki, można przyjąć po-
dejście oparte na współpracy i będzie ono 
owocne. Z drugiej strony, jeśli interesy 
są sprzeczne i nie ma zaufania pomiędzy 
stronami, lepsze będzie podejście bardziej 
formalne39.

Funkcja doradcza kontroli jest realizo-
wana w różnych formach, w zależności 
od kontekstu prawnego i politycznego. 
Gdy Europejski Trybunał Obrachunkowy 
przedkłada sprawozdania, zawierają one 
także – równolegle do wkładu własnego 
ETO – materiał Komisji. Sprawozdanie 
roczne Trybunału jest przed przedłoże-
niem przedmiotem intensywnej dysku-
sji i negocjacji pomiędzy Komisją a ETO.

Innym przykładem uczestniczenia 
w pro ce sie kontroli jest praktyka brytyj-
skiego Krajowego Urzędu Kontroli, gdzie 
obowiązuje wymóg uzgadniania wyników 
kontroli pomiędzy jednostką kontrolowa-
ną a kontrolerem.

Dialog z kontrolowanym jest kluczo-
wym elementem strategicznym kontroli 
o funkcji doradczej. Organ kontroli kana-
dyjskiej prowincji Alberta w połowie lat 
90. XX wieku zmienił strategię z trady-
cyjnej inspekcji na opartą na dialogu z wła-
dzami prowincji i jej administracją. Opie-
rając się na dialogu kontrola państwowa 

39 P. van der Knaap: Sense and complexity: Initiatives in responsive performance audits, „Evaluation” nr 17/2011, s. 356.
40 Y. Gendron, D.J. Cooper, B. Townley: In the Name of Accountability…, op.cit.

ma na celu pomaganie swoim klientom 
– administracji stanowej prowincji. Od-
bywało się to przez wypracowywanie ra-
portu z administracją prowincji w ramach 
kontaktów bezpośrednich. Jednocześnie 
zmieniło wymogi zawodowe wobec kie-
rownictwa i pracowników40.

Wpływ zarządzających jednostką kon-
trolowaną na ocenę pokontrolną w podej-
ściu doradczym służy czemuś innemu, niż 
w wypadku pozostałych funkcji kontroli. 
Zakłada, że sprzeczne wartości uczciwo-
ści i przejrzystości są wzajemnie zrówno-
ważone. Jest to postrzegane jako rodzaj 
presji społecznej, będącej źródłem wiedzy 
i możliwości autonaprawy. Podstawową 
wartością funkcji doradczej kontroli jest 
wzmocnienie racjonalności argumentacji 
kontrolera i jego starania o zwiększenie 
wydajności.

Funkcja doradcza obejmuje wartości 
wpisane w zasady i programy podlegające 
ocenie. Innymi słowy, wychodzi ona poza 
tradycyjne podejście kontroli zgodności, 
w którym dominują funkcje kontroli i legi-
tymizacji. Wolne od formalizmu i rutyny 
badania doradcze mogą być bardziej sys-
temowe i empiryczne, przez co użyteczne 
dla kontrolowanego. Szczególną cechą ta-
kiej kontroli jest jej wrażliwość na kwestie 
polityczne dominującego dyskursu.

Określając podstawy oceny w kontroli 
pełniącej funkcję doradczą, bierze się pod 
uwagę zasady i procesy służące celom po-
litycznym. W krajach, gdzie przyjęło się 
wiele cech nowego zarządzania publicznego 
wymaga się, aby kontrole doradcze były 
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ukierunkowane na znajdowanie rozwią-
zań. Ich elementem jest aktywne szukanie 
alternatyw (np. motywacji, samoregulacji 
systemów społecznych).

Były Kontroler i Audytor Generalny 
Wielkiej Brytanii sir John Bourn41 opi-
sał kontrolę jako analizę, która promu-
je i zachęca do sukcesów administrację 
publiczną. Tutaj kontroler działa jak tre-
ner i mentor, a jego rekomendacje mają 
wspierać klienta z administracji w osią-
ganiu przyszłych sukcesów. Znacząco 
różni go to od kontrolera, który krytykuje 
błędy przeszłości i je wskazuje. Według 
Bourna, kontrola publiczna ma potencjał, 
aby wspierać i zachęcać do ustawicznej 
poprawy dla dobra obywateli, postrze-
ganych zarówno jako odbiorców usług 
publicznych, jak i podatników. W ten 
sposób widzi on kontrolę publiczną jako 
instrument w ramach nowego zarządza-
nia publicznego.

W 2013 r. UK NAO Wielkiej Brytanii 
wprowadził kontrole szybkiego reagowa-
nia, odpowiadające na aktualne potrzeby 
w kwestiach spornych lub będące głosem 
w debacie, którym NAO może zapew-
nić większą przejrzystość. NOK Wielkiej 
Brytanii ma być niezależnym i autoryta-
tywnym źródłem szybkiego raportowania 
na temat żywotnych kwestii. Ta działalność 
szybko stała się kluczowa w UK NAO42. 
Główną cechą raportów z kontroli szybkie-
go reagowania jest ich koncentracja na waż-
nych kwestiach omawianych w mediach, 
które cieszą się zainteresowaniem opinii 
publicznej. Raporty są zwięzłe, oparte 

41 J. Bourn: Public sector auditing, Is it value for money? John Wiley & Sons Ltd. Chichester 2007.
42 J. Mazur: Kontrole śledcze…, op.cit.

na faktach i nie zawierają oceny ani re-
komendacji. Problem powstaje przy włą-
czaniu ich w proces rozliczalności parla-
mentarnej.

Do wypracowania rozwiązań przez kon-
trolę państwową konieczne jest zrozumie-
nie przez kontrolera warunków funkcjo-
nowania jednostki kontrolowanej, jej rze-
czywistej sytuacji oraz wartości jakie jej 
przyświecają. Preferencje użytkowników 
są również uwzględniane jako cecha cha-
rakterystyczna tej formy kontroli.

W Norwegii funkcja doradcza wyraża 
się większym naciskiem na perspektywę 
sektora publicznego, co jest akceptowa-
ne i oczekiwane przez rząd i Storting. 
Ten rodzaj kontroli może być postrze-
gany jako zinstytucjonalizowana reakcja 
na ogólne tendencje społeczne. Prefe-
rencje użytkowników stały się istotnym 
źródłem legitymizacji w nowoczesnych 
demokracjach. Brak reagowania na ich 
potrzeby nie jest akceptowany w nowo-
czesnej polityce i nie współgra z zarzą-
dzaniem proaktywnym. Zatem działania 
Urzędu Kontroli Państwowej mają dążyć 
do wskazania wniosków, które mogą być 
przydatne w rozważaniach parlamen-
tarnych na temat zmian i usprawnień 
w usługach publicznych. Ma to na celu 
zarówno wsparcie kontroli i monitoro-
wania ze strony parlamentu, jak i do-
starczanie informacji, które mogą być 
przydatne w rządowych procesach de-
cyzyjnych i w legislacji. Perspektywa 
użytkownika staje się środkiem w za-
rządzaniu kontrolą w taki sposób, aby 
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poszerzyć jej zakres i wpływ na demo-
krację43.

W wypadku funkcji doradczej obserwuje 
się istotne zmiany jeśli chodzi o to, na jakiej 
podstawie dokonywana jest ocena. Kontro-
le o funkcji doradczej obejmują bardziej ca-
łościowe podejście (smart), w tym w odnie-
sieniu do podstawy do oceny. Tego rodzaju 
kontrola zakłada i obejmuje szeroki zakres 
rozważań. Kontrole doradcze mogą zatem 
pójść w kierunku oportunizmu, nieuza-
sadnionego dostosowania do aktualnych 
wydarzeń i prowadzić do presji na audytora 
przy wypracowywaniu wniosków.

Samo to, że kontrole wykonania zadań 
obejmują kilka różnych dyscyplin zawo-
dowych, zakłada wysoki stopień reago-
wania na profesjonalizm jednostki kon-
trolowanej. Konieczne jest tu jednak za-
chowanie równowagi z niezależnością 
kontrolera44. Cechą charakterystyczną 
kontroli pełniącej funkcję doradczą jest 
to, że przedkłada ona konstruktywne 
propozycje nad kwestię odpowie-
dzialności, aby zapewnić, że jednostki 
kontrolowane spełniają przypisywane 
im oczekiwania. Badania norweskie po-
kazują, że większość kontrolowanych 
urzędników postrzega kontrole wyko-
nania zadań jako użyteczne, jeśli zga-
dzają się z kryteriami kontroli i oceną, 
o ile umożliwiono im wpływ na proces 
i jeżeli raport z kontroli zawiera pozy-
tywną opinię. Podobnie uważali oni, 

43 A. Arthur, L.T. Rydland, K. Amundsen: The User Perspective in Performance Auditing − A Case Study of 
Norway, „American Journal of Evaluation”, nr 33/2012, s. 44-59.

44 J. Lonsdale: Balancing Independence and Responsiveness: A Practitioner Perspective on the Relationships 
Shaping Performance Audit, „Evaluation”, nr 14/2008, s. 227.

45 K. Reichborn-Kjennerud, B. González-Díaz, E. Bracci, T. Carrington, J. Hathaway, K.K. Jeppesen, I. Stec-
colini: SAIs work against corruption…, op.cit.

że Urząd Kontroli Państwowej przy-
czynia się zarówno do rozliczalności, jak 
i do usprawnień w sytuacji spełnienia 
powyższych warunków. Raporty, które 
posłużyły tylko ustaleniu osób odpowie-
dzialnych zostały uznane za mniej uży-
teczne. To pokazuje, że kontrola wy-
konania zadań może mieć rzeczywisty 
wpływ na urzędników służby cywilnej, 
ale jest on uzależniony od tego, jak po-
strzegają oni kontrole wykonania zadań45.

Doradcze podejście do kontroli jest 
środkiem, dzięki któremu kontrole na-
bierają istotnego znaczenia dla jednostek 
kontrolowanych. Holenderski NOK przy-
jął zatem bardziej doradcze podejście przy 
doborze obszarów kontroli na podstawie 
tego, co inni interesariusze sądzą o bada-
nych kwestiach. Kontrola jest oceniana 
nie tylko na podstawie wniosków końco-
wych, ale także pośrednich i użyteczno-
ści potencjalnych rekomendacji. Można 
wyróżnić trzy wymiary takiego utylitar-
nego podejścia:
1. Dobór tematów kontroli musi mieć istot-
ne znaczenie społeczne i obejmować klu-
czowe obszary ryzyka.
2. Proces kontroli i jej metody muszą 
uwzględniać kontrolowaną jednostkę, aby 
wyniki były istotne dla ośrodków decy-
zyjnych.
3. Wdrożenie „kontroli statusu”, tj. prze-
gląd relacji pomiędzy programami a po-
trzebami i preferencjami interesariuszy.
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Holenderska Rekenkamer wybiera 
bardziej otwarte i doradcze podejście, 
w tym kilka metod umożliwiania udziału 
jednostek kontrolowanych. Różne „par-
tycypacyjne” metody kontroli i aktyw-
ne zaangażowanie innych interesariuszy 
mogą być wykorzystywane przez zespoły 
kontrolne na różnych etapach procesu 
kontroli.

Funkcja doradcza może służyć zarówno 
kontrolowanym, jak i kontrolerom, po-
nieważ tworzy wartość. Jednakże bliska 
współpraca pomiędzy dwiema stronami 
może działać jak sieć, która ostatecznie 
kładzie na szali postrzeganą niezależność 
i uczciwość kontrolera, osłabiając w ten 
sposób kontrolę jako system zapewniający, 
że osoby odpowiedzialne zostaną rozliczo-
ne. Opowiedzenie się za strategią doradczą 
w kontroli może oznaczać, że współpraca 
kontrolera z władzą wykonawczą ma prze-
wagę – kosztem funkcji kontrolnej, któ-
rej oczekuje się od kontroli państwowej 
na rzecz władzy ustawodawczej.

Typologia NOK  
według funkcji kontroli

Zaprezentowana typologia NOK uwzględ-
nia funkcję, jaką ma pełnić kontrola. Obej-
muje ona różne wymiary – podstawy praw-
ne, rodzaje prowadzonych kontroli, formy 
sprawozdań (patrz tabela 5, s. 32).

W ciągu ostatnich dziesięcioleci można 
zaobserwować transformację NOK – od 
bardziej tradycyjnej funkcji kontrolnej 
do funkcji legitymizacyjnej lub dorad-
czej. Zmiana ta oczywiście ma pewien 
wpływ na postrzeganie uczciwości i nie-
zależności kontrolera.

Na poziomie dyskursu rozwój jest od-
zwierciedlony w sposobie, w jaki NOK 

legitymizują kontrole. Uprzednio wyni-
kało to z ogólnych konstytucyjnych ram 
prawnych, odwoływano się też do działal-
ności na rzecz instytucji parlamentarnych. 
W szczególności odnosi się to do NOK, 
w których dominują elementy kontrolne 
i legitymizujące.

Obecnie NOK uzasadniają swoje 
funkcjonowanie odwołując się do zja-
wisk wybiegających poza ramy praw-
ne kontroli państwowej. Kładą nacisk 
na znaczenie swojej pracy dla jednostek 
kontrolowanych i obywateli. Kontrola 
jest użyteczna, jeśli przyczynia się do po-
wstania bardziej wydajnej administracji 
itp. zgodnie z zasadami i metodami kon-
troli obowiązującymi na rynku – kontrola 
państwowa korzysta z metod wypraco-
wanych przez międzynarodowe firmy 
audytorskie.

Uwagi końcowe
Głównym założeniem niniejszego arty-
kułu jest to, że najwyższe organy kontroli 
są częścią niezależnego suwerennego pań-
stwa. Cechą charakterystyczną NOK jest 
ich interakcja z najwyższymi organami 
państwa (parlament i rząd) przy wykony-
waniu ich funkcji kontrolnej nad finansa-
mi rządowymi, na podstawie przepisów 
konstytucji lub ustaw. Jednocześnie śro-
dowisko międzynarodowe uznaje, że do-
brze zorganizowany NOK jest warunkiem 
koniecznym, który musi zostać spełniony 
przez suwerenne państwo, aby mogło ono 
uczestniczyć we współpracy międzyna-
rodowej i/lub integracji. Tradycyjny po-
dział NOK (trybunał, rada, urząd) nie 
wystarcza do ujęcia zmian, jakie nastą-
piły w ciągu ostatnich lat w strukturze 
i funkcjonowaniu kontroli. Dostępna 
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klasyfikacja ma pewne ograniczenia. 
Rozwój zadań i funkcji NOK sprawia, 
że trudno jest, o ile to w ogóle możliwe, 
stosować idealne podziały klasyfikacyjne. 
Zamiast tego mamy obecnie najwyższe 
organy kontroli zorganizowane jak hybry-
dy, które rozwijają różne cechy, w zależ-
ności od zaprojektowania i rozwoju sys-
temu politycznego. Jednocześnie w ciągu 
ostatnich lat pojawiły się całkowicie nowe 
typy NOK. Ma to miejsce w Wielkiej Bry-
tanii i Nowej Zelandii, gdzie kontrola pań-
stwowa ewoluuje, inspirowana zmianami 
w prywatnym sektorze audytu. Zatem 
w tych krajach w sektorze publicznym 
w dużym stopniu stosowane są wzorce 
audytu sektora prywatnego. Powstający 
nowy typ NOK, strukturą przypominają-
cy prywatną firmę audytorską, odzwier-
ciedla paradygmat nowego zarządzania 
publicznego, które w pewnych krajach 
stało się dominujące.

Ogólnie NOK różnią się istotnie jeśli 
chodzi o organizację i sposób działania. 
Artykuł wydaje się potwierdzać stwier-
dzenie Normantona z 1966 r., że jedyną 
cechą wspólną wszystkim najwyższych or-
ganów kontroli jest kontrola prawidłowości. 
Wszystkie inne cechy wynikają z kontekstu 
historycznego i podziału władzy w kon-
kretnym systemie politycznym. Artykuł 
jednak wyodrębnia następujące tendencje 
rozwojowe NOK:
1. Niektóre NOK próbują funkcjonować 
jak firmy prywatne, przyjmując struk-
tury zarządcze i standardy firm prywat-
nych.
2. NOK uzasadniają swoją rolę poza sys-
temem parlamentarnym interesem po-
datnika i obywatela.
3. Wiele NOK odchodzi od funkcji kon-
trolnej na rzecz parlamentu do kontroli, 
które mają przynosić korzyści i wartość 
dodaną władzy wykonawczej.

Tabela 5. Przegląd funkcji NOK

Kontrola Legitymizacja Doradztwo

Uprawnienia 
do pełnienia funkcji 

Legitymacja 
polityczna i prawo

Standardy audytu  
dla sektora 
prywatnego 

Obywatele, 
podatnicy, 

opinia publiczna 

Główny  
rodzaj kontroli 

Krytykująca  
kontrola legalności 

Kontrole  
finansowe 

Kontrole  
zarządzania 

Sprawozdanie Raport z kontroli Deklaracja Raport konsultanta 

Główny  
interesariusz 

Parlament  
lub głowa państwa

Administracja  
państwowa,  
kierownictwo 

Jednostka 
kontrolowana 
i obywatele

Wzorzec Kontrola 
demokratyczna 

Zaufanie  
rynku finansowego Zarządzanie

Postrzeganie  
zawodu Urzędnik Księgowy Ewaluator  

i/lub konsultant

Źródło: Na podstawie Elm-Larsen, Rolf & Gitte Korff (ed): Offentlig revision i det 21. århundrede. Karnov Group 2015.
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Trendy te powstały w samych NOK, 
w ramach rozwiązań instytucjonalnych 
obowiązujących w systemie politycznym 
i norm przeprowadzania kontroli. Obrazu-
je to teoretyczny fenomen, który w nauce 
o przedsiębiorczości nazywany jest para-
doksem agencji wbudowanej46.

Na poziomie analitycznym można wy-
różnić trzy typy funkcji NOK. Pierwszą, 
tradycyjną jest kontrola rządowego zarzą-
dzania finansowego. Oznacza to, że NOK 
zapewniają, iż odbywa się ono w ramach 
przyjętego budżetu i zgodnie z prawem. 
NOK zapewnia także, że rząd i jego organy 
nie przekraczają granic prawa zachowu-
jąc się oportunistycznie. Ogólnie kontrola 
NOK dyscyplinuje rząd i administrację 
publiczną podczas zarządzania finansami 
publicznymi.

Drugą główną funkcją kontroli NOK 
jest legitymizacja zarządzania finansowego 
jednostek kontrolowanych przez certyfi-
kowanie rachunków rządowych. Zatem 
zadaniem kontroli jest zapewnienie za-
ufania do informacji finansowych przed-
stawianych przez władze wykonawcze. 
Na podstawie informacji badanych w czasie 
kontroli władza ustawodawcza podejmuje 
decyzje co do rozliczalności rządowych 
organów zajmujących się zarządzaniem 
finansami. Tego obecnie oczekują od NOK 
zarówno ustawodawcy, jak i władza wy-
konawcza w wielu państwach. 

Po trzecie, NOK może pełnić funkcję 
doradczą, co oznacza, że proces kontroli 
jest otwarty na obecne potrzeby, a organ 
kontroli uczestniczy w rozwiązywaniu 

46 R. Garud, C. Hardy, S. Maguire: Institutional Entrepreneurship as Embedded Agency: An Introduction to the 
Special Issue, „Organization Studies”, nr 7/2007, s. 961.

problemów jednostek kontrolowanych z za-
kresu zarządzania finansowego. Ta funkcja 
kontroli podkreśla zrozumienie i powią-
zanie ze sprawami jednostek kontrolowa-
nych oraz ich wyzwaniami. Kontrola musi 
przyczyniać się do ulepszeń w obszarze 
rachunkowości, procesów administracyj-
nych oraz systemów kontroli wewnętrz-
nej, a także do wypracowania programów 
przez doradztwo i formułowanie zaleceń. 
Musi tworzyć wartość dodaną – nie tylko 
dla jednostki kontrolowanej, ale i dla oby-
wateli.

Wprowadzenie funkcji doradczej przez 
nowe podejście do kontroli wiąże się 
z większym ukierunkowaniem kontroli-
na potrzeby jednostek kontrolowanych, 
które oczekują porady i rekomendacji od-
nośnie do tego, jak usprawnić administrację 
publiczną – przy odejściu od tradycyjnej 
funkcji NOK, którą jest kontrola przejrzy-
stości i rozliczanie sektora publicznego.

Artykuł zawiera analizę dostępnej ty-
pologii NOK oraz nowe rozszerzone ramy 
koncepcyjne służące ich klasyfikacji na 
podstawie badania rozwoju, struktury 
i organizacji oraz funkcji kontroli. Trady-
cyjna typologia NOK – trybunał, urząd 
i rada – została uzupełniona o czwarty typ, 
wywodzący się z organizacji prywatnych 
firm audytorskich.

Funkcja kontroli NOK przesunęła 
się z tradycyjnego kontrolowania rządu 
na potrzeby władzy ustawodawczej 
w kierunku funkcji legitymizacyjnej, 
która ma zapewnić wiarygodność ra-
chunków rządowych. Obecnie NOK 
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rozwijają kontrole, które lepiej odpo-
wiadają na potrzeby organów rządu 
i interesariuszy, takich jak podatnicy 
i obywatele. Zmiana w tych dwóch tra-
dycyjnych funkcjach – kontrolnej i legi-
tymizacyjnej – oraz kontrole pełniące 
funkcję doradczą stawiają przed bada-
czami nowe pytania o obecną i przyszłą 
działalność NOK.

47 Autor jest politologiem oraz ekspertem w dziedzinie rachunkowości i audytu. Był dyrektorem w Urzędzie 
Kontroli Państwowej Danii.

Niniejsze badanie pokazuje, że perspek-
tywa porównawcza umożliwia lepsze zro-
zumienie rozwoju organizacji, procesów 
i funkcji NOK.

ROLF ELM-LARSEN47
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ABSTRACT
A critical investigation of SAIs' organisation and function – a conceptual framework 
for the study of SAIs 
Comparative studies improve our knowledge and understanding of how SAIs are or-
ganised and functioning. Academic studies of SAIs require an adequate conceptual 
framework for making methodical observations. A framework is an assumption for 
developing theories that increase our understanding of SAIs’ way of organisation and 
functioning in the political and economic system. The first aim of this article is to ana-
lyse the existing typology of SAIs. It is a precondition for developing and improving SAI 
typologies to new dimensions. A reinvented typology provides better opportunities 
to explain and understand how SAIs have developed under different political and eco-
nomic circumstances. The second objective is to develop a typology which illuminates 
the function of a supreme audit institution in the political system. Traditionally, the 
focus is either on the control function or the legitimising function of the accounting 
by the executive bodies of government. However, this typology cannot be used as 
a category to classify SAIs because today a more flexible approach to auditing is used.

Rolf Elm-Larsen, a political scientist spcialising in accounting and auditing, a former 
director in the National Audit Office of Denmark and lecturer at Copenhagen Business 
School

Key words: SAIs, typology of SAIs, court model, office model, board model, private audit 
model, function of audit



38 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2022.1.22

Supreme audit institutions (SAIs) as an object for study have attracted pri-
marily researchers from the areas of accounting and audit as well as aca-
demics in the fields such as constitutional law, public administration etc. 
The results are often published as monographs describing one problem con-
cerning some government audits in a  specific country. It is rare for SAIs 
to be studied in a comparative way. This situation can be attributed to rel-
atively less developed conceptual frameworks, including a missing typology 
on organisation and function for the study of a SAI. Conceptual frameworks 
are to determine the cognitive structures and the narrative about SAIs. This 
means that the framework of conception ought to be updated for obtaining 
an adequate discussion about how to develop and improve SAIs.

A Critical Investigation of SAIs' 
Organisation and Function

A Conceptual Framework for the Study of SAIs

ROLF ELM-LARSEN

Introduction
Comparative studies improve our know-
ledge and understanding on how SAIs are 
organised and functioning. Academic stud-
ies of SAIs require an adequate concept ual 
framework for making methodical obser-
vations. A framework is an assumption 
for developing theories that increase our 
understanding of SAIs’ way of organisa-
tion and functioning in the political and 
economic system.

The first aim of this article is to analyse 
the existing typology of SAIs. It is a pre-
condition for developing and improving 

typologies for a SAI to new and differ-
ent dimensions. A reinvented typology 
provides better opportunities to explain 
and understand how SAIs have developed 
under different political and economic 
circumstances.

The second objective is to develop a ty-
pology which illuminates the function of 
a supreme audit institutions in the political 
system. Traditionally, the focus is either on 
the control function of a SAI to maintain 
the social order or the legitimising func-
tion of the accounting by the executive 
bodies of government. However, this ty-
pology cannot be used as a category to clas-
sify SAIs because today a more flexible 
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approach to auditing is used, consisting 
of consulting and proposals for improve-
ments in the administrations’ activities 
based on audit findings.

A SAI is recognized as an integral part 
of the template of being a sovereign state1. 
However, there is no common recognized 
template for how it should be structured 
and how the audit should be organised 
to  function optimally. This depends 
to a large extent on the specific charac-
teristics of each individual state. Scientific 
studies of SAIs have not developed ter-
minologically and theoreticaliy as fast as 
the actual development of a SAI in the last 
decades. In this field there exist a termi-
nological back-log.

An effective SAI is today a prerequi-
site for a state to join the committing in-
ternational cooperation. Thus, one of the 
criteria for obtaining EU membership for 
an applicant country is having an effec-
tive external state audit. Furthermore, 
the UN General Assembly recognized 
through a resolution2 the importance 
of SAIs for improving responsibility and 
efficiency in the public administration 
to obtain the UN Millennium Goals, now 
called the Global Goals.

What makes a SAI audit unique com-
pared to other forms of auditing is the fact 
that it is facilitating the accountability in 

1 J. Magnet: “Higher audit institutions and legislative authority”, International Review of Administrative  
Science, Vol 60/1994, pp. 587-593; H.P. Olsen: Hybrid Governance of Standardized States, Causes and 
Contours of the Global Regulation of Government Auditing. CBS, Frederiksberg 2007. 

2 UN General Assembly Resolution A/66/209 on SAI independence, 22.12.2011.
3 J. Magnet, op.cit.
4 E.L. Normanton: The Accountability & Audit of Government. A comparative Study, Manchester University 

Press, 1966, pp. 57-82.

a system of check and balance between 
the supreme state bodies3. It contributes 
to the equilibrium of powers: the execu-
tive/government and the legislative /par-
liament. SAIs reporting is an element in 
the parliament's control function and has 
a responsive function with the executive 
power during the audit process. The ex-
istence and functioning of SAIs create 
transparency and accountability support-
ing the political system as such.

Literature review
In E. L. Normanton’s classic work4 a SAI 
is based on the concept of accountabili-
ty and using a comparative methodology. 
The context of this study is the conse-
quence of the economic growth of the 
public sector in the post-war period on 
the development of government audits. In 
the light of a description of various western 
SAIs, Normanton pointed out that com-
mon denominator of government audit is 
basically an investigation of the executive 
power before the legislative power takes its 
decision on the state accounts presented 
by the executive power. Supreme audit 
institutions perform their state audits in 
very different ways, however there is one 
common feature – in almost all countries 
SAIs make sure that the transactions in 
the state accounts are legitimate (regularity 
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audit). Normanton’s lowest common de-
nominator is the real essence of a SAI or 
a real definition based on empirical ob-
servations5.

In 1991 a researcher from the French 
Cour des comptes, Jacques Magnet, pro-
posed a classification of SAIs based on 
three dimensions: organisation, functions 
and independence, (see table 1). The start-
ing point for this was the author’s own 
French Cour des comptes and how other 
SAIs differed from that real type, regarded 
as an ideal type6. The value of this classi-
fication was that it logically pin-pointed 
three essential characteristics of a SAI. 
In that sense it is scientifically superior 
to the widespread and generally accepted 
typology of SAIs.

The World Bank7 highlighted that SAIs 
– similarly to the media and the control exer-
cised by the parliamentary assemblies – had 
a key role in the fight against corruption. 
The researchers from the World Bank have 

5 J. Locke: An Essay concerning Human Understanding, 1689, III.vi.2.
6 M. Weber: Sociologie Universalgeschichtlische Analysen Politik. Krøner 1973, pp. 235-259)
7 K.M. Dye, R. Stapenhurst: Pillars of Integrity: The Importance of Supreme Audit Institutions in Curbing  

Corruption, The Economic Development Institute of the World Bank 1998.
8 J. Mazur: “Główne rodzaje najwyższych organów kontroli” (Main Types of Supreme Audit Institutions), 

Kontrola Państwowa No 6/2009, pp. 28-45.

developed a rough typology of SAIs, which 
consists of three types of government audits:

 • court model (Napoleon),
 • office model (Westminster),
 • board model (prevalent in Asia).
The most developed countries use one 

of three audit models often determined 
by the former colonial power, which 
controlled the country in the 19th cen-
tury. However, the World Bank does not 
point to one of these models as being 
more effective in the fight against cor-
ruption.

Jacek Mazur, a researcher from the Pol-
ish Supreme Audit Office, presented in 
2009 a typological, three-dimensional SAI 
model: organisation, relation to parliament 
and types of audits8. Each dimension con-
sists of antagonistic concepts as presented 
in table 2 (p. 41).

Unfortunately, this model has not 
been used in empirical analysis or been 
intellectually challenged and improved 

Table 1. Three types of SAIs differentiated by the dimension organisation, function  
and independence

Type Organisation Function Independent of Example

Court  
of auditors (A) Collegial Audit  

and jurisdiction
Government 
and Parliament

France:
Cour des comptes

Court  
of auditors (B) Collegial Audit Government German:  

Bundesrechnungshof

Auditor  
General Office Audit Government England:

National Audit Office

Source: Based on Jacques Magnet's classification of SAIs, Higher audit institutions..., op.cit., see footnote 1.
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by researchers from other institutions, 
though the nature of the article did in-
vite a scientific dialogue on the conceptual 
and theoretical level.

The UK National Audit Office in 2005 
undertook a mapping and description 
of state audits in the EU. The conclusion 
of this study was that the individual Mem-
ber State’s audit of the government was 
significantly different, even though they 
worked for and under some common prin-
ciples, especially independence.

Collecting facts on individual SAIs is 
frequently done by international institu-
tions such as the European Court of Au-
ditors (ECA, 2021) and INTOSAI. How-
ever, this is only fact-based and facts are 
only giving sense or wisdom when put into 
a theoretical context.

Apart from these few overview studies, 
it is characteristic that broader comparative 

9 M.G. Crespo: Public Control: A General View [in:] Public Expenditure Control in Europe. Coordinating  
Audit Functions in the European Union, Edward Elgar Publishing 2005, pp. 3-29; L. Bringselius: Den statsliga 
revisionen i Norden. Forskning og politik. Samfundslitteratur 2017.

10 M.A. Melo, C. Pereira and C.M. Figueiredo: “Political and Institutional Checks on Corruption: Explaining 
the Performance of Brazilian Audit Institutions”, Comparative Political Studies, 42/2009 : 1217. 

11 L. Blume, S. Voigt: Supreme Audit Institutions: Extremely superfluous? A Cross Country Assessment. Paper 
presented at the XII Conference of the Society for New Institutional Economics, Reykjavik 2007.

12 K.M. Dye, R. Stapenhurst: Pillars of Integrity…, op.cit.

studies of government audit are often 
structured in around case studies of in-
dividual SAIs and focusing specific aspects 
of SAIs activities9. A special group of com-
parative studies have looked at the conse-
quences of voter behaviour in the context 
of the effectiveness of state audits and at 
how the replacement in the political elite 
has effects on independence of a SAI10. 
Other studies have shown that the SAIs 
have some effectiveness and some even 
have no effect11.

Typology of SAIs
The traditional typology of govern-
ment audit institutions is a combina-
tion of their governance structure and 
the manner such SAIs are operating12. 
Firstly, there is the question about the or-
ganisation of SAIs. Does the manage-
ment of the SAI follow the hierarchical 

Table 2. Dimensions in a typology of SAIs

Dimension Concept Antagonistic concept

Organisation Courts of audit „Audit offices” (in different meaning)

Relation to Parliament
Cooperation  
and interactions  
with Parliaments 

No cooperation with Parliament

Types of audits Comprehensive audits 
Separate regularity audits from 
performance audits, or limit their 
activities to regularity audits

Source: Jacek Mazur, “Main Types of Supreme Audit Institutions”, op.cit., see footnote 8.
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principal or is the SAI structured in ac-
cordance with collegial principles? Sec-
ondly, it is a question about the working 
processes of the SAI. The procedures 
of government audit can be conceived 
in two professional subcategories. It can 
be considered either as a judicial court 
procedure, which decides whether there 
is an accountability and liability for the 
accounting officers, or it can be viewed 
as an audit process, where the task is 
to generate an information basis, making 
it possible to conclude to what extent 
the accounts comply with the require-
ment imposed by law and accounting 
standards.

The court model

Historically, the sovereigns set up tribu-
nals to control their financial affairs, tax 
collection among them. It also included 
legal jurisdiction and control of a monarch’s 
officers to ensure that they were account-
able for the tax, revenue collected and 
the spending. The French revolution and 
the 1793 Constitution (Article 20) changed 
this conception of the legal jurisdiction 
of public economics, giving the citizens 
the right to watch over the establishment 
and use of taxes, and have an account given 
to them.

The French Cour des comptes was es-
tablished during the First Empire, in 1807, 
by Napoleon Bonaparte’s decree. It had 
both judicial and administrative authority. 
The jurisdiction of the present day Cour 
des comptes is based on the same core as 
its predecessor’s in 1807. The traditional 
courts of auditors/accounts are organised as 
a court of law with judges (Magistrats) and 
a prosecutor (Procureur General). Cour 

des comptes follows the general princi-
ples of legal procedures and, as a result, 
in a judgement similar in nature to com-
mon judicial courts.

The original jurisdiction of the Court 
was to check the accounting officers’ ac-
counts and their management of the funds. 
Because of the facts established during 
the audit, the accounting officers could be 
prosecuted for their violations of the law on 
the public finances. However the officials 
who could order the payment or collec-
tion of money were outside The Court’s 
jurisdiction.

Today the French Cour des comptes en-
sures that funds management and the ac-
counting officers comply with laws and 
regulations and the public funds are used 
properly. The Court audits all government 
agencies, ministries, departments, com-
mercial and industrial units belonging 
to the ministries, public social insuranc-
es, but also local units such as municipal-
ities etc.

The Cour des comptes consists of three 
bodies. The first one is a special adminis-
trative court, the second – an institution 
that audits the public sector, both central 
and local. The third one consists of the spe-
cialised institutions attached to the court. 
Under the jurisdiction of the French Court 
comes primarily the government accounts 
produced by the accounting officers.

In the 1958 Constitution of the French 
Fifth Republic, Article 47-2 stipulates that 
the Cour des comptes assists Parliament 
to control the government. It also assists, 
both Parliament and the government, 
in monitoring and enforcing the financ-
ing of and legal use of the social securi-
ty system in France. Finally, the Court 
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also assists parliament and government 
in the evaluation of public policies (per-
formance audit).

The Cour des comptes has four linked 
institutions. The Budgetary and Financial 
Discipline Court (CDBF) judges cases con-
cerning violations of the rules on budget. 
The Council of Mandatory Contributions 
(CPO) assesses the economic development 
of accounts financed by mandatory social 
contributions and the High Council of Pub-
lic Finances (HCFP) delivers opinions on 
Finance Laws. The fourth linked institu-
tion is the commission that audits accounts 
and management of royalty collecting.

Nowadays, many SAIs organised in ac-
cordance with the Court’s model integrate 
elements from the Anglo-Saxon tradition 
of audit as part of modernization of their 
governmental audit system. The purpose 
is to match the changes in the state budget-
ing and accounting. It’s a trend, which in 
the French Cour des comptes involves anal-
ysis and investigation into the public sectors 
economic organisation and performance 
in both more general and specific terms.

The system of court of auditors/accounts 
is used primarily in Latin European coun-
tries, Turkey, the Central and South Amer-
icas and in the French-speaking countries, 
including the Maghreb states.

The office model

The office model of government audits is 
named the “Westminster” after the loca-
tion of English central administration in 
the City of Westminster in London. His-
torically, the English state audit was part 
of the central government administration. 
Later, it became a separated and independ-
ent entity. The model is formed by the 

real type of the structure and function 
of governmental audit, as previously used 
in the United Kingdom. However, today 
the English National Audit Office (NAO) 
is managed more like a private audit firm.

The Westminster model is used in many 
Commonwealth countries (Australia, Can-
ada, India, New Zealand) and in the USA. 
Many island states in the Caribbean and 
the Pacific as well as English-speaking Af-
rican countries, e.g. South Africa, also uses 
the Westminster model.

In general, supreme audit institutions 
in these countries are independent bodies 
that report to Parliament or to a special 
committee working on budget ary con-
trol and finance laws. It consists mainly 
of professional accountants and techni-
cal experts. SAIs report regularly on the 
financial statements and management 
of the government’s units – but with less 
emphasis on legal compliance with laws 
and other regulation than SAIs organ-
ised in accordance with the principles 
of the court model. A SAI under the of-
fice model has no or very limited judicial 
functions. As an illustration, The United 
States Government Accountability Of-
fice (GAO) provides a forum for resolu-
tion of disputes concerning the awards 
of federal contracts and issues legal opin-
ions and decisions to the Congress and 
federal agencies on the use of public 
funds. GAO is an audit and evaluation 
agency for the US Congress, helping it 
to monitor federal programs and opera-
tions and ensuring that the administration 
is accountable to the Congress.

GAO is an independent organisation 
established in 1921 by the Budget and 
Accounting Act to improve the federal 
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financial management after the First World 
War. In the following decades, the Con-
gress urged GAO, with increasing frequen-
cy, to help it to fulfil its regulatory and 
supervisory responsibilities. At the same 
time, the Congress was given access to re-
quest GAO to conduct investigations.

In the 1950s and 1960s the Congress ex-
panded GAO‘s legal authority, and GAO 
shifted its focus toward examining the eco-
nomics and efficiency of public operations 
and the federal government’s programmes. 
In the early 1970s GAO recruited experts 
from various disciplines and in the 1980s 
they reclassified most of GAO’s auditors 
and management analysts as evaluators 
of the health sector, information manage-
ment, public order, etc. Over the next two 
decades, GAO orientated the audit work 
towards high-risk areas in the federal gov-
ernment’s operations.

GAO has three main types of tasks. 
Firstly, it must examine all issues relat-
ed to the receipt, disbursement and use 
of public funds. Secondly, the Office audits 
mainly both the Internal Revenue Service 
(IRS) and the Department of Treasury 
(Ministry of Finance) et al. Finally, GAO 
produces evaluations of the programmes 
and activities of the US federal govern-
ment and its administration.

The US democracy is based on 
the  checks and balances system. It 
means that the powers of government 
are divided and balanced among powers 
of the highest state bodies without being 

13 A. Hamilton, J. Madison, J. Jay: The Federalist Papers 48 & 51, 1787–1788.
14 S.D. Norton, L.M. Smith: “Contrast and Foundation of the Public Oversight Roles of the U.S Government Account-

ability and the U.K National Audit Office”, Public Adminstrative Review. September/October, 2008, pp. 921-930.

restrained by other branches13. It creates 
opportunity for the governmental audit 
to take greater responsibility for conduct-
ing studies and a cultural interpretation 
as public servants of both the executive 
and legislative branches. GAO was given 
its powers and legitimacy through legis-
lation. GAO’s functions are from the point 
of view of a constitutional context, giving 
the American political system high degree 
of legitimacy.

GAO perceives its duty and responsibil-
ity as being equally distributed between 
the legislature and the people. That inter-
pretation does not place the same restric-
tions on the audit assessments. The state 
US audit also reflects the shift in politi-
cal ideologies. Because of the expansion 
of government’s budgets by Franklin D. 
Roosevelt’s New Deal and Lyndon B. John-
son’s welfare state (The Great Society), 
a performance audit was introduced. The 
Ronald Reagan era, with the new adminis-
trative doctrine based on a mix of populist 
rhetoric and market ideology, led to a dif-
ferent view of auditing with emphasis on 
risk studies of the individual audit areas 
and private sector audit practice.

Today, GAO stands on two legs in terms 
of the importance of performance audit-
ing and review of compliance (compli-
ance audits). It is postulated to increase 
accountability in the administration and 
provide a better audit under the New Pub-
lic Management (NPM) than that impart-
ed by the NAO14.



Nr 3/maj-czerwiec/2022 45 

A Critical Investigation of SAIs' Organisation and Function   kontrola i audyt

The Danish National Audit Office 
(NAO) is organised as an independent 
Auditor General’s office under the Par-
liament (Folketinget). The Auditor General 
manages the audits carried out by the Na-
tional Audit Office. The Auditor General 
indirectly reports to the Parliament via 
the Commission of six auditors (Statsre-
visorerne), elected by the Parliament in 
accordance with the Danish Constitu-
tion. In practice, NAO is considered as 
an ideal type of the office model, despite 
the fact that the Constitution endowed 
Statsrevisorerne with the competence 
to audit the state accounts. Today, Stats-
revisorerne has de facto parliamentary su-
pervisory function, checking the compli-
ance of the government’s implementation 
of the budget and an efficient performance 
of the use of appropriations15.

The board model

The board model is characterised by the 
fact that the decisions regarding the audit 
issues are made by a college of independ-
ent members of board of auditors. It is dif-
ferentiated from the office model by the 
final collective decision-making and from 
the court model by an audit process, not 
a judicial procedure as in a court. The 
chairman of the college often acts as a de 
facto auditor general.

An independent collegial leadership 
of state audits is particularly prevalent 
in Asia, e.g. in Indonesia, Japan, and Re-
public of Korea, but it is also to be found 
in European countries such as Germany, 

15 G. Korff: Parlamentarisk revision i Norden - en sammenligning med særlig vægt på de danske statsrevisorer 
i Elm-Larsen, Rolf & Gitte Korff (ed): Offentlig revision i det 21. århundrede. Karnov Group 2015, pp.120 -161.

the Netherlands and the Czech Republic. 
The European Union’s Court of Auditors 
is based on this model as well.

The German Bundesrechnungshof is 
structured according to a collegial princi-
ple, where the 61 members have the status 
of judges with accompanying legal protec-
tion. The collegial element means that all 
decisions in audit matters are made by the 
court’s members. The Grand Senate of the 
German Court of Auditors makes deci-
sions on the strategic issues of the Court 
of Auditors as well as measures included 
in the annual audit report on the Federal 
Government’s accounts. The other deci-
sions are made either in the court’s sen-
ate, in audit groups or in colleges of two or 
three members. When it comes to perfor-
mance auditing, the president of the Bun-
desrechnungshof has all the competence, 
even though the performance audit is car-
ried out within the normal organisational 
structure. The reason for this exclusive 
decision-making authority is the fact that 
the president is appointed by the federal 
government to accomplish the task of per-
formance audit.

The collegial structure of the German 
federal state audit reflects both the spe-
cial party structure in Germany with tra-
ditional two large centre-seeking parties, 
which is the result of an electoral system 
with a high barrier to get representation 
in Parliament and the fact that Germany 
is a federal country consisting of 16 states.

The Swedish Riksrevisionen was in 
the years 2002–2020 a collegiate body, 
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consisting of three auditor generals (mem-
bers), each with his/her own audit area 
where he/she could organise audit and take 
appropriate decisions. Despite the split 
its collegiate nature prevailed, so the an-
nual report on the results audit to the 
Riksdag was presented as a uniform col-
lective report. The collegial element was 
also seen in majority decision-making, and 
that the debate in the collegium was led 
by the Auditor General with adminis-
trative responsibility for Riksrevisionen. 
Today, after some turbulent years con-
cerning the members of the collegial body, 
Riksrevisionen’s organisation is based on 
the office model.

The Board of the Netherlands Court 
of Audit (Rekenkamer) consists of three 
members including the President, who 
is appointed for life by the government 
on the recommendation of parliament. 
The composition of this body is politi-
cally balanced. Traditionally, the exter-
nal government audit has concentrated on 
performance auditing, and the financial 
audit has been placed in internal audits16.

Japan has a constitutionally independ-
ent college of three people, which leads 
the audit of the state’s accounts, the ac-
counts of the public institutions and in-
dependent administrative bodies and 
the bodies receiving state subsidies. The 
commissioners are appointed by the gov-
ernment, with the consent of both cham-
bers of Parliament, for seven years. The 
chairman is elected from among them and 
appointed by the government.

16 S.J. Stuiveling, R.W. Turksema: Public Expenditure control in the Netherlands. Edward Elgar Publishing 2005, p 70.
17 J. Mazur: “Investigations of the UK NAO. A New Type of Audit?”, Kontrola Państwowa No 6,2020, pp. 30-19.

The private audit model

Since the World Bank in the middle 
of 1990s established its typology, some 
SAI institutions have begun to perceive 
themselves more as private auditing firms 
and they have adopted the same “govern-
ance” structure as private auditing firms.

Nowadays, the UK National Audit Of-
fice has a “corporate” structure similar 
to private audit firms. NAO’s main ob-
jective is to produce an annual report on 
the audit on the financial statement, in-
cluding an opinion on the fair and truth 
view of the account of government author-
ities. NAO was reorganised both struc-
turally and cognitively different because 
of the changes in the dominant political 
conception of the public sector with the ap-
proach of New Public Management.

The organisational structure of NAO was 
changed in 201217. Presently, it is consti-
tuted partly by the office of Comptroller 
and Auditor General (CAG) and the Na-
tional Audit Office Board. CAG is an of-
ficer of Parliament, designated for peri-
od of ten years by the Queen on the rec-
ommendation of the Prime Minister and 
the agreement of the Public Accounts 
Committee (PAC). During that period 
he may not hold office for the government 
or be a member of the House of Lords. The 
reform separated NAO from CAG, as its 
management was handed over to a nine-
member-board, five of them being external 
while the other were the Comptroller and 
Auditor General and three members ap-
pointed from the employees of the NAO. 
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The Chairman of the Board is external, 
appointed by the Queen on the recom-
mendation of the Prime Minister and with 
the consent of the PAC. The four other 
external members are appointed by the 
PAC. Both the chairman and the other 
external members have paid positions in 
both the private and public sectors.

The Board of Directors and CAG must 
jointly prepare a strategy for the state 
audit, which must be approved by PAC. 
NAO and CAG jointly submit the budget 
to the PAC for approval by the Parliament. 
The Board of Directors has access to mon-
itor CAG ’s implementation of the audit 
and can advise CAG on the audit. It is an 
advice which he/she is obligated to take 
into consideration during his implemen-
tation of the duties.

The SAI in New Zealand is principal-
ly organised according to the Westmin-
ster-model and led by the Comptrol-
ler and Auditor General. New Zealand 
chooses either delegating the financial 
audit to the particular public business 
unit “Audit New Zealand” (an auditing 
company under the state audit) or out-
sourcing the financial audit to private audit 
firms. The SAI is now concentrating on 
reporting to the parliament, performance 
audit, development tasks and supervision 
of the quality of the financial audit. The 
characteristic of this model is that one 
chooses to organise the financial audit 
isolated from other forms of public audit 
using the principles applied in the private 
auditing industry.

The examples from the UK and New 
Zealand show that the traditional is partly 
abandoned. These two SAIs have incorpo-
rated several key elements from the private 

sector in organisation in the way of govern-
ance structure and also cognitive approach 
to audit. Such changes – with the accept-
ance of auditing standards in the private 
sector – generate a new form of identity 
for the SAIs’ management and employees. 
It has consequences in the function of de-
livered audit.

A revised typology

SAI's have traditionally been classified into 
three main groups (court, office & board) 
on basis of two dimensions:

 • The organisational structure (hierar-
chically or collegially),

 • The working method (judicial proce-
dure, audit process).

Today it is possible to identify a fourth 
type of SAI, which has many similarities 
with private auditing firms. Table 3 (p. 48) 
shows the identified four types and their 
main characteristics in terms of organi-
sational structure, working method and 
to whom they report.

It’s difficult to conclude which factors 
determine the structure and the function 
of a SAI but we can get some indications 
by studying the historical political and eco-
nomic development of the country. Dif-
ferent historical ties can be observed in 
the individual parts of the world: Court 
of auditors are dominant in countries where 
the population is speaking a Romance lan-
guage, while the Westminster model is 
widespread in Anglo-Saxon countries.

It is possible to formulate some hypoth-
esis:
1. The collegiate models are fit for coun-
tries to overcome conflicts between dif-
ferent political groups, as this may relate 
to the state audit; where reconciliation 
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processes may be needed because internal 
political and social tensions are high;
2. The office model is more suitable for 
countries with a relatively homogeneous 
population and with a low level of political 
conflict;
3. There is a proliferation of structures 
and functions for a SAI determined part-
ly by political and administrative fashion 
trends such as NPM;
4. New structures, functions and audit 
practices are disseminated between SAIs. 
They copy the practices which successful 
SAIs have introduced. These institutional 
changes can be a result of three different 
mechanisms (coercive, mimetic or norma-
tive) that create isomorphism (similarity) 
within the community of SAIs.

A developed conceptual framework con-
cerning SAI's opens up for theories that 
might give new perspectives for future re-
search.

18 E. Durkheim: De la division du travail social. 2edition. Press Universitaire de France 1893, p. 12.
19 N. Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellshaft, Suhrkamp 1997, p. 756.
20 P. Nonet, P. Selznick: Law and Society in Transition. Toward Responsive Law. Transaction Publisher 2001.

New typology based on function
Function of audit

In this chapter a new typology for the clas-
sification of SAIs is presented, based on 
the function of the audit performed or 
what purpose the audit intends to serve. 
This function is a precondition for social 
systems continuing existence18. In mod-
ern society existing functional systems 
generate an increased complexity by new 
differentiated and distinct functions on 
basis of self-reference for securing its 
own survival19. My theoretical starting 
point is a conceptual framework set up 
to classify legal systems and their various 
functions20. These are different audit ap-
proaches/forms, each with its own associ-
ated function, see table 4 (p. 49).

The interaction with the supreme gov-
ernment bodies depends on which function 
of the audit prevails in the SAI’s audit prac-
tice. This has consequences for the reporting 

Table 3. Overview of typology of government audits

Court  
of Auditors

The office  
model

The collegial  
model

As a private  
auditing firm

Structure
Court organisation 
often with collegial 

elements

Hierarchical and 
bureaucratic 
organisation

Collegially led 
organisation that is 
usually structured 

hierarchically 

Board of Directors, 
of which the Auditor 

General is an 
ordinary member 

Procedure Judicial process;
Audit reports

Audit and 
investigation 

processes

Audit and 
investigation 

processes

Audit and 
investigation 

processes

Reporting The President and 
(Parliament) Parliament Parliament The auditees and 

Parliament

Source: Based on Elm-Larsen, Rolf & Gitte Korff (ed): Offentlig revision i det 21. århundrede. Karnov 
Group 2015, p. 175.
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of the audit results and how they are used 
by the political system. Each of the three 
identified functions of state audit also has 
implications for the professional percep-
tion and normative framework by which 
the audit is performed and completed21. 
There has been a discussion about which 
evaluation criteria a SAI has to be measured 
against: from the legal world or manage-
rialism. It depends on the approach and 
the objective of this SAI, whether its main 
function is promoting democratic account-
ability or being useful to the audit bodies22.

Two conceptual frameworks of audit

The conceptual framework that exists for 
auditing provides its own justification for au-
diting, depending on the economy in which 
the audit is performed. It also matters what 
function the audit is attributed to. Private sec-
tor auditing has a conceptual framework devel-
oped by IFAC with a specific aim for the firms 
of public interest. The purpose of this audit is 
to ensure that there is confidence in the finan-
cial statements of the investors and the compa-
ny’s creditors. It creates trust in the accounts 

21 W.W. Powell, P.J. DiMaggio: The new Institutional…, op.cit.
22 Ch. Pollit, H. Summa: “Reflexive Watchdogs? How Supreme Audit Institutions Account for Themselves”, 

Public Administration No. 2/1997, pp. 313-36.
23 ibid.

as a basis for decision-making for the compa-
ny’s stakeholders.

In the public sector, the SAI operates 
in line with the International Organi-
sation of Supreme Audit Institutions’ 
(INTOSAI) conceptual framework. SAIs 
perceives the audit in accordance with 
the Lima Declaration, aiming to provide 
insight into public accounts and the public 
administration and to take the necessary 
corrective actions in the policies pursued. 
At the same time, it enables Parliament 
to hold the executive power accountable 
for the public financial management.

Audit as control

The traditional function of a SAI audit 
is to create insight into or control of how 
the state financial management complies 
with the legislation and the provisions 
which are laid down by the parliament 
or the granting authorities. The purpose 
of the audit is to ensure that the social 
order is respected within the public fi-
nancial management. The task of a SAI is 
to promote democratic accountability23.

Table 4. Audit approach, form, and function

Approach / Form Function

Verification Control / Repressive

Certification Legitimation / Autonomy

Advice / Recommendation Responsive / Usefulness 

Source: Based on Elm-Larsen, Rolf & Gitte Korff (ed): Offentlig revision i det 21. århundrede. Karnov 
Group 2015, p. 185.
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Supreme audit institution’s control 
function ensures the compliance of gov-
ernments financial management and 
the obedience of the subordinate admin-
istrative bodies concerning implementing 
the budget24.

The control function is to eliminate or 
reduce the opportunity to pursue their 
self-interest of persons in charge of pub-
lic financial management. Audit creates 
constraints on the government officials 
to make hidden actions in their interest 
(moral hazard) and hide information (ad-
verse selection) in a relation to account-
ability25.

The logic of the audit as a control func-
tion is that it ensures the defined social 
order is respected. It verifies the fulfil-
ment of duties by subordinate bodies. 
Any disobedience or violations of the 
rules of public financial management 
have to be discovered and sanctioned 
politically or legally.

A SAI has its basic justification and 
function in creating and maintaining so-
cial order within the part of the state that 
concerns public financial management. 
It identifies deviations from the rules 
concerning financial management. This 
means that the negative results of the 
audit can stigmatise those responsible 
for central government financial man-
agement. Through this form of control, 
“justice” is established by the political 
authority in the field of public financial 
management.

24 M. Foucault, Michel: Surveiller et punir. Naissance de la prison. Gallimard 2001, p. 217.
25 K.J.Arrow: Agency and Market, Standford 1985. 
26 K.M. Dye, R. Stapenhurst: Pillars of Integrity…, op.cit.

The controlling aspect of audit helps 
ensure policy priorities are met when they 
are transposed into law and regulation that 
will have impact upon the society. But 
the controlling audit can also be based 
on a more subtle implementation of ex-
isting expectations and values, which are 
embedded in the existing public financial 
management practices. It examines and 
protects the rights, privileges, and powers 
of the political system.

The controlling audit is characterised 
by the fact that it is subordinate to the 
raison d’état, and it helps maintain power 
over the subordinate state authorities. It 
also ensures that the law is implemented 
in a way that reflects the dominant social 
norms and the prevailing set of values in 
society.

Thus the state audit is part of a system 
that sets limits to economic power. It works 
for the maintenance of standards of state 
financial management as well as other ad-
ministrative areas, e.g. government per-
sonnel or public procurement. The con-
trolling function of a SAI serves the state 
to sustain the existing social order.

One of the control elements of a SAI is 
to eliminate corruption in the state admin-
istration26. The state audit is believed to be 
able to act as an effective anti-corruption 
instrument. In such a context, the con-
trolling and repressive function is weighted 
higher than the legitimizing and responsive 
forms of revision. However, there is only 
slight evidence that government audits are 
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effective in the fight against corruption27. 
This undermines the discourse of the con-
trolling function of SAIs.

A SAI’s control function consolidates, 
legitimises, and supports the social order 
by institutionalising the existing social 
order and by monitoring how the state 
bodies comply with their obligations.

Characteristic of audits, controlling 
function is a close integration of law and 
policy with emphasis on the state alloca-
tion rules.

The core of the German Bundesrech-
nungshof’s reporting is its “Bemerkungen”, 
presented in the annual report on the fed-
eral government’s state accounts. These are 
often of a critical nature, demonstrating 
failures in the German ministries‘ man-
agement of appropriations, but the report 
also contains evaluates of a fiscal nature, 
including analyses of the preconditions for 
a stable fiscal policy. The comments are 
structured as a description of the case/
facts followed by an assessment and rec-
ommendations. It is thus a matter of the 
Bundesrechnungshof to have a traditional 
state control function within its core area.

The Swedish National Audit Office 
must submit an annual report to the Riks-
dag on its overall activity in both annual 
and efficiency audits. It has the charac-
ter of a summary of all the critical re-
marks that the Office has made through-
out the year. So even though the audit is 
in many ways organised as an attestation 

27 K. Reichborn-Kjennerud, B. González-Díaz, E. Bracci, T. Carrington, J. Hathaway, K.K. Jeppesen, I. Steccol-
ini: “SAIs work against corruption in Scandinavian, South-European and African countries: An institutional 
analysis”, The British Accounting Review. Vol 51/2019, pp. 1 - 17.

28 S.J. Stuiveling, R.W. Turksema: Public Expenditure…, op.cit., p. 67.

audit for the annual audit, the overall im-
pression is that the SAI’s function is pri-
marily a part of what in the Swedish form 
of government is called “control power”.

The Dutch Court of Auditors considers 
the parliament (Staten-Generaal) to be its 
“principal customer”. Therefore, it strives 
to meet the needs for audit studies among 
the members of parliament by designing 
its audit so that it is relevant to the parlia-
ment’s assessment of whether the govern-
ment is on the right track in the implemen-
tation of the legislation. Audit reports are 
often used in parliamentary work to control 
the government28.

The Japanese State Audit Office mo-
nitors government accounts on an ongoing 
basis to ensure the accuracy of the ac-
counts. If there are incorrect or unsound 
financial transactions, these are pointed 
out so that conditions can be rectified and 
improvements can be made by identifying 
the cause of the irregularities. The College 
has the power to present its opinions or re-
quire the auditee to take corrective action 
on issues raised which are considered to be 
in breach of the law. Likewise, the control 
of the final government accounts of the 
state’s expenditures and revenues is a task 
in which the State Japanese Audit Com-
mission has declared the completion of the 
audit after determining the accuracy and 
adequacy of the state accounts. The Con-
stitution stipulates that the state accounts 
are submitted by the government (the 
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Cabinet) together with the audit opinion 
from the Board of Auditors.

It is characteristic of the government 
audit in the United States that the main 
task is enshrined in the main element of the 
constitutional system of “checks and bal-
ances” between the legislature and the ex-
ecutive. GAO is today primarily an analysis 
institution that assists the Congress with 
investigations and evaluations as well as 
conducts audits for the Congress. It is thus 
a matter of GAO having a control task that 
is enshrined in the constitutional system.

The control function is inherent in 
the audit and its consequences can trig-
ger sanctions against those responsible. 
It increases the level of accountability 
in the public financial management. But 
the control function is associated with pe-
jorative phenomena, such as discipline and 
hegemony. It does not change the fact that 
control is also a purification process (ca-
tharsis), which must be understood both 
therapeutically and morally. Through 
the control function, a selection is also 
made of which types of public units are 
to survive and which are to disappear or 
be reorganised. That is a political selection 
of organisations and policies. The audits 
control function contributes to the iden-
tification of behaviour to be sanctioned 
through an agenda and a discourse for 
the assignment of responsibility.

Audit as legitimation

The second main audit function by an 
independent SAI is to  legitimise 

29 M. Power: Audit Society. Rituals of Verification. Oxford University Press 1997, p. 218.

the government’s accounts. The form 
of legitimation is an audit opinion or an 
(annual) report. By certifying the govern-
ment’s financial accounts an effective SAI 
accredits the legitimacy of the existing 
political system.

The auditees have their own interest 
in having their accounts verified in order 
to ensure the legitimacy and thereby justi-
fy, consolidate their own position of power 
or their political offices. It is a function 
that the state audit performs through its 
audit opinions on the accounts or its re-
ports to the clients and/or the auditee. 
SAIs, audit reports and audit opinions 
give the auditee a legitimacy that may be 
necessary and a condition for maintaining 
the institution’s autonomy and legitimation 
in the political system. The more legitima-
cy SAI produces, the less the legislature 
and other regulatory authorities will be 
inclined to intervene against state insti-
tutions or state companies. Government 
and administrative authorities demand 
and need an external independent audit 
that would legitimise the public finan-
cial management towards the parliaments 
control and the public’s critical questions. 
Through the audit the executive power 
gets a shield that protects people occupying 
public offices against a critical opposition.

The production of legitimacy for the au-
dited public institutions is a function that 
a SAI can only provide on the condition 
that it itself has a legitimate basis, a recog-
nized audit process and an ability to repro-
duce and develop its own audit products29. 
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The basis for legitimacy of SAI’s audits 
is assumed partly in the legislation and 
most optimally in the constitution, partly 
in a political ideological rhetoric, where 
audit practice is invoked in the form of the 
public interest, the interest of the citizens 
or, more narrowly, the interest of the tax-
payers. Research have revealed the ten-
dency of both the Canadian and Danish 
SAIs to strategically underline the “public 
interest” dimension of their performance 
audits to increase both their legitimacy 
and political neutrality30.

Legitimacy of a SAI audit is also acquired 
by using the structure and methods of the 
audit process that are based on the inter-
national standard of auditing (ISA) and 
their global implementation in the state 
audit (ISSAI). When the audit is to have 
a legitimising function, it places emphasis 
on the audit process and thus on the appli-
cation of accounting and auditing stand-
ards in the specific audit situation. The 
SAIs in Denmark, Norway and Sweden 
are using ISSAI as a way of creating legit-
imacy to their audit reporting31.

At the ideological level, a SAI estab-
lishes a “normalised” audit by delivering 
statements to the audited state institu-
tion or the executive for the use of the 
parliament or the legislature. An example 
of this is the Swedish National Audit Of-
fice, which provides auditing services in 
the same way as ordinary private auditing 

30 M. Hazgui, P. Triantafillou, S. Christensen: “On the legitimacy and apoliticality of public sector performance 
audit: exploratory evidence from Canada and Denmark”, Accounting, Auditing and Accountability Journal 2022.

31 R. Elm-Larsen: Nordiske statslige revisioners indførelse og brug af internationale revisionsstandarder. (In-
troduction of international auditing standards in Nordic state audits). Presentation at Nordic state audit 
seminar in Oslo, May 2019.

firms, even if it does not take place on 
market terms.

The legitimising SAI audit requires an 
independence of political bodies or down-
plays the interaction with the supreme 
state bodies. Similar considerations apply 
to both the English and New Zealand gov-
ernment audits. Throughout this “fram-
ing” or by articulating the state audit as 
a professional service, a SAI generates its 
own legitimacy, which is then delivered 
or passed on to the auditees. This devel-
opment matches the NPM conceptual 
framework’s emphasis on management 
in that the audit supports management 
with the delivery of “clean audit opinions”. 
The legitimate form of audit becomes a re-
source for the auditee because the audit 
creates a safeguard against criticism of the 
administration, including the state finan-
cial management. The auditor consolidates 
and defends himself in making statements, 
as such positive statements are reflected 
on the auditor himself.

No audit can exist without some founda-
tion of consent from the auditee. The au-
ditor must limit the cost of gaining the au-
ditee’s trust. If he is unable to do so, it 
will weaken the auditor’s own credibility 
to deliver an audit opinion that creates le-
gitimacy to the auditee’s accounts.

A SAI must assert and protect its com-
petence so that institutional autonomy 
and independence can be maintained. In 
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auditing as both a control and declaration 
function, there is a separation between 
law and politics. This separation brings 
legitimacy to both the auditor and the au-
ditee. The legitimacy of the audit is cen-
tred around the auditor and his capacity 
to uphold the regulation concerning his 
position and activities.

For SAIs, the rule of law is a potential re-
source for creating credibility for the finan-
cial reporting and conducting an effective 
audit. The compliance of the audit with 
legal principles and regulations is a safe-
guard for a SAI against criticism and pro-
jecting the responsibility onto the auditor. 
The legitimising audit limits or “tames” 
the control aspect of an audit. It uses other 
means and remains committed to the idea 
that auditing is an instrument of social 
control but now on the terms of the au-
ditee and in his interests.

Proper use of audit procedures is an im-
portant source of confidence and credibil-
ity for a SAI and for the accounts, which 
receive a clean audit opinion. The auditor 
assumes authority to hold those in power 
against a set of accounting rules. In return 
for this establishment of responsibility, 
the auditees in the legitimate audit request 
the auditor’s advice regarding the appli-
cation of accounting rules and financial 
management.

The legitimate audit is characterised 
by the following:
1. The audit activities are separate and 
independent of the political sphere.

32 T. Knudsen, Tim: Fra folkestyre til markedsdemokrati, Dansk demokratihistorie efter 1973, Akademisk Forlag. 
København 2007.

33 O.K. Pedersen: Konkurrencestaten. Hans Reitzels Forlag. København 2011.

2. The audit works offered “acceptance” 
by the auditee to create credibility for him.
3. A focus on accounting rules inspired 
by the audit of business enterprises.
4. International standards on auditing 
(ISA) are implemented and complied with.

In Denmark, Rigsrevisionen functioned 
in the state central administration until 
1991, when it was transferred to the 
Danish Parliament, Folketing. The Dan-
ish Auditor General began to issue audit 
opinions for the state accounts for the fi-
nancial year 1997. Since then, the decla-
ration business has expanded to include 
the accounts of individual ministries and 
institutions. Although the statements did 
not have a formal legal basis, they gave 
the National Audit Office the same legit-
imacy as a professional auditing firm has. 
At the same time, the audited government 
agency gained legitimacy as a professional 
and efficient organisation. The state audit 
thus ensured the social order in what is 
described as either a market democracy32 
or a competitive state33.

The European Court of Auditors (ECA) 
was established to act as a protector of the 
European Union’s budget against the dan-
gers and risks regarding defraudation of  
the European funds. The 1993 Maastricht 
Treaty required the Court of Auditors 
to draw up a statement of assurance con-
cerning the accuracy of the accounts and 
the legality of the underlying transactions. 
The ECA has never issued a “clean” audit 
opinion that the accounts in all respects 
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are in compliance with the financial regu-
lation. In 2020 the Court concluded that 
the EU’s consolidated accounts were not 
affected by material misstatements, but 
some expenditure items were affected 
by a material level of error. Today the ECA 
legitimises the EU consolidated accounts 
despite the lack of technical and detailed 
presentation of issues not in accordance 
with the financial regulation, so they avoid 
delegitimizing the accounts. Transparency 
of the audit results is expected to create 
legitimacy.

The US GAO published the “audit 
opinion”, which contained a basis for dis-
claimers of opinion on the U.S. govern-
ment’s consolidated financial statements 
2019/2020. The GAO’s opinion contained 
a detailed description of errors and weak-
nesses discovered during the audit and 
pointed out that some problems had ex-
isted for years. In his presentation, the US 
Comptroller General emphasises the au-
dit’s usefulness and insight into govern-
ment operations, the increased federal 
agency accountability to the Congress, 
the US citizens, and the greater confi-
dence to stakeholders that federal funds 
are being properly accounted for and assets 
are properly safeguarded. Even though 
the audit discovered serious problems, it 
self-legitimised the government’s accounts. 
The audit of the US government could 
be characterised as a process of catharsis.

The legitimising function of the court's 
of auditors is different from the state au-
dits organised as “office models” or as 

34 M. Power: Audit Society…, op.cit., p. 218.

collegiate audit institutions. Here, the ac-
counts undergo a judicial review to ensure 
that the accounting officer does not abuse 
his position. This judicial test is a form 
of therapeutic purification process that 
aims to create legitimacy around public 
financial management.

In summary, a SAI's audits have a legiti-
mising function. They provide legitimacy 
to the auditees with respect to the state 
financial management and, in particular, 
relating to the financial reporting. This is 
typically done by delivering a “blank audit 
opinion”. This legitimacy helps to create 
support for the existing political system 
through output legitimacy and support for 
the development of the requirements for 
the input to the political system. Auditing 
is seen as a support for political and ad-
ministrative leadership of the government. 
They receive legitimacy from the SAI.

However, such a delivery of legitimi-
sation presupposes that the audit itself 
has a legitimacy, which can be established 
through its own legal basis and by draw-
ing on professional norm systems, which 
are established and recognized by other 
organisations, first and foremost auditors‘ 
organisations. The actual performance 
of auditing in according to the general au-
diting standards gives the audit a legiti-
macy, which it transfers to the auditee in 
the audit opinion34.

Responsive audit

Responsive auditing focuses more on 
the auditee’s need to be heard and improve 
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the state administration than on the prin-
cipals and stakeholders need to control 
the auditee. Here the auditor is responsive 
to the auditee’s situation and requirements 
for assistance. He delivers a solution-ori-
ented audit to the auditee, who does not 
demand control or legitimacy from the au-
ditor, but rather solutions to the problems 
he is facing.

The development of this aspect of gov-
ernment audit functions took place in 
close connection with the introduction 
of NPM, which has been dominant for 
the past 20–30 years. The main function 
is to make a SAI useful for the auditee 
and that is the criteria which are used for 
the evaluation of the quality of the audit35.

In terms of political science, the prima-
ry task of the “responsive” democracy is 
to serve people to the maximum. In ac-
cordance with that conception of govern-
ment this type of state audit often em-
phasises the citizens’ point of view. The 
responsive audit sees it as its task to help 
streamline the public sector to better serve 
the citizens. This conception and position 
of audit is contained in the Johannesburg 
Accord from the XX INTOSAI.

The responsive audit requires an open-
ness from the auditor to the situation and 
problems of the auditee. It can create a ten-
sion in relation to the auditor’s integri-
ty and independence. The strain arises 
when the auditor is strongly engaged in 
a well-defined management task or may be 

35 Ch. Pollit, H. Summa: “Reflexive Watchdogs?..., op.cit.
36 Y. Gendron, D.J. Cooper, B. Townley: “In the Name of Accountability – State auditing, Independence and 

New Public Management”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 14(3)/2001, 278-310.
37 P. Triantafillou: “Playing a zero-sum game? The pursuit of independence and relevance in performance  

auditing”, Public Administration. Vol. 98/20017, pp. 109-123.

held responsible for this type of external 
control. This form of audit has a potential 
inherent conflict with the principle laid 
down in the INTOSAI’s Mexico Decla-
ration on SAI independence.

The auditor’s independence and integrity 
are easiest to maintain when his perfor-
mance can be measured by well-defined 
standards. Formal accountability can stifle 
institutions by paralysing them and thus 
hindering them in solving the relevant 
problems of societies. The demand for 
the auditor’s integrity in the responsive 
audit promotes the search for sanctuar-
ies where the auditor’s responsibilities are 
narrowly defined and easier to meet. In 
other words, downgrading of the tradition-
al controlling functions of the state audit 
increases the risk of losing independence 
and integrity of the state audit36.

A case study of the Danish SAI illus-
trates the balance between relevance for 
the government and the execution of its 
policies within the area of performance 
auditing. It shows that the Danish SAI 
has persistently prioritised independence 
over relevance, apparently because this 
strategy maintained its legitimacy in a po-
litical system characterised by minority 
governments37.

An essential characteristic of the respon-
sive audit is a moral and strategic trust be-
tween the auditor and the auditee. Respon-
sive auditing emphasises that the auditee 
participates in the audit process, even in 
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the reporting of the results. It implicates 
a continuous dialogue between the two 
sides. It is a participatory process, where 
the auditor opens a window for the auditee.

The “participatory” audit approach con-
sists of two phases: action analysis and se-
lection of possible methods and actions. 
In the analysis phase, the interests of the 
main political actors and stakeholders are 
mapped and evaluated. Interests are af-
fected by the sensitivity of the topic in 
question, the complexity of the political 
domain or network, the degree of agree-
ment on problematic definitions, rele-
vant values and norms, and the need for 
improvement. If there is a relatively high 
level of trust between auditees and audi-
tors, a more cooperative approach can be 
fruitful. If, on the other hand, there are 
different interests and there is no trust 
between the parties, a more formal ap-
proach may be better38.

The responsive audit takes on different 
forms depending on the legal and political 
context in which it is incorporated. When 
the European Court of Auditors submits 
its audit reports, it also contains the Com-
mission’s text in parallel with the Court’s 
own text. Before submitting, the annual 
report is also the subject of a discussion 
between the Commission and the ECA.

Another example of participation in 
the audit process refers to the English 
NAO, where the auditee and the auditor 
must also agree on the audit results.

A dialogue with the auditee is a key 
strategic element in a responsive type 

38 P. van der Knaap: “Sense and complexity: Initiatives in responsive performance audits”, Evaluation No 17/2011, p. 356.
39 Y. Gendron, D.J. Cooper, B. Townley: “In the Name of Accountability"…, op.cit.

of audit. The state audit of the Canadian 
province Alberta in the mid 1990s changed 
the strategy from a classic traditional re-
vision to that of a dialogue with the pro-
vincial government and its administration. 
The state audit wanted to help its clients 
– the province’s state administration. At 
the same time, it changed the profession-
al requirements for the state province’s 
management and employees39.

The impact of the audit’s assessment 
of the auditee’s management has a com-
pletely different purpose under the re-
sponsive audit regime. It assumes that 
the conflicting values of integrity and 
transparency are mutually sustainable. 
It is perceived as a social pressure that is 
a source of knowledge and opportunities 
for self-correction. The basic contribution 
of the responsive audit is strengthening 
of the rationality of the auditor’s argu-
mentation and an attempt by the auditor 
to strengthen the auditor’s efficiency.

Responsive auditing incorporates im-
plicit values in rules and policies in its as-
sessment. In other words, it looks beyond 
the traditional “compliance” audit, where 
the controlling and legitimising function 
dominates. Free from formalism and rit-
uals, responsive audit studies can be more 
systematic and more empirical and there-
fore useful to the auditee. A special feature 
of the responsive audit is that it is particu-
larly sensitive to the political parameters 
of the dominant political discourse.

In determining the basis of assessment in 
the responsive audit, substantive justice is 
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subordinate to principles and processes built 
into the policy objective. In countries with 
many of the characteristics of NPM, it is a re-
quirement that the responsive audit is solu-
tion oriented. An element of the responsive 
audit is an active search for alternatives (e.g. 
incentives, self-regulatory social systems).

Former British Auditor General Sir 
John Bourn40 has described the audit 
as an analysis that encourages and pro-
motes success for the public administra-
tion. Here, the auditor acts as a coach and 
mentor in a way so that his recommen-
dations help the clients in the adminis-
tration achieve success in future. This 
contrasts with an auditor who criticises 
the mistakes of the past and identifies 
his client as a nark. According to Bourn, 
public audit has the potential to support 
and encourage continuous improvement 
for the benefit of citizens, both as users 
of public services and as taxpayers. In 
this way, he registers the public audit 
as a responsive instrument in the NPM 
framework.

In 2013 NAO introduced a fast investi-
gation report to address demands for time-
ly scrutiny of specific issues. It quickly 
became one of the NAO key activities41. 
The main characteristics of the investiga-
tions report are that the topics focus on 
important issues discussed in the media 
and of interest to the public. The reports 
are short, and fact based, without evalu-
ations or recommendations. The problem 

40 J. Bourn: Public sector auditing, Is it value for money? John Wiley & Sons Ltd. Chichester 2007.
41 J. Mazur: “Investigations of the UK NAO…”, op.cit. 
42 A. Arthur, L.T. Rydland, K. Amundsen: “The User Perspective in Performance Auditing − A Case Study 

of Norway”, American Journal of Evaluation 33/2012 : 44-59. 

with this sort of reports is how they are 
introduced into the process of parliamen-
tary accountability.

For the state audit to provide solutions, 
it is necessary to understand the auditees' 
operating conditions or actual conditions 
as well as the values embedded in their 
organisation. Users‘ preferences are also 
included as a characteristic of this form 
of audit.

In Norway, the audit responsive func-
tion puts greater emphasis on the public 
sector’s point of view, which is expected 
by the government and the Storting. This 
kind of audit can be seen as an institution-
al response to a general trend in society. 
User preferences have become an impor-
tant source of legitimacy in modern de-
mocracies. Lack of responsiveness to user’s 
needs is neither acceptable nor compatible 
with responsible governance. The Office 
of the Auditor Generals therefore seeks 
to present conclusions that can contribute 
to Parliament’s deliberations on change 
and improvement of public services. The 
aim is to support the Storting’s control 
and monitoring function as well as provide 
information to be used for government 
decision-making and legislative purposes. 
The user’s perspective becomes a means in 
the management audit to expand the scope 
of the co-determining democracy42.

There are very significant changes in 
responsive audit in which the audit’s 
basis for assessment is obtained and used. 
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Responsive auditing includes more holistic 
and intelligent (smart) considerations in 
the audit, including the assessment basis. 
This type of audit presupposes and involves 
a wide range of discretionary consider-
ations in the audit assessment. Respon-
sive auditing can therefore degenerate 
into opportunism, unjustified adapta-
tions to events and pressure on the audit 
conclusions that the auditor must draw.

The very fact that performance auditing 
involves several different professional disci-
plines presupposes a high degree of respon-
siveness to the auditee’s professionalism. 
For this to be successful, it requires a bal-
ance with the independence of auditors43. 
It is characteristic of the responsive audit 
that it prioritises constructive proposals 
over responsibility to ensure that the au-
ditee lives up to the expectations set by the 
principal for the auditee. A Norwegian 
study shows that a majority of audited offi-
cials perceive performance auditing as use-
ful if they: agree with the audit criteria and 
assessments in the audit; are allowed to in-
fluence the process; if the audit reports 
have positive opinions. Likewise, they be-
lieved that the Norwegian National Audit 
Office contributed to both accountability 
and improvements under these conditions. 
Reports that were used solely to estab-
lish accountability were perceived as less 
useful. These results show that perfor-
mance auditing can affect civil servants, 
but the influence is conditioned by how 

43 J. Lonsdale: “Balancing Independence and Responsiveness: A Practitioner Perspective on the Relationships 
Shaping Performance Audit”, Evaluation, 14/2008, p. 227.

44 K. Reichborn-Kjennerud, B. González-Díaz, E. Bracci, T. Carrington, J. Hathaway, K.K. Jeppesen, I. Stec-
colini: “SAIs work against corruption…”, op.cit. 

the audited official perceives the perfor-
mance audit44.

The responsive audit approach is 
a means of making the audit relevant 
to the auditees. Thus, the Dutch Gen-
eral Audit Office has adopted a more re-
sponsive audit approach to what needs 
to be audited based on what other stake-
holders have to say about the relevance 
of the selected audit topics and issues. 
It is not only the final conclusions that 
the audit is judged on, but also the sig-
nificance of the intermediate results and 
the usefulness of potential recommenda-
tions. There are three dimensions to this 
utility considerations:
1. The selection of audit themes and topics 
must be socially relevant and involve key 
risks areas;
2. Audit process and methods shall involve 
the auditees so that the audit results be-
come relevant to the decision maker;
3. Implementation of “status control”, i.e. 
a review of the relationship between policy 
programmes and stakeholder needs and 
preferences.

The Dutch Rekenkamer has active-
ly chosen a more open and responsive 
approach, including several methods 
to create participation from the au-
ditees. The different “participatory” 
audit methods and active involvement 
of other stakeholders can be used by the 
audit teams in the different phases of the 
audit process.
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In short, the responsive audit in the pub-
lic sector not only can redefine the con-
tent of the audit itself, but also the basic 
social context that constitutes the public 
audit. The responsive audit can be experi-
enced by both the auditee and the auditor as 
a value-creating function. However, the close 
interaction between the two parties may act 
as a network that can ultimately compromise 
the auditor’s perceived independence and 
integrity from the auditee and thus weaken 
the audit as a system to ensure that the per-
son responsible can be held accountable. The 
choice of a responsive audit strategy means 
that the audit’s interaction with the execu-
tive is prioritised at the expense of the con-
trol that is assumed to be performed by the 
state audit for the legislature.

A typology of SAIs based  
on audit functions

The typology of presented SAIs depends 
on the different functions that the audit 

fulfils. It reflects different dimensions 
in the form of legal basis for the audit, 
types of audits, forms of reporting shown 
in table 5 (above).

In the last decades a movement in 
the function of SAIs can be observed 
– from the more controlling towards a more 
legitimising and responsive function. This 
change has obviously some consequences 
for understanding and perception of the 
auditor’s integrity and independence.

At the discourse level, the development 
is reflected in how the individual SAIs 
formulate their reference to legitimise 
their audit. Previously, this legitimacy 
was enshrined in a general constitution-
al legal framework and with reference 
to working for parliamentary institutions. 
It applies in particular to a SAI, where 
the controlling and legitimising aspects 
are predominant.

Today, a SAI often justifies itself with 
reference to phenomena that are outside 

Table 5. Overview of the functions of SAI

Control Legitimation Responsive

Authority for 
the function

The politically  
legitimate power  

and the law

Private auditing 
standards

Utility – logic;  
citizens; taxpayers; 

the public

Main type  
of audit

Legal critical  
audit

Financial  
audit

Management  
audit

Reporting Audit report Declaration Consultant reports

Main  
stakeholder

Parliament  
or the Head  

of State

The state administration; 
the management  
of the authority

The auditee  
and the citizens

Ideal Democratic  
control

Financial market 
confidence Management

Profession  
perception Official “Accountants” Evaluator and/or 

consultant

Source: Based on Elm-Larsen, Rolf & Gitte Korff (ed): Offentlig revision i det 21. århundrede. Karnov 
Group 2015, p. 194.
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the legal framework of the state audit. 
It has prioritised a discourse in the form 
that the audit works for the auditee and 
for the citizens. The audit is useful in 
the form of contributions to a more ef-
ficient administration, etc. according 
to audit principles and methods that 
is market-compliant in the sense that 
the state audits use the audit methods 
of international audit firms.

Concluding remarks
The basic assumption of this article is that 
supreme audit institutions exist because 
they are a part of the template of a sove-
reign, independent state. The distinctive 
characteristic of SAIs is that they interact 
with the supreme state bodies (parliament 
and government) in exercising their audit 
authority of government finances based 
on provisions laid down in either the con-
stitution or the legislation. At the same 
time, it is internationally recognized that 
a well-organised SAI is a prerequisite for 
a sovereign state to be part of an effecti-
ve international cooperation and/or inte-
gration.

The traditional classification of SAIs 
(Court, Office, and Board models) has 
difficulties in capturing the developments 
in recent years of the structure and func-
tioning of government audits. The existing 
classification has its limitations in rela-
tion to gaining a deeper understanding on 
how SAIs operate and function today. The 
development of the tasks and functions 
of SAIs makes it difficult, even impossi-
ble, to apply the ideal types of classifica-
tion. Today many SAIs are organised as 
hybrids that develop different features, 
depending on the design and elaboration 

of the political system. However, in recent 
years a completely new type has evolved. 
This is the case in both the UK and New 
Zealand, where government audits have 
taken inspiration from the private audit 
sector. These countries have largely used 
paradigms of audit from the private sector 
within the public sector. This new type 
of a SAI reflects the hegemonic manage-
ment paradigm NPM has had a pervasive 
and dominant influence especially in some 
countries.

In general, there are significant variations 
between SAIs on how they are organised 
and how they operate. The article only 
seems to confirm Normanton’s observation 
from 1966 that the only common feature 
of SAIs is the task of regularity audit. All 
other characteristics of the state audits 
are determined by the historical context 
and the concrete distribution of power 
of a given political system. However, the ar-
ticle identifies the following development 
trends for supreme audit institutions:

 • some SAIs try to act as private audit 
firms by incorporating governance struc-
tures and auditing standards known from 
private audit firms,

 • SAIs invent their legitimacy outside 
the parliamentary system by arguing that 
they serve the interests of taxpayers, cit-
izens etc.,

 • many SAIs are going from a controlling 
audit on behalf of the parliament to 
a value-creating audit for and of the ex-
ecutive.

These developments are initiated 
to a large extent by SAIs themselves, within 
the institutional framework, which is con-
stituted by the political system and the in-
stitutional norms for the implementation 
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of the audits. It illustrates the theoreti-
cal phenomenon known in institutional 
entrepreneurial theory as “The Paradox 
of Embedded Agency”45.

Analytically, the three types of functions 
of SAIs can be distinguished. The first and 
traditional function consists of controlling 
the government’s financial management. It 
means a SAI ensures that the discretionary 
exercise of power in the area of financial 
management has taken place within the es-
tablished framework of laws and budgets. 
It also ensures that the government and 
its administrative bodies do not exceed 
legal boundaries. In general, SAI’s audits 
discipline the government and the public 
administration in public finances man-
agement.

The second main function of a SAI’s 
audit is to legitimise the auditees’ finan-
cial public management through a certifi-
cation of the government’s accounts. The 
audit’s task is to create trust in the exec-
utive’s presented financial information. 
On the basis of the audited information 
in the accounts, the legislature makes de-
cisions on the accountability of govern-
ment bodies financial management. It is 
a function that both the legislature and 
the executive power in many countries 
expect from SAIs of today.

Finally, a SAI has a responsive function, 
which means that the audit process is re-
ceptive and a SAI participates in solving 
the auditee’s problems in financial man-
agement. This function of audit empha-
sises understanding and connection for 

45 R. Garud, C. Hardy, S. Maguire: “Institutional Entrepreneurship as Embedded Agency: An Introduction 
to the Special Issue”, Organization Studies, 7/2007, p. 961.

the auditee’s issues and challenges. The 
audit process must contribute to improve-
ment of accounting and administrative 
processes and internal control systems as 
well as to developing the policy pursued 
through advice and recommendation. The 
audit must be value-creating not only for 
the auditee but also for the citizens.

The introduction of the function of 
responsiveness by new audit approach is 
directed more towards the need of the 
auditees for advice and recommendation 
on how to improve the public admin-
istration than the traditional function 
of SAIs such as control of transparen-
cy and control of the accountability in 
the public sector.

The article analyses the existing typology 
of SAIs and creates a new extended con-
ceptual framework for the classification 
based on the development of the structures 
of organisation and the function of the 
audit. The traditional typology of SAIs 
in a court model, an office model and 
a board model have to be supplemented 
by a fourth one, based on the organisation 
of private audit firms.

The function of the SAIs’ audit has 
moved from a traditional control function 
for the legislative body of government to-
wards a legitimation function of the audit, 
which creates trust to the government’s 
accounts. Today SAIs make the audit more 
responsive to the government bodies and 
to stakeholders such as taxpayers, citizens. 
The change in two traditional functions 
of audit – control and legitimation – and 
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the upcoming of responsive audit raises 
a series of new questions of how SAIs op-
erate now and what it will look like in 
the future.

This study shows that a  compara-
tive perspective gives a more profound 
understanding of the development in 

46 Author is a political scientist spcialising in accounting and auditing, a former director in the National Audit 
Office of Denmark.

the organisations, processes and func-
tions of SAIs.

ROLF ELM-LARSEN46

Copenhagen Business School
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Pandemia COVID-19 i  wynikające z  niej ograniczenia dotyczące 
m.in. przemieszczania się i kontaktów między ludźmi przyspieszy-
ły proces transformacji cyfrowej. Możliwość realizacji niezbędnych 
czynności tylko w formie zdalnej pokazała jak istotne jest właściwe 
przygotowanie różnego rodzaju instytucji do komunikacji elektro-
nicznej i nieprzerwanego działania również poza ich siedzibą. Rów-
nocześnie wiele podmiotów podlegających kontroli NIK dostrzega, 
że praca zdalna jest nie tylko środkiem koniecznym w walce z epi-
demią, ale  także  opłacalnym z  ekonomicznego punku widzenia. 
W  Izbie już dziś wiele czynności kontrolnych może odbywać się 
w tej formie dzięki posiadaniu przez kontrolerów bezpiecznego pod-
pisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego 
certyfikatu. Ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kon-
troli1 określa jednak szczegółowe sposoby dokumentowania niektó-
rych środków dowodowych, w tym zeznań świadka. Ma to wpływ 
na ocenę możliwości i potrzeby zastosowania rozwiązań technicz-
nych pozwalających przesłuchać go na odległość, co jest przedmio-
tem niniejszego artykułu.

Przesłuchanie świadka na odległość

Rozważania o zastosowaniu w procedurze kontrolnej NIK

STANISŁAW DZIWISZ

Cel przesłuchania świadka 
W doktrynie zgodnie przyjmuje się, 
że w postępowaniu kontrolnym zeznania  

1 Dz.U. z 2022 r. poz. 623, dalej ustawa o NIK.
2 Przykładowo E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej 

Izbie Kontroli, Warszawa 2017, s. 181; T. Sordyl: Przesłuchanie świadka w postępowaniu kontrolnym, „Prze-
gląd Metodyczny” nr 2/2019, s. 3.

świadka są  jednym z  ważniejszych, 
choć rzadko wykorzystywanym środ-
kiem dowodowym2. Treść i formę prze-
słuchania określają przepisy ustawy o NIK 
oraz wypracowane zasady prowadzenia 
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przesłuchań3. Zakres przedmiotowy 
tej czynności kontrolnej obejmuje wszyst-
kie istotne dla sprawy okoliczności zapa-
miętane przez zeznającego4. W prakty-
ce najczęściej przesłuchanie stosuje się 
w celu ustalenia przyczyn wystąpienia 
stwierdzonych nieprawidłowości i osób 
za nie odpowiedzialnych. Decyzja o prze-
prowadzeniu przesłuchania nie jest zależna 
od wystąpienia określonych okoliczności. 
Kontroler podejmuje ją samodzielnie, bio-
rąc pod uwagę w jakim stopniu uzyska-
ne zeznania mogą przyczynić się do osią-
gnięcia celów kontroli. Prawo kontrolera 
do wzywania i przesłuchania w charakte-
rze świadków wynika z art. 29 ust. 1 pkt 2 
lit. d ustawy o NIK i znajduje rozwinięcie 
w art. 42 ust. 1 tej ustawy. Nie ogranicza 
się ono wyłącznie do pracowników jednost-
ki kontrolowanej, ale upoważnia do prze-
słuchania każdej osoby fizycznej (zdolnej 
do postrzegania i komunikowania swych 
spostrzeżeń5), której wyjaśnienia, w ocenie 
wzywającego, mogą być istotne dla kon-
troli6. Osoba wezwana jest obowiązana 
stawić się na przesłuchanie w charakterze 
świadka w wyznaczonym czasie i miejscu, 

3 Zob. T. Sordyl: Przesłuchanie świadka w postępowaniu..., op.cit. Warto również zapoznać się z psycholo-
gicznymi aspektami przesłuchań i metodami stosowanymi przez wyspecjalizowane podmioty (przykładowo 
M. Kuźmiński: Taktyka i metody przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym, „Resocjalizacja 
Polska” nr 8/2014; R. Kwasiński, Metody przesłuchań stosowane przez FBI. Rzecz o tryumfie nauki i rozumu, 
Warszawa 2020).

4 M. Pieńkowska, S. Pikulski: Składanie fałszywych zeznań w polskim prawie karnym [w:] Granice kryminali-
zacji i penalizacji, Olsztyn 2013, s. 366.

5 R. Kmiecik, E. Skrętowicz: Proces karny. Część ogólna, Kraków 2002, s. 348.
6 Nie wolno przesłuchiwać jako świadków obrońcy co do faktów, o których dowiedział się, udzielając porady 

prawnej lub prowadząc sprawę oraz duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. 
Są to bezwzględne zakazy dowodowe, których nie uchyla nawet wola wskazanych powyżej podmiotów 
do złożenia zeznań. Zob. Wyrok SA w Szczecinie z 18.2.2015, II AKa 270/14, LEX nr 1668674. Względne 
zakazy dowodowe dotyczą natomiast zobowiązanego do zachowania tajemnicy prawnie chronionej, któ-
ry może zostać przesłuchany, jeżeli zostaną spełnione pewne dodatkowe wymagania.

7 Zob. art. 45 ustawy o NIK.

także wówczas, gdy uważa, że nie dyspo-
nuje żadnymi istotnymi informacjami, 
a nawet jeśli przysługuje jej prawo od-
mowy zeznań7.

Miejsce przesłuchania
Zgodnie z art. 32 ustawy o NIK, postępo-
wanie kontrolne jest prowadzone w siedzi-
bie jednostki kontrolowanej oraz w miej-
scach wykonywania jej zadań, a w razie 
potrzeby w siedzibie jednostki organiza-
cyjnej Izby. Ustawodawca definiując miej-
sce prowadzenia postępowania kontrolne-
go nie tylko ograniczył je do wskazanych 
lokalizacji, ale przez wyrażenie „w razie 
potrzeby” podkreślił, że w siedzibie jed-
nostki organizacyjnej NIK może być reali-
zowane tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
W praktyce większość czynności dowo-
dowych odbywa się w siedzibie jednostki 
kontrolowanej, chyba że warunki lokalowe 
uniemożliwiają ich prawidłową realizację 
z zachowaniem tajemnicy kontrolerskiej.

Pojęcie „jednostka organizacyjna NIK” 
nie odnosi się wyłącznie do tej właści-
wej dla kontrolera prowadzącego kon-
trolę, co ma szczególne zastosowanie 



68 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Stanisław Dziwisz

przy realizacji czynności dowodowej pole-
gającej na przesłuchaniu świadka. W uza-
sadnionych przypadkach (np. gdy świa-
dek mieszka w innym województwie) 
w wezwaniu może zostać wskazana inna 
jednostka organizacyjna NIK. W art. 42 
ust. 3 ustawy o NIK przewidziano rów-
nież możliwość przesłuchania świad-
ka w miejscu jego pobytu, w sytuacji 
gdy z powodu choroby lub innej niedają-
cej się pokonać przeszkody, osoba wezwa-
na nie może stawić się w wyznaczonym 
miejscu. Powyższy przepis nie uzasadnia 
jednak przesłuchiwania w domu osoby 
zakażonej COVID-19, gdyż naruszałoby 
to podstawowy cel nałożonej na tę osobę 
izolacji, a więc zapobieganie rozprze-
strzenianiu się koronawirusa. Z podob-
nych przyczyn w miejscu zamieszkania 
nie powinna być przesłuchiwana osoba 
przebywająca na kwarantannie. Dotyczy 
to każdego świadka zarażonego chorobą 
zakaźną. Kontroler, udając się do niego, 
narażałby się wówczas na utratę zdrowia. 
Takie działanie naruszałoby konstytucyjne 
prawo do bezpiecznych warunków pracy. 
Dlatego każda czynność kontrolna musi być 
realizowana w warunkach zapewniających 

8 Jeżeli czynność jest niezbędna dla ustalenia stanu faktycznego, kontroler obowiązany jest poinformować 
przełożonych (dyrektora nadzorującego i koordynatora kontroli) o zagrożeniach związanych z jej realizacją 
i ustalić wspólnie dalsze postępowanie.

9 Ustawą z 10.1.2003 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego – przepisy wprowadzające Kodeks 
postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 
nr 17 poz. 155, ze zm.) do przepisu art. 177 k.p.k. dodano §1a regulujący przeprowadzenie przesłuchania 
świadka na odległość. Powyższy przepis umożliwia realizację obowiązku wynikającego z rozporządze-
nia Rady (WE) NR 1206/2001 z 28.5.2001 w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich 
przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.U. UE. L. z 2001 r. nr 174, s. 1, 
ze zm. – zob. art. 10 pkt 4). Zob. też art. 10 Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej z 29.5.2000 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 950). Pierwotnym 
celem wprowadzenia do Kodeksu postępowania karnego art. 177 § 1a było więc stworzenie regulacji kra-
jowych do przesłuchania świadka przez organy sądowe innego państwa członkowskiego niż właściwego 
dla miejsca, w którym świadek się znajduje.

10 Dz.U. z 2021 r. poz. 534, ze zm., dalej k.p.k.

bezpieczeństwo jej uczestnikom, a w sy-
tuacji, gdy ich stworzenie nie jest możli-
we, kontroler powinien od niej odstąpić8.

Zdalne przesłuchanie  
w procedurze karnej i cywilnej
Przesłuchanie świadka jest środkiem 
dowodowym powszechnie wykorzysty-
wanym zarówno w procedurze karnej, 
jak cywilnej i coraz częściej odbywa się 
przy użyciu urządzeń technicznych umoż-
liwiających przeprowadzenie tej czynności 
na odległość. W procedurze karnej taka 
możliwość istnieje już od prawie dwu-
dziestu lat9. Do czasu jej wprowadzenia 
funkcjonował tylko jeden przepis szcze-
gólny pozwalający na odstępstwo od regu-
ły ogólnej zawartej w art. 177 § 1 ustawy 
z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowa-
nia karnego10, wskazującej na obowiązek 
stawienia się świadka w siedzibie organu 
prowadzącego postępowanie w celu zło-
żenia zeznań. Stosownie do § 2 tego prze-
pisu świadek może zostać przesłuchany 
w miejscu swojego pobytu, jeżeli nie może 
się stawić na wezwanie z powodu choroby, 
kalectwa lub innej niedającej się pokonać 
przeszkody.
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Wprowadzając do Kodeksu postępo-
wania karnego możliwość przesłuchania 
świadka przy użyciu urządzeń technicz-
nych umożliwiających przeprowadzenie 
tej czynności na odległość, ustawodawca 
nie wskazał, jakie okoliczności uzasadniają 
podjęcie takiej decyzji. W doktrynie po-
wszechne jest stanowisko, że przesłucha-
nie w tym trybie należy uznać za sytuację 
wyjątkową, a więc dopuszczalną w ściśle 
określonych przypadkach, tj. gdy niezasad-
ne albo nawet niemożliwe jest przesłucha-
nie w trybie zwykłym11. Uzasadnieniem 
mogą być więc z pewnością okoliczności 
przewidziane w § 2 (choroba, kalectwo), 
ale też inne powody wskazujące na za-
sadność takiej decyzji, w tym ekonomia 
procesowa (przyspieszenie postępowania, 
redukcja kosztów prowadzenia postępo-
wania itp.)12. Podkreślić należy, że w po-
stępowaniu przed sądem, w czynności 
odbywającej się w miejscu przebywania 
świadka, bierze udział referendarz sądowy, 
asystent sędziego lub urzędnik zatrudnio-
ny w sądzie, w którego okręgu świadek 

11 R. A. Stefański, S. Zabłocki: Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296, Warszawa 2019, 
s. 221 i n.; A. Lach: Przesłuchanie na odległość w postępowaniu karnym, „Państwo i Prawo” nr 12/2006, s. 81; 
P. Wiliński: Przesłuchanie świadka na odległość w postępowaniu karnym, „Przegląd Sądowy” nr 6/2005, s. 17.

12 Zob. postanowienie SA w Katowicach z 23.6.2010, sygn. II AKz 402/10, KZS 2010, nr 9, poz. 45; postano-
wienie SA w Krakowie z 30.4.2013 r., sygn. II AKo 60/13, LEX nr 1323092; postanowienie SA w Białymstoku 
z 19.11.2014, sygn. II AKo 127/14, LEX nr 1602843.

13 Wyrok SA w Krakowie z 5.10.2010, II AKa 10/10, KZS 2011, nr 4, poz. 35.
14 Zgodnie z art. 263 ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.) 

świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedają-
cej się usunąć przeszkody, przesłuchuje się w miejscu jego pobytu. Dodatkowo wskazać należy, że ustawą  
z 4.7. 2019 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1469, ze zm.) do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono przepis art. 2711, umożliwiający 
przesłuchanie świadka na piśmie.

15 Ustawa z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, 
(Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1571).

16 Zob. uzasadnienie do projektu https://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/949 (dostęp 18.3.2022).
17 Dz.U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm., dalej k.p.c.
18 Ustawa z 10.7.2015 o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz nie-

których innych ustaw, (Dz.U. poz. 1311, ze zm.).

przebywa. Sąd wzywający prowadzi więc 
przesłuchanie, ale wszystkie czynności 
o charakterze techniczno-organizacyj-
nym, w tym potwierdzenie tożsamości 
świadka oraz zapewnienie prawidłowej 
pracy aparatury, należą do obowiązków 
sądu wezwanego (art. 396 § 2 k.p.k.)13.

Również w procedurze cywilnej zasadą 
jest bezpośrednie przesłuchanie świadka 
w sądzie, a wyjątek wskazujący na możli-
wość dokonania tego w miejscu przeby-
wania dotyczy tych samych przypadków 
co w procedurze karnej14. Przeprowadzenie 
dowodu na odległość przy użyciu urządzeń 
technicznych pozwalających na dokonanie 
tej czynności wprowadzono do kodeksu 
cywilnego już w 2008 r.15 Jej uzasadnie-
niem była chęć uwzględnienia postępu 
technicznego i usprawnienie prowadzo-
nych postępowań dowodowych, zwłaszcza 
w sprawach z elementem zagranicznym16. 
Istotna była tu nowelizacja art. 235 § 2 
ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego17, która we-
szła w życie 8 września 2016 r.18 Zmiana 
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polegała na rezygnacji z obowiązku realiza-
cji dowodu na odległość w obecności sądu 
wezwanego albo referendarza sądowego 
w tym sądzie. Pozwoliło to na uspraw-
nienie przeprowadzenia dowodu na od-
ległość a w konsekwencji na zracjonalizo-
wanie i obniżenie kosztów stawiennictwa 
uczestników postępowania na posiedze-
niach jawnych19. Sposób przeprowadzania 
dowodu na odległość jest szczegółowo ure-
gulowany w rozporządzeniu Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie urządzeń i środków 
technicznych umożliwiających przepro-
wadzenie dowodu na odległość w postę-
powaniu cywilnym z 24 lutego 2010 r.20 
Zgodnie z nim odpowiednio prezesi sądu 
apelacyjnego i okręgowego prowadzą wy-
kazy urządzeń gwarantujących poufność 
i integralność przekazu telekomunikacyj-
nego, w których wskazany jest sąd będący 
ich dysponentem oraz osoby nimi zarzą-
dzające. Zestawy tych urządzeń są monto-
wane w salach wyznaczonego sądu, dlate-
go ich użycie wymaga rezerwacji terminu 
(równoznacznego z rezerwacją sali)21.

W okresie obowiązywania stanu za-
grożenia epidemicznego albo stanu epi-
demii ogłoszonego z powodu COVID-19 
oraz w ciągu roku od odwołania ostat-
niego z nich, zgodnie z art. 15zzs1 usta-
wy o COVID-19, rozprawę lub posiedze-
nie jawne w sprawach rozpoznawanych 

19 L. Łuczak-Noworolnik, A. Żebrowska: Przeprowadzenie rozprawy i postępowania dowodowego drogą elek-
troniczną – założenia, cele, przyjęte rozwiązania, „Polski Proces Cywilny” nr 3/2018, s. 54-69.

20 Dz.U. nr 34, poz. 185.
21 Przykładowo <https://www.kielce.so.gov.pl/przeprowadzenie-dowodu-na-odleglosc-przy-uzyciu-urzadzen-

technicznych,m,mg,315> (dostęp 21.3.2022).
22 M. Biała: Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym, LEX/el. 2021.
23 Wprawdzie w art. 177 § 2 k.p.k. wymienione jest jeszcze kalectwo, a w art. 263 k.p.c. niepełnosprawność, 

ale w ocenie Autora pojęcia te mieszczą się w okolicznościach wskazanych w ustawie o NIK jako „inne nie-
dające się pokonać przeszkody”.

według przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego przeprowadza się przy użyciu 
urządzeń technicznych umożliwiających 
przeprowadzenie ich na odległość z jed-
noczesnym bezpośrednim przekazem 
obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), 
przy czym osoby w nim uczestniczące, 
w tym członkowie składu orzekającego, 
nie muszą przebywać w budynku sądu. 
Przepis ten umożliwia stronom udział 
w rozprawie z kancelarii pełnomocnika 
lub nawet bezpośrednio z domu. Rozwią-
zanie to budzi jednak uzasadnione wątpli-
wości praktyków, zwłaszcza w wypadku 
konieczności przeprowadzenia dowodu 
z przesłuchania, ponieważ ustawodawca 
nie wskazał kto i w jaki sposób ma dokonać 
sprawdzenia tożsamości wezwanej osoby 
czy też zapewnić bezpieczeństwo przesy-
łanych danych22.

Przesłuchanie na odległość 
przez kontrolerów NIK
Kierując się art. 42 ustawy o NIK należy 
stwierdzić, że w procedurze kontrolnej za-
sadą jest przesłuchanie świadka w miejscu 
wskazanym na wezwaniu (siedziba jednost-
ki kontrolowanej albo jednostki organizacyj-
nej NIK). Odstępstwa od tej zasady zostały 
określone analogicznie jak w procedurze 
karnej i cywilnej (choroba lub inna nieda-
jąca się pokonać przeszkoda)23. W ustawie 
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o NIK nie przewidziano jednak możliwości 
przeprowadzenia przesłuchania przy uży-
ciu urządzeń technicznych umożliwiają-
cych dokonanie tej czynności na odległość. 
W obecnym stanie prawnym kontrolerzy 
NIK nie są więc uprawnieni do prowadze-
nia przesłuchania w tym trybie.

Wpływ pracy zdalnej  
na miejsce realizacji czynności

Od 20 marca 2020 r. do 16 maja 2022 r. 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
obowiązywał stan epidemii w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-224. 
W tym okresie oraz trzy miesiące po jego 
odwołaniu pracodawca może polecić pra-
cownikowi wykonywanie, przez czas ozna-
czony, pracy określonej w umowie o pracę, 
poza miejscem jej stałego wykonywania 
(praca zdalna)25. Stwierdzenie, że praca 
zdalna może zostać polecona jedynie 

24 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.3.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii, (Dz.U. z 2022 r. poz. 340) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 13.5.2022 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1025).

25 Art. 3 ust. 1 ustawy o COVID-19.
26 Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm., dalej ustawa o COVID-19.
27 W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej z 31.3.2020 wprost wskazano: Podejmowane przez władze 

publiczne działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19 (…) mogą prowadzić 
do wstrzymania produkcji i świadczenia usług, a w efekcie do trudności finansowych poszczególnych firm (...). 
Ekonomiczne skutki rozprzestrzeniania się COVID-19 występują nie tylko u przedsiębiorców, których zakład 
pracy został zamknięty w związku z przypadkami zakażenia pracowników COVID-19 czy objęcia ich kwa-
rantanną. Dotyczą one również firm eksportujących albo importujących towary do/z regionów świata, gdzie 
występują utrudnienia w handlu spowodowane rozprzestrzenianiem się COVID-19 (...). Wobec powyższe-
go zaistniała potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatyw-
nym skutkom gospodarczym tej sytuacji (...). W związku z rozszerzeniem zakresu specustawy, koniecznym 
było doprecyzowanie pojęcia «przeciwdziałanie COVID-19» poprzez wskazanie, że czynności te dotyczą 
również zwalczania skutków społeczno-gospodarczych choroby, IX kadencja, druk sejm. nr 299, s. 1.

28 W. Baran, D. Książek: [w:] W. Baran (red.), Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie 
pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2020, s. 40.

29 Obowiązujące przepisy ustawy z 26.6.1974 – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm., dalej Kodeks 
pracy) nie zawierają uregulowań dotyczących pracy zdalnej. W art. 675 § 1 tej ustawy pojawia się pojęcie 
telepracy, która wynika z postanowień umowy o pracę bądź porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracow-
nikiem, a nie jak w wypadku pracy zdalnej – z polecenia pracodawcy.

„w celu przeciwdziałania COVID-19” 
wprost wskazuje, że jest to jedyny dopusz-
czalny powód decyzji pracodawcy. Wskaza-
ny cel, czyli „przeciwdziałanie COVID-19”, 
zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych26, oznacza nie tylko 
wszelkie czynności związane ze zwalcza-
niem zakażenia czy zapobieganiem jego 
rozprzestrzenianiu się, ale także zwalcza-
nie skutków epidemii w tym społeczno-
-gospodarczych27. Dopuszczalne jest więc 
polecenie pracy zdalnej, jeżeli jego celem 
jest uniknięcie likwidacji miejsc pracy28. 
Przyczyną nie mogą być jednak względy 
ekonomiczne (obniżenie kosztów delega-
cji, podróży itp.) czy lokalowe (np. remont 
budynku delegatury)29.
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Powyższa regulacja ma charakter do-
raźny, a praca zdalna jest formą jej wyko-
nywania o charakterze nadzwyczajnym. 
Zważywszy, że obecnie opiniowany jest 
projekt zmiany ustawy – Kodeks pracy, 
zakładający wprowadzenie przepisów re-
gulujących jej odbywanie w normalnych 
warunkach „i w sposób bardziej elastycz-
ny niż obecnie”, dalsze rozważania będą 
prowadzone z uwzględnieniem możliwo-
ści wykonywania pracy zdalnej nie tylko 
w okresie epidemii lub stanu zagrożenia 
epidemicznego w związku z COVID-19, 
ale także po ich zakończeniu i upływie 
trzymiesięcznego terminu wynikającego 
z regulującej te kwestie ustawy30.

Istotą polecenia pracy zdalnej jest okre-
ślenie miejsca jej świadczenia innego niż to, 
w którym jest wykonywana stale. Polecenie 
kontrolerowi pracy w tym trybie oznacza 
więc, że postępowanie kontrolne będzie 
we wskazanym czasie prowadzone poza sie-
dzibą jednostki kontrolowanej czy jed-
nostki organizacyjnej NIK31. W praktyce 
Izby, miejscem tym jest zawsze miejsce 
zamieszkania kontrolera. Konieczne jest, 
aby pozwalało ono na prawidłowe wyko-
nywanie pracy. Bezpodstawne jest więc 
polecenie wykonywania pracy zdalnej 

30 Projekt nowelizacji zakłada, że zakres pracy zdalnej będzie szerszy niż telepracy, przede wszystkim ze wzglę-
du na brak wymogu regularności, czy przekazywania pracodawcy wyników swojej pracy. W Kodeksie pracy 
wprost uregulowana ma zostać praca okazjonalna, co umożliwi, po zakończeniu stosowania art. 3 ust. 1 
ustawy o COVID-19, funkcjonowanie tzw. home office. Zob. uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy <https://legislacja.rcl.gov.pl/
projekt/12354104> (dostęp16.3.2022).

31 Obecnie wykonywanie telepracy wymaga uzgodnienia stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. 
Podobne rozwiązanie przewidziano dla pracy zdalnej (projektowany art. 6919). Zgodnie z projektem ustawy 
zmieniającej, wykonywanie pracy zdalnej będzie także możliwe na polecenie pracodawcy, a więc podobnie 
jak przewiduje art. 3 ust. 1 ustawy o COVID-19, ale odmiennie niż w przypadku telepracy w brzmieniu ak-
tualnie obowiązującym w Kodeksie pracy.

w miejscu zamieszkania, jeśli nie ma tam 
warunków technicznych bądź lokalowych 
do jej świadczenia (np. możliwości podłą-
czenia się do sieci internetowej, trwa re-
mont itp.) lub gdy praca w domu nie zapew-
nia właściwej ochrony tajemnic prawnie 
chronionych. Ponieważ dyrektorzy kon-
trolnych jednostek organizacyjnych NIK 
nie znają warunków lokalowych pracow-
ników, kontrolerzy powinni informować 
przełożonych o braku możliwości świad-
czenia pracy w trybie zdalnym. Przyjęcie 
polecenia wykonywania pracy w trybie 
zdalnym należy interpretować jako po-
twierdzenie możliwości prawidłowej reali-
zacji powierzonych obowiązków w miejscu 
zamieszkania.

Kolejnym warunkiem jest możliwość 
przeprowadzenia niezbędnych dowodów 
w formie zdalnej. Kontroler musi ocenić, 
czy w okresie na jaki powierzono mu pracę 
zdalną, zaplanowane czynności mogą być 
przeprowadzone w ten sposób. Uznając 
za konieczne przeprowadzenie czynno-
ści dowodowej, której nie sposób doko-
nać na odległość, kontroler powinien bez-
zwłocznie zgłosić to dyrekcji.

Wykonywanie przez kontrolera NIK 
lub przez osobę wzywaną w charakterze 
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świadka pracy w trybie zdalnym nie może 
być podstawą do odstąpienia od ustawo-
wych wymogów dotyczących miejsca prze-
słuchania i udokumentowania tej czyn-
ności. Nie może również uzasadniać od-
stąpienia od przesłuchania danej osoby 
w charakterze świadka. Kontroler NIK, 
realizując cel postępowania kontrolnego, 
ustala stan faktyczny na podstawie ze-
branych dowodów, które muszą być od-
powiednie (istotne, właściwe i rzetelne) 
oraz wystarczające32. To on decyduje jakie 
dowody są niezbędne do ustalenia stanu 
faktycznego i w konsekwencji które prze-
prowadzi33. Jedynym ograniczeniem 
jest cel kontroli, gdyż za niedopuszczal-
ne należy uznać prowadzenie dowodów, 
które wychodzą poza jej zakres przedmio-
towy. Z drugiej strony, kontroler obowią-
zany jest do przeprowadzenia tych czyn-
ności dowodowych, które są niezbędne 
dla osiągnięcia celu kontroli34.

Ocena postulatu przeprowadzania 
dowodu na odległość

Rozpatrując ewentualny postulat noweli-
zacji ustawy o NIK, służącej prowadzeniu 
przesłuchania na odległość przy użyciu 
urządzeń technicznych, na wstępie na-
leży rozważyć możliwość, a następnie 

32 ISSAI 200/126; ISSAI 400/57.
33 Por. ISSAI 100/49. Zob. też NIK, Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów 

kontroli INTOSAI i praktyk, Warszawa 2009, s. 102.
34 S. Dziwisz: Odpowiedzialność karna biegłego powołanego w toku kontroli NIK, „Kontrola Państwowa” 

nr 3/2021, s. 70.
35 Stosownie do art. 47 ust. 2 ustawy o NIK nośnik, na którym został utrwalony obraz lub dźwięk stanowi  

załącznik do protokołu z przesłuchania świadka.
36 Zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o NIK, czynności dla których ustawa nie wprowadza obowiązku sporządze-

nia protokołu mogą być dokumentowane notatką służbową albo wydrukiem potwierdzającym przekazanie 
informacji w formie elektronicznej.

37 W procedurze karnej obowiązek ten został wprost wyrażony w art. 184 § 4 k.p.k.

zasadność realizacji czynności dowodo-
wej w ten sposób .

Z technicznego punktu widzenia NIK 
jest wyposażona w odpowiedni sprzęt 
do prowadzenia wideokonferencji i ich 
nagrywania oraz łącza o parametrach za-
pewniających prawidłową i niezakłóconą 
transmisję, przy czym należy podkreślić, 
że zapisanie przebiegu czynności przy po-
mocy urządzeń rejestrujących obraz lub 
dźwięk nie zwalnia kontrolera z obowiązku 
sporządzenia protokołu35. Ustawa o NIK 
wprost wskazuje, że z zeznań świadka spo-
rządza się protokół, dlatego nie ma moż-
liwości udokumentowania tej czynności 
w innej formie. Powstanie pisemnego do-
wodu w postaci protokołu z przesłuchania 
świadka jest z jednej strony realizacją zasa-
dy pisemności postępowania kontrolnego, 
a z drugiej wskazuje, że jest to jedna z naj-
ważniejszych czynności dowodowych36.

Ustawa o NIK określa wiele wymo-
gów dotyczących sporządzania protoko-
łu. Jednym z nich jest obowiązek podpi-
sania każdej jego strony przez wszystkie 
osoby uczestniczące w czynności dowo-
dowej, w tym również pracownika NIK 
odpowiedzialnego od strony technicznej 
za sprzęt i bezpieczeństwo łączy37. Więk-
szość kontrolerów posiada już bezpieczny 
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podpis elektroniczny weryfikowany za po-
mocą kwalifikowanego certyfikatu. Je-
żeli ma go również świadek, protokół 
z przesłuchania teoretycznie mógłby zo-
stać podpisany w ten sposób. Kontroler 
po sporządzeniu i podpisaniu przekazałby 
go świadkowi. Po otrzymaniu podpisanego 
protokołu kontroler byłby obowiązany do-
konać weryfikacji podpisu, tj. sprawdzenia 
jego ważności i autentyczności oraz forma-
tu zapisu38. Ponieważ elektroniczny podpis 
zapewnia integralność dokumentu (w mo-
mencie podpisywania tworzona jest suma 
kontrolna, a dokument jest szyfrowany 
kluczem), nie można umieszczać odręb-
nego podpisu w kilku miejscach na jednym 
dokumencie. Tym samym, nie tylko każda 
strona protokołu (jak stanowi wymóg 
art. 35b ust. 3 ustawy o NIK), ale każdy 
znak dokumentu jest nim potwierdzany. 
Korzystając z podpisu elektronicznego ko-
nieczne byłoby jednak odebranie od świad-
ka pouczenia o odpowiedzialności karnej 
na odrębnym dokumencie39. Data podpi-
su elektronicznego, zawierająca dokład-
ny czas jego złożenia, będzie wyraźnym 

38 Weryfikacji podpisu dokonuje się z zastosowaniem dedykowanego oprogramowania. Departament Metodyki 
Kontroli i Rozwoju Zawodowego opracował instrukcję szczegółową dotyczącą postępowania z dokumentami 
elektronicznymi w postępowaniu kontrolnym NIK.

39 Odbieranie pouczenia o odpowiedzialności karnej na odrębnej karcie wydaje się uzasadnione również przy „tra-
dycyjnej” formie przesłuchania. Umieszczanie pouczenia w protokole kontroli powoduje konieczność wydru-
kowania tej części i złożenia przez świadka podpisu jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchania, a następnie, 
po sporządzeniu części merytorycznej, dodrukowanie jej na tych samych kartach. Przy takiej praktyce łatwo 
może dojść do uszkodzenia złożonego poświadczenia (np. odwrotne włożenie kartek do drukarki). Świadek 
z kolei znając już pytania, może odmówić ponownego potwierdzenia pouczenia o odpowiedzialności karnej.

40 Przed rozpoczęciem przesłuchania należałoby również potwierdzić, że świadek wyraził zgodę na utrwalanie przebie-
gu przesłuchania za pomocą urządzeń technicznych rejestrujących obraz lub dźwięk (art. 47 ust. 1 ustawy o NIK).

41 Przy czym względny zakaz przesłuchania w charakterze świadka (osoby obowiązane do zachowania  
tajemnicy ustawowo chronionej z wyłączeniem tajemnicy służbowej) nie obowiązuje po pisemnym zwolnie-
niu przez prezesa NIK z obowiązku jej zachowania.

42 Zgodnie z art. 151 § 2 k.p.k., jeżeli protokół nie został należycie podpisany bezpośrednio po zakończeniu czyn-
ności, brakujące podpisy mogą być złożone później, ze wskazaniem daty ich złożenia i przyczyn opóźnienia.

wskazaniem, że potwierdzenie zostało ode-
brane przed rozpoczęciem przesłuchania40. 
Należy także podkreślić, że akta kontroli 
prowadzone są w wersji papierowej, dlatego 
kontroler załącza do nich wydruk doku-
mentu elektronicznego oraz wynik jego 
weryfikacji.

Jak wskazano powyżej, świadkiem może 
być każda osoba fizyczna, której nie doty-
czą określone w ustawie zakazy dowodo-
we41. Trzeba więc brać pod uwagę, że nie 
każda osoba wezwana w charakterze 
świadka będzie posiadać podpis elektro-
niczny. W ustawie o NIK nie przewidzia-
no możliwości późniejszego uzupełnienia 
podpisów na protokole, jak ma to miej-
sce np. w procedurze karnej42, ale wska-
zano jak należy postąpić w takiej sytuacji. 
Zgodnie z art. 35b ust. 6 ustawy o NIK 
w razie niemożności lub odmowy pod-
pisania protokołu należy uczynić o tym 
wzmiankę, podając przyczyny. Brak możli-
wości technicznych podpisania dokumentu 
elektronicznego nie może być traktowa-
ny jako odmowa, ale niemożność złoże-
nia podpisu. W takim wypadku kontroler 
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powinien na protokole umieścić stosow-
ną informację. Niepodpisanie protoko-
łu przez uczestnika czynności kontrolnej 
nie oznacza, że zawarte w nim ustalenia 
nie mają mocy dowodowej43.

Powyższe rozważania wskazują, że 
w wypadku wprowadzenia do ustawy 
o NIK odpowiedniego przepisu odnoszą-
cego się do możliwości użycia urządzeń 
technicznych, przesłuchanie świadka 
na odległość byłoby możliwe. Pytanie 
jednak, czy jest ono zasadne. Przyjmując 
koncepcję przesłuchania zawartą w Ko-
deksie postępowania karnego czy w Ko-
deksie postępowania cywilnego, mogło-
by się to odbyć na odległość, ale tylko 
w siedzibie delegatury bądź budynku cen-
trali NIK44. Takie rozwiązanie wydaje 
się jednak nieuzasadnione. W obecnym 
stanie prawnym kontroler może zwró-
cić się do dyrektora kontrolnej jednostki 
organizacyjnej NIK z wnioskiem o we-
zwanie wskazanych osób do osobistego 
stawienia w wyznaczonym miejscu i cza-
sie oraz przesłuchanie ich w charakterze 
świadka przez upoważnionego pracow-
nika kontrolnej jednostki organizacyjnej. 
Wprawdzie korzystając z tego rozwiązania 
kontroler prowadzący kontrolę nie bie-
rze czynnego udziału w przesłuchaniu, 
ale współpracuje z tym, któremu powie-
rzono przeprowadzenie tej czynności 
dowodowej, w szczególności wskazując 

43 R. Padrak: Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz, Wrocław 2012, s. 117.
44 W rozwiązaniu analogicznym do procedury karnej pracownik innej delegatury/departamentu, odpowiadałby 

za czynności o charakterze techniczno-organizacyjnym.
45 Za dopuszczalny należy uznać zdalny udział kontrolera w czynności przesłuchania świadka. Będzie on miał 

jednak status osoby biorącej udział w czynności, a nie osoby przesłuchującej. Stosownie do art. 35b ust. 3 
ustawy o NIK musi podpisać każdą stronę protokołu, co może uczynić przy pomocy podpisu elektronicznego.

46 Przez bezpośrednie okazanie kontrolerowi dokumentu stwierdzającego tożsamość.

zakres informacji koniecznych do uzy-
skania od świadka45.

Wprowadzenie rozwiązania analo-
gicznego do przepisu art. 15zzs1 ustawy 
o COVID-19, polegającego na umożli-
wieniu świadkowi przebywania w domu 
w chwili przesłuchania, wiązałoby się 
z kolei z brakiem możliwości potwierdze-
nia tożsamości świadka46 oraz swobody 
wypowiedzi (nie ma jak zweryfikować, 
czy w pomieszczeniu nie przebywają z nim 
inne osoby). Istotne jest również korzy-
stanie przez świadka z własnego sprzętu 
do wideokonferencji i łączy internetowych. 
Brak weryfikacji systemów teleinforma-
tycznych i nadzoru nad miejscem składa-
nia zeznań uniemożliwiałby zagwaranto-
wanie przestrzegania tajemnic ustawowo 
chronionych, a więc prawidłowej realiza-
cji obowiązku każdego kontrolera (art. 71 
pkt 3 ustawy o NIK).

Podsumowanie
W obecnym stanie prawnym kontrole-
rzy Najwyższej Izby Kontroli nie mogą 
prowadzić przesłuchania przy użyciu 
urządzeń technicznych pozwalających 
na dokonanie tej czynności na odległość. 
Wprowadzenie do ustawy o NIK stosow-
nego przepisu nie znajduje jednak uza-
sadnienia. Otrzymanie polecenia pracy 
zdalnej nie upoważnia kontrolera do re-
zygnacji z przeprowadzenia czynności 
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dowodowych niezbędnych dla usta-
lenia stanu faktycznego, nawet jeżeli 
nie ma możliwości wykonania ich w for-
mie zdalnej. Dlatego w razie konieczności 
przesłuchania świadka, należy dokonać 
tego zgodnie z wymogami art. 42 ustawy 
o NIK, dokumentując zeznania w proto-
kole z tej czynności dowodowej.

Przepisy ustawy o NIK i warunki tech-
niczne umożliwiają natomiast prowadze-
nie „kontroli hybrydowych”, w których 
niektóre czynności kontrolerzy realizują 
zdalnie, a pozostałe wyłącznie w miejscach 
wskazanych w ustawie. Bez wątpienia w ra-
mach pracy zdalnej można przeprowadzić 
etap przygotowawczy, obejmujący analizę 

47 T. Sordyl: Przesłuchanie świadka w postępowaniu..., op.cit., s. 10.

zebranego materiału dowodowego i opra-
cowanie planu przesłuchania oraz wezwać 
świadka47, jednak samo przesłuchanie 
musi odbywać się w siedzibie jednostki 
kontrolowanej lub jednostki kontrolnej 
NIK. Jedynie w wypadku niemożności 
stawiennictwa świadka w wyznaczonym 
miejscu, z powodów wskazanych w art. 42 
ust. 3 ustawy o NIK, wolno przeprowadzić 
je w miejscu pobytu tej osoby.

dr STANISŁAW DZIWISZ
radca prezesa NIK, 
Delegatura NIK w Krakowie
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ABSTRACT
Remote Questioning of Witnesses – Considerations as for Using it in the NIK Audit 
Process
The COVID-19 pandemic and resulting restrictions on, among other, movement and 
contacts with other people, have sped up the digital transformation process. When 
some jobs could be done in a remote way only, it turned out how important it was for 
institutions to appropriately prepare for electronic communication, and for continuing 
their activity from outside their offices. Simultaneously, numerous entities that NIK 
audits have seen that remote work is not only a necessary means in the fight against 
the pandemic, but also economically profitable. At NIK, many audit proceedings can 
be conducted remotely thanks to the safe electronic signature, verified with a quali-
fied certificate. However, the Act of 23 December 1994 on the Supreme Audit Office 
sets forth detailed ways to document evidence, including a witness’s testimony. It has 
an impact on the assessment of opportunities and needs for technologies to question 
a witness remotely, which has been discussed in this article. The considerations take 
into account the provisions of the Act on COVID-19 and its impact on auditing during 
the epidemic, as well as the Act – the Labour Code, including postulated amendments 
aimed to introduce provisions to regulate teleworking after the end of the COVID-19 
pandemic. 

Stanisław Dziwisz, PhD, Advisor to the President of NIK, Regional Branch of NIK 
in Kraków

Key words: remote questioning of a witness, NIK audit process, teleworking, evidence from 
questioning, record of a witness’s questioning 
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Jednym z najważniejszych narzędzi służących walce ze smogiem są pro-
gramy ochrony powietrza uchwalane przez sejmiki wojewódzkie. Kon-
trola ich zgodności z przepisami stanowi istotny element oceny stanu 
prawa w tym obszarze. Dlatego warto rozważyć, jakie znaczenie miał 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego1, w którym TK dokonał oceny kon-
stytucyjności przepisu regulującego uprawnienie do zaskarżania uchwał 
zawierających taki program. Został wydany na skutek rozstrzygnięcia 
skargi konstytucyjnej złożonej przez osobę kwestionującą jakość ochro-
ny powietrza w miejscu zamieszkania.

Sądowa kontrola wojewódzkich 
programów ochrony powietrza

Stan po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

MICHAŁ ŁYSZKOWSKI

Wprowadzenie      
Zanieczyszczenie powietrza, potocznie 
nazywane smogiem, jest jedną z najbar-
dziej bulwersujących obywateli spraw 
związanych z ochroną środowiska. Ro-
śnie bowiem świadomość, że jakość 

1 Dalej także TK, Trybunał; wyrok z 1.7.2021, sygn. SK 23/17 (OTK ZU nr A/2021, poz. 63).
2 Komunikaty z badań CBOS: Polacy o smogu (nr 33/19) oraz Smog i jak sobie z nim radzić (nr 41/21), <www.cbos.

pl> (dostęp 22.2.2022) oraz raport Jakość powietrza w Polsce UN Global Compact Network Poland, <https://ungc.
org.pl/raport-jakosc-powietrza-w-polsce-stan-obecny-i-propozycje-dzialan-naprawczych/> (dostęp 22.2.2022).

3 Zob. np. Informacje o wynikach kontroli NIK: nr 177/2014/P/14/086 (grudzień 2014), nr 150/2018/P/17/078/LKR 
(wrzesień 2018), nr 11/2020/P/19/031/KIN (marzec 2020) oraz nr 158/2020/P/20/060/LKA (sierpień 2020).

4 Np. M. Gorczyca: Ochrona powierza przed zanieczyszczeniami, „Kontrola Państwowa” nr 2/2019; W. Dudek, 
Problemy ze smogiem w Europie, „Kontrola Państwowa” nr 3/2019; K. Doktór-Bindas, Prawo do czystego 
powietrza, „Przegląd Konstytucyjny” 4/2020; A. Warso-Buchanan, M. Jakubowski, Programy ochrony po-
wietrza-prawo do sądu (w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów krajowych), „Euro-
pejski Przegląd Sądowy” nr 10/2020 i wskazane w tych publikacjach inne opracowania.

powietrza jest zła i przekłada się na stan 
zdrowia oraz jakość życia2. Podejmowa-
ne w związku z tym działania władz pu-
blicznych są oceniane jako niewystar-
czające, co znajduje potwierdzenie za-
równo w ustaleniach Najwyższej Izby 
Kontroli3, jak i opiniach wyrażanych 
przez przedstawicieli nauk prawnych4,
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orzecznictwo5 oraz właściwe organy6. 
W związku z tym od dłuższego czasu są po-
dejmowane oddolne inicjatywy służące 
upowszechnianiu wiedzy o konieczno-
ści szybszej poprawy stanu powietrza7, 
a nawet wytaczane powództwa przeciw-
ko jednostkom samorządu terytorialnego 
oraz Skarbowi Państwa, mające na celu 
wymuszenie szybszych i bardziej efek-
tywnych działań8. Artykuł przedstawia 
skutki jednego z nich.

Analiza stanu prawnego
Zgodnie z art. 5 Konstytucji9 Rzeczpo-
spolita Polska zapewnia ochronę środowi-
ska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju, a w myśl art. 68 ust. 4 władze 
publiczne są obowiązane do zapobiegania 
negatywnym dla zdrowia skutkom jego 
degradacji. Z kolei art. 74 Konstytucji na-
kazuje władzom publicznym m.in. prowa-
dzić politykę zapewniającą bezpieczeń-
stwo ekologiczne obecnemu i przyszłym 
pokoleniom oraz wspierać działania oby-
wateli na rzecz ochrony i poprawy stanu 

5 Zob. w szczególności wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22.2.2018, sygn. C-336/16, 
a także wyrok SR Warszawa-Śródmieście z 24.1.2019, sygn. akt VI C 1043/18   
<www.orzeczenia.ms.gov.pl> (dostęp 22.2.2022 r.)

6 Zob. Raporty o stanie powietrza w Polsce   
<https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/publications> (dostęp 16.1.2022).

7 Np. akcja internetowa #pozywamsmog oraz strony internetowe: <www.pozywamsmog.eu> czy  
<https://airly.org/pl/pozew-w-sprawie-smogu-wszyscy-walczymy-o-czyste-powietrze/>. 

8 Np. „Dziennik Gazeta Prawna”: Czy pozwy za smog idą w parze z polskim prawem? I kogo skarżyć – pań-
stwo czy JST? (16-18.11.2018) s. C 11-C 14; Proces w sprawie smogu jest w zasięgu każdego obywatela 
(15.12.2021), s. B 8. Co istotne, działania takie zyskują wsparcie, ze względu na obywatelski charakter, 
Rzecznika Praw Obywatelskich (zob. np. pismo procesowe Rzecznika z 30.11.2018 w sprawie wstąpienia 
do sprawy o sygn. akt III Ca 1548/18, toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gliwicach – <https://bip.
brpo.gov.pl/pl/content/smog-narusza-dobra-osobiste-rpo-za-uznaniem-pozwu-mieszkanca-rybnika-przeciw-
panstwu> (dostęp 22.2.2022 r.).

9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 (Dz.U. nr 78 poz. 483, ze zm.), dalej Konstytucja.
10 Ustawa z 5.6.1998 o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547, dalej u.s.w.).
11 Ustawa z 27.4.2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.; dalej p.o.ś. lub Prawo 

ochrony środowiska).

środowiska. Istotna część kompetencji 
związanych z realizacją wskazanych wyżej 
obowiązków została powierzona jednost-
kom samorządu terytorialnego, w tym 
samorządowi województwa. Zgodnie 
z ustawą o samorządzie województwa10 
określa on „strategię rozwoju wojewódz-
twa, uwzględniającą w szczególności (…) 
zachowanie wartości środowiska kulturo-
wego i przyrodniczego przy uwzględnie-
niu potrzeb przyszłych pokoleń” (art. 11 
ust. 1 pkt 4 u.s.w.) oraz „prowadzi politykę 
rozwoju województwa, na którą składa 
się: (…) racjonalne korzystanie z zasobów 
przyrody oraz kształtowanie środowiska 
naturalnego, zgodnie z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju” (art. 11 ust. 2 pkt 5 
u.s.w.). Kompetencje te są wykonywane 
w szczególności na podstawie regulacji 
zawartych w ustawie – Prawo ochrony 
środowiska11.

Prawo ochrony środowiska jest podsta-
wowym aktem prawnym uszczegóławiają-
cym postanowienia Konstytucji w tej ma-
terii. Przyjęto w nim rozwiązania służące 
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przygotowaniu i wdrażaniu standardów 
ochrony środowiska, w tym ochrony 
powietrza. Szczególne znaczenie mają 
tu przepisy działu II p.o.ś., które wska-
zują zasady ochrony powietrza oraz kry-
teria oceny jego jakości, określając pro-
cedurę przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów poszczególnych substancji 
tam, gdzie ma miejsce ich przekroczenie. 
Jednym z najważniejszych instrumentów 
prawnych w tym obszarze jest program 
ochrony powietrza, przygotowywany dla 
stref, w których stwierdzono przekrocze-
nia standardów jego jakości, stanowiący 
narzędzie zarządzania jakością powietrza 
w województwie. Jego realizacja ma słu-
żyć przywróceniu, dzięki wykorzysta-
niu najlepszych dostępnych środków, 
dopuszczalnych poziomów substancji 
w powietrzu.

Dane niezbędne do przygotowania 
programu ochrony powietrza są zbierane 
w ramach systemu monitoringu i stano-
wią podstawę dokonywania przez Głów-
nego Inspektora Ochrony Środowiska12 
corocznych ocen poziomów substancji 
w powietrzu (zob. art. 3 pkt 28 p.o.ś.). 
Zarząd województwa, na podstawie da-
nych przekazanych przez GIOŚ, opraco-
wuje i przedstawia do zaopiniowania wła-
ściwym wójtom, burmistrzom lub prezy-
dentom miast i starostom projekt uchwały 
w sprawie programu ochrony powietrza 
(art. 91 p.o.ś.). Wskazane organy jednostek 

12 Dalej również GIOŚ.
13 Dz.Urz. UE. L nr 152 z 11.6.2008, str. 1; dalej jako dyrektywa CAFE.
14 Ustawa z 13.4.2012 o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw  

(Dz.U. z 2012 r. poz. 460).
15 M. Baran: Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz jej im-

plementacja w prawie polskim, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 7/2017, s. 26.

samorządu terytorialnego są obowiązane 
do wydania w tej sprawie opinii. Po prze-
prowadzeniu procedury opiniodawczej 
sejmik województwa ustala, w drodze 
uchwały, program ochrony powietrza 
(91 ust. 3 p.o.ś.).

Obowiązek ochrony powietrza został 
uregulowany nie tylko w prawie polskim, 
lecz również w europejskim. Podstawo-
wym aktem prawnym jest dyrektywa Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2008/50/
WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Euro-
py13. Jej prawidłowa implementacja i wła-
ściwe stosowanie należy do  obowiązków 
każdego państwa członkowskiego UE. 
W polskim prawie dyrektywę zaimple-
mentowano właśnie w Prawie ochrony śro-
dowiska14. Sposób w jaki tego dokonano zo-
stał skrytykowany w nauce prawa: „system 
ten, choć zasadniczo (…) i formalnie jest 
zgodny z wymogami dyrektywy CAFE, 
nie zapewnia jednak efektywnego osią-
gnięcia i dotrzymania poziomów wartości 
dopuszczalnych określonych substancji 
w powietrzu”15.

Nadto, jak stwierdził M. Gorczyca, pod-
sumowując ustalenia wynikające z kon-
troli NIK, „działania skontrolowanych 
podmiotów publicznych nie zapewniają 
właściwego zabezpieczenia mieszkańców 
i środowiska naturalnego przed negatyw-
nymi skutkami zanieczyszczenia powie-
trza (…). Wysoki poziom i duża skala 
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zanieczyszczenia powietrza świadczy 
w szczególności o nieskutecznym wy-
wiązywaniu się z obowiązków ciążących 
na władzach publicznych, wynikających 
z art. 68 ust. 4 i art. 74 ust. 2 Konstytucji 
RP, a także nieosiąganiu celów ochrony 
powietrza ustalonych w art. 85 ustawy 
– Prawo ochrony środowiska”16.

O nieskutecznym wykonaniu obowiąz-
ków nałożonych na mocy dyrektywy CAFE 
świadczy wyrok Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej17 z 22 lutego 2018 r.18 
Orzekł on, że Rzeczpospolita Polska:
– przekraczając od 2007 r. do 2015 r. włącz-
nie dobowe wartości dopuszczalne dla stę-
żenia pyłu PM10 w 35 strefach oceny i za-
rządzania jakością powietrza oraz roczne 
wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu 
PM10 w 9 strefach oceny i zarządzania ja-
kością powietrza;
– nie podejmując odpowiednich działań 
w programach ochrony powietrza zmierza-
jących do zapewnienia, aby okres występo-
wania przekroczeń wartości dopuszczal-
nych dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu 
był możliwie jak najkrótszy;
– przekraczając dobowe wartości dopusz-
czalne dla stężenia pyłu PM10 w okresie 
i strefach określonych w wyroku oraz
– dokonując nieprawidłowej transpozy-
cji art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 
CAFE, 
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na pod-
stawie art. 13 ust. 1 dyrektywy CAFE, 
w związku z załącznikiem XI, art. 23 ust. 1 
akapit drugi dyrektywy, a także art. 22 

16 M. Gorczyca, op.cit., s. 138.
17 Dalej TSUE.
18 Sygn. C-336/16.

ust. 3 dyrektywy, w związku z załączni-
kiem XI.

TSUE stwierdził, że o ile w ramach 
wdrażania dyrektywy CAFE państwo 
członkowskie w swych planach dotyczą-
cych jakości powietrza korzysta z pewnego 
zakresu swobody przy doborze środków, 
jakie zamierza podjąć, o tyle jest ona ogra-
niczona wymogiem, aby środki te były wła-
ściwe i skuteczne do możliwie najkrótszego 
w czasie rozwiązania problemu emisji PM10 
w danej strefie i położenia kresu naru-
szeniom art. 13 ust. 1 dyrektywy CAFE. 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrek-
tywy CAFE, w wypadku przekroczenia 
wartości dopuszczalnych, których termin 
wejścia w życie minął, plany dotyczące 
jakości powietrza określają odpowiednie 
działania, aby okres, w którym wartości 
te nie są respektowane, był jak najkrótszy.

Na tle ocenianej sprawy TSUE stwier-
dził, że działania podjęte przez Polskę 
są nieskuteczne. Świadczą o tym syste-
matyczne i trwałe przekroczenia dobowych 
wartości dopuszczalnych dla stężenia PM10 
w 35 strefach i rocznych wartości dopusz-
czalnych dla stężenia PM10 w 9 strefach. 
Analiza przedstawionych przez Polskę 
programów ochrony powietrza skłoniła 
TSUE do stwierdzenia, że nie zawierają 
one właściwych środków, które pozwala-
łyby zapewnić możliwie najkrótszy okres 
przekroczenia.

Odnosząc się do argumentów przedsta-
wionych przez polski rząd, dotyczących 
niewystarczających środków finansowych 



82 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Michał Łyszkowski

oraz braku kryteriów jakościowych przy 
wymianie kotłów, TSUE potwierdził, 
że okoliczności tego rodzaju mogą być 
brane pod uwagę w ramach zapewniania 
równowagi między zamierzonym celem 
a różnymi interesami publicznymi i pry-
watnymi (pkt 93 wyroku). Zauważył jed-
nak, że nie zostało wykazane, aby trud-
ności, na które powołuje się Polska miały 
charakter wyjątkowy. Nie było więc uza-
sadnione wykluczenie możliwości ustale-
nia krótszych terminów do zaprzestania 
przekroczeń wartości dopuszczalnych 
(pkt 101-102 wyroku). TSUE stwierdził, 
że podniesione przez Polskę argumenty 
nie mogą same w sobie usprawiedliwiać 
wyznaczenia tak długich terminów w świe-
tle wymogu, żeby okres przekraczania 
wartości dopuszczalnych był tak krótki, 
jak to możliwe.

Jako akt prawa miejscowego, program 
ochrony powietrza zawiera normy prawne 
o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, 
a więc może być kontrolowany przez sąd 
administracyjny na zasadach określonych 
w art. 90 ust. 1 u.s.w. – zarówno pod wzglę-
dem treści, jak i prawidłowości jego opra-
cowania19. Uprawnienie do zaskarżenia 
przepisu aktu prawa miejscowego do sądu 
administracyjnego przysługuje każdemu, 
czyj interes prawny lub uprawnienie zo-
stały naruszone. Interes prawny wyznacza 

19 Za zastanawiające należy w tym kontekście uznać stanowisko wyrażone w prawomocnym wyroku WSA 
z 1.2.2012, sygn. akt II SA/Sz 1298/11, który w uzasadnieniu stwierdził: „To, że w ocenie skarżącej przyjęty 
program ochrony powietrza nie spełnia jej oczekiwań lub został wydany z naruszeniem art. 91 ust. 5 ustawy 
– Prawo ochrony środowiska, ponieważ jego wdrożenie nie będzie skutkowało osiągnięciem oczekiwanego 
celu, nie może być ocenione jako realna ingerencja w jej indywidualny, konkretny interes prawny lub upraw-
nienie, które nastąpiło w wyniku samego wejścia w życie przepisów zaskarżonej uchwały” (za: <https://
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/24B24C3307>, dostęp 16.1.2022).

20 Zob. wyrok TK z 4.11.2003, sygn. akt SK 30/02 (OTK ZU nr 8/A/2003, poz. 84); wyrok NSA z 14.9.2012, 
sygn. akt II OSK 1541/12; wyrok NSA z 5.6.2014, sygn. akt II OSK 117/13.

konkretny przepis prawa, z reguły mate-
rialnego. Przesłanką dopuszczalności skargi 
jest więc istnienie związku pomiędzy prze-
pisem zawartym w akcie prawa miejscowe-
go, a innym przepisem prawa, kształtują-
cym sytuację uprawnionego, na przykład 
przez konkretyzowanie lub potwierdza-
nie jego prawa albo obowiązku. Oznacza 
to zatem, że przy zastosowaniu trybu okre-
ślonego w art. 90 ust. 1 u.s.w., skarżący 
jest zobowiązany wykazać naruszenie 
jego indywidualnego interesu prawnego 
lub uprawnienia, opartego na konkretnym, 
naruszonym przepisie prawa materialnego, 
z którego wynikają prawa lub obowiąz-
ki pozostające w związku z zaskarżonym 
przepisem aktu prawa miejscowego20.

Stan faktyczny sprawy przed TK 
W 2017 r., a zatem jeszcze przed wy-
daniem omówionego wyżej wyroku 
przez TSUE, ze skargą konstytucyjną 
wystąpiła do TK mieszkanka Zakopane-
go (dalej: Skarżąca), kwestionując art. 90 
ust. 1 u.s.w., który w momencie złoże-
nia skargi, miał następujące brzmienie: 
,,[k]ażdy, czyj interes prawny lub upraw-
nienie zostały naruszone przepisem aktu 
prawa miejscowego, wydanym w sprawie 
z zakresu administracji publicznej, może 
zaskarżyć przepis do sądu administra-
cyjnego”.
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Według Skarżącej przepis ten, rozumia-
ny „w taki sposób, że legitymacja do za-
skarżenia programu ochrony powietrza, 
będącego aktem prawa miejscowego, uza-
leżniona jest od wykazania, że konkretny 
przepis tego aktu narusza interes prawny 
skarżącego” w sposób bezpośredni, obiek-
tywny i realny – jest niezgodny z art. 45 
ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji, czyli 
narusza prawo do skutecznej ochrony są-
dowej.

Skarżąca stwierdziła, że wymogi okre-
ślone w art. 90 ust. 1 u.s.w. uniemożliwiają 
skuteczne zaskarżenie programu ochrony 
powietrza jednostce, której interes prawny 
jest naruszony w związku z zamieszkiwa-
niem na obszarze, w którym powietrze jest 
znacznie zanieczyszczone. W takiej sytuacji 
program ochrony powietrza ma naruszać 
prawa jednostek w sposób pośredni, a za-
razem niewystarczający do zainicjowania 
kontroli sądowej.

Przed wystąpieniem do TK Skarżąca 
zakwestionowała, jako niewystarczająco 
skuteczne i niezgodne z prawem, rozwią-
zania przyjęte w uchwale Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego „Program ochro-
ny powietrza dla województwa małopol-
skiego”21. Po bezskutecznym wezwaniu 
Sejmiku do usunięcia naruszenia prawa, 
zaskarżyła uchwałę do Wojewódzkiego 

21 Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z 30.9.2013 nr XLII/662/13 w przedmiocie zmiany uchwały 
z 21.12.2009, nr XXXIX/612/09 w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskie-
go”, zmienionej uchwałą nr N/l/70/11 z 28.2.2011 (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 14.10.2013, poz. 6007,  
dalej jako uchwała lub Program).

22 Dalej WSA.
23 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie 4.11.1950  

(Dz.U. z 1993 r. nr 61 poz. 284, ze zm., dalej EKPCz).
24 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie 

do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana w Aarhus 25.6.1998. (Dz.U. z 2003 r.  
nr 78 poz. 706).

Sądu Administracyjnego w Krakowie22, 
podnosząc, że naruszyła ona m.in. art. 91 
ust. 1 i 5 p.o.ś., w związku z art. 13 i 23 
dyrektywy CAFE, ponieważ nie realizuje 
celu, jakim jest osiągnięcie dopuszczal-
nych poziomów szkodliwych substan-
cji w powietrzu. Skarżąca uzasadniła 
swój interes prawny prawem do ochro-
ny zdrowia (art. 68 ust. 4 Konstytucji), 
które jest zagrożone przez przekroczenia 
w jej miejscu zamieszkania wartości do-
puszczalnych zanieczyszczeń powietrza. 
Jako dodatkowe źródło interesu praw-
nego wskazała prawo do ochrony życia 
prywatnego i mieszkania wynikające 
z Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności23, a także prawo 
do życia w czystym środowisku wskazane 
w art. 74 ust. 4 Konstytucji i Konwencji 
z Aarhus24. Zdaniem Skarżącej, prawi-
dłowa wykładnia art. 90 ust. 1 u.s.w. po-
winna pozwalać jednostce, której zdro-
wie oraz inne dobra osobiste są naruszo-
ne w związku ze złą jakością powietrza, 
na skuteczne zainicjowanie kontroli ad-
ministracyjnej i sądowej treści Programu. 
Kontroli sądowej powinno podlegać nie 
tylko samo wydanie kwestionowanego 
aktu prawa miejscowego, ale również to, 
czy prowadzi on do skutecznej realizacji 
założonych w nim celów.
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WSA odrzucił skargę25 uznając, że skar-
żąca nie miała interesu prawnego, aby za-
kwestionować Program. Stwierdził, że jego 
adresatem nie są mieszkańcy województwa 
(w tym Skarżąca), ale organy gmin, któ-
rych zadaniem jest wdrożenie Programu. 
W ocenie WSA interes prawny powinien 
mieć charakter bezpośredni, konkretny 
i realny, czego Skarżąca nie wykazała sku-
tecznie. Sąd zauważył, że art. 90 ust. 1 
u.s.w nie należy interpretować rozszerza-
jąco, wyprowadzając naruszenia interesu 
prawnego z ogólnych wartości czy zasad 
prawa. WSA nie podzielił poglądu Skar-
żącej, że jej interes prawny może zostać 
wywiedziony z Konstytucji, EKPCz oraz 
dyrektywy CAFE.

Skarga kasacyjna Skarżącej została od-
dalona przez Naczelny Sąd Administra-
cyjny26, który podtrzymał pogląd WSA, 
że adresatem uchwały w przedmiocie pro-
gramu ochrony powietrza nie jest ani ona, 
ani inne osoby zamieszkujące na terenie 
województwa małopolskiego, lecz organy 
administracji publicznej, których zadaniem 
jest wdrażanie uchwalonego programu 
w celu poprawy jakości powietrza w re-
gionie. Utrudnienia związane z funkcjo-
nowaniem w otoczeniu, które nie spełnia 
wymogów z zakresu ochrony środowiska 
wpływają na sytuację Skarżącej, kształtują 
jednak jej interes faktyczny, nie zaś prawny, 
nie są bowiem konsekwencją uchwalenia 
zakwestionowanej uchwały.

25 Postanowienie z 6.7.2016, sygn. II SA/Kr 573/16, <https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CABA0345A4> 
(dostęp 16.1.2022).

26 Postanowienie z 29.12.2016, sygn. akt II OSK 2671/16, <https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B07C330A86> 
(dostęp 16.1.2022 r.).

27 Wyroki TK z 4.11.2003, sygn. SK 30/02 (OTK ZU nr 8/A/2003, poz. 84) oraz z 16.9.2008, sygn. SK 76/06 
(OTK ZU nr 7/A/2008, poz. 121).

Po wyczerpaniu drogi sądowoadmini-
stracyjnej Skarżąca wniosła skargę kon-
stytucyjną.

Ustalenia Trybunału
Trybunał, rozpoznając sprawę stwierdził, 
że sądy administracyjne prawidłowo zin-
terpretowały pojęcie interesu prawnego 
wynikające z art. 90 ust. 1 u.s.w., iż jedy-
nie konkretna norma prawna kształtują-
ca sytuację prawną Skarżącej może być 
źródłem jej interesu prawnego lub upraw-
nienia. Musiałaby ona wykazać, że został 
naruszony jej własny interes prawny, 
polegający na istnieniu bezpośredniego 
związku pomiędzy zakwestionowanym 
aktem prawa miejscowego a indywidualną 
i prawnie chronioną sytuacją. Naruszenie 
to musi mieć przy tym charakter bezpo-
średni, zindywidualizowany, obiektywny 
i realny oraz być związane z datą uchwa-
lenia aktu prawa miejscowego. Trybunał 
przypomniał, że pojęcie interesu prawnego 
było tak samo rozumiane również we wcze-
śniejszych jego orzeczeniach27. Dlatego 
orzekł o zakresowej zgodności kwestio-
nowanego art. 90 ust. 1 u.s.w. z art. 45 
ust. 1 i 77 ust. 2 Konstytucji.

Jednak co istotne, Trybunał nie tylko 
ocenił kwestionowany przepis (nie podzie-
lając stanowiska Skarżącej), lecz także do-
konał dalej idących ustaleń związanych 
z zaskarżaniem programów ochrony po-
wietrza, czyli określił faktyczną przyczynę 
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sporu prawnego, który zainicjowała Skar-
żąca. Przypomniał, że przygotowanie pro-
gramu ochrony powietrza jest de facto 
realizowane przez organy administracji, 
wyznacza ich odpowiednie kompetencje. 
Związek między kwestionowanym aktem 
prawnym a naruszeniem indywidualnego 
interesu prawnego będzie w takim przy-
padku zawsze pośredni, ponieważ nie czyni 
on Skarżącej jego adresatem. Zauważyła 
to zresztą sama Skarżąca, która w skar-
dze konstytucyjnej podniosła, że „[j]edy-
nie w sytuacji czysto teoretycznej, gdyby 
program zawierał zapisy, które w sposób 
bezpośredni prowadziłyby do zwiększa-
nia zanieczyszczenia powietrza, jednostka 
mogłaby wykazać legitymację do ich za-
skarżenia”28.

Trybunał zwrócił uwagę, że w procesie 
tworzenia programów ochrony powietrza 
zarząd województwa został formalnie zo-
bowiązany (art. 91 ust. 9 p.o.ś.) do zapew-
nienia możliwości udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, którego przedmiotem 
jest sporządzenie programu ochrony po-
wietrza, zgodnie z przepisami ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko29. I faktycznie, 
zgodnie z art. 5 u.i.ś.: „Każdy ma prawo 
uczestniczenia, na warunkach określonych 
ustawą, w postępowaniu wymagającym 
udziału społeczeństwa”. 

28 S. 13 skargi konstytucyjnej, <https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=21379&spra-
wa=19575> (dostęp 16.1.2022).

29 Ustawa z 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, dalej u.i.ś.)

30 M. Pchałek: Uwagi do art. 91 [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, M. Górski (red.), Warszawa 2019.

Jednak, jak zauważył TK posiłkując się 
stanowiskiem doktryny, choć „literalnie 
ustawodawca zapewnił możliwość udziału 
społeczeństwa w procesie przygotowywa-
nia planu, to «nie określił jednak przepi-
sów regulujących procedurę tego udziału. 
W przypadku, gdy program ochrony powie-
trza podlega obowiązkowi przeprowadzenia 
SOOŚ [tj. strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko], zapewnienie udzia-
łu społeczeństwa w trakcie tej procedury 
może zostać uznane za spełniające wyma-
gania komentowanego przepisu. Natomiast 
w sytuacji, gdy program ochrony powie-
trza nie jest poddawany procedurze SOOŚ, 
określenie sposobu prowadzenia konsulta-
cji należało będzie do zarządu jako organu 
właściwego do ich przeprowadzenia»”30. 
Jednak SOOŚ jest przeprowadzana dla 
tych programów, które wyznaczają ramy 
późniejszej realizacji przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środo-
wisko lub których wykonanie może przy-
nieść taki rezultat oraz których realizacja 
może spowodować znaczące oddziaływanie 
na obszar Natura 2000. Również porów-
nanie art. 91 ust. 9 p.o.ś. z art. 96 ust. 5 
p.o.ś. o treści: „W postępowaniu, którego 
przedmiotem jest opracowanie uchwały, 
o której mowa w ust. 1 [tj. uchwały o ogra-
niczeniu lub zakazie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw], sto-
suje się odpowiednio przepisy działu III 
rozdziału 3 ustawy z dnia 3 października 



86 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Michał Łyszkowski

2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko” – co oznacza, 
że skorzystanie z uprawnienia wynikają-
cego z art. 91 ust. 9 p.o.ś. jest praktycznie 
niemożliwe.

Szczególnie istotne były ustalenia Try-
bunału dotyczące przyjęcia – postulowa-
nej przez Skarżącą – prounijnej wykład-
ni art. 90 ust. 1 u.s.w., przez dopuszcze-
nie możliwości skutecznego zaskarżenia 
uchwały takiej jak Program, mimo że nie 
nałożył na nią żadnych obowiązków, nie dał 
jej uprawnień, ponieważ formalnie został 
skierowany wyłącznie do organów admi-
nistracji. Zastosowanie tego rodzaju wy-
kładni Skarżąca upatrywała w art. 23 ust. 1 
dyrektywy CAFE. TK stwierdził jednak, 
że byłaby ona nie do pogodzenia z zasada-
mi demokratycznego państwa prawnego 
(art. 2 Konstytucji) i równości wobec prawa 
(art. 32 ust. 1 Konstytucji). Uwzględnie-
nie propozycji Skarżącej prowadziłaby 
bowiem do sytuacji, w której – zależnie 
od treści kwestionowanego aktu prawa 
miejscowego (objętego albo nieobjętego 
zakresem stosowania dyrektywy CAFE) 
– jedne podmioty składając skargę na akt 
prawa miejscowego byłyby zobowiązane 
wykazywać naruszenie interesu prawne-
go, a inne nie.

TK wyraził też przekonanie, że z treści 
dyrektywy CAFE nie wynika obowiązek 
zapewnienia przez państwo członkowskie 
możliwości zaskarżenia programów ochro-
ny powietrza przez każdego mieszkańca 

31 Sprawa C-404/13, The Queen vs The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, 
(EU:C:2014:2382).

strefy objętej programem (programy 
nie muszą bowiem nakładać określonych 
obowiązków lub przyznawać mieszkańcom 
uprawnień). Zauważył, że taki pogląd, wy-
rażony pośrednio w jednym z wyroków 
TSUE31, nie stanowi podstawy do rozsze-
rzenia zakresu stosowania art. 90 ust. 1 
u.s.w. Wskazał, że art. 23 ust. 1 dyrekty-
wy jest kierowany do państw członkow-
skich i nakłada na nie określone obowiązki. 
Nie wynika z niego natomiast, że programy 
ochrony powietrza uchwalane na poziomie 
województwa muszą nakładać określone 
obowiązki lub przyznawać uprawnienia 
mieszkańcom strefy objętej programem. 

Trybunał zauważył również „że stwier-
dzenie konstytucyjności art. 90 ust. 1 u.s.w. 
nie zmienia faktu, iż leżący u podstaw ni-
niejszej sprawy problem odpowiedniego 
ukształtowania prawnych procedur gwa-
rantujących udział społeczeństwa w postę-
powaniach prowadzących do uchwalenia 
programów ochrony powietrza, winien być 
przez ustawodawcę ponownie rozważony. 
Choć Dyrektywa nie wymaga wprowa-
dzenia drogi sądowej w postępowaniach 
dotyczących programów ochrony powie-
trza, to jednak nie można pominąć stano-
wiska TSUE wypowiedzianego w wyżej 
wskazanym wyroku z 19 listopada 2014 r. 
(sprawa C-404/13). Trybunał Konstytucyj-
ny nie przesądza, jaka winna być adekwat-
na reakcja ustawodawcy w tym zakresie. 
Podkreślenia jednak wymaga, że wspie-
ranie działań obywateli na rzecz ochro-
ny i poprawy stanu środowiska nakazuje 
władzom publicznym przede wszystkim 
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art. 74 ust. 4 Konstytucji. Niewątpliwe 
jest, że działania m.in. skarżącej, w kon-
tekście ułomnych gwarancji wynikających 
z art. 91 ust. 9 p.o.ś. i dyrektywy wynika-
jącej z art. 74 ust. 4 Konstytucji, zasługują 
na wsparcie ustawodawcy”.

Choć Trybunał nie skorzystał z upraw-
nienia do zasygnalizowania potrzeby zmia-
ny prawa32, jednak dał ustawodawcy wy-
raźną wskazówkę, że obecny stan prawny 
wymaga korekty.

Podsumowanie
Wskazywane przez NIK, Trybunał Kon-
stytucyjny, TSUE, organizacje pozarzą-
dowe oraz obywateli okoliczności prawne 
i faktyczne świadczące nie tylko o złym 
stanie powietrza, lecz także o niedosko-
nałym systemie jego ochrony powinny 
stanowić dla ustawodawcy wyraźną wska-
zówkę, że konieczne są zarówno zmia-
ny prawne, jak i filozofii działania władz 
publicznych w celu zapewnienia bardziej 
efektywnej ochrony powietrza przed za-
nieczyszczeniami.

Choć nie budzi szczególnych wątpliwości 
ukształtowanie legitymacji skargowej w za-
kresie ogólnego uprawnienia do kwestio-
nowania uchwał jednostek samorządu te-
rytorialnego (Trybunał Konstytucyjny już 
w kolejnym wyroku to potwierdził), to jed-
nak wymaga zmian faktyczny kształt prze-
pisów regulujących udział społeczeństwa 

32 Możliwość wystąpienia z tzw. sygnalizacją przewiduje art. 35 ustawy z 30.11.2016 o organizacji i trybie po-
stępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2393).

33 A. Warso-Buchanan, M. Jakubowski, op.cit., s. 48-50.
34 Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego z 14.6.1960 (Dz.U. z 2021 r. poz. 735). Zob. wyrok NSA 

z 25.10.2016, sygn. akt II OSK 45/15, <https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1F31FF2EF3> (dostęp 22.2.2022 r.).
35 Uchwała z 28.5.2021, sygn. III CZP 27/20, <http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.

aspx?ItemSID=61368-6e9ffc09-7b83-4b3d-8c04-f640e774865f&ListName=Orzeczenia3&Sygnatura= 
III+CZP+27%2f20> (dostęp 16.1.2022 r.).

w procedurze opracowywania programów 
ochrony powietrza oraz ich ewentualnej 
kontroli sądowej. Należy zwrócić uwagę 
na niemożność praktycznego zastosowania 
obecnie funkcjonujących rozwiązań praw-
nych. Choć w teorii, szczególnie ze wzglę-
du na istnienie stosownych regulacji prawa 
europejskiego, istnieje możliwość pod-
jęcia próby wykazania interesu prawne-
go i zakwestionowania programu ochro-
ny powietrza w trybie przewidzianym 
w art. 90 ust. 1 u.s.w., to jednak w praktyce 
jest to niezwykle trudne33. Również prze-
pisy działu 3 u.i.ś. „Udział społeczeństwa 
w ochronie środowiska”, które rozwijają 
regulację zawartą w art. 5 u.i.ś., jedno-
znacznie stanowią, że choć każdy ma prawo 
składania uwag i wniosków w postępowa-
niu wymagającym udziału społeczeństwa, 
nie oznacza to jednak, że podmiot biorący 
udział w takim postępowaniu zyskuje sta-
tus strony w rozumieniu Kodeksu postę-
powania administracyjnego34.

Warto również zauważyć, że rezygna-
cja z partycypacji społecznej w przygoto-
waniach programów ochrony powietrza 
nie będzie skutkować brakiem poszukiwa-
nia środków ochrony prawnej przez miesz-
kańców zanieczyszczonych obszarów 
Polski. Przypuszczać należy, jak już się 
to właściwie dzieje mimo umiarkowanie 
korzystnego stanowiska Sądu Najwyższe-
go35, że będą oni podejmować działania 
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zmierzające do wykazania, iż zanieczysz-
czone powietrze narusza ich dobra osobi-
ste. Działania takie, choć spektakularne, 
nie mogą jednak prowadzić do komplek-
sowego rozwiązania problemu. Zmiany 
systemowe są konieczne tym bardziej, 
że najnowsza opinia rzecznika generalnego 
TSUE, złożona w kolejnej rozpatrywanej 
przez Trybunał sprawie dotyczącej czy-
stości powietrza36, wzmacnia dotychcza-
sowy kierunek orzecznictwa. Wskazuje, 
że państwa członkowskie mogą ponosić 
bezpośrednią odpowiedzialność za szkody 
zdrowotne spowodowane przekroczeniem 
norm. Co istotne z punktu widzenia za-
gadnień, które zostały poruszone w arty-
kule, samo istnienie planu ochrony powie-
trza, wbrew stanowisku przedstawionemu 
do tej sprawy przez Polskę, nie wyklucza 
uznania, że doszło do poważnego naru-
szenia dyrektywy CAFE (pkt 65 i 113 
opinii Rzecznika Generalnego).

Konieczność dokonania zmian można 
uzasadnić również prakseologicznie – jak 
wynika z ustaleń NIK, pozyskiwanie 

36 Opinia Rzecznika Generalnego TSUE z 5.5.2022 w sprawie JP v. Ministre de la Transition écologique, Pre-
mier minister, sygn. C-61/21, <https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=6E-
EE68A1209DFDED20F451C4D0B57CC6?docid=258884&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mo-
de=DOC&pageIndex=0&cid=6238296> (dostęp 13.5.2022).

37 M. Gorczyca, op.cit., s. 134.
38 Kontrola NIK nr 150/2018/P/17/078/LKR, s. 111 i n.
39 Warto wspomnieć, że Skarżąca, po wykorzystaniu krajowej drogi prawnej, wystąpiła ze skargą przeciw-

ko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, <https://blog.frankbold.pl/powietrze-w-polsce-
szkodzi-zdrowiu-ale-sady-odrzucaja-skargi-zajmie-sie-tym-etpcz/> (dostęp 2.6.2022).

informacji np. o źródłach emisji jest w do-
tychczasowej formie nieefektywne, cechu-
je je duża czasochłonność, wysokie kosz-
ty oraz brak wiarygodności i aktualności 
otrzymanych danych37, zaś same progra-
my – obszerność, zawiłość i formalizm38. 
Poszerzony krąg uczestników procedu-
ry konsultacji programów umożliwiłby 
nie tyle formalne wypełnienie prawnego 
obowiązku nałożonego na sejmiki woje-
wódzkie, lecz także znalezienie bardziej 
precyzyjnych odpowiedzi, w jaki sposób 
należy udzielić najmocniejszego wspar-
cia wspólnotom lokalnym, aby uzyskać 
jak najlepsze rezultaty w dziedzinie ochro-
ny powietrza.

Ustalenie, czy i kiedy tak się stanie po-
zostaje poza zakresem artykułu, należy 
mieć jednak nadzieję, że jak najszybciej39.
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ABSTRACT
Court Control of Regional Programmes for Air Protection – After the Verdict by 
the Constitutional Tribunal 
Air pollution, commonly referred to as smog, is one of the most controversial issues 
that concern the citizens in the area of environment protection. This is because the 
awareness of the poor quality of air has been raising, and that it has an impact on hu-
mans and their life quality. The measures that the authorities take in this regard are 
considered insufficient, which has been proved with the findings of the Supreme Audit 
Office, opinions of legal scientists, and the judicature. One of the most important tools 
to fight smog are air protection programmes adopted by regional legislative bodies 
(Polish: sejmiki wojewódzkie). To audit their compliance with regulations makes an 
important element of the assessment of the condition of the law in the area. That is 
why it is worth considering the meaning of the Constitutional Tribunal’s verdict: the 
Tribunal assessed whether the provision regulating the right to appeal against resolu-
tions adopting such programmes is compliant with the Constitution. The verdict was 
a response to the complaint submitted to the Tribunal as by a person that questioned 
the quality of air at their place of residence. 

Michał Łyszkowski, PhD, Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences (PAN) 

Key words: smog, air protection programme, Constitution of Poland, CAFE Directive, complaint 
to the administrative court 
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Profilaktyka i leczenie młodych ludzi z nadmierną masą ciała dotyczy wielu działań 
systemowych mających na celu edukację – propagowanie zdrowego stylu życia, w tym 
aktywności fizycznej oraz prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zapewnia-
nie dostępności świadczeń zdrowotnych w wypadku wystąpienia otyłości. Wczesna 
diagnoza oraz systematyczna kontrola stanu zdrowia, jak również wdrożenie indy-
widualnych i  kompleksowych działań leczniczych, uwzględniających profesjonalne 
poradnictwo żywieniowe, decyduje o skuteczności walki z tą epidemią XXI wieku. 
NIK sprawdziła, czy  osobom do  18. roku życia zapewnia się odpowiedni dostęp 
do świadczeń medycznych w tym obszarze. Jest to niezwykle istotne, gdyż obecny styl 
życia, szczególnie spowodowany izolacją społeczną w okresie pandemii COVID-19, 
dodatkowo sprzyja przyspieszeniu wzrostu masy ciała.

Dostęp do profilaktyki i leczenia otyłości 
dzieci i młodzieży

Narastający problem, nieskuteczne działania

Wprowadzenie
Choroba otyłości jest problemem, który 
narasta zarówno na świecie, jak i w Polsce1. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO)2 10% dzieci i młodzieży na świe-
cie ma nadmierną masę ciała, natomiast 
w Europie otyłość dotyczy przeciętnie 
jednego na trzech chłopców i jednej na 
pięć dziewczynek w wieku od 6 do 9 lat. 

1 A. Fijałkowska, A. Dzielska, J. Mazur, M. Korzycka, J. Breda, A. Oblacińska: Childhood Obesity Surveil-
lance Initiative (COSI) in Poland: Implementation of Two Rounds of the Study in the Context of International 
Methodological Assumptions, “Journal of Mother and Child” nr 24(1)/2020, s. 2-12.

2 Obesity and Overweight, WHO, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and 
-overweight> (dostęp 28.1.2022).

Przewiduje się, że do 2025 r. na świecie 
będzie około 268 milionów 5-17-latków 
z nadmierną masą ciała, w tym 177 mi-
lionów z nadwagą oraz 91 milionów cho-
rych na otyłość. Choroba ta spowoduje 
inne powikłania zdrowotne, ok. 12 mili-
onów dzieci będzie miało nieprawidłową 
tolerancję glukozy, 4 miliony zachoruje 
na cukrzycę typu 2, 27 milionów będzie 
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miało nadciśnienie, a u 38 milionów doj-
dzie do stłuszczenia wątroby lub nagro-
madzenia tłuszczu w tym organie3.

W Polsce nie prowadzi się systematycz-
nych, opartych na jednakowych kryte-
riach badań, brakuje dokładnej wiedzy 
epidemiologicznej i kontroli zjawiska 
nadmiernej masy ciała obejmujących 
całą populację dzieci i młodzieży, które 
pozwoliłyby monitorować trend i szyb-
ko reagować. Na podstawie dostępnych 
badań w 2018 r. oszacowano, że w Pol-
sce problem nadwagi i otyłości dotyczył 
około 10% małych dzieci (1-3 lata), 30% 
dzieci w wieku wczesno szkolnym i niemal 
22% młodzieży do 15 roku życia. Zgodnie 
z danymi przedstawionymi przez Ministra 
Zdrowia4, polskie dzieci zaliczane są od 
kilku lat do najszybciej tyjących w Euro-
pie. W latach 70. poprzedniego wieku nad-
mierną masę ciała notowano u nas u mniej 
niż 10% uczniów, podczas gdy obecnie już 
ponad 22% z nich boryka się z nadwagą 
lub otyłością5.

Epidemia nadmiernej masy ciała u dzieci 
stała się jednym z najpoważniejszych wy-
zwań dla współczesnego społeczeństwa, 

3 Otyłość dzieci i młodzieży poważnym problemem globalnym, Główny Inspektor Sanitarny, <https://www.
gov.pl/web/gis/otylosc-dzieci-i-mlodziezy-powaznym-problemem-globalnym> (dostęp 28.1.2022).

4 W odpowiedzi na interpelację poselską nr 25171 z 7.1.2019 w sprawie zwiększających się problemów  
społeczeństwa związanych z nadwagą i otyłością.

5 Dane Instytutu Żywienia i Żywności prezentowane w ramach Europejskiego Dnia Otyłości 17.5.2018.
6 B. Falkner, S. Michel: Obesity and other risk factors in children, “Ethn Dis.” nr 9 (2)/1999, s. 284-289.
7 J. Nazim, J. Starzyk: Otyłość w wieku rozwojowym a cukrzyca, „Przegl. Lek.”, nr 66(1-2)/2009, s. 96-99.
8 K.L. Jones: Role of obesity in complicating and confusing the diagnosis and treatment of diabetes in children, 

„Pediatrics”, 121(2)/ 2008, s. 361-368.
9 D.S. Freedman, L.K. Khan, M.K. Serdula, W.H. Dietz, S.R. Srinivasan, G.S. Berenson: The relation of child-

hood BMI to adult adiposity: the Bogalusa Heart Study, „Pediatrics” nr 115(1)/2005, s. 22-27.
10 Evolution of BMI over time, NCD-RisC, <http://ncdrisc.org/obesity-prevalence-projection-map.html> 

(dostęp 28.1.2022).
11 Raport Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) „Cukier, otyłość – konsekwencje” <https://www.nfz.gov.pl/aktu-

alnosci/aktualnosci-centrali/prezentacja-raportu-cukier-otylosc-konsekwencje,7296.html> (dostęp 28.1.2022).

przede wszystkim z powodu jej zdrowot-
nych, społecznych i ekonomicznych kon-
sekwencji.

Według ekspertów na szczególną uwagę 
zasługuje to, że skutki otyłości u najmłod-
szych są dużo poważniejsze dla zdrowia 
niż u osób, które nadmierną masę ciała 
nabyły w wieku dorosłym6. Z tą choro-
bą oraz jej powikłaniami zmagają się za-
równo przedszkolaki, jak i dzieci w wieku 
szkolnym, u których obserwuje się obec-
nie również wiele konsekwencji zdrowot-
nych, wcześniej kojarzonych tylko z wie-
kiem dorosłym, m.in. cukrzycę typu 27. 
Jest to niespotykane dotychczas zjawisko, 
które nasila się od końca XX wieku8. Bada-
nie Bogalusa Heart Study wykazało, że 53 
–90% dzieci z otyłością stawało się doro-
słymi z nadmierną masą ciała9.

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-
-RisC)10 szacuje, że w Polsce w 2025 r. oty-
łych będzie 26% dorosłych kobiet i 30% 
dorosłych mężczyzn11. Natomiast według 
danych Organizacji Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju (OECD) Polacy przez 
choroby związane z tą chorobą żyć będą 
o średnio 3 lata i 10 miesięcy krócej niż 
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mogliby, gdyby dbali o prawidłową masę 
ciała, dietę i aktywność fizyczną12. Obecnie 
polski system opieki zdrowotnej nie po-
nosi wysokich kosztów leczenia otyłości, 
gdyż leczy się głównie jej powikłania, 
które w dużym stopniu są spowodowa-
ne nieleczeniem nadmiernej masy ciała 
we wczesnym jej stadium. Według danych 
Instytutu Żywności i Żywienia otyłość 
jest co roku przyczyną ok. 1,5 mln ho-
spitalizacji, a leczenie jej oraz powikłań 
pochłania 21% budżetu przeznaczone-
go na ochronę zdrowia (tj. 14,5 mld zł). 
Związane z nią zaburzenia metaboliczne 
generują kolejne koszty, m.in. absencję 
pracy. W najbliższych 30. latach choro-
by wywołane nadmierną masą ciała mogą 
przyczynić się do straty 4,1% PKB Polski, 
czyli po 0,14% rocznie13.

Cele, założenia 
i organizacja kontroli
Przedmiotem kontroli, koordynowanej 
przez Delegaturę NIK w Rzeszowie14, 
było zbadanie dostępności profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia dzieci oraz mło-
dzieży z zaburzeniami metabolicznymi 
wynikającymi z otyłości oraz chorób cy-
wilizacyjnych.

Na terenie dziewięciu województw: 
kujawsko-pomorskiego, pomorskie-
go, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, 

12 Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) „Health at a Glance 2019” <https://www.
oecd-ilibrary.org/sites/010c22fe-en/index.html?itemId=/content/component/010c22fe-en> (dostęp 
28.1.2022).

13 Jak wyżej.
14 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli NIK: Dostępność profilaktyki i leczenia 

dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych, nr ewid. 
133/2021/P/20/079/LRZ. 

15 Dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi  
z otyłości i chorób cywilizacyjnych, nr ewid. R/19/002/LRZ.

podkarpackiego, śląskiego, świętokrzy-
skiego, warmińsko-mazurskiego kontro-
lą objęto 32 podmioty lecznicze, z czego 
24 realizujące umowy podstawowej opie-
ki zdrowotnej (POZ), a także 8 umowy 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
(AOS) oraz Ministerstwo Zdrowia. Ba-
danie dotyczyło okresu od 1 stycznia 2018 r. 
do 31 marca 2020 r. Poprzedziła je kontrola 
rozpoznawcza15, którą objęto trzy podmio-
ty lecznicze realizujące umowy w rodza-
ju POZ z województwa podkarpackiego. 
W styczniu 2020 r. Delegatura NIK w Rze-
szowie zorganizowała panel ekspertów, 
w czasie którego specjaliści zajmujący się 
leczeniem zaburzeń metabolicznych wska-
zali, że w przypadku dzieci i młodzieży 
najpoważniejsze zaburzenia metaboliczne 
wynikają z nadmiernej masy ciała.

Podczas kontroli sprawdzono, czy zapew-
niono im skuteczny w stosunku do potrzeb 
dostęp do profilaktyki, diagnostyki i lecze-
nia zaburzeń metabolicznych wynikających 
z otyłości oraz chorób cywilizacyjnych. 
Ocenę przeprowadzono w trzech płaszczy-
znach: prawidłowości funkcjonujących roz-
wiązań organizacyjnych, wystarczalności 
działań profilaktycznych oraz poprawności 
czynności diagnostycznych i leczniczych.

W każdym roku objętym badaniem, 
skontrolowane 24 placówki POZ miały 
na aktywnych listach lekarzy POZ około 
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735 tys. pacjentów, w tym około 155 tys. 
(21,1%) w wieku do 18 lat. W skali kraju 
badanie dotyczyło podmiotów mających 
na listach aktywnych lekarzy POZ śred-
niorocznie ponad 2% wszystkich pacjen-
tów w Polsce, którzy wypełnili deklaracje 
wyboru lekarza POZ w latach 2018–2019.

W 2020 r. funkcjonowało 50 porad-
ni endokrynologicznych dla dzieci, spo-
śród których osiem (16%) objęto kon-
trolą. Jeśli chodzi o leczenie otyłości 
(kod ICD-1016: E66) opiekowały się one 
około 7 tys. pacjentów i udzieliły w 2018 r. 
2657, a w 2019 r. 2645 porad, co stanowiło 
odpowiednio 8,46% i 8,52% wszystkich 
w tych poradniach. Ustalenia poczyniono 
na podstawie analizy 1200 dokumentacji 
medycznych.

Najważniejsze ustalenia kontroli
Z uwagi na zakres kontroli oraz liczbę 
ustaleń, autorzy skupili się w artykule 
na zaprezentowaniu ustaleń w powiąza-
niu z wnioskami pokontrolnymi skiero-
wanymi do Ministra Zdrowia.

Problem nadmiernej masy ciała 
młodych ludzi

W kontroli ustalono, że w Polsce brakuje 
jednolitych danych określających liczbę 

16 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizja dziesiąta.
17 M.in.: COSI – Childhood Obesity Surveillance Initiative – europejski projekt monitorowania otyłości u dzieci, 

HBSC – Health Behaviour in School-aged Children – międzynarodowa sieć badawcza monitorująca zdrowie 
nastolatków.

18 Np. Badanie COSI dot. 8 latków, HBSC dot. osób w wieku 11, 13 i 15 lat.
19 Np. wartości referencyjnych IOTF (International Obesity Task Force) lub WHO (World Health Organization).
20 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27.2.2018 w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz.U. poz. 469).
21 Przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z 4.8.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016–2020 (Dz.U. poz. 1492).
22 Uzasadnienie do NPZ 2016–2020, <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12279052/12324612/123246

13/dokument237379.pdf> (dostęp 28.1.2022).

dzieci i młodzieży, u których występuje 
otyłość, a także tej z nadwagą. Nie prowa-
dzi się jak dotychczas badań obejmujących 
całą populację osób do 18 roku życia, wy-
konywanych według jednej metodologii, 
powtarzanych okresowo tak, aby można 
było określić skalę, a także trend zjawiska. 
Od czasu do czasu prowadzone są projek-
ty17, na podstawie których publikuje się 
raporty w powyższym zakresie, ale do-
tyczą one wybranych grup wiekowych18 
lub są one prowadzone według różnych 
procedur19. Przeciwdziałanie występo-
wania otyłości uznano za jeden z priory-
tetów zdrowotnych20, a w Narodowym 
Programie Zdrowia na lata 2016–2020 
(NPZ)21, ujęto cel odnoszący się do po-
prawy sposobu żywienia, stanu odżywie-
nia oraz aktywności fizycznej społeczeń-
stwa. W uzasadnieniu do projektu NPZ 
stwierdzono, że „(…) realizacja tego celu 
przyczyni się przede wszystkim do za-
trzymania wzrostu liczby osób z otyło-
ścią, czego konsekwencją będzie spadek 
obciążenia populacji przewlekłymi cho-
robami niezakaźnymi…”22. Nie określo-
no jednakże w NPZ ani wartości bazo-
wej (występującej skali otyłości populacji), 
ani docelowej (prognozowany/pożądany 
spadek poziomu otyłości po zrealizowaniu 
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programu), jak również nie określono mier-
ników do kontroli, oceny stopnia realizacji 
tego celu.

Minister Zdrowia (MZ) dysponował 
szczątkowymi informacjami o stanie 
zdrowia dzieci i młodzieży, w tym do-
tyczącymi nieprawidłowej masy ciała. 
Dane te pochodziły m.in. ze sprawoz-
dań statystycznych o działalności i pra-
cujących w ambulatoryjnej opiece zdro-
wotnej (MZ–11), jak również z innych 
opracowań23 wykonywanych na zlece-
nie Ministra Zdrowia. Według raportu 
opracowanego na podstawie sprawoz-
dań MZ–11 za 2018 r.24, otyłość doty-
czyła tylko około 1,2% pacjentów w wieku 
do 18 roku życia. W losowo wybranych 
podmiotach POZ, które poddano kon-
troli, w sprawozdaniach odsetek dzieci 
z tym schorzeniem wahał się od 0,14% 
do 9,71%. Natomiast analiza losowo wy-
branej dokumentacji medycznych wy-
kazała, że na otyłość chorowało 7,6% 
pacjentów. Ponadto 14,1% z nich miała 
nadwagę, co w sumie stanowiło 21,7% 
dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała. 
Podobną skalę problemu wskazują raporty 
opracowane na zlecenie MZ25. Jak wy-
nika z powyższego, dane statystyczne 

23 M.in. raporty: Nadwaga i otyłość u polskich 8-latków w świetle uwarunkowań biologicznych, behawioralnych 
i społecznych oraz Zdrowie i styl życia polskich uczniów, Przeprowadzenie kompleksowych badań epide-
miologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem małych dzieci, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu 
aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu a także ana-
logiczny projekt dotyczący dzieci i młodzieży.

24 Raport dotyczący roli POZ w zakresie diagnozowania i zaspokajania potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz za-
sobów niezbędnych do jej realizacji sporządzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 
Zakład Higieny z września 2020 r.

25 Patrz przypis 23.
26 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.9.2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawo-

wej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 540).
27 Dane Ministerstwa Zdrowia, oparte na sprawozdaniach MZ-11.

u niektórych świadczeniodawców POZ 
prezentują niższy odsetek dzieci z otyło-
ścią, niż dane z kontroli oraz opracowań 
eksperckich i naukowych, które uwidacz-
niają epidemię tej choroby. W kontroli 
ustalono, że w sprawozdaniach MZ-11 
nie wszystkie jednostki przekazywały 
rzetelne dane, tj. odzwierciedlające stan 
zdrowia pacjentów odnotowany w do-
kumentacjach medycznych. W związku 
z powyższym Minister Zdrowia nie dys-
ponował wiarygodnymi danymi o pro-
blemach zdrowotnych tej grupy pacjen-
tów. Podstawowe badania profilaktyczne 
dzieci i młodzieży, tj. bilanse zdrowia26, 
służą identyfikacji osób z grupy ryzyka, 
m.in. zaburzeń stanu odżywienia. W szer-
szej perspektywie mogą stanowić źródło 
wiedzy na temat ryzyka chorób wystę-
pujących w populacji, a także być pod-
stawą długofalowego planowania działań 
systemu opieki zdrowotnej. Aby wyniki 
badań bilansowych spełniały taką funk-
cję, niezbędna jest ich realizacja u jak 
największej liczby pacjentów upraw-
nionych do tego świadczenia. Kontrola 
wykazała, że w 2019 r. bilanse zdrowia 
przeprowadzono u 61,7%27 pacjentów, 
co w porównaniu z 2013 r. stanowi spadek 
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o ok. 30 punktów procentowych28. Po-
cząwszy od bilansu dwulatków, badania 
te nakładają na lekarza POZ obowiązek 
dokonania pomiaru masy oraz wzrostu 
ciała, a także obliczenia współczynnika 
BMI w każdym wieku i na każdym po-
ziomie kształcenia.

W opinii NIK rozwiązania systemowe 
w zakresie sprawozdawczości gwarantują 
pozyskanie przez Ministra Zdrowia danych 
o stanie zdrowia dzieci i młodzieży. Obec-
nie dane te są niepełne i nierzetelne. Do-
tyczą wyłącznie pacjentów korzystających 
ze świadczeń medycznych udzielanych 
przez lekarza POZ, u których prawidłowo 
zdiagnozowano określony problem zdro-
wotny i odnotowano go w dokumentacji 
medycznej. Ponadto w przekazywanych 
sprawozdaniach statystycznych29 nie prze-
widziano możliwości raportowania wyni-
ków badania dotyczącego masy i wzrostu 
ciała oraz współczynnika BMI.

Brak długofalowych działań

Na początku XXI w. zaczęto zwracać 
uwagę na coraz większą zapadalność na 
nadwagę i otyłość wśród dzieci i młodzie-
ży, a także na występowanie powikłań 
zdrowotnych wynikających z nadmiernej 

28 Posiedzenie Komisji Zdrowia z 13.3.2013, <http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/0/4072095FAE6B148EC-
1257CA2004D83D6/$file/0305807.pdf> (dostęp 28.1.2022).

29 MZ-6 i MZ-11.
30 A. Zachurzok-Buczyńska, E. Małecka-Tendera, 2005, „Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży”, „Endo., 

Otył. i Zab. Przem. Mat.” nr 1/2005, s. 13-20; J. Starzyk, M. Wójcik, J. Nazim: Czy istnieje zespół metabo-
liczny u dzieci i młodzieży?, „Przegl. Lek.” nr 66 (1-2)/2009, s. 90-95.

31 Przyjęta podczas Europejskiej Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Zdrowia na temat Walki 
z Otyłością (Stambuł, Turcja, 15-17.11.2006).

32 Zaprezentowane wskaźniki monitorowania i ewaluacji NPZ za okres 2016–2019, pochodziły z badania HBSC 
z 2018 r. i wskazywały, że nadwaga występuje u 14,2% osób w wieku 11-15 lat, w tym otyłość u 2,3%. W porów-
naniu z wynikami tego badania z 2014 r. nadwaga wzrosła o 1,8%, a otyłość spadła o 0,1%. Nie opublikowano 
danych dla dzieci w wieku 0-10 lat i młodzieży w wieku 15-19 lat. Dane z 2020 r. wskazują na wzrost do 20%.

masy ciała30. Polska w 2006 r. zobowią-
zała się do realizacji działań zaleconych 
w Europejskiej Karcie Walki z Otyłością31, 
mających na celu odwrócenia trendu na-
rastania otyłości, a działania dotyczące 
jej zwalczania miały zostać umieszczone 
wśród najważniejszych spraw w progra-
mach rządów. Założeń Karty nie udało się 
osiągnąć, do 2015 r. nie zdołano nie tylko 
odwrócić, ale nawet zahamować trendu 
narastania tej choroby.

W Narodowych Programach Zdrowia 
zarówno na lata 2007–2015, 2016–2020, 
jak i 2021–2025 jeden z celów operacyj-
nych dotyczył poprawy sposobu odżywia-
nia, który pośrednio miał przyczynić się 
do utrzymania prawidłowej masy ciała 
populacji. W kontroli ustalono, że po-
dejmowane w ramach NPZ 2007–2015 
i 2016–2020 działania, były doraźne, nie-
ukierunkowane na kompleksowe zapobie-
ganie chorobie i zapewnienie długofalowych 
efektów jej leczenia. Nie przyniosły zatem 
skutków w postaci poprawy stanu zdrowia 
Polaków w następstwie redukcji nadmier-
nej masy ciała32. Pomimo narastania skali 
otyłości, a także negatywnych jej skutków, 
choroba jest nadal w Polsce bagatelizowa-
na. Kontrola wykazała, że nadmierna waga 
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jest wciąż postrzegana jako defekt natu-
ry wizualnej lub brak umiejętności opa-
nowania zachowań („otyły jest winny”), 
zarówno przez rodziców, jak i pracowni-
ków sektora ochrony zdrowia33. Powyż-
sze postawy oraz niewystarczające zasoby 
kadry medycznej przekładające się na długi 
czas oczekiwania na wizytę w poradniach, 
nie sprzyjały skutecznemu zapobieganiu 
i leczeniu. W kontroli ustalono, że licz-
ba lekarzy specjalistów34 (z uwzględnie-
niem wymiany pokoleniowej do 2024 r.) 
była znacząco niższa35 od rekomendowa-
nej przez konsultantów krajowych. Mimo 
to Minister Zdrowia nie opracował wskaź-
ników minimalnej, ani pożądanej liczby 
lekarzy w specjalizacjach udzielających 
świadczeń dzieciom i młodzieży z nad-
mierną masą ciała i wynikającymi z niej 
powikłaniami, jak również nie podjął 
skutecznych działań w celu zapewnie-
nia pożądanej liczby lekarzy. MZ w okre-
sie objętym kontrolą36 zainicjował zmia-
nę ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty37, zakładającej uelastycznienie 
kształcenia podyplomowego we wszystkich 

33 49% pacjentów, u których zdiagnozowano otyłość (kod ICD-10:E66) podjęło leczenie, w tym u 15,4%  
nastąpiła redukcja masy ciała, 7,5% zakwestionowało diagnozę bądź odmówiło podjęcia leczenia.

34 Z medycyny rodzinnej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz pediatrii metabolicznej.
35 W wypadku pediatrii metabolicznej o 300%.
36 Ostatecznie przepisy zostały znowelizowane ustawą z 16.7.2020 o zmianie ustawy o zawodach lekarza  

i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291, ze zm.).
37 Ustawa z 5.12.1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790, ze zm.).
38 Ustawa z 14.2.2020 o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsu-

mentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1492, ze zm.).
39 M. Brzeziński, M. Jankowski, B. Kamińska: Skuteczność wybranych medycznych i pozamedycznych metod 

prewencji i ograniczenia występowania nadwagi i otyłości, „Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany 
Materii” nr 8(4)/2012, s. 114-123.

40 D. Przybylska, M. Kurowska, P. Przybylski: Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej, „Hygeia public  
health” nr 47(1)/2012, s. 28-35.

41 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2022 r. poz. 623).
42 Liczba samorządów – łącznie 46, z tego: 9 samorządów wojewódzkich, 11 powiatów, 13 miast na prawach 

powiatu, 13 gmin.

dziedzinach medycyny, w celu poprawy do-
stępu do lekarzy specjalistów. Brał ponadto 
udział w pracach legislacyjnych nad usta-
wą o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku z promocją prozdrowotnych wyborów 
konsumentów38, dotyczącą tzw. podatku 
cukrowego, która weszła w życie 1 stycznia 
2021 r. Z uwagi na to, że zmiany postaw, 
zachowań oraz ich konsekwencje dla zdro-
wia są możliwe do zaobserwowania w per-
spektywie kilku lat, nie jest możliwa ocena 
skuteczności ich wpływu na poprawę stanu 
zdrowia dzieci i młodzieży związaną z re-
dukcją nadmiernej masy ciała.

Eksperci wskazują, że działania służą-
ce przeciwdziałaniu nadmiernej masie 
ciała powinny być wielokierunkowe, 
a także prowadzone na wielu poziomach, 
zarówno rodziny, szkoły, samorządowym, 
jak i centralnym39. Zachowania dziecka 
kształtuje bowiem wiele czynników40. 
W kontroli pozyskano informacje41 o dzia-
łaniach samorządów na rzecz przeciwdzia-
łania nadmiernej masie ciała wśród dzieci 
i młodzieży. Wynika z nich42, że w ograni-
czonym stopniu rozpoznawano potrzeby 
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zdrowotne mieszkańców, mimo że umoż-
liwiłoby to zaznajamianie ich z czynnika-
mi szkodliwymi dla zdrowia. Samorządy 
wojewódzkie, co do zasady43 opracowy-
wały programy ukierunkowane na promo-
cję zachowań prozdrowotnych. Polegały 
one m.in. na dofinansowaniu programów 
edukacyjnych poświęconych właściwe-
mu stylowi życia. Pozostałe samorządy 
wskazywały głównie, że odpowiednie dzia-
łania były podejmowane przez podległe 
im placówki oświatowe. Wyniki kontroli 
wskazują, że miały one charakter doraź-
ny, były ograniczone w czasie i skierowane 
do wybranych grup wiekowych, a także 
skoncentrowane na jednym aspekcie, 
np. aktywności fizycznej. 

Naukowcy wskazują, że w przeciwdzia-
łaniu i leczeniu nadmiernej masy ciała 
u dzieci i młodzieży podstawowe znacze-
nie ma zmiana stylu życia całej rodziny, 
polegająca na modyfikacji nawyków ży-
wieniowych (pod względem jakościowym 
i ilościowym) oraz zwiększeniu poziomu 
aktywności fizycznej44. Udział w kształ-
towaniu preferencji żywieniowych dzieci 
mają także media, a szczególnie reklamy, 
które wpływają na wybory konsumenc-
kie45. Wskazują oni, że w ramach działań 

43 Osiem z dziewięciu samorządów wojewódzkich lub podległych im jednostek organizacyjnych.
44 M. Skrzypek, R.M. Krzyszycha, K. Goral, K. Szczygieł, K. Kowal, M. Pokarowski, A. Momora: Postępowanie ży-

wieniowe w leczeniu otyłości u dzieci i młodzieży, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” nr 27(1)/2021, s. 13-22.
45 A. Mazur, I. Szymanik, P. Matusik, E. Małecka-Tendera: Rola reklam i mediów w powstawaniu otyłości u dzieci 

i młodzieży, „Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii” nr 1/2006 (tom 2), s. 18-21.
46 M. Brzeziński, I. Adrych-Brzezińska: Możliwości ochrony dzieci przed reklamami produktów z wysoką zawar-

tością soli: Kultura konsumpcji-wartości, cele, dobrostan, Psychologiczne aspekty zjawiska, Wydawnictwo 
Stowarzyszenia Filomatów, Warszawa 2014, s.119-138.

47 R.S. Chan, J. Woo: Prevention of overweight and obesity: how effective is the current public health approach, 
“International journal of environmental research and public health” nr 7(3)/2010, s. 765-783.

48 J. Osiecka-Chojnacka: Epidemia otyłości a interwencja władz publicznych”, “Infos” nr 3(117)/2012, s.1-4.
49 J. Zajdel: Moc prawna standardów medycznych i wytycznych praktyki klinicznej, <http://pra- wo.mp.pl/

publikacje/prawomedyczne/52342> (dostęp 28.1.2022).

na skalę populacyjną niezbędne jest wpro-
wadzanie prawidłowego systemu oznako-
wania oraz zakazu reklamowania wybra-
nych produktów dla dzieci46. Kompleksową 
i długofalową strategię zapobiegania nad-
miernemu przyrostowi masy ciała nale-
ży ukierunkować na eliminację elemen-
tów przyczyniających się do powstawania 
problemu, przy zaangażowaniu różnych 
podmiotów i środowisk47. Chodzi m.in. 
o edukację żywieniową, zapewnienie od-
powiedniej infrastruktury sprzyjającej 
aktywności fizycznej, a także zagwaran-
towanie rzeczywistej dostępności opie-
ki zdrowotnej48. W tym celu niezbędne 
wydaje się wprowadzenie odpowiednich 
regulacji prawnych. Ponadto wskazane 
jest opracowanie standardów medycz-
nych dotyczących leczenia otyłości. Wy-
tyczne środowisk medycznych są tylko 
rekomendacją. Standardy medyczne 
określone na mocy rozporządzenia na-
kładają zaś na pracowników medycznych 
obowiązek ich przestrzegania, a na pod-
mioty udzielające świadczeń zdrowot-
nych i leczniczych zapewnienia ich sto-
sowania49.

Zdaniem NIK polityka państwa powinna 
wpływać na wiele czynników społecznych 
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i środowiskowych w celu wspierania opieki 
zdrowotnej w walce z otyłością.

Rekomendacje 
a polska rzeczywistość

Kontrola wykazała, że w naszym kraju bra-
kuje systemu opieki nad dziećmi i młodzie-
żą z nadmierną masą ciała. Nienarzucenie 
obowiązku prawnego50, tj. nieokreślenie 
ścieżki postępowania z pacjentem z nad-
mierną masą ciała, powoduje nierzetelne 
podejście do nich pracowników służby 
zdrowia51. Brak wytycznych zwiększa rów-
nież ryzyko zachorowania na inne choroby 
będące jej powikłaniami. Środowiska na-
ukowe i eksperckie rekomendują opracowa-
nie standardów i modelu opieki komplekso-
wej o charakterze zachowawczym52. Warto 
podkreślić, że w NPZ 2016–2020 w ra-
mach zadań służących realizacji celu ope-
racyjnego 1., zakładano „(…) prowadzenie 
prac nad utworzeniem wytycznych doty-
czących leczenia osób z otyłością…”53, jed-
nakże nie opracowano dokumentu z dzia-
łań w tym zakresie. Z uwagi na wzrost za-
chorowalności na otyłość oraz wynikające 

50 Standardy medyczne wydawane przez ministra ds. zdrowia z mocą rozporządzenia są prawem powszechnie obowiązującym.
51 W 32,9% przypadkach lekarze nie postawili diagnozy nadwagi lub otyłości, mimo że wartość BMI na to wskazywała.
52 VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych, sesja: Nadwaga i otyłość – kampanie edukacyjne już nie wystarczą, 

14.6.2021, <https://www.hccongress.pl/2021/pl/panel/4402.html#retransmission> (dostęp 28.1.2022).
53 NPZ 2016–2020, s. 13.
54 Pod patronatem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 

oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.
55 E. Tomiak, M. Koziarska-Rościszewska, E. Mizgała, J Jóźwiak: Zasady postępowania w nadwadze i otyłości 

w praktyce lekarza rodzinnego, “Medycyna praktyczna. Lekarz Rodzinny”, wydanie specjalne 3/2017.
56 A. Palmo: Severe obesity: Introductory outlines and the conventional non surgical therapy, “e-SPEN Jour-

nal”, 8(5)/2013, s. e216-e227. Patrz również przypis 40.
57 M. Olszanecka-Glinianowicz, D. Dudek, K.J. Filipiak, M. Krzystanek, L. Markuszewski, M. Ruchała,  

E. Tomiak: Leczenie nadwagi i otyłości w czasie i po pandemii. Nie czekajmy na rozwój powikłań – nowe wy-
tyczne dla lekarzy, „Lekarz POZ”, 6(4)/2020. Patrz również przypis 56.

58 M. Yackobovitch‐Gavan, D. Wolf Linhard, N. Nagelberg, I. Poraz, S. Shalitin, M. Phillip, J. Meyerovitch:  
Intervention for childhood obesity based on parents only or parents and child compared with follow-up alone, 
“Pediatric obesity”, 13(11)/2018, s. 647-655.

z niej powikłania eksperci54, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom lekarzy rodzin-
nych opracowali w 2014 r., a następnie ak-
tualizowali w 2018 r. zasady postępowania 
w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza 
rodzinnego55. Dokument miał na celu do-
starczenie lekarzom narzędzia ułatwiają-
cego prawidłowe rozpoznawanie choroby 
oraz wdrożenie leczenia. W opinii auto-
rów publikacja wytycznych była niezbędna 
z uwagi na brak dostępności w systemie 
opieki zdrowotnej, w ramach powszechne-
go ubezpieczenia, kompleksowego leczenia 
nadmiernej masy ciała.

Środowiska naukowe i eksperckie w licz-
nych publikacjach wskazują na rolę ze-
społów interdyscyplinarnych w procesie 
leczenia otyłości56 oraz na potrzebę zapew-
nienia przez nie opieki osobom chorym 
również w Polsce57. Z doświadczeń pracy 
takich zespołów wynika, że efekty leczenia 
w postaci redukcji masy ciała są związane 
z ich składem. Najlepsze efekty osiąga się 
będąc pod indywidualną opieką zespołu 
specjalistów, składającego się z lekarza, die-
tetyka oraz fizjoterapeuty i psychologa58.
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W kontroli ustalono, że Minister Zdro-
wia nie planował wsparcia leczenia otyłości 
przez organizowane w ten sposób zespo-
ły terapeutyczne w ramach poradni spe-
cjalistycznych dla dzieci lub w utworzo-
nych do tego celu ośrodkach leczniczych. 
Nie przewidywał również rozszerzenia ka-
talogu specjalności lekarskich o obesito-
logię (diagnozowanie i leczenie zaburzeń 
metabolicznych związanych z nadwagą 
i otyłością).

Kluczową rolę w procesie leczenia otyło-
ści odgrywa zmiana stylu życia, w tym na-
wyków żywieniowych59. We wdrażaniu 
odpowiednich, opracowanych indywidu-
alnie jadłospisów istotną rolę odgrywają 
dietetycy. Wyniki prowadzonych badań 
jednoznacznie wskazują korzyści zdrowot-
ne i ekonomiczne wynikające ze wsparcia 
udzielanego przez dietetyków w procesie 
leczenia przewlekłych chorób niezakaź-
nych60. 

Kontrola wykazała, że dotychczas w ra-
mach publicznego systemu ochrony zdro-
wia nie zapewniono pacjentom porady die-
tetycznej, co ogranicza im dostęp do sku-
tecznego leczenia. Pomimo że sekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdrowia61 zwracał 
uwagę, iż po odpowiedniej diagnozie le-
karskiej dalsze postępowanie dietetyczne 
z uwzględnieniem zaleceń lekarza może 
prowadzić odpowiednio wykształcony 

59 H. Weker, M. Barańska, A. Riahi: Nutrition of infants and young children in Poland – PITNUTS 2016”, “Dev 
Period Med.”, 21(1)/2017, s. 13–28; A. Zachurzok, E. Małecka-Tendera: Nadwaga i otyłość, Żywienie  
i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży, Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 248-256.

60 B. Bednarczuk, A. Czekajlo-Kozlowska: Role of nutritional support provided by qualified dietitians in the pre-
vention and treatment of non-communicable diseases, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny”, 70(3)/2019, 
s. 235-241.

61 Odpowiedź na interpelację nr 32292 w sprawie specjalizacji obesitologii i ośrodków leczenia otyłości z 21.8.2019.
62 Prace nad ustawą o niektórych zawodach medycznych, która miała za zadanie uregulować również pozycję 

dietetyka w służbie zdrowia trwały od 2004 r. do 2011 r. Nowy projekt został złożony 15.12.2021.

dietetyk, nie uregulowano kwestii zwią-
zanych z zawodem dietetyka62, jak rów-
nież nie zapewniono porady dietetycznej 
w ramach publicznego systemu ochrony 
zdrowia. MZ pozostaje na stanowisku, 
że funkcjonujące w ramach Narodowego 
Centrum Edukacji Żywieniowej Centrum 
Dietetyczne Online zaspokaja potrzeby 
społeczeństwa dotyczące dostępu do bez-
płatnego poradnictwa dietetycznego.

Rekomendowana przez środowiska 
naukowe i eksperckie ścieżka postępo-
wania o charakterze prewencyjno-lecz-
niczym składa się z trzech działań. Po-
cząwszy od szeroko zakrojonych działań 
profilaktycznych, przez mechanizmy uła-
twiające wczesne diagnozowanie choro-
by, na szybkiej dostępności skutecznego 
leczenia kończąc.

W polskim systemie opieki zdrowotnej 
lekarz POZ jest odpowiedzialny za pro-
filaktykę i leczenie otyłości, natomiast 
lekarze specjaliści za leczenie wynikają-
cych z niej powikłań. Jest to uzasadnione 
z uwagi na łatwiejszy dostęp do lekarza 
POZ, w odróżnieniu od dostępu do spe-
cjalistycznego leczenia.

W kontroli sprawdzono prawidłowość 
postępowania lekarzy POZ, jeśli chodzi 
o diagnozowanie nadmiernej masy ciała 
oraz leczenia dzieci i młodzieży z otyłością 
(kod według ICD-10: E-66). W obszarze 
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wczesnego wykrywania chorób kluczową 
rolę odgrywają bilanse zdrowia, podczas 
których dokonuje się obowiązkowej kon-
troli masy ciała – pomiaru wzrostu i masy 
ciała oraz oblicza się współczynnik BMI. 
Jak wykazały ustalenia kontrolne, w 96% 
dokumentacji medycznych odnotowano 
powyższe pomiary parametrów ciała, 
współczynnik BMI obliczono u 73,7% pa-
cjentów, natomiast u 81,6% zbadano ciśnie-
nie tętnicze krwi. Na podstawie powyż-
szych danych kontrolerzy NIK ustalili63, 
że 21,7%64 pacjentów miało nadmierną 
masę ciała, z czego 14,1% stanowiły osoby 
z nadwagą, a 7,6% z otyłością. Problem nad-
miernej masy ciała dotyczył częściej chłop-
ców (22,9%), niż dziewczynek (20,6%). 
W 32,9% przypadków, mimo że wartość 
współczynnika BMI wskazywała na nad-
wagę lub otyłość, lekarze nie odnotowali 
takiej diagnozy. Wstępnie zdiagnozowa-
nych pacjentów pouczali o konsekwen-
cjach nadmiernej masy ciała, kierowali 
ich na badania diagnostyczne oraz do po-
radni specjalistycznych. Ustalono rów-
nież, że w związku z nadmierną masą ciała 
lub wynikającymi z niej powikłaniami 25% 
pacjentów, których karty historii choroby 
poddano analizie, było już objętych opieką 
specjalistyczną. Ponadto, w każdej z kon-
trolowanych jednostek POZ przeprowa-
dzono analizę dokumentacji medycznych65 
osób, u których zdiagnozowano otyłość66. 

63 Według wskaźnika masy ciała (BMI) od 2 do 18 roku życia (wg Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Oty-
łości – International Obesity Task Force). Wartość BMI obliczano korzystając z kalkulatora opracowanego 
przez Centrum Zdrowia Dziecka   
<http://olaf.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103:kalkulator>.

64 140 z 644 losowo wybranych pacjentów. 
65 240 dokumentacji medycznych pacjentów ze zdiagnozowaną otyłością lub wynikającymi z niej powikłaniami.
66 Innych pacjentów niż w zakresie badań bilansowych.

Wynikało z niej, że choroba była najczęściej 
diagnozowana podczas bilansów zdrowia, 
tj. w 55,4% przypadków. Lekarze przede 
wszystkim kierowali wówczas pacjen-
tów na badania diagnostyczne (62,1%), 
a także do poradni specjalistycznej (12,1%) 
lub udzielali porad w zakresie zmiany stylu 
życia (18,3%). Tylko w wypadku 2,92% 
pacjentów nie podjęto żadnych działań. 
W różnym momencie procesu leczenia 
87,9% pacjentów zostało skierowanych 
na badania diagnostyki laboratoryjnej. 
Ich zakres był uzależniony od indywi-
dualnej decyzji lekarza POZ i wynikał 
ze skali otyłości oraz wystąpienia innych 
symptomów zaburzeń metabolicznych. 
Na powtórną wizytę z wynikami badań 
laboratoryjnych zgłosiło się 92% pacjen-
tów, z czego w 42,8% przypadków w opinii 
lekarza POZ wskazywały one na wystą-
pienie innych zaburzeń metabolicznych 
i wymagały konsultacji specjalistycznej. 
Pacjenci byli kierowani do poradni endo-
krynologicznych, diabetologicznych, kar-
diologicznych i metabolicznych. W dwóch 
lub więcej poradniach leczono 23% pacjen-
tów (najczęściej w endokrynologicznych 
i diabetologicznych).

Z zapisów w dokumentacji medycznej 
wynika, że 49,6% pacjentów podjęło le-
czenie, w tym u 24,4% z nich nastąpiła 
ogólna poprawa stanu zdrowia, brak popra-
wy lub pogorszenie odnotowano u 28,6%. 



Nr 3/maj-czerwiec/2022 101 

Dostęp do profilaktyki i leczenia otyłości dzieci i młodzieży   kontrola i audyt

Natomiast redukcja masy ciała nastąpiła 
u 15,4%, a nie doszło do niej u 38,8% osób. 
Wskaźniki te potwierdzają, że działania 
lekarzy POZ były nieskuteczne.

Z pozyskanych podczas kontroli oświad-
czeń lekarzy pracujących w podstawowej 
opiece zdrowotnej wynika, że nie czują 
się kompetentni do prowadzenia leczenia 
pacjenta z otyłością. Poza tym, ze względu 
na ograniczenia czasowe, nie mogą mu po-
święcić wystarczająco dużo uwagi. Jako 
przyczynę wskazują brak odpowiednie-
go przygotowania w zakresie psychologii 
i dietetyki. W opinii kierowników kontro-
lowanych jednostek POZ, wprowadze-
nie do koszyka świadczeń gwarantowa-
nych porady dietetycznej przyczyniłoby 
się do skuteczniejszego leczenia otyłości 
i przeciwdziałało innym powikłaniom 
zdrowotnym.

Wnioski pokontrolne
Mając na uwadze wyżej opisane ustalenia 
kontroli oraz ich charakter i skalę, NIK 
oceniła, że Minister Zdrowia, jako pod-
miot odpowiedzialny za kształtowanie 
polityki zdrowotnej państwa, podejmo-
wał wiele nieskutecznych działań mają-
cych na celu poprawę stanu zdrowia dzieci 
i młodzieży z zaburzeniami metabolicz-
nymi wynikającymi z otyłości oraz chorób 
cywilizacyjnych. Nie udało się doprowa-
dzić do spadku, ani nawet do zahamowa-
nia tempa wzrostu liczby młodych ludzi 
z nadmierną masą ciała. Przyczyną było 
niezapewnienie przez MZ odpowiedniej 
do potrzeb rzeczywistej dostępności 
świadczeń medycznych.

Z tego powodu Najwyższa Izba Kontroli 
wniosła o podjęcie działań legislacyjnych 
mających na celu m.in.:

 • wprowadzenie do koszyka świadczeń 
gwarantowanych tych z zakresu poradnic-
twa żywieniowego i leczenia dietetycznego;

 • wprowadzenie świadczeń zespołów in-
terdyscyplinarnych gwarantujących opiekę 
lekarza, psychologa, dietetyka i rehabili-
tanta/fizjoterapeuty do świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej.

Minister Zdrowia zakwestionował za-
sadność wniosku dotyczącego zapewnienia 
porady dietetycznej w ramach publicznego 
systemu opieki zdrowotnej, argumentu-
jąc to funkcjonowaniem w ramach NCEŻ 
Centrum Dietetycznego Online, a także 
brakiem rekomendacji tego świadczenia 
przez Prezesa Agencji Oceny Technolo-
gii Medycznych i Taryfikacji. W opinii 
do przedstawionego stanowiska Prezes 
NIK podtrzymał wyrażoną w Informacji 
o wynikach kontroli opinię, że dotychcza-
sowe działania były nieskuteczne, dlatego 
zasadne wydaje się wykorzystanie reko-
mendacji w systemie leczenia tego schorze-
nia stosowanego w innych krajach, tj. m.in. 
wprowadzenie do koszyka świadczeń gwa-
rantowanych tych z zakresu poradnictwa 
żywieniowego i leczenia dietetycznego. 
Natomiast drugi wniosek de lege feren-
da nie został zakwestionowany przez  
Ministra.

Najwyższa Izba Kontroli wniosła także 
o podjęcie przez Ministra Zdrowia działań, 
w ramach sprawowanego ogólnego nad-
zoru nad sprawami pozostającymi w jego 
właściwości. Chodzi o:

 • przygotowanie i wdrożenie ogólnopol-
skiego, kompleksowego planu działań 
mających na celu profilaktykę i lecze-
nie nadwagi i otyłości, poprzedzonego 
analizą funkcjonowania systemu opieki 
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nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami 
metabolicznymi, wynikającymi z otyłości 
i chorób cywilizacyjnych;

 • zapewnienie adekwatnych do potrzeb 
zasobów, struktur i standardów organizacyj-
nych, umożliwiających realizację komplek-
sowego planu działania w zakresie profilak-
tyki i leczenia nadwagi oraz otyłości dzieci 
i młodzieży, w tym systemu monitorowania 
i nadzoru nad organizacją i sposobem spra-
wowania opieki zdrowotnej nad małolet-
nimi, jej efektami, dostępnością profilak-
tyki, diagnostyki i leczenia, także jakością 
świadczonych usług zdrowotnych;

 • podjęcie skutecznych działań w celu za-
pewnienia odpowiedniej liczby lekarzy 
specjalistów w dziecięcych dziedzinach 
medycyny na podstawie opracowanych 
wskaźników, przez zwiększenie liczby 
miejsc rezydenckich oraz stworzenie le-
karzom odpowiednich zachęt do specja-
lizowania się w tej dziedzinie;

 • podjęcie działań związanych z oszacowa-
niem populacji dzieci i młodzieży z nad-
wagą oraz chorych niezdiagnozowanych 
na otyłość, a także będących w tej grupie 
ryzyka, w celu doboru skali prowadzonych 
działań profilaktycznych i leczniczych;

 • podjęcie działań mających na celu zwięk-
szenie liczby wykonywanych badań bilan-
sowych u dzieci i młodzieży, ze szczegól-
nym uwzględnieniem edukacyjnych na-
kierowanych na rodziców i opiekunów 
małoletnich pacjentów;

 • zintensyfikowanie prac w ramach rozpo-
czętego procesu legislacyjnego nad przy-
gotowaniem projektu ustawy normującej 
zawód dietetyka.

Ponadto, w celu wyeliminowania stwier-
dzonych nieprawidłowości, w Informacji 
o wynikach kontroli NIK sformułowała 

odpowiednie wnioski do kierowników 
kontrolowanych podmiotów leczni-
czych. Wnioski do świadczeniodawców 
AOS dotyczyły bieżącej aktualizacji da-
nych dotyczących personelu udzielające-
go świadczeń medycznych, wykazanego 
w umowie z NFZ oraz systematycznego 
monitorowania realizacji obowiązku prze-
kazywania przez lekarza AOS kierującemu 
lekarzowi POZ informacji związanych z le-
czeniem pacjenta. Natomiast w podmio-
tach POZ postulowano zapewnienie rze-
telnych, zgodnych ze stanem faktycznym 
danych w sprawozdaniach statystycznych 
dotyczących świadczeń opieki zdrowot-
nej, a także o podejmowanie działań ma-
jących na celu m.in.:

 • zapewnienie rzetelnej realizacji i doku-
mentowania bilansów zdrowia przez leka-
rzy udzielających tych świadczeń;

 • zmobilizowanie lekarzy do stałego aktu-
alizowania wiedzy w zakresie profilaktyki, 
diagnozowania i leczenia otyłości w celu 
skutecznego rozpoznawania choroby i ko-
ordynowania działań leczniczych u pacjen-
tów z otyłością.

Podsumowanie
Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
przeprowadzonych kontroli jednostko-
wych, począwszy od Ministerstwa Zdro-
wia, przez poradnie endokrynologiczne 
dla dzieci w ambulatoryjnej opiece spe-
cjalistycznej, po poradnie podstawowej 
opieki zdrowotnej, wskazała kierunki dzia-
łań do realizacji w najbliższej przyszło-
ści. Wobec zagrożenia pandemią otyłości, 
a także z uwagi na jej negatywne skutki, 
kluczowa jest skuteczna realizacja zadań 
ukierunkowanych na zapobieganie nad-
wadze oraz wczesne wdrożenie leczenia 
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otyłości i jej powikłań. W pierwszej ko-
lejności większy nacisk należy położyć 
na działania profilaktyczne – propago-
wanie prawidłowych nawyków żywie-
niowych i aktywności fizycznej. Powinny 
one mieć miejsce w wielu obszarach jed-
nocześnie (m.in. fiskalnym, infrastruk-
turalnym i edukacyjnym), przy jedno-
czesnym zaangażowaniu i współpracy 
podmiotów inicjujących i realizujących 
zadania w tym zakresie. Ponadto należy 
zapewnić szybki dostęp do efektywne-
go leczenia otyłości, aby w porę zapobiec 
jej powikłaniom.

Jak ustalono w trakcie kontroli, prowa-
dzone od wielu lat przedsięwzięcia nie 
są skuteczne, a zatem dalsza ich realiza-
cja nie przełoży się pozytywnie na stan 
zdrowia polskich dzieci. Przy ocenie po-
tencjalnych oszczędności wynikających 
z wdrożenia skutecznych strategii zarów-
no zapobiegania, jak i leczenia otyłości, 
systemy opieki zdrowotnej powinny brać 
pod uwagę także szacunki ekonomiczne.

67 Badanie Ipsos – Raport Covid 365+.

Zdaniem autorów artykułu istnie-
je potrzeba niezwłocznego stworzenia 
adekwatnych do rodzaju i skali potrzeb 
warunków zapewniających kompleksową 
opiekę profilaktyczną i leczniczą, które 
będą sprzyjać osiągnięciu zadowalają-
cych efektów. Jest to szczególnie istotne 
w okresie pandemii COVID-19, wobec 
znacznego narastania w tym czasie pro-
blemu nadmiernej masy ciała67 również 
wśród dzieci i młodzieży.
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ABSTRACT
Access to Prevention and Treatment of Obesity for Children and Youngsters – Increasing 
Problem, Inefficient Measures
The epidemic of excessive weight of kids has become one of the biggest challenges for 
the contemporary society, first of all because of the health, social and economic con-
sequences. According to experts, the effects of obesity are more severe for children 
than when one puts on weight when grown up, which we should pay special attention 
to. Obesity and related complications are common both among nursery pupils and 
schoolkids who develop numerous complications previously typical for adults main-
ly, e.g. type 2 diabetes. In their article, the authors discuss the findings of NIK’s audit 
dedicated to the access to prevention, diagnostics and treatment of kids and young 
people who have metabolic disorders due to obesity and other diseases related to ci-
vilization. The audit covered 32 medical entities in the regions of kujawsko-pomor-
skie, pomorskie, lubelskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie 
and warmińsko-mazurskie, including 24 entities that have contracts on basic health 
services (POZ), eight entities that have contracts for outpatients specialist medical 
care (AOS), as well as the Ministry of Health. The audit examined whether children 
and teenagers have been provided with effective access to prevention, diagnostics and 
treatment of metabolic disorders due to obesity. The evaluation was made in three 
areas: regularity of existing organisational solutions, sufficiency of preventive measu-
res and correctness of diagnostic and treatment measures. 

Magdalena Gierlak, State Audit Specialist, Stanisław Jarzyna, Economic Advisor, 
Regional Branch of NIK in Rzeszów
Michał Brzeziński, PhD, lecturer at the Department and Clinic of Paediatrics, 
Gastroenterology, Allergology and Nutrition, Medical University of Gdańsk 

Key words: medicine, medical services, kids and youngsters, health check-up, overweight, 
obesity, dietary consultations 
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IZABELA OSEMEK

Decyzja o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego1 spotkała się ze skrajnie róż-
nym przyjęciem. Jej zwolennicy wskazywali, że gospodarka Polski zyska nowy impuls 
rozwojowy. Przeciwnicy podnosili, że  jest  to  niepotrzebny wydatek kilkudziesięciu 
miliardów złotych. Tymczasem przygotowania do budowy CPK ruszyły pełną parą, 
trwają prace nad zdefiniowaniem ostatecznych założeń oraz uporządkowaniem oto-
czenia inwestycji, aby budowa megalotniska mogła sprawnie przebiegać.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego

Założenia i szanse powodzenia inwestycji

Wprowadzenie       
Artykuł przedstawia wyniki kontroli2 doty-
czącej stanu przygotowania budowy Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego. Podjęta 
przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2020 r. 
z własnej inicjatywy miała stanowić ocenę 
realizacji działań w fazie przedinwestycyj-
nej. NIK przyjrzała się m.in. kompletności 
założeń, prawidłowości opracowania klu-
czowych dokumentów, sprawowaniu nad-
zoru i realizacji zadań przez Pełnomocnika 
Rządu ds. CPK, a także wykonaniu zadań 
przez spółkę celową, z uwzględnieniem wy-
datków poniesionych w latach 2018–2020. 
Skontrolowano Ministerstwo Infrastruk-
tury, CPK sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo 
Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL).

1 Funkcjonuje również nazwa Port Lotniczy „Solidarność”.
2 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli NIK: Budowa Centralnego Portu Komuni-

kacyjnego, nr. ewid. 129/2021/P/20/020/KGP. 
3 Dotyczy okresu 1918–1939.

Potrzeba uporządkowania infrastruktury 
transportowej oraz zapewnienie spraw-
nego przemieszczania się ludzi zrodziły 
pomysł budowy nowego lotniska central-
nego, oparty na zintegrowanym modelu 
węzła transportowego. Bazę miała stanowić 
infrastruktura kolejowa, która, po odzy-
skaniu niepodległości, została powiększo-
na o 1873 km linii kolejowych3, chociaż 
nie wszystkie wówczas powstałe znalazły 
się na obecnym terytorium Polski.

Kwestia budowy lotniska centralnego to 
temat obecny w programach i strategiach 
rządowych od 2007 r., definiujących lot-
nisko jako port węzłowy uwzględniający 
siatkę połączeń flagowego przewoźnika. 
Pierwotnie rozważano budowę Lotniska 
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Centralnego, inwestycja miała stanowić 
odpowiedź na zwiększającą się mobilność 
Polaków w związku z rozwojem gospo-
darczym kraju. W 2017 r. rząd podjął de-
cyzję o budowie Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego. Przygotowanie i nadzór 
nad realizacją tego zadania powierzono 
Pełnomocnikowi Rządu ds. Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Powołał on Ze-
spół doradczy, któremu zlecił wypraco-
wanie kluczowych założeń CPK. Zespół 
obradował w gronie specjalistów z branży 

4 Dalej także KPK.

lotniczej, kolejowej, z udziałem prawników 
i ekonomistów. Wynikiem ich pracy była 
koncepcja budowy nowego portu lotni-
czego, przy maksymalnym wykorzysta-
niu istniejącej infrastruktury kolejowej 
oraz dobudowaniu nowej infrastruktury, 
a także konieczności przeprowadzenia re-
wizji Krajowego Programu Kolejowego4. 
Zespół doradczy uznał, że w związku z we-
ryfikacją założeń KPK będzie można prze-
sunąć środki zarezerwowane do realizacji 
Krajowego Programu Kolejowego. Uchwałą 

Rysunek 1. Planowana lokalizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego

Źródło: https://www.cpk.pl/pl/region
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Rady Ministrów nr 173/2017 z 7 listopada 
2017 r. przyjęto dokument pn. „Koncepcja 
przygotowania i realizacji inwestycji Port 
Solidarność – Centralny Port Komuni-
kacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”5, 
który wskazywał lokalizację oraz główne 
kierunki działań związane z przygotowa-
niem inwestycji.

CPK został usytuowany w odległości 
poniżej 50 km od Warszawy, w gmi-
nie Baranów, miał się składać z trzech 
głównych komponentów, tj. lotniskowe-
go, kolejowego i drogowego a koszt jego 
realizacji wynieść 34,9 mld zł, zaś ter-
min ukończenia przypadał na 2027 rok. 
Przepustowość lotniska została oszaco-
wana, w scenariuszu optymistycznym, 
na poziomie 45 mln pasażerów rocznie, 
zaś udział centralnego lotniska na rynku 
przewozów pasażerskich na poziomie 
40–45%. Przyjęto, że poszczególne 
zadania będą realizowane w krótkich 
odstępach czasu, np. zawiązanie spół-
ek do wykonania przedsięwzięcia oraz 
przyjęcie specustawy, a także wybór do-
radcy technicznego nastąpi w dwa mie-
siące od przyjęcia Koncepcji CPK. Opra-
cowanie programu wieloletniego miało 
nastąpić w cztery miesiące od przyjęcia 
Koncepcji CPK. Ponadto, postulowano 
przeprowadzenie badań środowiskowych 
w możliwie najszybszym terminie. Jed-
nak niektóre założenia okazały się nie-
precyzyjne i nierealne. 

Koszt inwestycji nie uwzględniał peł-
nych wydatków na rozbudowę krajowej 
sieci kolejowej, harmonogram wskazywał 

5 Dalej Koncepcja CPK.
6 Dz.U. z 2018 r. poz. 1089, ze zm.

niemożliwe do dotrzymania terminy po-
szczególnych zadań. Nie opracowano mo-
delu finansowego, brakowało pełnego 
uzasadnienia biznesowego, co powodo-
wało, że nieznane były źródła finanso-
wania oraz wyliczenia spodziewanych 
korzyści oraz oszacowanie utraconych 
korzyści. Natomiast pozytywnie Izba 
oceniła to, że Koncepcja CPK była zgodna 
z celami polityki i strategii rządowych 
formułowanych od 2007 roku i opierała 
się na zweryfikowanych oraz zaktualizo-
wanych analizach wykonanych w latach 
wcześniejszych. W ocenie NIK, przygo-
towanie i przedłożenie pod obrady Rady 
Ministrów projektu Koncepcji CPK przez 
Pełnomocnika rządu ds. CPK zapewniło 
podstawy do podjęcia kierunkowej de-
cyzji o budowie nowego lotniska central-
nego. Niemniej, nierzetelność określenia 
niektórych założeń oraz brak pełnych 
wyliczeń finansowych spowodowało, 
że zdaniem NIK, do oceny i analizy po-
tencjału tego projektu niezbędna jest 
analiza jego wykonalności.

Kluczowe dokumenty 
do realizacji CPK
Biznesplan

Ramy prawno-organizacyjne realizacji 
Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz 
szeroko rozumianych inwestycji towa-
rzyszących zostały określone w ustawie 
z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym6. W art. 5 ustawy wska-
zano, że do zadań Pełnomocnika rządu 
ds. CPK należy przygotowanie projektu 
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Programu7 i jego zmian oraz podejmo-
wanie działań zmierzających do realiza-
cji, które enumeratywnie wymieniono 
w punktach 1-7. Ustawa określiła ponadto 
zadania tzw. spółki celowej, która miała 
udzielać wsparcia merytorycznego Peł-
nomocnikowi rządu ds. CPK, przygoto-
wując m.in. projekt Programu i realizując 
inne zadania powierzone przez Pełno-
mocnika (art. 16). Wykonując dyspozy-
cję ustawy z 18 października 2018 r. po-
wołano Centralny Port Komunikacyjny 
sp. z o.o., zapewniając jej środki finansowe 
pozwalające na funkcjonowanie i wyko-
nywanie zadań ustawowych. W okresie 
objętym kontrolą Skarb Państwa wniósł 
10 mln zł na kapitał zakładowy spółki, 
a następnie podwyższył go o 300 mln zł. 
Izba oceniła, że objęcie nowych udzia-
łów odbyło się prawidłowo, na zasadach 
określonych w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z 19 czerwca 2019 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania 
w sprawie nabywania lub obejmowa-
nia akcji przez Skarb Państwa w latach 
2019 i 2020. Zgodnie z tym aktem wy-
konawczym, załącznikami do wniosku 
o dofinansowanie był test prywatnego 
inwestora (TPI) oraz biznesplan. Raport 
z TPI stwierdzał, że nie istnieją przesłanki 
do zakwestionowania na tym etapie za-
sadności dokapitalizowania w wysokości 

7 Program wieloletni, przyjęty uchwałą nr 156 Rady Ministrów z 28.10.2020 w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020–2023” (M.P. z 2020 r. 
poz. 1050), dalej Program CPK 2020–2023. W rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o CPK należy rozumieć pro-
gram wieloletni, a w rozumieniu ustawy z 27.8.2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) – da-
lej także uofp, niestanowiący programu rozwoju, w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju, obejmujący inwestycję, inwestycje towarzyszące oraz inne zadania, w tym finansowane z budże-
tu państwa, terminy realizacji oraz łączne nakłady z budżetu państwa na realizację. Dalej także Program 
lub Program wieloletni.

300 mln zł i podwyższenia kapitału CPK 
sp. z o.o., związanego z planowaną bu-
dową Centralnego Portu Komunikacyj-
nego, którego mógłby dokonać inwestor 
prywatny w analogicznej sytuacji. Biz-
nesplan wskazywał, że uruchomienie 
lotniska nastąpi w listopadzie 2030 r., 
nakłady inwestycyjne dotyczące budo-
wy portu lotniczego wyniosą 25,4 mld zł, 
zaś realizacja będzie podzielona na cztery 
fazy: inicjacji, planowania, projektowania 
oraz realizacji.

Rozbieżność z Koncepcją CPK w zakresie 
terminu uruchomienia portu lotniczego 
wynikała zdaniem spółki z nieuwzględ-
nienia etapu certyfikacji Portu Lotnicze-
go Solidarność, ograniczając się jedynie 
do wskazania 2027 roku jako oczekiwanej 
przez Radę Ministrów daty zakończenia 
podstawowego procesu inwestycyjnego. 
Analiza opłacalności zawarta w bizne-
splanie dotyczyła komponentu lotniczego, 
nie uwzględniono natomiast komponentu 
kolejowego, z uwagi na to, że jego realizacja 
nie będzie przedsięwzięciem komercyj-
nym. W części dotyczącej komponentu 
lotniczego określono wartości krytycz-
ne, tzn. takie, których przekroczenie ma 
skutkować brakiem opłacalności projek-
tu. Była to wielkość ruchu pasażerskiego 
na poziomie niższym niż 24,3 mln pasaże-
rów w 2030 r. oraz nakłady inwestycyjne 
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(CAPEX), przekraczające poziom 46 mld zł 
w ujęciu nominalnym. Okres zwrotu na-
kładów oszacowano na 22 lata (prosty) lub 
około 30 lat (zdyskontowany). Przewidywa-
na rentowność projektu dla inwestora IRR8 
wyniosła 10,2%, a dla inwestycji – 8,6%. 
Wskaźnik NPV9 określono odpowiednio 
w wysokości 11 425 mln zł (prosty) oraz 
16 221 mln zł (zdyskontowany).

Program wieloletni

Spółka zainicjowała prace nad Programem 
15 lutego 2019 r., po upływie roku prze-
kazano go do Biura Pełnomocnika rządu 
ds. CPK. Konsultowanie oraz zmiany 
tego projektu, spowodowane licznymi za-
strzeżeniami Ministerstwa Finansów i Cen-
trum Analiz Strategicznych, trwały do paź-
dziernika 2020 r. Uwagi Ministerstwa Fi-
nansów dotyczyły przede wszystkim:

 • nieuwzględnienia źródeł finansowania 
dla wszystkich wskazanych w nim kom-
ponentów;

 • niespełnienia przez przedstawione nowe 
inwestycje kolejowe, planowane w ramach 
CPK, zasad dotyczących Programu wielo-
letniego, tzn. braku: wskazania harmono-
gramu realizacji każdej z inwestycji, okre-
ślenia jej zakładanej wartości, przedstawie-
nia montażu finansowego każdej inwestycji 
w poszczególnych latach realizacji – nie-
wymienienia wszystkich źródeł finanso-
wania i mierników wykonania;

8 Z ang. internal rate of return – wewnętrzna stopa zwrotu – metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.
9 Z ang. net present value – wskaźnik efektywności ekonomicznej inwestycji.
10 Zgodnie z art. 112aa ust. 1 uofp kwota wydatków na dany rok organów i jednostek, o których mowa w art. 9 

pkt 1-3, pkt 8, z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i w pkt. 9 oraz Funduszu Pracy, Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodar-
stwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, obliczana według wzoru wskazanego w art. 112aa ust. 1 uofp.

11 Informacja o wynikach kontroli: Budowa Centralnego Portu…, op.cit., s. 26-27

 • braku przejrzystego określenia wpływu 
Programu wieloletniego na sektor finan-
sów publicznych;

 • ograniczenia limitem wynikającym ze 
stabilizującej reguły wydatkowej10 wskaza-
nego w projekcie Programu wieloletniego 
łącznego limitu wydatków budżetu pań-
stwa na jego realizację – 1 906 800 tys. zł;

 • niewskazania wykonawcy (w projekcie 
określono tylko podmiot koordynujący 
i sprawujący nadzór);

 • braku harmonogramu rzeczowo-finan-
sowego dla wszystkich komponentów, 
z uwzględnieniem źródeł finansowania;

 • niewskazania jakie środki publiczne inne 
niż budżet państwa i jakie finansowanie 
komercyjne umożliwi realizację inwestycji;

 • w wypadku kolejowych inwestycji towa-
rzyszących objęcia nimi również dworców 
kolejowych w sytuacji, gdy dotacja celowa 
na budowę lub przebudowę tych ostatnich 
jest corocznie planowana w ramach wy-
datków części 39 – Transport;

 • braku określenia ram czasowych całego 
Programu wieloletniego (projekt obejmo-
wał jedynie lata 2020–2023)11.

Spółka wyjaśniając na potrzeby kontroli 
NIK przyczynę określenia w Programie 
jedynie pierwszego etapu realizacji inwe-
stycji, tj. lata 2020–2023, bez wskazania 
szacunkowych kwot niezbędnych do wy-
konania w pełnej perspektywie finanso-
wej, wyjaśniła, że dalsze prognozowanie 
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uznano za obarczone bardzo dużym błę-
dem, co mogłyby wpłynąć na nieprawi-
dłowe zdefiniowanie pełnej wartości Pro-
gramu CPK. Dopiero po przeprowadzeniu 
etapów planowania i/lub projektowania 
głównych projektów Programu CPK bę-
dzie można relatywnie precyzyjnie okre-
ślić pełną jego wartość oraz szczegółowo 
zdefiniować źródła finansowania.

NIK wzięła pod uwagę wyjaśnienia 
Spółki, niemniej – zdaniem Izby – przed-
stawione argumenty nie wykluczają moż-
liwości zaplanowania łącznych wydatków 
na realizację inwestycji, tak jak tego wy-
maga art. 2 pkt 7 ustawy o CPK. Do-
kument został przyjęty przez Radę Mi-
nistrów 28 października 2020 r. Rozpo-
częcie Programu CPK było uzależnione 
od zatwierdzenia dokumentu wdraża-
jącego, którego projekt miał być opra-
cowany w marcu 2021 r. Nie powstał 
jednak do dnia zakończenia kontroli, 
a jest niezbędny do wykonania inwesty-
cji, gdyż ma zawierać harmonogramy reali-
zacji poszczególnych przedsięwzięć wraz 
budżetami, które zostaną na nie przezna-
czone. W ocenie Izby dotychczasowy brak 
ram czasowych i budżetowych utrudnia 
zarządzanie i w konsekwencji osiągnię-
cie wyznaczonych celów zmierzających 
do uruchomienia lotniska w założonym 
terminie.

Zasady zarządzania

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o CPK 
spółka została zobowiązana do przygo-
towania projektu Zasad zarządzania12 

12 Zbiór regulacji dotyczących działań zarządczych programu wieloletniego.

i przedłożenia ich do zatwierdzenia Pełno-
mocnikowi rządu ds. CPK. Zadanie powie-
rzono spółce 30 sierpnia 2019 r. Na podsta-
wie materiałów wypracowanych na zlece-
nie Państwowego Przedsiębiorstwa „Porty 
Lotnicze” i przekazanych CPK sp. z o.o., 
wykonała ona dalsze prace związane z przy-
gotowaniem projektu Zasad zarządzania, 
przy wsparciu zewnętrznych firm konsul-
tingowych. Został zatwierdzony przez or-
gany spółki, odpowiednio 15 i 18 września 
2020 r., a następnie przekazany Pełnomoc-
nikowi rządu ds. CPK. Zasady zarządza-
nia wraz z instrukcjami zostały opubli-
kowane w Dzienniku Urzędowym Mi-
nistra Infrastruktury 25 września 2020 r. 
pod poz. 39. Przewidywały one, że funkcję 
właściciela Programu pełni Pełnomocnik 
rządu ds. CPK, który wyznaczył na kie-
rownika Programu prezesa spółki CPK 
sp. z o.o., a także powołał Komitet i Biuro 
Programu. Struktura Programu wskazywa-
ła, że projekty będą w jego ramach reali-
zowane przez wielu różnych inwestorów, 
wyszczególniono poziom podprogramów, 
których zadaniem jest koordynacja prac 
nad projektami wykonywanymi równolegle 
przez CPK sp. z o.o. i pozostałych inwe-
storów w ramach danego obszaru tema-
tycznego, tj. lotnisko, kolej, nieruchomości. 
W wypadku dużych inwestorów przewi-
dziano możliwość zgrupowania projektów 
(w ramach portfela), w celu zwiększania 
koordynacji prac i wyznaczonej jednooso-
bowej odpowiedzialności za nadzór nad 
nimi u danego inwestora, przypisanej kie-
rownikowi portfela. Zasady zarządzania 
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wprowadziły obowiązek raportowania prac 
projektowych w odniesieniu do tych, dla 
których zostały zatwierdzone plany pro-
jektów. Konieczność stosowania Zasad 
zarządzania przez inwestorów zachodzi-
ła w momencie podpisania przez każde-
go z nich porozumienia z Pełnomocnikiem 
rządu ds. CPK. Według stanu na 8 grud-
nia 2020 r. jedynie spółka CPK sp. z o.o. 
zawarła z nim porozumienie.

Zaawansowanie inwestycji

Teren potrzebny do budowy CPK to po-
wierzchnia około 11 ha, zdolna pomieścić 
samo lotnisko, jak również węzły kolejowy 
i drogowy oraz tereny przyległe, stano-
wiące bezpośrednie otoczenie lotniska. 
Do 15 stycznia 2021 r. spółka nie posiadała 
wykazu działek zlokalizowanych na ob-
szarze niezbędnym do budowy lotniska. 
CPK sp. z o.o. planuje stworzyć własnymi 
siłami zasób danych dotyczący gruntów 
możliwych do nabywania od właścicieli 
nieruchomości pod budowę Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Będzie stanowić 
podstawę do wywłaszczeń nieruchomości 
właścicieli, którzy nie przystąpią do Pro-
gramu dobrowolnych nabyć prowadzone-
go przez spółkę. Artykuł 17 ust. 1 pkt 4 
ustawy o CPK uprawnia ją do nabywania 
prawa własności lub innych praw do nieru-
chomości niezbędnych do przygotowania 
i realizacji przedsięwzięć13, w tym wy-
konywania prawa pierwokupu, uczest-
niczenia w postępowaniach związanych 

13 Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o CPK rozumie się przez to zawarte w programie wieloletnim Inwestycję,  
Inwestycje Towarzyszące oraz pozostałe zadania.

14 Informacja o wynikach kontroli: Budowa Centralnego Portu…, op.cit., s. 32.
15 Tj. wykonawcy master planu.

z wywłaszczeniem nieruchomości i innych 
postępowaniach dotyczących tych nie-
ruchomości.

Konsultacje społeczne dotyczące pro-
jektu strategicznego studium lokaliza-
cyjnego (SSL) wraz z prognozą w ra-
mach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko rozpoczęły się 30 listopada 
2020 r. SSL został przyjęty 22 kwietnia 
2021 r. zarządzeniem Pełnomocnika rządu  
ds. CPK.

Komponent lotniczy
Master plan (plan główny) ma być opraco-
waniem zawierającym program rozwoju 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
spełniającym wizję i oczekiwania bizne-
sowe zawarte w Koncepcji CPK i stano-
wić wytyczne do budowy lotniska i jego 
rozbudowy w przyszłości, a także za-
wierać dokumentację przedprojekto-
wą, w tym rekomendację zapotrzebo-
wania na grunty14. Kluczowe elementy 
tego planu, według oczekiwań spółki, to: 
prognoza ruchu lotniczego, ocena i analiza 
przepustowości istniejącej infrastruktury, 
plan rozwoju infrastruktury z uwzględ-
nieniem jej przyszłych parametrów, 
wpływ rozwoju lotniska na społeczno-
ści lokalne i środowisko naturalne, ana-
lizy kosztowe CAPEX dotyczące planu 
rozwoju portu lotniczego.

Do dnia zakończenia kontroli NIK nie 
wyłoniono wykonawcy master planu15, 
gdyż jeden z oferentów złożył odwołanie 
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w sprawie trybu prowadzenia postępo-
wania. Czynności w jego ramach zosta-
ną wznowione w zależności od wyroku 
KIO.

Doradcą strategicznym został pod-
miot pochodzący z Korei Południowej, 
Incheon International Airport Corpora-
tion (Incheon IAC). O jego wyborze sta-
nowiły: doświadczony zespół doradców 
i metoda realizacji zamówienia oraz cena. 
Posiada on bogate doświadczenie zdoby-
te podczas budowy i eksploatacji Portu 
Lotniczego Incheon – głównego między-
narodowego lotniska w Korei Południo-
wej, które w 2019 roku, przed wybuchem 
pandemii COVID-19, obsłużyło ponad 
71 mln pasażerów i 2,7 mln ton towa-
rów, osiągając czwarty poziom w rankin-
gu SKYTRAX16 dla portów lotniczych. 
Umowę zawarto 4 stycznia 2021 r., okres 
jej obowiązywania określono do 4 stycz-
nia 2024 r. lub do wyczerpania kwoty 
wynagrodzenia.

Kolejną funkcję w organizacji budowy 
CPK miał pełnić IPM integrator, doradca 
przy tworzeniu, wdrażaniu i realizacji pla-
nów działań mających na celu wykonanie 
podprogramu lotniskowego CPK w za-
łożonych terminach i budżecie. Termin 
obowiązywania zawartej z nim umowy 
określono do 31 grudnia 2023 r., z opcją 
wydłużenia do 30 czerwca 2024 r. Pier-
wotnie wyliczona przez spółkę jej szacun-
kowa wartość została w trakcie kontroli 
NIK znacząco skorygowana. Do dnia za-
kończenia czynności kontrolnych nie wy-
łoniono doradcy.

16 SKYTRAX World Airport Star Rating przyznawany przez międzynarodową firmę SKYTRAX, publikowany 
każdego roku, <https://skytraxratings.com/airports>.

Komponent drogowy
Inwestycje dotyczące sieci drogowej 
na potrzeby Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego są realizowane przez Główną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA). Spółka CPK sp. z  o.o. 
współpracuje z GDDKiA, prowadząc 
uzgodnienia i wymieniając informacje 
dotyczące dwóch kluczowych dla CPK 
inwestycji drogowych, tj.: poszerzenia 
autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź 
Północ” – węzeł „Konotopa” o dodatko-
we pasy ruchu oraz budowy drogi eks-
presowej S10 wraz z budową obwodnicy 
aglomeracji warszawskiej. Inwestorem 
jest tu GDDKiA, która na bieżąco kon-
sultuje z CPK sp. z o.o. kluczowe kwe-
stie dotyczące funkcjonowania nowego 
portu lotniczego.

Komponent kolejowy
Zgodnie z Zasadami zarządzania spół-
ka CPK sp. z o.o. utworzyła podprogram 
dotyczący komponentu kolejowego. Za-
rząd spółki zatwierdził Plan inwestycyjny 
Komponentu Kolejowego Centralnego 
Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. do roku 
2034, w którym określono linie kolejowe 
niezbędne do uruchomienia portu lot-
niczego. Ich planowana łączna długość 
to 1,6 tys. km. Spółka podjęła się realizacji 
12 projektów kolejowych, przy czym dwa 
z nich są najistotniejsze, mają zapewnić 
dostęp lotniska do Centralnej Magistrali 
Kolejowej. Są to: budowa linii kolejowej 
nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia 
– CPK – Łódź Niciarnia (bez odcinka 
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w obrębie węzła kolejowego CPK) oraz 
budowa węzła kolejowego Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. 

Wydatki na realizację CPK

Kwoty wydatkowane do końca 2020 r. 
w związku z realizacją działań wskazanych 
w Koncepcji CPK wyniosły 95,6 mln zł. 
Były to:

 • koszty obsługi Pełnomocnika rządu 
ds. CPK – 4,3 mln zł, czyli 68% maksy-
malnego limitu określonego na ten okres 
w ustawie;

 • wydatki CPK sp. z o.o. (w tym nakłady 
inwestycyjne) w wysokości 84,7 mln zł;

 • wydatki poniesione przez Państwo-
we Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” 
na analizy dotyczące CPK w wysokości 
6,6 mln zł.

Wydatkami związanymi z Progra-
mem CPK są także: kwota przeznaczona 
przez PPL na zakup lotniska w Radomiu 
(12,7 mln zł) i nakłady PPL na inwestycję 
na Lotnisku Radom (194 mln zł). Wy-
datki CPK sp. z o.o. (z uwzględnieniem 
poniesionych nakładów inwestycyjnych) 
w latach 2018–2020 w podziale na piony 
organizacyjne spółki, prezentuje powyż-
szy rysunek.

Zatrudnienie w  spółce wynosiło 
255 osób i zaplanowano jego wzrost 
do końca 2021 r. do 587 osób ogółem. 
W Informacji o wynikach kontroli Izba 
wskazała, że „stan zatrudnienia powi-
nien wynikać z rzetelnej analizy potrzeb 
w zakresie zasobów ludzkich oraz zi-
dentyfikowania wszystkich planowa-
nych zadań pod względem sposobu ich 

Rysunek 2. Wydatki CPK sp. z o.o. w latach 2018–2020 (w mln zł)

Źródło: Materiały z kontroli w CPK sp. z o.o.
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wykonania (zasoby własne Spółki czy 
zlecenie usług zewnętrznym podmio-
tom). Brak takiej analizy może powo-
dować nieuzasadniony wzrost kosztów 
wynikający z dublowania niektórych 
zadań oraz nadmiernego zatrudnienia 
w sytuacji zlecania usług podmiotom ze-
wnętrznym. Przykładem takiego ryzyka 
jest zamówienie usługi tzw. Integratora. 
Jego zadaniem będzie wspieranie CPK 
sp. z o.o. w zarządzaniu Podprogramem 
w ramach komponentu lotniczego, a jed-
nocześnie zakłada się wzrost zatrud-
nienia w Spółce w tym komponencie 
o 91 osób17.

Wnioski
Zmiany w otoczeniu społeczno-ekono-
micznym inwestycji, tj. wyhamowanie 
wzrostu ruchu pasażerskiego z powo-
du pandemii COVID-19, spowodowały, 
że znacznie istotniejszą kwestią od ter-
minowego jej zakończenia jest rzetelne 

17 Informacja o wynikach kontroli: Budowa Centralnego Portu…, op.cit., s. 48.

przygotowanie i realizacja w sposób eli-
minujący zidentyfikowane w trakcie kon-
troli NIK rodzaje ryzyka. Najważniejsze 
z nich to brak zapewnienia finansowa-
nia w przyszłości dla części przedsię-
wzięć zaplanowanych w dalszych eta-
pach inwestycji, ryzyko nieuzasadnione-
go wzrostu kosztów finansowania zadań 
w zakresie zarządzania projektami oraz 
zagrożenie nieukończenia budowy w wy-
znaczonym w Koncepcji CPK terminie, 
czyli do końca 2027 r. Stwierdzone w ra-
mach kontroli NIK nieprawidłowości, 
ze względu na wczesny etap przedsię-
wzięcia, dotychczas nie wywołały ne-
gatywnych skutków.

IZABELA OSEMEK
doradca ekonomiczny,  
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Słowa kluczowe: Centralny Port Komunikacyjny, Koncepcja CPK, Pełnomocnik rządu ds. CPK, 
komponent lotniskowy, komponent kolejowy, wydatki na CPK

Bibliografia:
1.  Massel A.: Prezentacja pt. „Początki badań w zakresie kolejnictwa w Polsce – osiągnięcia 

badawcze Prof. A. Wasiutyńskiego”, Instytut Kolejnictwa, Warszawa listopad 2019 r.
2.  Massel A.: Prezentacja pt. „Rozwój sieci kolejowej w Polsce po 1918 r. – Plany i realizacja”, 

Instytut Kolejnictwa, Warszawa styczeń 2019 r.



116 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Izabela Osemek

ABSTRACT
Construction of the Central Transport Hub – Concept of the Investment and Prospects 
for the Future 
The decision to build the Central Transport Hub (CPK), also known as the Solidarity 
Transport Hub (STH), met with extremely different reactions. The supporters of 
the idea believe that the construction of a new airport will provide an impulse for the 
Polish economy to further develop. While the opponents argue that that is an unne-
cessary expense of several dozen billion of zloty. In the meanwhile, the preparations 
for the construction of the Solidarity Transport Hub have started, and the works are 
in progress to determine the final assumptions and to organise the environment for 
the investment. In her article, the author presents the findings of the audit of the pro-
gress of the preparations for the construction of the Central Transport Hub that the 
Supreme Audit Office started in 2020, on its own initiative, to evaluate the progress 
of the project at the pre-investment stage. NIK examined, among other, the comple-
teness of the project assumptions, correctness of key documents, supervision and 
performance of the Government Plenipotentiary for the STH, as well as the perfor-
mance of the company that implements the investment, including the expenditures 
in the years 2018–2020. The auditees were the Ministry of Infrastructure, the CPK 
company, and the State Company “Porty Lotnicze”. 

Izabela Osemek, Economic Advisor, Department of Economy, Public Assets & 
Privatisation, NIK 

Key words: Solidarity Transport Hub (STH), STH concept document, Government Plenipotentiary 
for the STH, airport component, railway component, STH implementation expenses



Nr 3/maj-czerwiec/2022 117 

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2022.1.27   kontrola i audyt

DANUTA NOSAL, PIOTR WASILEWSKI

Kupując lek zakładamy, że sprzedaż w aptece gwarantuje, iż procedura jego dopusz-
czania do obrotu przebiegła zgodnie z prawem, a produkt został rzetelnie przebadany. 
Uważamy, że jest bezpieczny i skuteczny w leczeniu określonych chorób lub w ich pro-
filaktyce oraz wytwarzany, przechowywany i dystrybuowany w warunkach gwaran-
tujących jego jakość. Poczucie bezpieczeństwa daje nam system nadzoru, obejmujący 
monitorowanie i kontrolowanie procesu dostarczania leku pacjentom. Jak w praktyce 
wykonywane są te zadania sprawdziła Najwyższa Izba Kontroli, podejmując kontrolę 
organów odpowiedzialnych za dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych.

Nieskuteczny nadzór nad lekami

Dopuszczanie, zmiany porejestracyjne i kontrola obrotu

Wprowadzenie
Proces dopuszczania do obrotu produktów 
leczniczych i dokonywania zmian w warun-
kach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
danego leku podlega ścisłym regulacjom 
prawnym we wszystkich państwach Unii 
Europejskiej. W Polsce jest uregulowany 
w ustawie – Prawo farmaceutyczne1, która 
określa również zakres nadzoru nad wy-
twarzaniem i obrotem produktami lecz-
niczymi i jest zgodny z rozporządzeniem 
Komisji Europejskiej nr 1234/20082. 

W trakcie postępowania w sprawie do-
puszczania do obrotu produktu lecznicze-
go, na podstawie złożonej dokumentacji, 

1 Ustawa z 6.9.2001 – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977).
2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1234/2008 z 24.11.2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń 

na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów 
leczniczych (Dz.Urz. UE L. 2008.334.7 z 12.12.2008, str. 7).

weryfikowana jest jego skuteczność kli-
niczna, a także bezpieczeństwo. Zadania 
te realizuje Prezes Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych (Pre-
zes URPL). 

Nadzór nad rynkiem leków sprawuje 
Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. 
Zadaniem Głównego Inspektora Far-
maceutycznego (GIF) jest zapewnienie 
bezpieczeństwa pacjentom przez nadzór 
i kontrolę nad wytwarzaniem oraz obro-
tem produktami leczniczymi. 

Prawidłowe i skuteczne wykonywanie 
przez te organy obowiązków jest kluczowe 
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do zapewnienia jakości produktów lecz-
niczych dostępnych na rynku i powinno 
gwarantować bezpieczeństwo lekowe oby-
watelom.

Kontrola doraźna NIK
Możliwość lepszego przygotowania kontroli 
planowej, dotyczącej rozpatrywania wnio-
sków o rejestrację i zmiany porejestracyj-
ne produktów leczniczych, dała doraźna 
kontrola skargowa, którą przeprowadzono 
na przełomie 2020 i 2021 r.3 W jej trakcie 
zbadano kwestię dodania nowego wskazania 
terapeutycznego dla produktu leczniczego 
Arechin (Chloroquini phosphas)4. Na pod-
stawie decyzji Prezesa URPL z 13 marca 
2020 r., podjętej w ciągu jednego dnia, 
umieszczono nowe wskazanie: „Leczenie 
wspomagające w zakażeniach koronawi-
rusami typu beta, takimi jak SARS-CoV, 
MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Dokumenta-
cja złożona przez podmiot odpowiedzialny5 
nie dawała jednak wystarczających podstaw 
do takiej decyzji. Brakowało bowiem wyni-
ków badań klinicznych potwierdzających 
skuteczność tego leku w leczeniu pacjen-
tów z COVID-19.

Badania kliniczne, których celem było 
wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa 
chlorochiny w leczeniu COVID-19, wy-
mienione w przedłożonym przez podmiot 
odpowiedzialny przeglądzie klinicznym, 
były ujęte w chińskim rejestrze badań 

3 S/20/003 „Rozpatrywanie wniosków o rejestrację i zmiany porejestracyjne produktów leczniczych”.
4 Substancją czynną odpowiedzialną za działanie leku jest fosforan chlorochiny, który był od lat stosowany w le-

czeniu m.in. malarii i reumatoidalnego zapalenia stawów. Lek może wywoływać wiele objawów niepożądanych.
5 Przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z 6.3.2018 – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) 

lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, który wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

klinicznych. Wszystkie badania miały rozpo-
cząć się w lutym 2020 r. Trzy z nich zostały 
odwołane z uwagi na brak pacjentów, pozo-
stałe (dwa) miały zakończyć się do końca 
lutego 2020 r., a kolejne w marcu, kwiet-
niu, lipcu, sierpniu, grudniu 2020 r. oraz 
w lutym 2021 r. Opublikowanie wyników 
miało nastąpić po sześciu miesiącach od ich 
zakończenia. W związku z tym tylko dwa 
ze wspomnianych chińskich badań klinicz-
nych mogły być zakończone do 13 marca 
2020 r., kiedy Prezes URPL przyjął zmianę 
wnioskowaną przez podmiot odpowiedzial-
ny. Wyników żadnego z badań nie opubli-
kowano jednak do dnia przyjęcia wniosku.

Kontroler NIK zwrócił się w trybie 
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f) ustawy o NIK 
do  dyrektorów utworzonych wiosną 
2020 r. 21 szpitali jednoimiennych o po-
danie informacji na temat wykorzystania 
produktu leczniczego Arechin w lecze-
niu pacjentów z COVID-19. Przekazało 
je 13 z tych szpitali. W kwietniu 2020 r. od-
setek pacjentów, którym podano preparat, 
w stosunku do liczby wszystkich pacjen-
tów z COVID-19 leczonych w tych szpi-
talach wzrósł do poziomu 47,16%, pod-
czas gdy w marcu 2020 r. wynosił 27,02%. 
W maju i czerwcu 2020 r. wyniósł odpo-
wiednio 31,29% i 32,60%. W kolejnych 
miesiącach 2020 r. zmniejszył się i wy-
niósł: 18,10% w lipcu, 16,73% w sierpniu 
oraz 8,09% we wrześniu. Trzy szpitale 
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poinformowały o łącznie siedmiu przypad-
kach niepożądanego działania produktu 
leczniczego (NDPL) po podaniu pacjen-
tom z COVID-19 leku Arechin, w tym 
o wystąpieniu zaburzeń pracy serca u czte-
rech z nich. W okresie objętym kontrolą, 
w tych szpitalach zmarło 276 pacjentów 
z COVID-19, których leczono Arechinem. 
Kierownictwo szpitali uznało, że w przy-
padku dwóch pacjentów przyczyną ich 
śmierci mogło być podanie leku Arechin.

Prezes URPL nie podjął z urzędu działań 
zmierzających do zmiany charakterystyki 
produktu leczniczego leku Arechin (wy-
cofania wskazania terapeutycznego), gdy 
w październiku 2020 r. opublikowano wy-
niki badań RECOVERY6 i SOLIDARITY, 
które wykazały, że prowadzenie leczenia 
COVID-19 za pomocą chlorochiny nie 
zmniejsza śmiertelności, nie skraca okresu 
hospitalizacji, ani nie zapobiega konieczno-
ści rozpoczęcia wentylacji mechanicznej 
w porównaniu z leczeniem standardowym. 
Ostatecznie, 21 października 2020 r., pod-
miot odpowiedzialny przesłał do URPL 
wniosek o wykreślenie z dokumenta-
cji dotyczącej wprowadzenia do obrotu 
produktu leczniczego Arechin wskazania 
terapeutycznego: „Leczenie wspomagają-
ce w zakażeniach koronawirusami typu 
beta, takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV 
i SARS-CoV-2 w warunkach szpitalnych”.

Zakres i założenia 
kontroli planowej
W 2021 r. Najwyższa Izba Kontroli, wyko-
rzystując ustalenia wspomnianej kontroli 

6 Wstępne wyniki badania RECOVERY opublikowano na początku czerwca 2020 r.
7 P/21/104.

doraźnej, przeprowadziła kontrolę „Reje-
stracja i zmiany porejestracyjne produktów 
leczniczych”7. Objęto nią lata 2019–2021 
(do 30 czerwca). 

Skoncentrowano się na dopuszczaniu 
do obrotu i nadzorze nad bezpieczeństwem 
produktów leczniczych wprowadzanych 
do obrotu w procedurze narodowej, gdyż 
w przeciwieństwie do procedur europej-
skich, za dopuszczenie produktu leczni-
czego na rynek polski oraz nadzór nad jego 
wytwarzaniem i obrotem odpowiadają bez-
pośrednio tylko polskie organy – Prezes 
URPL i GIF. Ponadto w URPL skontro-
lowano procedowanie zmian porejestra-
cyjnych polegających na dodaniu nowych 
wskazań terapeutycznych dla produktów 
leczniczych. Ponieważ, organy państwa 
wykonują swoje ustawowe zadania dzięki 
pracy zatrudnionych w nich urzędników, 
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła więc, 
czy Prezes URPL i GIF zapewnili warunki 
organizacyjne umożliwiające prawidłową 
realizację tych zadań.

Przewlekłość procesu rejestracji 
i dokonywania zmian porejestracyjnych

W okresie objętym kontrolą do URPL 
wpłynęło 2009 wniosków o rejestrację pro-
duktów leczniczych, w tym 339 w proce-
durze narodowej. Pozytywnie rozpatrzono 
1437, a negatywnie 12 wniosków. W tym 
samym czasie do URPL wpłynęły wnioski 
zawierające łącznie 83 448 zmian poreje-
stracyjnych, w tym 36 614 zmian w proce-
durze narodowej. Pozytywnie rozpatrzono 
77 266, a negatywnie 1698 zmian. 
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Większość postępowań w sprawie do-
puszczenia do obrotu produktów leczni-
czych odbywało się z przekroczeniem ter-
minów określonych w art. 18 ust. 1 ustawy 
– Prawo farmaceutyczne.

Zgodnie z przywołanym przepisem 
postępowanie w sprawie dopuszczenia 
do obrotu produktu leczniczego powin-
no zakończyć się nie później niż w ciągu 
210 dni, z zastrzeżeniem dla procedur eu-
ropejskich (procedura zdecentralizowana 
– 210 dni, procedura wzajemnego uznania 
– 90 dni)8.

Spośród 279 decyzji o dopuszczeniu 
do obrotu produktów leczniczych w pro-
cedurze narodowej9, wydanych w latach 
2019–2021 (I połowa), w ustawowym 
terminie zakończono jedynie 23 postę-
powania (tj. 8,24% tych postępowań), 
a pozostałe 256 postępowań zakończono 
z opóźnieniem wynoszącym od czterech 
do 1021 dni10 w stosunku do terminu usta-
wowego11. Z poddanych szczegółowej kon-
troli postępowań o dopuszczenie do obro-
tu produktów leczniczych zakończonych 
wydaniem 34 decyzji, w ustawowym ter-
minie zakończono procedurę dotyczącą 
siedmiu, tj. 20,58% z nich. Co do pozo-
stałych 27 decyzji, opóźnienia wynio-
sły: do 100 dni – w przypadku sześciu; 
od 100 do 200 dni – jeśli chodzi o cztery; 

8 Bieg terminu postępowania o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego liczy się od dnia, w którym zło-
żono kompletny wniosek wraz z wymaganą dokumentacją (art. 18 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne).

9 Po odliczeniu dwóch decyzji wydanych w II instancji – terminy ich wydania zależały od postępowań w II instancji. 
10 Z opóźnieniem wynoszącym od 4 do 100 dni – wydano 28 decyzji, pozostałe 228 decyzji z opóźnieniem wy-

noszącym więcej niż 100 dni.
11 Po odliczeniu dni objętych zawieszeniem biegu terminu postępowania.
12 Trzy decyzje.
13 Maksymalnie 180 dni.
14 Po odliczeniu przerwy na przekazanie uzupełnień (tzw. clock stop). 
15 Milukante, Montelukastum nautricum, tabletki do rozgryzania i żucia, 5 mg, 10 mg.

od 200 do 300 dni – w przypadku siedmiu 
decyzji; od 300 do 400 dni – w przypadku 
czterech; powyżej 400 dni – jeśli chodzi 
o sześć decyzji, w tym największe opóź-
nienie – 496 dni12.

Wnioski o zmiany porejestracyjne Urząd 
rozpatrywał z uchybieniem terminów wy-
nikających z rozporządzenia 1234/200813. 
Z opóźnieniem rozpatrzono 15 wniosków 
o zmianę porejestracyjną typu II C.I.6. z 33 
(45,45%) wniosków rozpatrzonych pozy-
tywnie w latach 2019–2021 (I połowa) w ra-
mach procedury narodowej. Wyniosło ono 
od trzech do 289 dni14. 

W przypadku 16 decyzji pozytywnych, 
z 76 dotyczących zmiany porejestracyjnej 
typu II C.I.6 w procedurach europejskich, 
Polska występowała jako państwo refe-
rencyjne, czyli czas trwania procedury 
zależał od sprawności działania URPL. 
Jedną z nich wydano z uchybieniem ter-
minu określonego w art. 10 ust. 2 rozpo-
rządzenia 1234/2008. Opóźnienie wy-
niosło 555 dni15.

W ramach szczegółowej kontroli do-
kumentacji dziesięciu pozytywnie roz-
patrzonych zmian porejestracyjnych typu 
II C.I.6. w procedurze narodowej sześć 
wniosków (60%) rozpatrzono z przekro-
czeniem terminu 180 dni, wynikającego 
z art. 13c przywołanego rozporządzenia. 
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Przekroczenie terminu wyniosło w bada-
nej próbie od czterech do 127 dni.

Problemy kadrowe URPL

Wskazane opóźnienia wynikały przede 
wszystkim z problemów kadrowych czte-
rech departamentów URPL, do których 
zadań należała m.in. obsługa tych wnio-
sków, czyli Departamentu Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych (DRL), Departamen-
tu Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji 
Produktów Leczniczych (DZL), Departa-
mentu Oceny Dokumentacji Produktów 
Leczniczych (DOL) oraz Departamentu 
Monitorowania Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych (DML). 

Średnie zatrudnienie w wymienio-
nych wyżej departamentach wyniosło 
w latach 2019, 2020, 2021 (I połowa), 
odpowiednio16: DRL – 27,25; 25,5; 27; 
DZL – 69,47; 69,07; 68,13; DOL – 62,34; 
64,59; 60,65; DML – 28,41; 28,31; 30,75. 
We wspomnianych czterech departamen-
tach na 1 stycznia 2019 r. było łącznie pięć 
wakatów, a według stanu na 30 czerwca 
2021 r. liczba ta zwiększyła się już do 10. 
Najwięcej wakatów było w DOL, czyli 
w departamencie kluczowym w procesie 
oceny merytorycznej dokumentacji skła-
danej przez podmioty odpowiedzialne 
w ramach procedury rejestracji i zmian 

16 W etatach przeliczeniowych.
17 Liczby te dotyczą nowych zmian wpływających do DZL i nie uwzględniają uzupełnień składanych przez pod-

mioty odpowiedzialne w trakcie procedury zmian porejestracyjnych. Na jednego pracownika DZL przypadało 
w ciągu miesiąca od 200 do 300 trwających postępowań.

18 Oceny cząstkowe opracowywane są każdorazowo po dokonaniu oceny merytorycznej dokumentacji przesyła-
nej do URPL przez podmiot odpowiedzialny, jako uzupełnienie dokumentacji lub złożenie wyjaśnień w trakcie 
procedury dopuszczania produktów leczniczych do obrotu lub zmian porejestracyjnych produktów leczniczych.

19 W wypadku DML, liczbę spraw podzielono na liczbę etatów. Liczba spraw realizowanych przez poszczegól-
ne wydziały DML różni się w zależności od specyfiki ich działania. W Wydziale Pojedynczych Przypadków 
Działań Niepożądanych w 2019 r. na jednego pracownika przypadało średnio 776 spraw.

porejestracyjnych produktów leczni-
czych. Zatrudnieni w DOL pracownicy 
to osoby, od których wymagana była wie-
dza ekspercka z zakresu farmacji, medy-
cyny lub dziedzin pokrewnych, poparta 
odpowiednim doświadczeniem zawodo-
wym. W latach 2019, 2020, 2021 (I poło-
wa), w poszczególnych departamentach 
na jednego pracownika przypadało rocz-
nie: w DRL odpowiednio – 124, 117, 102 
spraw; DZL – 1183, 1256, 541 spraw17; 
DOL – 141 (oraz 383 oceny cząstkowe18), 
119 (oraz 389 ocen cząstkowych), 81 spraw 
(oraz 246 ocen cząstkowych); DML – 522, 
464, 367 spraw19.

Średnie wynagrodzenie brutto w Urzę-
dzie, w 2019 r., 2020 r. i 2021 r. (I połowa) 
wyniosło odpowiednio 4690 zł, 6091 zł, 
5430 zł. Najwyższe średnie wynagrodzenie 
brutto otrzymywano w DOL i wyniosło 
w kolejnych latach odpowiednio 5031 zł, 
6360 zł, 5756 zł. Najniższe było natomiast 
w DRL i wyniosło odpowiednio 4458 zł, 
5626 zł, 5036 zł. W latach 2019–2021 
(I połowa) ze wspomnianych departa-
mentów odeszło łącznie 53 pracowni-
ków, z czego 30 (56,60%) osób złożyło 
wypowiedzenia.

W latach 2019 – 2021 (I połowa) ogło-
szono 111 naborów do pracy we wskaza-
nych departamentach. W wypadku 38 
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naborów (34,23%) nie udało się zatrud-
nić nowych pracowników. Do dziewięciu 
z nich nie zgłosił się żaden kandydat. 

Główną przyczyną rezygnacji pra-
cowników z pracy w URPL oraz niskiej 
efektywności naborów w tym Urzędzie 
była wysokość oferowanych wynagrodzeń. 
Dla osób, które zdecydowały się odejść 
z URPL poczucie stabilizacji jaką może 
dawać praca w urzędzie administracji 
państwowej okazało się niewystarczają-
ce. Nowo zatrudniane osoby pracowały 
w URPL średnio około dwóch lat, po czym 
wielu z nich otrzymywało pracę w firmach 
farmaceutycznych oferujących im o wiele 
wyższe zarobki. W ten sposób URPL stał 
się miejscem, gdzie pracownicy zdoby-
wali doświadczenie zawodowe, z którego 
następnie mogły korzystać firmy farma-
ceutyczne.

Na podkreślenie zasługuje, że działal-
ność URPL generuje dochody dla bu-
dżetu państwa. Dochody uzyskiwane 
z tytułu opłat za złożenie wniosków o re-
jestrację produktów leczniczych wy-
niosły w latach 2019–2021 (I połowa) 
62 112,6 tys. zł, a wydatki z tym zwią-
zane 9014,6 tys. zł20. Dochody z opłat 
za złożenie wniosków o dokonanie zmian 
w dokumentacji dotyczącej wprowadza-
nia do obrotu produktu leczniczego wy-
niosły w tym okresie 238 842,3 tys. zł, 
a wydatki 27 877,8 tys. zł21. Tym bar-
dziej dziwi, że mimo sygnalizowania 
przez kierownictwo URPL Ministrowi 
Zdrowia, iż na skutek trudnej sytuacji ka-
drowej Urzędu – spowodowanej niskimi 

20 Łącznie z kosztami osobowymi. Po zaokrągleniu do tys. zł.
21 J.w.

zarobkami oferowanymi pracownikom 
– istnieje realne zagrożenie dla wykonywa-
nia ustawowych zadań, Minister nie podjął 
działań, które pozwoliłyby je zminimali-
zować lub wyeliminować. Przypomnijmy, 
że dotyczy to urzędu odpowiedzialnego 
za bezpieczeństwo lekowe obywateli.

Zobowiązania porejestracyjne 
– działanie poza procedurą

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceni-
ła stosowanie przez URPL praktyki przyj-
mowania, w trakcie procedury rejestracji 
produktów leczniczych, tzw. zobowiązań 
porejestracyjnych. Miały one formę infor-
macyjną i stanowiły pisemne zobowiązanie 
do dokonania określonych czynności po do-
puszczeniu produktu leczniczego do obro-
tu. Po ich złożeniu przez podmiot odpowie-
dzialny, Prezes URPL wydawał bezwarun-
kowe decyzje o dopuszczeniu produktów 
leczniczych do obrotu. W ocenie NIK dzia-
łanie Urzędu wykraczało poza określoną 
w przepisach prawa procedurę. W okresie 
objętym kontrolą, złożenie tzw. zobowią-
zań porejestracyjnych poprzedziło wydanie 
114 z 281, czyli 40,57% decyzji z o dopusz-
czeniu do obrotu produktów leczniczych 
w procedurze narodowej. URPL nie mo-
nitorował stanu ich realizacji. Po złożeniu 
tzw. zobowiązań porejestracyjnych Prezes 
URPL bezwarunkowo dopuścił do obro-
tu Indywidualny Zestaw Autostrzykawek 
przeciwko Bojowym Środkom Trującym 
IZAS-05, pomimo, że wytwórca substan-
cji czynnej nie spełniał wymogów Dobrej 
Praktyki Wytwarzania. Niewypełnienie 
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zobowiązania do natychmiastowej zmiany 
dostawcy substancji czynnej oraz innych 
tzw. zobowiązań porejstracyjnych miało 
stać się22 przyczyną zawieszenia pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu tego produktu 
leczniczego dopiero po upływie ponad pół-
tora roku od jego wydania.

Brak nadzoru 
nad pozwoleniami warunkowymi

URPL nie zapewnił również właściwego 
nadzoru nad spełnieniem dodatkowych 
warunków określonych w decyzjach o do-
puszczeniu do obrotu produktów lecz-
niczych wydanych na podstawie art. 23c 
ustawy – Prawo farmaceutyczne. W latach 
2019–2021 (I połowa), Prezes URPL wydał 
140 pozwoleń z zastrzeżeniem dodatko-
wych warunków na podstawie art. 23c 
tej ustawy. Do 21 września 2021 r. wa-
runki określone przez Urząd nie zostały 
spełnione w 63 przypadkach23.

Problemy w opracowaniu 
raportów oceniających

Każdorazowe uzupełnienie24 przez pod-
miot odpowiedzialny dokumentacji na eta-
pie oceny merytorycznej skutkowało ko-
niecznością dokonania jej przez eksperta 
z DOL25 i sporządzenia raportu oceniające-
go cząstkowego, a po wyjaśnieniu wszyst-
kich wątpliwości, raportu oceniającego 
końcowego. Stwierdzono, że podmioty 
odpowiedzialne uzupełniały dokumentację 

22 Taką informację URPL przekazał kontrolerowi NIK.
23 Jeden podmiot odpowiedzialny był w trakcie wypełniania części warunków, część wypełnił, w niektórych 

przypadkach nie upłynął czas wyznaczony na ich wypełnienie.
24 Na wezwanie URPL.
25 Lub eksperta zewnętrznego, jeżeli kierownictwo URPL podjęło taką decyzję. 

wielokrotnie, nawet czternaście razy w ra-
mach jednego postępowania rejestracyj-
nego produktu leczniczego, które w skraj-
nym przypadku trwało ponad sześć lat. 
Przez cały ten okres ekspert oceniający mu-
siał każdorazowo wracać do wcześniejszej 
dokumentacji złożonej w tej sprawie, będąc 
już w trakcie oceny wielu dokumentów 
dotyczących rejestracji innych produktów 
leczniczych. Zaburzało to tok postępowa-
nia i było przyczyną opóźnień w opraco-
wywaniu cząstkowych raportów ocenia-
jących. W końcowych raportach eksperci 
nie zawsze uwzględniali tzw. zobowiązania 
porejestracyjne składane przez podmioty 
odpowiedzialne w trakcie procedury re-
jestracyjnej, co świadczy o braku jednoli-
tości opracowywania dokumentów, które 
powinny zawierać wszystkie informacje 
istotne dla danego postępowania. Część 
końcowych raportów oceniających wraz 
z uzasadnieniem oraz streszczeniem nie 
została opublikowana, co było niezgodne 
z art. 8 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne. Pozostałe nie zostały opublikowa-
ne na stronie internetowej URPL i stronie 
podmiotowej BIP URPL; było to niezgodne 
z wymienionymi przepisami. Urząd wie-
lokrotnie wyrażał zgodę na przesunięcie 
terminów na uzupełnienie dokumentacji 
przez podmioty odpowiedzialne, co wy-
dłużało postępowania rejestracyjne, a po-
nadto nie podawał podstawy prawnej ta-
kiej decyzji.
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Nieprawidłowe nałożenie obowiązku  
przekazywania raportów okresowych

Prezes Urzędu w nieprawidłowy sposób 
nałożył obowiązek przekazywania rapor-
tów okresowych o bezpieczeństwie sto-
sowania produktu leczniczego Allefin. 
Podczas rozpatrywania w URPL wnio-
sku o dopuszczenie go do obrotu ekspert 
stwierdził, że „ze względu na ograniczenie 
złożonej dokumentacji istnieją wątpliwo-
ści związane ze skutecznością produktu”. 
Prezes URPL wydał jednak bezwarun-
kową decyzję o dopuszczeniu do obrotu 
na podstawie art. 36k pkt 2 ustawy – Prawo 
farmaceutyczne, co w ocenie Najwyższej 
Izby Kontroli było niewłaściwe26. Skoro 
ekspert, na etapie oceny merytorycznej 
dokumentacji rejestracyjnej, miał wątpli-
wości związane ze skutecznością produktu, 
zasadne było zastosowanie art. 23c ustawy, 
czyli wydanie pozwolenia warunkowe-
go do czasu przedstawienia pierwszego 
raportu okresowego o bezpieczeństwie 
stosowania i dokonania jego oceny przez 
eksperta Urzędu.

Opóźniona reakcja na zgłoszenia 
o działaniach niepożądanych

W sprawie produktów leczniczych, któ-
rych dokumentację rejestracyjną i doty-
czącą zmian porejestracyjnych poddano 
szczegółowej kontroli, w latach 2019–2021 
(I połowa) wpłynęło do URPL ogółem 
99 zgłoszeń o Niepożądanych Działaniach 
Produktu Leczniczego. Jedynie w przypad-
ku dziesięciu z nich, termin od ich wpływu 

26 Stanowi on bowiem podstawę żądania przekazania raportu, po powzięciu informacji o wątpliwościach, 
co do bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, wynikających z danych zgromadzonych w ramach 
nadzoru lub z powodu braku raportów odnoszących się do danej substancji czynnej po wydaniu pozwolenia.

do podjęcia działań przez pracowników 
URPL można liczyć w dniach, tj. od trzech 
do 14 dni. W pozostałych czas ten wyniósł 
od jednego miesiąca do ponad czternastu 
miesięcy. Jedynie 19 z 99 zgłoszeń NDPL 
wprowadzono do bazy Eudra Vigilance 
(baza EV), w tym w sześciu przypad-
kach od oceny zgłoszenia do wprowadze-
nia do bazy EV upłynęło kilka miesięcy. 
Obowiązek przekazywania takich zgłoszeń 
w formie elektronicznej do Europejskiej 
Agencji Leków (EMA) wynika z art. 36i 
ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Problemy w nadzorze GIF 
nad badaniami jakości leków

Podmiot odpowiedzialny, przestrzega-
jąc przepisów art. 119a ust. 2 ustawy 
– Prawo farmaceutyczne, powiadamia 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego 
o wprowadzeniu produktu leczniczego 
do obrotu w terminie 30 dni od tego zda-
rzenia. Z ustaleń kontroli NIK wynika, 
iż znaczna część podmiotów nie wywią-
zała się z tego obowiązku. I tak, w 2019 r. 
w 55 przypadkach (16,2%) czas, który 
upłynął pomiędzy datą wprowadzenia 
produktu leczniczego do obrotu, a datą 
powiadomienia o tym GIF przekraczał 
30 dni i wahał się od 31 do 1104 dni. 

W obecnym brzmieniu art. 119a usta-
wy – Prawo farmaceutyczne nie nakłada 
obowiązku podania daty wprowadzenia 
produktu leczniczego do obrotu. W przy-
padku, gdy podmiot odpowiedzialny w po-
wiadomieniu o pierwszym wprowadzeniu 
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do obrotu nie podawał tej daty, GIF za-
kładał, że przestrzega on przepisów usta-
wowych i w terminie 30 dni o tym fakcie 
powiadamia Głównego Inspektora Far-
maceutycznego. 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwa-
gę, że przyjęte założenie może okazać się 
w wielu wypadkach fałszywe, biorąc 
pod uwagę, iż zidentyfikowano podmio-
ty, które w powiadomieniu o pierwszym 
wprowadzeniu do obrotu produktu leczni-
czego naruszały ustawowy termin. Tym bar-
dziej może to dotyczyć podmiotów, które 
nie podają w powiadomieniu takiej daty. 

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 119a  
ust. 2a ustawy – Prawo farmaceutyczne, 
jedyną sankcją za niepowiadomienie GIF 
o wprowadzeniu produktu leczniczego do 
obrotu w ustawowym terminie jest wyda-
nie decyzji o wycofaniu go z rynku. Może 
być ona dotkliwa dla podmiotu odpowie-
dzialnego, ale w praktyce nie była stoso-
wana. GIF w ogóle nie korzystał z upraw-
nienia do nakładania kary, jaką daje ust. 2a 
ustawy. Jednocześnie odsetek podmiotów, 
które nie respektowały ustawowego obo-
wiązku był znaczący, a skala naruszenia 
terminu bardzo zróżnicowana. 

GIF nie zawsze wywiązywał się z obo-
wiązku niezwłocznego kierowania zareje-
strowanego produktu leczniczego do badań 
jakościowych, wynikającego z art. 119a 
ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne. 
Nie wprowadzono także procedury mo-
nitorowania realizacji decyzji GIF, podej-
mowanych na podstawie art. 119a ust. 1 
ustawy o skierowaniu produktów leczni-
czych do badań jakościowych. 

Opóźnienia w realizacji procedur okre-
ślonych w art. 119a ustawy mogą stanowić 
zagrożenie dla pacjentów. Sytuacja, gdy 

badanie jakościowe produktu leczniczego 
dopuszczanego po raz pierwszy do obrotu 
na terenie Polski odbywa się wiele mie-
sięcy czy nawet lat od jego wprowadzenia 
na rynek powoduje, że wielu pacjentów 
skorzysta ze specyfiku zanim zostanie 
on przebadany przez niezależne od pro-
ducenta laboratorium. Istnieje ponadto 
ryzyko, że na rynku od dawna znajdują się 
produkty lecznicze, dla których w ogóle 
nie uruchomiono procedury badań jako-
ściowych na podstawie art. 119a ustawy.

Główny Inspektor Farmaceutyczny, 
pomimo że dysponował informacjami 
o wadach istniejących rozwiązań, do czasu 
kontroli NIK nie wprowadził zmian orga-
nizacyjnych ani nie doprowadził do zaini-
cjowania prac legislacyjnych dotyczących 
badań jakościowych produktów leczni-
czych dopuszczanych po raz pierwszy do 
obrotu na terenie Polski.

Wnioski NIK
Istotne ustalenia kontroli NIK stały się 
podstawą sformułowania wniosków pokon-
trolnych kierowanych do Prezesa URPL, 
Głównego Inspektora Farmaceutyczne-
go i Ministra Zdrowia. Mają one na celu 
usprawnienie procesu rejestracji produk-
tów leczniczych oraz rozpatrywania wnio-
sków o zmiany porejestracyjne, a także 
wzmocnienie nadzoru nad badaniami ja-
kościowymi produktów leczniczych do-
puszczanych po raz pierwszy do obrotu 
na terenie Polski.

Pod adresem Prezesa URPL wnioskowa-
no o korzystanie z uprawnienia pozostawie-
nia wniosków bez rozpoznania w wypadku 
uchybienia terminów na ich uzupełnienie, 
a tym samym wyeliminowanie prakty-
ki wielokrotnego udzielania prolongaty 
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terminu na uzupełnienia dokumentacji 
lub złożenie wyjaśnień. Zwrócono uwagę 
na potrzebę wskazywania na możliwość 
skorzystania przez podmiot odpowiedzial-
ny z art. 98 k.p.a. w przypadkach braku 
możliwości dotrzymania wyznaczanych 
przez Urząd terminów na dokonanie czyn-
ności. Za celowe uznano także podjęcie 
skutecznych działań służących osiągnięciu 
stabilizacji kadrowej Urzędu, a także zanie-
chanie praktyki przyjmowania zobowiązań 
porejestracyjnych w formie informacyjnej. 
Wnioski NIK dotyczyły także zapewnienia 
skutecznego nadzoru nad wypełnianiem 
przez podmioty odpowiedzialne warun-
ków określonych w decyzjach dopusz-
czających do obrotu produkty lecznicze, 
wydanych na podstawie art. 23c ustawy 
– Prawo farmaceutyczne. 

Do Głównego Inspektora Farmaceutycz-
nego zwrócono się o pilne podjęcie działań, 
we współpracy z URPL i Narodowym In-
stytutem Leków, w celu zidentyfikowa-
nia produktów leczniczych, które mimo 
wprowadzenia do obrotu nie zostały skie-
rowane do badań jakościowych oraz wy-
danie decyzji o wycofaniu ich z obrotu lub 
doprowadzenie do bezzwłocznego wyko-
nania tych badań.

Biorąc pod uwagę, że wpływ na stwier-
dzone nieprawidłowości, szczególnie 
w przypadku URPL, miały problemy 

związane z fluktuacją kadr i brakiem odpo-
wiednich kandydatów do pracy, w ocenie 
NIK Minister Zdrowia powinien zapewnić 
warunki umożliwiające rozwiązanie tych 
problemów URPL.

Bardzo ważny jest wniosek de lege fe-
renda skierowany do Ministra Zdrowia 
o podjęcie działań legislacyjnych zmie-
rzających do nowelizacji art. 119a ustawy 
– Prawo farmaceutyczne. Zdaniem Izby, 
powinien w nim zostać nałożony obo-
wiązek powiadomienia o dacie wprowa-
dzenia produktu leczniczego do obrotu. 
Natomiast sankcje zawarte w art. 119a 
ust. 2a, nakładane za niepowiadomienie 
GIF w ustawowym terminie, winny być 
zróżnicowane w zależności od skali na-
ruszenia obowiązków informacyjnych. 
Niezbędne jest także wskazanie terminu 
na przekazanie próbki produktu lecznicze-
go do badań jakościowych oraz określenie 
terminu ich wykonania, liczonego od dnia 
otrzymania próbki wraz z dokumentacją 
i niezbędnymi materiałami.

DANUTA NOSAL
doradca ekonomiczny,
PIOTR WASILEWSKI
doradca ekonomiczny,
Departament Zdrowia NIK

Słowa kluczowe: Arechin, wprowadzanie produktów leczniczych do obrotu, zmiany 
porejestracyjne, bezpieczeństwo lekowe pacjentów, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
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ABSTRACT
Inefficient Supervision of Medicines – Certification, Changes Following Registration 
and Sales Volume Control 
In 2021, the Supreme Audit Office, taking into account the findings of a previous ad 
hoc audit, conducted the audit dedicated to registration of medicinal products and 
changes introduced following registration. The audit covered the years 2019–2021 
(by 30 June) and focused on admitting to the market, as well as the safety of medi-
cinal products admitted to the marked within the national procedure. Unlike in the 
European procedures, only Polish bodies – the President of the Office for Registration 
of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Product (URPL) and the Chief 
Pharmaceutical Inspectorate (GIF) – are responsible for admitting medicinal products 
to the market and for supervision of their production. Moreover, the audit examined 
the changes introduced after registration, consisting in adding new therapeutical in-
dications for medicinal products. Since the state bodies perform their statutory tasks 
via the officials they employ, the Supreme Audit Office has examined whether the 
President of the URPL and the GIF provided appropriate organisational conditions 
to fulfil these tasks. 

Danuta Nosal, Economic Advisor, Piotr Wasilewski, Economic Advisor, Department 
of Health, NIK

Key words: admitting medicinal products to the market, medicine, patients safety, President 
of the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Product, 
President of the URPL, medicines quality tests 



kontrola i audyt  

P O Z O S T A Ł E  K O N T R O L E  N I K

128 KONTROLA PAŃSTWOWA

Infrastruktura gazowa

Izba zbadała stan realizacji inwe-
stycji infrastrukturalnych zwią-
zanych z gazem ziemnym, które 
mają zapewnić bezpieczeństwo 
jego dostaw do Polski po roku 
2022. Głównym źródłem zaopa-
trzenia w ten surowiec jest im-
port, który w latach 2018–2020 
stanowił ok. 80% całego zapo-
trzebowania. Polska stopniowo 
ograniczała uzależnienie od do-
staw gazu z kierunku wschod-
niego, na rzecz dostaw gazu skro-
plonego oraz handlu wewnątrz-
wspólnotowego. Trwają prace 
nad trzema gazociągami: Baltic 
Pipe, który połączy norweskie 
złoża z Polską, Polska – Litwa 
oraz Polska – Słowacja. Kontro-
lą objęto trzy podmioty: opera-
tora Gazociągów Przesyłowych 
Gaz-System SA, Pełnomocni-
ka Rządu do spraw Strategicz-
nej Infrastruktury Energetycznej 
oraz Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska. Badanie dotyczyło lat 
2018–2021 (do września).

Sport akademicki

Przedmiotem analizy NIK był 
stan realizacji wszystkich pro-
gramów i zadań związanych 
z rozwojem sportu akademic-
kiego w wybranych latach okre-
su 2017–2021 r. Efektem pro-
gramów było objęcie wsparciem 

ogółem 256,9 tys. studentów. 
Skontrolowano Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu, Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, pięć uczelni 
publicznych, Akademicki Zwią-
zek Sportowy oraz jego dwie or-
ganizacje środowiskowe, pięć 
klubów sportowych AZS.

Ubezpieczenia 
społeczne rolników

W 1991 r. Fundusz Ubezpiecze-
nia Społecznego Rolników za-
stąpiono pięcioma funduszami, 
a do ich obsługi powołano Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego. Kontrola NIK objęła 
Fundusz Składkowy Ubezpie-
czenia Społecznego Rolników 
i 14 podmiotów realizujących 
projekty dofinansowane z jego 
środków. Badany okres dotyczył 
lat 2017–2020.

Ścieki komunalne

NIK sprawdziła, czy admini-
stracja publiczna na poziomie 
krajowym zapewniła prawi-
dłowe planowanie i monitoro-
wanie zadań z zakresu gospo-
darowania ściekami, oceniono 
też wdrożenie przepisów we-
wnętrznych i międzynarodo-
wych. Kontrolą objęto Minister-
stwo Infrastruktury, Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej 

PGW Wody Polskie, Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
oraz 16 funduszy wojewódz-
kich, 44 urzędy miast i gmin, 
44 przedsiębiorstwa wodocią-
gowo-kanalizacyjne. Badanie 
dotyczyło okresu od 1 stycznia 
2018 r. do 30 września 2020 r.

Posiłek w szkole 
i w domu

Najwyższa Izba Kontroli zba-
dała realizację programu Posi-
łek w szkole i w domu, którego 
wdrożenie zaplanowano na lata 
2019–2023. Ma zasięg ogólnopol-
ski, ogromną skalę finansowania, 
ale występuje także ryzyko ogra-
niczonego dostępu do świadczeń 
z powodu epidemii COVID-19. 
Kontrolą objęto okres od 1 stycz-
nia 2019 r. do 25 października 
2021 r. i sprawdzono ogółem 
32 jednostki: ówczesne Minister-
stwo Edukacji Narodowej, Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej, cztery urzędy 
wojewódzkie, cztery kuratoria 
oświaty, 11 gmin oraz 11 jedno-
stek pomocy społecznej.

Grunty zabudowane 
na cele mieszkaniowe

1 stycznia 2019 r. prawo użytko-
wania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe 
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przekształciło się z mocy prawa 
we własność. Celem kontroli 
NIK, przeprowadzonej w 12 mia-
stach na prawach powiatu oraz 
Urzędzie m.st. Warszawy, było 
zbadanie skuteczności i zgod-
ności z prawem realizacji przez 
właściwe organy zadań związa-
nych z tą procedurą. Sprawdzono 
okres od początku 2019 r. do koń-
ca I połowy 2021 r. (z uwzględ-
nieniem wcześniejszych działań 
mających związek z realizacją za-
dań w tym obszarze).

Wody termalne

Kontrolę dotyczącą wykorzysta-
nia energii wód termalnych do 
wytwarzania ciepła NIK podję-
ła z własnej inicjatywy. Badanie 
objęło lata 2015–2021 (do dnia 
zakończenia czynności kontrol-
nych), przeprowadzono je w Mi-
nisterstwie Klimatu i Środo-
wiska, Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, Państwowym Insty-
tucie Geologicznym – Państwo-
wym Instytucie Badawczym, 
pięciu spółkach geotermicznych 
i trzech energetycznych. 

Przedsiębiorstwa 
społeczne

NIK zbadała efektywność po-
mocy udzielonej przez akre-
dytowane ośrodki wsparcia 
ekonomii społecznej (OWES). 
Kontrola, która dotyczyła lat 

2018–2020, objęła sześć urzę-
dów marszałkowskich, Ma-
zowiecką Jednostkę Wdra-
żania Programów Unijnych, 
11 OWES oraz 11 podmiotów 
ekonomii społecznej.

Spółki komunalne

Kontrola miała na celu dokona-
nie oceny wykonywania przez 
spółki komunalne powierzo-
nych zadań, prawidłowości go-
spodarowania i ochrony mienia, 
a także skuteczności sprawo-
wania nadzoru właścicielskiego 
nad tymi podmiotami. Badanie 
dotyczyło lat 2018–2020 i obję-
ło samorządy w Darłowie, Go-
leniowie, Słupsku, Starogardzie 
Gdańskim, Szczecinie, Tczewie 
oraz 12 spółek komunalnych 
z tych jednostek.

Rozwój 
obszarów wiejskich

Celem Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 jest poprawa kon-
kurencyjności rolnictwa, zrów-
noważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi obejmujące dzia-
łania dotyczące klimatu, a tak-
że zrównoważony rozwój tery-
torialny obszarów wiejskich. 
Izba oceniła realizację operacji 
dotyczących budowy lub mo-
dernizacji dróg lokalnych, a tak-
że wsparcia inwestycji związa-
nych z rozbudową targowisk lub 

obiektów budowlanych przezna-
czonych na promocję lokalnych 
produktów. Kontrolę, która ob-
jęła okres od 1 stycznia 2015 r. 
do 30 czerwca 2021 r., przepro-
wadzono w Centrali Agencji 
Rozwoju i Modernizacji Rolnic-
twa, Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego, 
Urzędzie Gminy w Kotuniu, 
Urzędzie Miejskim w Tłuszczu.

Opieka geriatryczna

Wzrost liczby Polaków w wie-
ku 65 lat i więcej prowadzi do 
zwiększenia popytu na świad-
czenia zdrowotne w placów-
kach stacjonarnej i ambulato-
ryjnej opieki zdrowotnej oraz 
w ramach systemu ratownictwa 
medycznego i w domach pomo-
cy społecznej. NIK sprawdzi-
ła, czy pacjentom zapewniono 
prawidłową i wystarczającą 
medyczną opiekę geriatrycz-
ną. Kontrolę przeprowadzono 
w Ministerstwie Zdrowia, Na-
rodowym Instytucie Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji, 
5 oddziałach wojewódzkich 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia, 12 podmiotach leczniczych 
(u świadczeniodawców). Bada-
nie objęło lata 2017–2021.

Przeszczepianie 
narządów

Izba zbadała, czy pacjentom 
zapewniono równy dostęp 
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do przeszczepów, przy zacho-
waniu odpowiednich procedur. 
Kontrolą objęto Ministerstwo 
Zdrowia, Centrum Organiza-
cyjno-Koordynacyjne do spraw 
Transplantacji „Poltransplant”, 
5 oddziałów wojewódzkich 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia, 5 podmiotów leczniczych, 
w których funkcjonują ośrodki 
transplantacyjne, 10 podmiotów 
leczniczych, gdzie nie dokonuje 
się przeszczepień narządów. Ba-
danie dotyczyło lat 2018–2021 
(I półrocze), z wykorzystaniem 
niezbędnych dowodów sporzą-
dzonych przed tym okresem.

Tereny zielone 
w miastach

Tereny zielone wpływają na ja-
kość życia i warunki zdrowotne 
zamieszkujących w miastach. 
NIK sprawdziła, czy jednostki 
samorządu terytorialnego pra-
widłowo i rzetelnie realizowały 
zadania dotyczące zachowania 
i powiększania tych terenów. 
Skoncentrowano się na doku-
mentach strategicznych i pla-
nistycznych oraz postępowa-
niach administracyjnych. Kon-
trolą objęto lata 2015–2020, 
sprawdzono 19 urzędów miast 
oraz dwa urzędy dzielnicy 
m.st. Warszawy odpowiedzial-
ne za zachowanie i zwiększenia 
terenów zielonych.

Ochrona 
zabytków techniki

Obiekty o funkcjach przemysło-
wych, zwane zabytkami techni-
ki, ze względu na posiadane war-
tości naukowe stanowią ważną 
grupę w rejestrze zabytków. 
Analiza NIK miała odpowie-
dzieć na pytanie, czy zapewnio-
no im właściwą ochronę, a po-
noszone na ten cel wydatki były 
adekwatne do potrzeb. Kontrolę 
przeprowadzono u wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, 
w sześciu gminach z tego regionu 
i w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego. Bada-
niem objęto okres 2018–2021.

Oświęcimski 
program rządowy

Izba sprawdziła czy zadania sfi-
nansowane w ramach „Oświę-
cimskiego strategicznego pro-
gramu rządowego – Etap V 
2016–2020” przyczyniły się 
do realizacji celu strategicznego, 
dotyczącego zapewnienia poko-
ju społecznego wokół byłego nie-
mieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-
-Birkenau. Skontrolowano Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Małopolski 
Urząd Wojewódzki, sześć jedno-
stek samorządu terytorialnego. 
Badaniem objęto lata 2016–2020.

Aparatura medyczna

Przesłanką podjęcia kontroli były 
wcześniejsze ustalenia NIK do-
tyczące zakupu i wykorzystania 
specjalistycznej aparatury me-
dycznej do udzielania świadczeń 
finansowanych ze środków pu-
blicznych. Badaniu poddano lata 
2017–2021 (do 26 października). 
Skontrolowano 17 podmiotów: 
15 prowadzonych w formie sa-
modzielnych publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej oraz dwa 
instytuty badawcze.

Młodzieżowe Ośrodki 
Wychowawcze

Do zadań Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych 
(MOW) należy eliminowanie 
przejawów niedostosowania 
społecznego oraz przygotowa-
nie wychowanków do samo-
dzielnego życia po opuszczeniu 
ośrodka, zgodnie z obowiązu-
jącymi normami społecznymi 
i prawnymi. Najwyższa Izba 
Kontroli sprawdziła, czy ośrod-
ki prawidłowo realizują zada-
nia opiekuńcze i wychowaw-
cze. Kontrolę, która objęła okres 
2018–2021 (do 31 marca), prze-
prowadzono w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki, 4 publicznych 
MOW oraz jednym starostwie 
powiatowym.
 (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w kwietniu i maju 2022 r., <www.nik.gov.pl>.
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DYSKUSJA O PRZYSZŁOŚCI EUROSAI

Nowy Plan strategiczny EUROSAI na lata 2024–2030 był głównym tematem spotkania, 
które odbyło się w Pradze 23˗24 maja. Gościli na nim szefowie europejskich instytucji 
kontrolnych, zaproszeni przez prezesa Najwyższego Urzędu Kontroli Czech Miloslava 
Kalę, a zarazem przewodniczącego Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Or-
ganów Kontroli (EUROSAI). Podczas spotkania, oprócz spraw bieżących, omówiono 
wspomniany dokument, opracowywany przez grupę projektową pod kierunkiem naj-
wyższego organu kontroli Izraela (przyszłego przewodniczącego EUROSAI, gospodarza 
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Szefowie NOK uczestniczący w spotkaniu z prezydentem Republiki Czeskiej Milošem Zemanem. 
W pobliżu siedzącego w środku gospodarza, drugi po lewej prezes NIK Marian Banaś.
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Kongresu w 2024 r.). NIK jest członkiem tej grupy, a także jednym z wiceprzewodni-
czących organizacji. Dyskusja miała na celu zapoznanie się z pomysłami prezesów do-
tyczącymi priorytetów Planu strategicznego. Wypracowane w stolicy Czech ustalenia 
i pomysły zostały następnie zaprezentowane członkom grupy projektowej na naradzie 
w Warszawie, która miała miejsce 29 czerwca.

W trakcie praskiego spotkania zorganizowano również wiele seminariów. Przedstawi-
ciele NIK uczestniczyli m.in. w warsztacie na temat zapobiegania i zwalczania korupcji, 
nowoczesnego prezentowania danych, procesu digitalizacji. 

Choć w Pradze skupiano się na Planie strategicznym, nie zabrakło rozmów dotyczą-
cych niezależności najwyższych organów kontroli, będącej naczelną zasadą towarzyszącą 
ich  działalności. Określiła ją w 1977 r. Deklaracja z Limy. Kolejna deklaracja, przyjęta 
w 2007 r. w Meksyku, bardziej szczegółowo zdefiniowała niezależność – wyodrębniono 
osiem jej filarów kluczowych dla kontroli finansów publicznych. Są to: status prawny; 
zasoby; kadry; działania; dostęp do informacji; sprawozdania z działalności kontrolnej; 
treść i terminy dokumentów pokontrolnych; skuteczne mechanizmy monitorowania. 
Zasady te wspierała ONZ, przyjmując dwie rezolucje w 2011 i 2014 r.

Oprócz dyskusji w szerszym gronie, prezes Marian Banaś uczestniczył także w spo-
tkaniach bilateralnych, w tym z szefami NOK Ukrainy, Estonii, Belgii, Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego, Wielkiej Brytanii oraz Czech. 

Jednym z najważniejszym wydarzeń w Pradze było spotkanie prezesów 24 europejskich 
NOK z prezydentem Republiki Czeskiej. Miloš Zeman powiedział, że darzy najwyższe 
organy kontroli szacunkiem, ponieważ odgrywają istotną rolę jako strażnicy publicznego 
pieniądza, działając na rzecz obywateli i państwa.

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli jest jedną z organizacji regio-
nalnych INTOSAI (organizacji o zasięgu globalnym), zrzeszającą obecnie 51 europejskich 
instytucji kontroli. Pośredniczy w wymianie informacji z zakresu kontroli państwowej, 
uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów kontroli i organizuje szkole-
nia dla kontrolerów.

PRZEDSTAWICIELE NOK JORDANII Z WIZYTĄ W NIK

Najwyższa Izba Kontroli gościła 12˗15 czerwca delegację naczelnego organu kontroli 
Jordanii, której przewodniczył wiceprezes Ibrahim Farhan Farhoud Almajali. Wizyta 
odbyła się w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału Biura Audytu Jordanii”. Goście 
z Bliskiego Wschodu odwiedzili centralę NIK i delegaturę we Wrocławiu. 

W Warszawie jordańskiej delegacji przybliżono m.in.: historię NIK, uprawnienia 
kontrolne Izby i jej strukturę organizacyjną, zasady planowania i prowadzenia kon-
troli, współpracę z Sejmem, wsparcie prawne w toku realizowanych zadań czy kon-
trolę wykonania budżetu państwa, jako najważniejszejszą przeprowadzaną corocz-
nie przez NIK. Przedstawiono także działalność wrocławskiej delegatury, w tym 
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jej główne zadania, rolę w strukturze organizacyjnej Izby, wyniki kontroli i szczegóły 
planowania procesu kontrolnego na tym poziomie. Goście poznali założenia i wyniki 
audytów przeprowadzonych przez wrocławską jednostkę na rzecz Banku Światowe-
go, dotyczących sprawozdań finansowych projektów ochrony przeciwpowodziowej 
w dorzeczach Odry i Wisły.

W SZTOKHOLMIE O DOBRYCH PRAKTYKACH POLSKI, SZWECJI I JORDANII

Prezes NIK Marian Banaś oraz prezes Biura Audytu Haszymidzkiego Królestwa Jorda-
nii Assem Haddad spotkali się na początku czerwca w Sztokholmie z audytor generalną 
szwedzkiego Urzędu Kontroli Państwowej Heleną Lindberg. Rozmawiano m.in. o obiek-
tywizmie w kontroli państwowej. Podejmowano tematy dotyczące niezależności najwyż-
szych organów kontroli (NOK) i gwarancji skutecznej kontroli wydatkowania środków 
publicznych. Szwedzki NOK przeszedł niedawno wiele zmian unowocześniających 
i usprawniających funkcjonowanie instytucji. Zmienił się także sposób zarządzania. 
Prezesi wymienili się dobrymi praktykami i wnioskami wyciągniętymi z procesów re-
formy w swoich urzędach. 

Marian Banaś oraz Assem Haddad odbyli także rozmowę z sekretarzem generalnym 
parlamentu Szwecji Ingvarem Mattsonem na temat sposobów skutecznego wdrażania 
zaleceń i wniosków pokontrolnych. Wszyscy byli zgodni, że efektywnie działające naj-
wyższe organy kontroli, niezależne od władzy wykonawczej, są gwarantem rzetelnej, 
bezstronnej kontroli gospodarowania środkami publicznymi.

Rozmowy w gmachu NIK, pierwszy z prawej wiceprezes NOK Jordanii Ibrahim Farhan Farhoud 
Almajali, pierwszy z lewej prezes NIK Marian Banaś.
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ZEBRANIE KOMITETU KONTAKTOWEGO W LUKSEMBURGU

Zwiększenie skuteczności działań Komitetu Kontaktowego, pandemia COVID-19, 
wdrażanie krajowych planów odbudowy oraz wojna w Ukrainie były głównymi tema-
tami rozmów szefów najwyższych organów kontroli (NOK) państw Unii Europejskiej 
(UE) i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), którzy spotkali się 3-4 maja 
w Luksemburgu. Polskiej delegacji przewodniczył prezes Najwyższej Izby Kontroli 
Marian Banaś.

W trakcie pierwszej części spotkania prezesi omawiali możliwości usprawnienia pracy 
Komitetu Kontaktowego, aby jeszcze szybciej i skuteczniej reagował na bieżące wyda-
rzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na kontrole prowadzone przez państwa człon-
kowskie. Uczestnicy sesji zapoznali się również z raportem NIK na temat mechanizmu 
SIRAM, którym została objęta Izba w związku z doświadczaniem znacznych trudności 
w prowadzeniu niezależnych kontroli wydatkowania środków publicznych.

W drugiej części zebrania gość specjalny, Céline Gauer z Komisji Europejskiej, kieru-
jąca Grupą zadaniową ds. odbudowy i zwiększania odporności („RECOVER”), poinfor-
mowała o postępie prac we wdrażaniu Instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania 
odporności oraz krajowych planów odbudowy. 

W Luksemburgu rozmawiano o wyzwaniach wynikających z pandemii COVID-19, 
ale również o wojnie w Ukrainie, a także konsekwencjach obu tych wydarzeń dla Unii 
Europejskiej. Na koniec zebrania Klaus-Heiner Lehne, przewodniczący Komitetu Kon-
taktowego i prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, przekazał funkcję José 
Tavaresowi, prezesowi Trybunału Obrachunkowego Portugalii, który będzie sprawował 
ją do zakończenia kolejnego zebrania planowanego na 2023 r.

Komitet Kontaktowy to niezależne zgromadzenie o charakterze apolitycznym. Zrzesza 
prezesów najwyższych organów kontroli państw członkowskich UE i ETO. Jego zadaniem 
jest m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kontroli funduszy Unii oraz innych 
kwestii związanych z Unią Europejską. Zapewnia wzajemne wsparcie, a także inicjuje 
i koordynuje wspólne działania NOK na obszarze UE.

SPOTKANIE PREZESÓW NOK GRUPY WYSZEHRADZKIEJ V4+2

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wziął udział w spotkaniu prezesów naj-
wyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii, zwanej grupą 
V4+2. Gospodarzem wydarzenia, które miało miejsce w połowie maja w Rajeckich Te-
plicach, był prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej Karol Mitrík. 

Spotkanie poświęcono trzem głównym tematom: nowym rozwiązaniom stosowanym 
w zarządzaniu najwyższymi organami kontroli (NOK), pandemii COVID-19 w kon-
trolach oraz strategicznemu planowaniu zadań kontrolnych. Pandemia i praca zdalna 
zmusiły NOK do wielu zmian w podejściu do kontroli.
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Przedstawiciele grupy zaprezentowali metody wykorzystywane w zarządzaniu kon-
trolami, najnowsze rozwiązania dotyczące cyfryzacji urzędów, systemy poprawiające 
jakość procesu kontrolnego oraz te służące zapewnianiu bezpieczeństwa pracownikom 
i monitorowaniu ich zdrowia.

Następnie omówiono kwestie związane z COVID-19. Jak pokazały kontrole, kraje 
grupy V4+2 nie były przygotowane na pandemię. Badania ujawniły podobne nieprawi-
dłowości: wysokie ceny maseczek, respiratorów i innych urządzeń, ograniczony dostęp 
do usług medycznych niezwiązanych z pandemią, braki w zaopatrzeniu szpitali i ośrod-
ków medycznych, mało skuteczną pracę zdalną administracji publicznej. 

Delegacja NIK zaprezentowała tematy kontroli przeprowadzonych w związku 
z COVID-19 oraz szczegóły Strategii Najwyższej Izby Kontroli na lata 2021–2024, która 
zakłada dalszą cyfryzację Izby oraz poprawę jakości kontroli. 

Dokument NIK wpisał się w trzeci temat rozmów, czyli planowanie strategiczne. Obec-
nie NOK usprawniają system planowania kontroli, zarówno roczny, jak i długoterminowy. 
Dynamicznie zmieniające się warunki zmuszają je do bezzwłocznego reagowania na wy-
darzenia przez zwiększanie liczby kontroli doraźnych i szybkie ich przeprowadzanie.
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Przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej V4+2, od lewej: prezes NOK Słowacji, prezes NIK, prezes 
NOK Austrii, wiceprezes NOK Słowenii, wiceprezes NOK Węgier i prezes NOK Czech.
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STUDIA POD PATRONATEM NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Najwyższa Izba Kontroli objęła patronatem kierunek studiów podyplomowych „Nadzór 
i kontrola w samorządzie terytorialnym”, wprowadzone do programu nauczania Wy-
działu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Porozumienie 
w tej sprawie podpisali pod koniec maja prezes NIK Marian Banaś i prof. dr hab. Karol 
Kiczka, dziekan Wydziału. 

Studia są adresowane m.in. do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST), 
związków komunalnych, biur obsługi rad gmin, powiatów, województw, a także osób 
pragnących uzupełnić wiedzę. 

– Porozumienie jest znakomitym przykładem poszukiwania współpracy pomiędzy 
uczelnią, władzami samorządowymi i naczelnym organem kontroli państwowej, jakim 
jest NIK. Mam nadzieję, że problem transparentnego nadzoru i kontroli zostanie upo-
wszechniony w akademickich programach nauczania, a za przykładem Wrocławia pójdą 
inne uczelnie, dając szanse nie tylko zainteresowanym studiami, ale i Najwyższej Izbie 
Kontroli budowania nowych, wykwalifikowanych kadr – powiedział Marian Banaś. 

Program studiów obejmuje dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym. Wśród za-
gadnień omawianych w trakcie zajęć znajdą się m.in. prawne podstawy systemu kontroli 
administracji publicznej w Polsce, nadzór nad JST, stanowienie aktów prawa miejsco-
wego czy zasady gospodarki finansowej.  (red.)
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Podpisanie dokumentów związanych z objęciem patronatu przez Izbę. Na pierwszym planie Marian Banaś, 
prezes NIK i prof. dr hab. Karol Kiczka, dziekan Wydziału. W głębi od lewej: prof. dr hab. Patrycja Zawadzka, 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Marzena Rajczewska, p.o. dyrektor 
Departamentu Strategii NIK; Marcin Kaliński, p.o. dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu oraz Jerzy Chrobak,  
zastępca naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie.
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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 2022 r. poz. 574, ze zm.).

„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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