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ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK: Wykorzystanie wiedzy eksperckiej  
w kontrolach NIK – biegły, specjalista i panel ekspertów   8

Podstawę do formułowania obiektywnych ocen kontrolowanej działalności dają tylko pełne 
ustalenia faktyczne, dokonane na podstawie prawidłowo przeprowadzonych dowodów, 
także z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej. Muszą być rzetelne, odnosić się do celów 
kontroli oraz racjonalne ekonomicznie. W artykule przedstawiono analizę regulacji 
prawnej odnoszącej się do sytuacji, w których ustawodawca dopuszcza albo nakazuje 
skorzystanie z wiedzy eksperckiej na każdym etapie postępowania kontrolnego. Najwięcej 
miejsca autorka poświęca biegłym i specjalistom. Zwraca uwagę na różnice w statusie, 
przyczyny wadliwości opinii, odnosi się też do pojawiających w praktyce problemów 
i wątpliwości związanych z ich udziałem w czynnościach kontrolnych.

MARCIN BIGOS: Niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia  
funkcji – formułowanie ocen przez Najwyższą Izbę Kontroli   29

Brak odpowiednich kompetencji może skutkować podejmowaniem decyzji, których efekty 
w trakcie kontroli prowadzonej przez NIK zostaną uznane za nieprawidłowości, a ich 
skala będzie uzasadniać zamieszczenie w wystąpieniu pokontrolnym oceny wskazującej 
na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez odpowiedzialne osoby. 
W literaturze poświęconej kontroli państwowej ten temat został dotychczas zaledwie 
zasygnalizowany. Artykuł stanowi komentarz do obowiązujących przepisów oraz próbę 
syntetycznego ujęcia przesłanek pozwalających sformułować taką ocenę. Zagadnieniem 
wartym uwagi jest kwestia zupełności obecnych rozwiązań. Przedstawiona analiza 
stanu prawnego oraz orzecznictwa dała autorowi podstawy do wyrażenia postulatu 
poszerzenia kręgu uprawnionych do złożenia zastrzeżeń o osoby uznane za niezasadnie 
zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje, nawet jeśli nie są kierownikami jednostki 
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kontrolowanej. Z tym zagadnieniem wiąże się kwestia zapobiegania ich powierzeniu. 
Artykuł przybliża również sposób, w jaki ustawodawca określa kompetencje niezbędne 
do objęcia wybranych stanowisk.

SŁAWOMIR CZARNOW: Skargi, wnioski i petycje a inne sygnały  
obywatelskie – próba szerszego spojrzenia   41

Wyrażone w art. 63 Konstytucji RP prawo do petycji, wniosków i skarg stanowi jedno 
z praw politycznych umożliwiających zainteresowanym oddziaływanie na władzę 
publiczną. Ma ono charakter powszechny, gdyż przysługuje wszelkim podmiotom 
prawa, z wyjątkiem instytucji publicznych. Przyjmuje się, że istotą skargi jest negatywna 
ocena działania podmiotów wykonujących zadania publiczne, z kolei petycje i wnioski 
dotyczą postulatów i propozycji, przy czym petycje powinny mieć bardziej kategoryczny 
i skonkretyzowany charakter. Obecnie władze publiczne otrzymują wiele różnorodnych 
sygnałów obywatelskich, są też one rozpatrywane w rozmaitych trybach. Postępowanie 
administracyjne w sprawie skarg i wniosków jest powoli wypierane przez inne procedury, 
często atrakcyjniejsze, jak petycja czy zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Instytucja skarg i wniosków – w celu zapewnienia optymalnego sposobu reagowania 
na zgłaszane potrzeby lub nieprawidłowości – wymaga odformalizowania i dostosowania 
do realiów. Okazją może być implementacja dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie 
ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE, tzw. sygnalistów.

USTALENIA KONTROLI NIK   65

TOMASZ SŁABOSZOWSKI, RAFAŁ MALCHAREK, MARIA MIESZALSKA:  
Opóźnienia w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej  
– zagrożenie bezpieczeństwa państwa   65

Do niedawna Polska była po Niemczech najbardziej uzależnionym od rosyjskich 
surowców energetycznych krajem Unii Europejskiej. Wojna w Ukrainie w pełni ukazała 
niebezpieczeństwo wynikające z tej sytuacji. Choć od wielu lat uważa się, że morska 
energetyka wiatrowa, której potencjał szacuje się na 28 GW, mogłaby w dużej mierze 
zastąpić źródła konwencjonalne, do tej pory nie powstała żadna turbina wiatrowa 
w obszarze naszych wód morskich. Najwyższa Izba Kontroli przyczyn tego stanu 
poszukiwała w trzech obszarach: rządowych strategiach i planach, procedurach 
administracyjnych i Planie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 
morskich. Od 14 czerwca do 24 września 2021 r. skontrolowano siedem podmiotów: 
Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Morski w Gdyni, Urząd 
Morski w Szczecinie i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. Artykuł 
przybliża wyniki kontroli.
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MAŁGORZATA MILANOWSKA, ROBERT SZWAGIEL: Opieka w domach  
dziecka – brak odpowiedniego wsparcia dla wychowanków   79

Najwyższa Izba Kontroli zbadała, jak domy dziecka wywiązują się z ustawowego obowiązku 
indywidualnej pracy wychowawczej z dziećmi, opartej na gruntownej analizie ich 
potrzeb rozwojowych. Sprawdzono 19 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
socjalizacyjnego i dwie typu specjalistyczno-terapeutycznego działające na terenie 
województw: lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko- 
-mazurskiego. Kontrola miała wykazać, czy proces udzielania pomocy został zorganizowany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podejmowane działania opiekuńczo-
wychowawcze stanowiły pomoc adekwatną do zdiagnozowanych potrzeb, a także 
jak radzono sobie w czasie pandemii COVID-19. Okazało się, że wychowankom nie 
zapewniono wystarczającego wsparcia, a skupiano się głównie na zapewnieniu im 
całodobowej opieki i wyżywienia.

ANNA RŻYSKO: Program „Senior+” – sposób na aktywizację osób  
starszych – atrakcyjny i niedofinansowany   87

Liczba osób w wieku powyżej 65 lat w Polsce wyniosła na koniec 2021 r. 8,5 mln 
i stanowiła 22,5% ogółu populacji. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, 
że do 2050 r. będzie ich o ponad 10% więcej. Ważne jest zatem, aby jak najdłużej aktywnie 
funkcjonowali w społeczeństwie, utrzymując odpowiednią jakość życia. Jedną z form 
wsparcia oferowanych seniorom jest umożliwienie im pobytu w dziennych domach 
pomocy oraz klubach samopomocy w miejscu zamieszkania. Prowadzenie placówek 
tego typu nie ma charakteru obowiązkowego. Zachętą do ich tworzenia przez samorządy 
miał być przyjęty w 2015 r. program rządowy „Senior+”. Jednak skorzystała z niego 
zaledwie co trzecia gmina. Przyczyniły się do tego wysokie koszty tworzenia placówek, 
zbyt małe dofinansowanie samorządów oraz konieczność zapewnienia przez gminy 
wkładu własnego.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   96 
Wyniki przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2022 r.   96

Rubryka sygnalizuje zakończenie przez Najwyższą Izbę Kontroli badań w wybranych 
obszarach i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. W tym numerze 
piszemy o kontroli: finansowania zadań oświatowych; programu rządowego dla górnictwa; 
stoczni remontowej Gryfia; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego; realizacji zadań przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 
Programu Inwestycji Dworcowych; pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych; 
wyboru systemu opłat drogowych; dochodów własnych gmin; gospodarowania zasobami 
wodnymi.
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LIDIA WIĘCŁAW-BATOR: Pozasądowa waloryzacja wynagrodzenia  
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Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie oraz zdarzenia mające charakter sił wyższych 
spowodowały znaczący wzrost cen materiałów budowlanych i zakłócenia w ich dostawach. 
Bardzo trudne stało się ustalanie kosztorysów, ofert oraz wykorzystywanie przewidzianych 
prawem zabezpieczeń przed ryzykiem w postaci klauzul uwzględniających zmiany cen 
materiałów i robót. Grozi to niewykonaniem umów, upadłością firm, chaosem w płatnościach 
czy rozliczeniach. W artykule omówiono nieprawidłowości zamawiających w stosowaniu 
art. 439 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jego istotną część stanowi także analiza 
orzecznictwa sądów powszechnych i Krajowej Izby Odwoławczej, opinii Urzędu Zamówień 
Publicznych oraz rekomendacji Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej dotyczących 
pozasądowej waloryzacji wynagrodzenia wykonawców działających w sektorze publicznym.

Z życia NIK   112
  
NIK przejmuje audyt zewnętrzny Interpolu – red.   112

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oficjalnie przejął obowiązki audytora 
zewnętrznego międzynarodowej organizacji policji – Interpol. Izba wygrała postępowanie 
konkursowe przeprowadzone w 2021 r., a teraz podczas sesji plenarnej Zgromadzenia 
Ogólnego organizacji, odbywającej się w 18-21 października w Nowym Delhi, NIK 
oficjalnie zastąpiła kanadyjski organ kontroli państwowej w pełnieniu tej funkcji.
  
Bezpieczeństwo energetyczne – red.   113

W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli, 27 września, odbyła się debata poświęcona 
bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Zorganizowano ją w związku z prezentacją 
wyników kontroli przygotowania i realizacji rządowego „Programu dla sektora górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce”.
  
Posiedzenie Zarządu EUROSAI – red.   115

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, a zarazem wiceprzewodniczący Zarządu 
Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) wziął udział 
w jego 57. posiedzeniu, zorganizowanym 21-22 września w Lizbonie.
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Ľubomír Andrassy, nowo wybrany prezes Narodowego Urzędu Kontroli Republiki 
Słowackiej, gościł 27-29 września w Najwyższej Izbie Kontroli na zaproszenie prezesa 
NIK Mariana Banasia. Wizyta dotyczyła współpracy instytucji oraz digitalizacji procesów 
kontroli.
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Kontrola 
i audyt

Do osiągnięcia celu kontroli państwowej niezbędne jest prawidłowe ustale-
nie stanu faktycznego, czyli obiektywne i odpowiadające prawdzie. Szero-
kie spektrum badań kontrolnych będące w kompetencji NIK, coraz to nowe 
formy aktywności w sferze wykonywania zadań finansowanych ze środków 
publicznych, cyfryzacja, zaawansowanie technologiczne różnego rodzaju pro-
cesów, postęp nauki i techniki sprawiają, że kontrolerzy w wielu sprawach 
muszą posiłkować się wiedzą ekspercką. Dotyczy to w zasadzie wszystkich 
etapów kontroli, począwszy od jej przygotowania, przez postępowanie dowo-
dowe aż po sformułowanie i upublicznienie wyników. W artykule przedsta-
wiono analizę regulacji prawnej dotyczącej sytuacji, w której ustawodawca 
dopuszcza albo nakazuje skorzystanie z wiedzy eksperckiej na każdym eta-
pie postępowania kontrolnego. Najistotniejszą kwestią jest przeprowadzanie 
dowodów z  wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej. Muszą być rzetelne, 
odnosić się do celów kontroli oraz racjonalne ekonomicznie. Dlatego najwię-
cej miejsca poświęcono biegłym i specjalistom. Zwrócono uwagę na różnice 
w ich statusie, przyczyny wadliwości opinii, a także odniesiono się do zgła-
szanych problemów i wątpliwości związanych z udziałem biegłych albo spe-
cjalistów w czynnościach kontrolnych.

Wykorzystanie wiedzy 
eksperckiej w kontrolach NIK

Biegły, specjalista i panel ekspertów
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ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK

Uwagi ogólne
Przepisy ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Naj-
wyższej Izbie Kontroli1 nawiązują do moż-
liwości lub potrzeby korzystania z wiedzy 
eksperckiej w różnych sytuacjach.

Na etapie przygotowania kontroli posia-
danie wiedzy o jej przedmiocie jest nie-
zbędne do opracowania programu lub te-
matyki kontroli. Pozwala na identyfikację 
zakresu działania jednostki kontrolowanej, 
procesów i mechanizmów stosowanych 
do osiągnięcia konkretnych rezultatów oraz 
osób odpowiedzialnych za daną działal-
ność. Niejednokrotnie owe procesy i me-
chanizmy działania są skomplikowane i ich 
prawidłowe rozumienie oraz ocena wyma-
ga wiedzy specjalistycznej. Dlatego usta-
wodawca, mając na względzie realizację 
celu kontroli, w art. 28 ust. 2 ustawy o NIK 
wskazał, że przy przygotowaniu kontroli 
obejmującym opracowanie jej programu 
lub tematyki, uwzględnia się m.in. opinie 
naukowe i specjalistyczne. Analizy, eksper-
tyzy lub opinie specjalistów mogą być po-
zyskiwane przez kontrolującego z różnych 
źródeł. Często są to dokumenty dostępne 
w domenie publicznej, przekazane przez 
podmioty kontrolowane albo zamówione 
przez organ kontroli. Sposobem na zapo-
znanie się z poglądami i opiniami znaw-
ców tematu jest też organizowanie w NIK 
paneli ekspertów.

W myśl art. 35 ust. 1 ustawy o NIK stan 
faktyczny kontrolowanej działalności musi 

1 Dz.U. z 2022 r. poz. 623, zwana dalej ustawą o NIK. Mówiąc o kontrolach mam na myśli podstawową działal-
ność NIK i wszystkie etapy postępowania, począwszy od przygotowania, zebrania dowodów aż do realizacji 
wyników kontroli i ich upubliczniania.

być ustalony na podstawie zebranych do-
wodów. W ich katalogu ustawodawca wy-
mienił i nazwał dowody najczęściej wyko-
rzystywane w toku postępowania. Zwrot 
„w szczególności” zawarty w art. 35 ust. 2 
ustawy o NIK wskazuje, że nie można tego 
katalogu traktować jako zbioru zamknięte-
go. Oznacza to, zgodnie z przyjętą w Izbie 
praktyką, że dopuszczalne jest wykorzy-
stanie każdego źródła i środka dowodo-
wego pozwalającego dotrzeć do prawdy 
i obiektywnie ustalić fakty, z zastrzeże-
niem legalności i prawidłowości przepro-
wadzenia dowodów. Istotna jest też ich 
równoważność.

W czasie przeprowadzanej kontroli, na 
etapie wykonywania czynności dowodo-
wych, ustawodawca upoważnił kontrole-
rów m.in. do korzystania z pomocy bie-
głych i specjalistów (art. 29 ust. 1 pkt 2 
lit. g ustawy o NIK). Z kolei w art. 35 
ust. 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 
wskazał, że dowodem jest opinia biegłe-
go. Ponieważ katalog dowodów stanowi 
zbiór otwarty należy przyjąć, że dozwo-
lone jest sięganie po ekspertyzy wyspe-
cjalizowanych instytucji (np. instytutów 
naukowych) lub prywatnych podmiotów 
(np. laboratoriów) dysponujących odpo-
wiednią kadrą i wyposażeniem do zba-
dania pobranej próbki czy określonego 
zagadnienia kluczowego dla kontrolowanej 
działalności. Ważne jest tu, aby prawi-
dłowo rozumieć charakter tych dowo-
dów i dopełnić wymogów ustawowych 
w ich przeprowadzaniu.
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W praktyce często rozumienie i wyko-
rzystanie tych dowodów odbywa się intu-
icyjnie i według ich potocznego znaczenia. 
Wszak biegły powinien być także specja-
listą w swej dziedzinie, a obydwaj są eks-
pertami. Z mojego doświadczenia wy-
nika, że czasami czynności wykonywane 
przez biegłego lub specjalistę traktuje się 
zamiennie. Tymczasem nie można tych 
dwóch źródeł dowodowych utożsamiać 
ze sobą, ponieważ pełnią inną funkcję 
w postępowaniu kontrolnym. Wspólnym 
mianownikiem jest tu oczywiście posiada-
nie stosownej specjalistycznej wiedzy lub 
umiejętności praktycznych w określonej 
dziedzinie. W tej sytuacji mogą pojawiać 
się problemy z prawidłowym podjęciem 
decyzji, czy w danym przypadku należy po-
wołać specjalistę, czy też biegłego. Dlatego 
należy zawsze rozważyć cel jaki ma być 
osiągnięty w wyniku tych czynności.

Informacja o wynikach kontroli jest jej 
podsumowaniem. Podstawę opracowa-
nia stanowią przede wszystkim mate-
riały zebrane w aktach kontroli, w tym 
opinie biegłych. Zagregowane wyniki 
kontroli dają podstawę do formułowa-
nia ocen i wniosków, które niewątpliwie 
zyskują na znaczeniu, gdy są przedmio-
tem dyskusji z udziałem ekspertów i in-
teresariuszy, do których informacja jest 
kierowana. Nie ma przeszkód, aby także 

2 M. Berek: Wykonywanie czynności kontrolnych [w:] E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek, B. Skwarka, Z. Wrona: 
Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, Warszawa 2018, s. 210; 
E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izby Kon-
troli, Wydanie 3, Wydawnictwo Difin s. 196; S. Dziwisz: Odpowiedzialność karna biegłego powołanego 
w toku kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 3/2021; Stanowisko Departamentu Prawnego, Biuletyn In-
formacyjny nr 2-3/1997, s. 107. Inaczej R. Padrak: Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz, Wrocław 
2012, s. 171.

3 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, op. cit., s. 198.

na tym etapie postępowania kontrolnego 
w różny sposób korzystać z wiedzy eks-
perckiej, np. do przedstawienia szersze-
go, także międzynarodowego kontekstu 
kontrolowanej działalności lub właści-
wego sprecyzowania wniosków syste-
mowych czy też wniosków dotyczących 
zmiany prawa.

Kto może być biegłym 
albo specjalistą
W doktrynie podkreśla się, że: „Biegłym 
może być każda osoba fizyczna dysponu-
jąca wiedzą adekwatną do zidentyfikowa-
nych w toku kontroli potrzeb co do zakresu 
wymaganego wsparcia eksperckiego”2. Jej 
posiadanie daje gwarancje prawidłowego 
przeprowadzenia badań i wnioskowania 
w przedmiocie danych zjawisk, zdarzeń 
lub czynności.

Specjalistą może być osoba fizyczna po-
siadająca odpowiednią wiedzę lub prakty-
kę w danej dziedzinie, a jej umiejętności 
są kontrolerowi potrzebne do przepro-
wadzenia określonych czynności badaw-
czych (art. 49 ust. 4)3. O powołaniu danej 
osoby w charakterze specjalisty decydujące 
znaczenie mają jej kompetencje określo-
ne przez kryterium wiedzy, umiejętności 
lub doświadczenia. Wiedzę teoretyczną 
można nabyć niezależnie od umiejętności 
i doświadczenia, a często to właśnie one 
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są niezbędnymi czynnikami determinu-
jącymi pojęcie specjalisty4.

W obydwu wskazanych wyżej rolach 
mogą występować tylko osoby fizyczne. 
Przemawia za tym osobisty charakter wła-
ściwości, których można wymagać tylko 
od osoby fizycznej. Osoba prawna czy jed-
nostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej ma co najwyżej zasoby 
kadrowe dysponujące określoną wiedzą 
i doświadczeniem. Podstawowymi wa-
runkami uzyskania statusu biegłego albo 
specjalisty w postępowaniu kontrolnym 
są więc od strony materialnej posiadanie 
adekwatnej wiedzy, od strony formalnej 
zaś powołanie ich w takim charakterze 
przez uprawniony podmiot. W związku 
z tym, że zarówno biegły, jak i specjali-
sta muszą spełniać kryterium materialne 
określane ustawowo, czyli legitymować się 
specjalistyczną wiedzą, w praktyce zda-
rzają się problemy z rozróżnianiem tych 
uczestników postępowania. Trzeba więc 
wyraźnie podkreślić, że ich rola i zadania 
zdecydowanie się różnią.

Ustawodawca nie wymaga, aby biegłym 
lub specjalistą w postępowaniu kontro-
lnym były osoby, które uzyskały certy-
fikat potwierdzający ich kompetencje 
lub np. zostały wpisane na listę biegłych 

4 M. Stachowski: Pojęcie specjalisty w procesie karnym, <www.prawnakancelaria.eu/teksty/kpk/specjali-
stawprocesiekranym>.

5 Patrz W. Robaczyński [w:] E. Jarzecka-Siwik, M. Niezgódka-Medek, T. Liszcz, W. Robaczyński: Komentarz 
do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Wydawnictwo Sejmowe 2000, s. 131. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Sprawiedliwości z 24.1.2005 w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. nr 15 poz. 133), biegłych wy-
znacza prezes sądu okręgowego na pięć lat. W myśl § 12 tego rozporządzenia biegłym może być osoba, 
która: korzysta z pełni praw publicznych, ukończyła 25 lat, posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości 
specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także umiejętności dla których ma być ustano-
wiona. Ponadto biegły musi dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków, a posiadanie wiadomości 
specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami.

6 Nr I/14/006, <www.nik.gov.pl/kontrole/I/14/006/KPB> (dostęp 15.8.2022).

sądowych5. Oceny kompetencji dokonuje 
więc podmiot powołujący ich w tym cha-
rakterze. Oczywiście nie może być ona 
arbitralna i powinna opierać się na kon-
kretnych danych wynikających z doku-
mentów lub innych dowodów umożliwia-
jących zweryfikowanie umiejętności kan-
dydata na biegłego albo specjalistę. Poza 
tym taki kandydat niewątpliwie powinien 
posiadać autorytet zawodowy, cieszyć się 
zaufaniem społecznym i nieposzlakowaną 
opinią. Od biegłych i specjalistów wymaga 
się nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale 
też obiektywizmu.

Na marginesie warto zaznaczyć, że 
w dalszym ciągu nie ma ustawy o biegłych. 
Prace legislacyjne już wiele lat temu zo-
stały podjęte w resorcie sprawiedliwości, 
lecz zostały przerwane. Rzecznik Praw 
Obywatelskich 22 stycznia 2022 r. wystą-
pił do Ministra Sprawiedliwości z prośbą 
o informację o aktualnym stanie prac nad 
tą ustawą oraz z apelem o ich przyspiesze-
nie. Uzasadniając pilną potrzebę uchwa-
lenia kompleksowej ustawy o biegłych są-
dowych, powoływał się m.in. na wyniki 
kontroli NIK „Funkcjonowanie biegłych 
w wymiarze sprawiedliwości”6 oraz rapor-
ty organizacji pozarządowych. W odpo-
wiedzi Ministra wskazano, że w projekcie 
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ustawy o biegłych z 2014 r. zdiagnozowano 
niedoskonałości i podjęto prace zmierza-
jące przede wszystkim do „wzmocnienia 
mechanizmów weryfikacji kwalifikacji 
biegłych, uregulowania statusu insty-
tucji specjalistycznych oraz stworzenia 
podstaw prawnych dla funkcjonowania 
centralnego rejestru biegłych”7. Jedno-
cześnie Minister poinformował o utwo-
rzeniu dwóch nowych instytucji specja-
listycznych w Łodzi, tj. Instytutu Eksper-
tyz Medycznych oraz Instytutu Ekspertyz 
Ekonomicznych i Finansowych, których 
prace stanowią ważne wsparcie dla wy-
miaru sprawiedliwości.

Rola i zadania biegłego
Biegły jest powoływany, gdy pojawia się 
konieczność zbadania zagadnienia wyma-
gającego wiedzy specjalistycznej. Pracuje 
samodzielnie, a wydana przez niego opinia 
wraz ze szczegółowym sprawozdaniem za-
wierającym opis przeprowadzonych badań 
jest środkiem dowodowym potrzebnym 
do dokonania prawidłowych ustaleń fak-
tycznych (art. 49 ust. 1 i 3 ustawy o NIK). 
Kontroler uzyskuje w ten sposób specja-
listyczne wsparcie w kwestiach, których 
nie może ustalić z pomocą innych źródeł 
dowodowych.

W praktyce pojawia się pytanie, czy kon-
troler może samodzielnie rozstrzygać 

7 Patrz komunikat opublikowany na stronie: <https:// bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-biegli-sadowi-ms-pro-
jekt-interwencja> (dostęp 15.8.2022).

8 Tak samo S. Dziwisz: Odpowiedzialność karna biegłego…, op.cit., s. 70. W judykaturze ukształtowała się 
linia orzecznicza Sądu Najwyższego utrwalająca pogląd, że sąd nie może zastępować biegłego. Patrz np. wy-
rok SN z 3.2.2010, II PK 192/09; z 12.6.2015, II CSK 450/14; z 20.1.2016, I PK 196/15, opubl. <www.
sn.pl/sites/orzecznictwo>. W wyroku NSA z 15.1.2019, II OSK 2667/17, opubl. w CBOSA, NSA wyjaśnił, 
że przeprowadzenie dowodu nie jest obowiązkiem organu, który ma swobodę korzystania z tego środka. 
Swoboda organu jest jednak ograniczona zasadą prawdy obiektywnej. Z tej zasady wynika zaś obowiązek 
organu podjęcia wszelkich czynności do ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

w sprawach, do weryfikacji których nie-
zbędne jest posiadanie wiadomości spe-
cjalnych a ich ustalenie ma istotne zna-
czenie do osiągnięcia celu kontroli, czy też 
ma obowiązek wnioskować o powołanie 
biegłego? Z treści art. 29 ust 1 pkt 2 lit. g 
w związku z art. 49 ust. 1 ustawy o NIK 
należy wnosić, że ustawodawca określa 
uprawnienie kontrolującego do korzysta-
nia z tego źródła dowodowego. Realiza-
cję owego prawa uzależnia od zaistnienia 
przesłanki wskazującej, że do zbadania 
konkretnego zagadnienia nie jest wystar-
czająca wiedza kontrolującego. Wystą-
pienie tej przesłanki zawsze ocenia dy-
rektor właściwej jednostki kontrolnej, 
który wydaje postanowienie o powołaniu 
biegłego. Pojawia się tu więc pewien ele-
ment uznaniowości. Jednak stwierdzenie, 
że do realizacji celu kontroli niezbędna 
jest opinia biegłego obliguje do przepro-
wadzenia tego dowodu8. Ważną kwestią 
jest też wyczerpanie inicjatywy dowodo-
wej, która zależy od potrzeb i możliwości 
wyeliminowania wątpliwości lub sprzecz-
ności w materiale dowodowym.

Skoro w myśl ustawy o NIK opinia bie-
głego jest dowodem w postępowaniu kon-
trolnym, to należy stwierdzić, że może być 
on powołany tylko w toku przeprowadzania 
czynności dowodowych, ponieważ jego 
opinia należy do materiału stanowiącego 
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podstawę ustaleń faktycznych. Ten etap 
postępowania kończy się w zasadzie orze-
czeniem komisji rozstrzygającej w wypad-
ku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego.

Dowód z opinii biegłego nie powinien po-
legać na dokonaniu oceny stanu prawnego 
czy też oceny innych przeprowadzonych 
dowodów9. Biegłego należy pytać o fakty, 
a nie o rozstrzygnięcia prawne. Nie można 
też przerzucać na niego prowadzenia czyn-
ności dowodowych.

Zadaniem biegłego w postępowaniu kon-
trolnym jest dostarczenie kontrolującemu, 
na podstawie posiadanych wiadomości 
fachowych i doświadczenia zawodowe-
go, informacji i wiadomości niezbędnych 
do ustalenia i oceny okoliczności faktycz-
nych, oczywiście przy uwzględnieniu udo-
stępnionego materiału. Ustalenia kontro-
li nie mogą się jednak opierać wyłącznie 
na konkluzji biegłego. Jego opinia może być 
uzupełnieniem ustaleń lub ich rozwinię-
ciem. Nie jest przecież rolą biegłego ocena 
ustalonego stanu faktycznego w kontro-
lowanej działalności.

O doniosłości dowodu z opinii biegłego 
świadczy to, że ustawodawca przyznaje mu 
odpowiednio część uprawnień służących 
kontrolerowi NIK. Na podstawie art. 49 
ust. 5 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a-c 
ustawy o NIK biegły ma prawo swobod-
nego wstępu do obiektów i pomieszczeń 
jednostek kontrolowanych, wglądu do do-
kumentów, pobierania oraz zabezpiecza-
nia ich oraz innych dowodów – z zacho-
waniem przepisów o tajemnicy ustawowo 

9 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba…, op.cit., s. 195.

chronionej, a także prowadzenia oględzin 
obiektów, składników majątkowych i prze-
biegu określonych czynności. Uprawnienia 
te może wykorzystywać jedynie do realiza-
cji swego zadania. Oznacza to, że nie wolno 
mu sięgać do dokumentów i materiałów, 
których nie dotyczy przedmiot jego badań 
określony w postanowieniu o powołaniu 
biegłego.

Ustawodawca nie ograniczył liczby bie-
głych w postępowaniu kontrolnym. Można 
powołać kilku biegłych w różnych spra-
wach. Poza tym, jeżeli okoliczności sprawy 
wskazują na potrzebę sięgnięcia ponownie 
po pomoc osoby ze specjalistyczną wiedzą, 
powołanie kolejnego biegłego w tej samej 
sprawie jest uprawnione.

Opinia biegłego jest wyłącznie jego 
„dziełem”, przedstawiającym stanowi-
sko tylko w przedmiocie, którego zakres 
wynika z postanowienia o powołaniu. 
Spostrzeżenia biegłego o faktach, któ-
rych ustalenie nie leżało w obszarze jego 
badań (gdy z jakiegoś powodu biegły wy-
kroczy poza ich ustalony zakres) można 
uwzględnić w ramach przeprowadzenia 
innego dowodu, np. przyjęcia oświad-
czenia (art. 41 ustawy o NIK). Powie-
rzenie sporządzenia opinii konkretnemu 
biegłemu oznacza, że nie może on zlecić 
wykonania tego zadania innemu podmio-
towi. Stanowisko wyrażone przez innego 
eksperta w imieniu powołanego biegłego 
po scedowaniu na niego sporządzenia opi-
nii nie może być traktowane jako dowód, 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy 
o NIK.
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W myśl art. 49 ust. 3 ustawy o NIK 
biegły sporządza szczegółowe sprawoz-
danie zawierające opis przeprowadzonych 
badań. To sprawozdanie musi wskazywać 
na ich zakres, przyjętą metodę badawczą 
i wnioski, które z nich wynikają. Stanowi 
– moim zdaniem – niejako uzasadnienie 
opinii. Kontrolujący ma dzięki temu obraz 
pracy biegłego. Nie może jednak ingerować 
w merytoryczną treść opinii, bo przecież 
nie posiada wiedzy specjalistycznej. Nie-
mniej obowiązkiem kontrolującego jest do-
konanie oceny tego dowodu. W szczegól-
ności chodzi o sprawdzenie, czy opinia 
mieści się w zakresie zleconych badań, 
czy jest kompletna i zawiera odpowiedzi 
na kluczowe pytania, a także spójna i jasna, 
tj. rozumowanie biegłego jest przekonują-
ce i wystarcza do wyjaśnienia zagadnień 
wymagających wiedzy specjalnej.

Opinia biegłego nie może opierać się 
na założeniach abstrakcyjnych, które 
nie wywodzą się z materiału dowodo-
wego. To specjalistyczny wywód. Jego 
bazą powinny być specjalne wiadomo-
ści biegłego, należycie odzwierciedlone 
w wydanej opinii, tak aby organ kontroli 
wiedział jakimi „przesłankami biegły się 
kierował na kolejnych etapach wniosko-
wania, które ostatecznie doprowadziły 
go do tego końcowego stanowiska”10. Jeżeli 
w takim procesie weryfikacji pojawią się 

10 Patrz S. Pawelec: Wadliwość opinii biegłego w procesie karnym jako pochodna błędów zawartych w posta-
nowieniu o jej dopuszczeniu, „Prokuratura i Prawo” nr 4/2014, s. 152.

11 Takie przesłuchanie jest dopuszczalne w otwartym katalogu dowodów. Należałoby w tym wypadku odpo-
wiednio zastosować przepisy dotyczące świadka.

12 Szeroko na ten temat S. Dziwisz: Odpowiedzialność karna biegłego…, op.cit., s. 73-76.
13 Odpowiedzialność cywilna biegłego nie jest a priori wyłączona. Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

z 29.11.2019, V ACa 266/18, opubl. <www.orzeczenia.katowice.sa.gov.pl> oraz P. Szymaniak: Odpowie-
dzialność zdyscyplinuje biegłych, „Dziennik Gazeta Prawna” z 26.5.2015.

wątpliwości, należy przesłuchać biegłe-
go11 lub zwrócić się o dodatkową opinię. 
W ostateczności trzeba dopuścić dowód 
z opinii innego biegłego. Wadliwa opinia 
nie może stanowić materiału dowodo-
wego, na którym opierają się ustalenia 
faktyczne. Konsekwencją powinno być 
uwzględnienie zastrzeżenia przez komisję 
rozstrzygającą i wykreślenie z treści wy-
stąpienia pokontrolnego wszelkich ustaleń 
opartych na takim dowodzie oraz ocen, 
uwag i wniosków sformułowanych na jego 
podstawie. Tym bardziej fałszywa opinia 
nie może stanowić podstawy ustaleń fak-
tycznych. Konsekwencją przedstawienia 
opinii sfałszowanej jest odpowiedzialność 
karna biegłego12. Inną kwestią, wykracza-
jącą poza przedmiot niniejszego opracowa-
nia, jest odpowiedzialność za ewentualne 
szkody wynikające z błędnej oceny dzia-
łalności kontrolowanego, opartej na nie-
rzetelnej opinii biegłego13.

Rola i zadania specjalisty
W treści art. 49 ust. 4 ustawy o NIK jest 
mowa o dokonaniu przez kontrolera okre-
ślonych czynności badawczych z udziałem 
specjalisty w danej dziedzinie wiedzy lub 
praktyki. Rzecz jasna specjalista – podob-
nie jak biegły – musi posiadać specjalną 
wiedzę lub praktykę w określonej dziedzi-
nie. Powoduje to czasami mylenie ich ról 
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i zadań. Otóż z powołanego przepisu wy-
nika wprost, że specjalista nie jest samo-
dzielnym uczestnikiem procesu kontro-
lnego. Czynności kontrolnych dokonuje 
kontroler, a udział specjalisty ma charakter 
pomocniczy. Zasadą jest więc, że specjalista 
sam nie wykonuje czynności dowodowej, 
tylko bierze w niej udział. Jego zadaniem 
nie jest bezpośrednie dostarczenie kontro-
lującemu środka dowodowego. Specjalista 
nie sporządza samodzielnie żadnych do-
kumentów kontrolnych mających stano-
wić samoistny dowód, a wyniki jego pracy 
są odnotowane przez kontrolera w doku-
mentach utrwalających przebieg czynności 
kontrolnych. Wynika stąd, że powołany 
specjalista nie może samodzielnie przygo-
tować sprawozdań czy innych opracowań, 
nawet jeśli takie dokumenty stanowiłyby 
załączniki do protokołu z czynności ba-
dawczych. Nie do przyjęcia jest sytuacja, 
gdy zamiast oględzin przeprowadzanych 
przez kontrolera specjalista dokonuje „ja-
kiejś” wizji lokalnej i przedstawia swoje 
sprawozdanie wraz z konkretnymi wyni-
kami i wnioskami. Z pewnością nie można 
specjalisty zobowiązać ani w postanowie-
niu, ani w umowie do pisemnej oceny ba-
danych zagadnień. Wyznaczenie takiego 
zadania specjaliście nie mieści się w dys-
pozycji art. 49 ust. 4 ustawy o NIK. To jest 
zadanie biegłego. Nie można mylić tych ról 
i zadań procesowych, a wybierając źródło 
dowodowe trzeba wyraźnie określić cel 
i rolę jakie ma do spełnienia.

Potrzeba powołania specjalisty może 
pojawić się w różnych okolicznościach. 
Przykładowo, w związku z przeprowa-
dzeniem oględzin, w szczególności gdy 
zachodzi konieczność wykonania specja-
listycznych pomiarów, obliczeń, zdjęć czy 

pobrania próbek, a także przy przepro-
wadzaniu eksperymentu albo pobraniu 
rzeczy. Powołanie specjalisty może oka-
zać się niezbędne do odebrania wyjaśnień 
czy przesłuchania osoby, w sytuacji gdy wy-
jaśnienia lub zeznania dotyczą fachowych, 
specjalistycznych zagadnień technicznych, 
np. z zakresu informatyki, budownictwa 
czy energetyki. Specjalistą swego rodzaju 
jest tłumacz, którego obecność jest ko-
nieczna w trakcie przesłuchania osoby, 
która nie włada językiem polskim. Do tłu-
macza stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące specjalistów, w art. 35b ust. 7 
ustawy o NIK. W podanych przykładach 
czynności badawcze zawsze dokumentu-
je kontroler, a sporządzone dokumenty 
podpisują kontroler i specjalista oraz inne 
wskazane osoby uczestniczące. Oczywiście 
sposób potwierdzania udziału specjalisty 
w czynnościach kontrolnych i wyników 
jego pracy zależy od charakteru czynności, 
w której uczestniczy. Może to być zatem 
protokół oględzin, protokół przesłucha-
nia świadka, a nawet notatka służbowa. 
Rzecz jasna materiały wykonane lub po-
brane przez specjalistę (np. zdjęcia, na-
grania, próbki) mogą stanowić załączniki 
do protokołów z czynności procesowych.

Dokumentowanie pracy specjalisty 
w protokole z czynności dowodowej po-
winno odbywać się zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 35b ust. 1-7 ustawy 
o NIK. Trzeba tu podkreślić, że osoby bio-
rące udział w czynności ze strony kontro-
lowanego mają pełną wiedzę o zakresie 
działania specjalisty i przed podpisaniem 
protokołu mogą żądać sprostowania i za-
mieszczenia w nim informacji dotyczących 
ich praw lub interesów – art. 35b ust. 4 
ustawy o NIK.
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W praktyce spotykam się z pytaniami, 
czy powołany już biegły może uczestni-
czyć np. w oględzinach i pełnić jedno-
cześnie rolę specjalisty? Moim zdaniem 
nie ma przeszkód, aby biegły był obec-
ny przy oględzinach. Może przecież sam 
ich dokonać – w myśl art. 29 ust. 1 pkt 2 
lit. c w zw. z art. 49 ust. 5 ustawy o NIK, 
choć bez sporządzania protokołu, o któ-
rym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o NIK. 
Biegły będzie wówczas jedynie obserwa-
torem przebiegu czynności. Nie może 
jednak formalnie brać czynnego udziału 
w oględzinach i występować w podwój-
nej roli. Jak już wcześniej wspomniałam 
celem powołania biegłego jest uzyskanie 
opinii dotyczącej zagadnień, do których 
zbadania niezbędna jest wiedza eksperc-
ka. Biegły pracuje samodzielnie i z reguły 
jego praca opiera się na materiałach do-
starczonych mu przez kontrolera. Udział 
biegłego w konkretnej czynności, podobnie 
jak powołanie w tym charakterze osoby, 
która wcześniej pełniła rolę specjalisty, 
każe zastanowić się nad obiektywizmem jej 
działania. Z tego też powodu – jak się wy-
daje – ustawodawca rozróżnił rolę biegłego 
i specjalisty. Dlatego, moim zdaniem, nie 
ma podstaw do traktowania tych źródeł 
dowodowych zamiennie.

Bezstronność biegłego i specjalisty
Poza wymogiem posiadania wiedzy spe-
cjalistycznej ustawodawca, odsyłając do 
przepisów o wyłączeniu (art. 49 ust. 6 

14 Szerzej o zasadzie bezstronności w postępowaniu kontrolnym patrz: E. Jarzęcka-Siwik: Podstawowe kon-
sekwencje prawne naruszenia zasady bezstronności, „Kontrola Państwowa” nr 1/2021, s. 14-18.

15 Wyrok NSA z 10.6.2015, II GSK 986/14, opubl. w CBOSA. Patrz także M. Kowalski: Biegły musi mieć nie-
skazitelny charakter, „Dziennik Gazeta Prawna” z 30.7.2015.

w zw. z art. 31 ust. 1-2 ustawy o NIK), 
określił także wymóg bezstronności 
i obiektywizmu biegłego lub specjalisty. 
Na mocy powołanych przepisów kierow-
nik jednostki kontrolowanej może wystą-
pić za pośrednictwem kontrolera do dy-
rektora właściwej jednostki kontrolnej 
z wnioskiem o wyłączenie z postępowania 
powołanego biegłego lub specjalisty. W ten 
sposób został ustalony pewien wzorzec, 
kto może wykonywać zadania biegłego 
lub specjalisty14.

Biegły lub specjalista podlegają wyłą-
czeniu z postępowania kontrolnego, gdy 
wyniki kontroli mogą wpływać na ich 
prawa i obowiązki lub osób im najbliższych, 
a także gdy istnieją uzasadnione wątpliwo-
ści co do ich bezstronności – art. 31 ust. 1 
i 2 ustawy o NIK. Zachowanie bezstronno-
ści jest dla nich wyzwaniem, gdyż często 
wywodzą się ze środowiska powiązanego 
z obszarem kontrolowanym. Od tych osób 
należy wymagać określonych kwalifikacji, 
ale też zaufania publicznego. Muszą dawać 
rękojmię należytego wykonywania obo-
wiązków. W judykaturze jest ona określa-
na jako całość cech, zdarzeń i okoliczności 
dotyczących osoby biegłego, składających 
się na jego wizerunek jako osoby zaufa-
nia publicznego. Chodzi o takie cechy jak 
szlachetność, prawość, sumienność i bez-
stronność15.

Pomijając nawet osobiste zaangażo-
wanie w działalność, która jest następ-
nie przedmiotem kontroli albo stosunek 
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pracy czy zlecenia w podmiocie kontrolo-
wanym, konflikt interesów może wynikać 
z innych rodzajów powiązań z podmiotem 
kontrolowanym. Przy wyborze biegłego 
albo specjalisty chodzi o zagwarantowanie, 
że kontrolowany nie będzie ani faworyzo-
wany, ani traktowany arbitralnie. Ten ostat-
ni przypadek może zaistnieć, gdy wybór 
biegłego będzie związany ze źle rozumianą 
dyspozycyjnością wobec podmiotu powo-
łującego, zwłaszcza jeśli kandydat na bie-
głego okazuje gotowość do sporządzenia 
opinii odpowiadającej oczekiwaniom po-
wołującego.

Konflikt interesów oznacza ryzyko, 
że biegły lub specjalista będą się kiero-
wać względami niezwiązanymi z kontrolą 
i sprzyjać kontrolowanemu albo przeciw-
nie, wpływać na pogorszenie oceny jego 
działalności. Czasami więc jakiekolwiek 
powiązanie z kontrolującym lub kontrolo-
wanym, prywatne czy służbowe, wystarczy 
do wywołania podejrzeń o stronniczość. 
Taka sytuacja powinna skłaniać do powo-
łania innych osób w charakterze biegłego 
albo specjalisty.

Z podanych wyżej powodów nie dałoby 
się racjonalnie uzasadnić powołania bie-
głego lub specjalisty spośród pracowników 
NIK. Podobnie należy przyjąć, że istnie-
ją przeszkody w powołaniu na specjali-
stę pracownika podmiotu kontrolowanego 
w celu uczestniczenia w przeprowadze-
niu oględzin w innej np. nadzorowanej 
przez ten podmiot jednostce kontrolowa-
nej. To, że ktoś posiada określone informa-
cje poczynione w związku z wykonywaną 
pracą lub zajmowanym stanowiskiem może 
w istotny sposób wpłynąć na brak obiek-
tywizmu przy wykonywaniu określonych 
czynności w postępowaniu kontrolnym. 

Decyduje o tym przecież nie tylko zdol-
ność rozumienia określonych zjawisk, 
lecz także określone nastawienie wobec 
podmiotu, którego dotyczą wykonywane 
czynności. Przyjmuje się, że bezstronność 
oznacza obiektywizm związany z brakiem 
uprzedzeń. W odniesieniu do bezstron-
ności specjalisty będącego pracownikiem 
jednostki kontrolnej niebagatelny wpływ 
na jego działanie może mieć zależność służ-
bowa. Nie można wykluczyć konfliktu 
pomiędzy specjalistą i podmiotem kon-
trolowanym, jak również bezpośredniego 
wpływu przełożonego na wykonywanie 
obowiązków specjalisty.

Postanowienie w sprawie wyłączenia 
biegłego albo specjalisty wydaje dyrektor 
właściwej jednostki kontrolnej i w ten spo-
sób orzeka, czy rzeczywiście doszło do zła-
mania przez nich zasady bezstronności. 
Na to postanowienie nie służy zażale-
nie. Po złożeniu wniosku o wyłączenie 
przez kierownika jednostki kontrolowanej 
do czasu wydania postanowienia o wyłą-
czeniu biegły albo specjalista podejmują 
jedynie czynności niecierpiące zwłoki.

Czynności związane z powołaniem 
biegłego lub specjalisty
Postanowienie

Powołanie biegłego jest czynnością zastrze-
żoną dla dyrektora właściwej jednostki kon-
trolnej. Jej zrealizowanie może nastąpić 
z własnej inicjatywy dyrektora, który nad-
zoruje przeprowadzanie kontroli. Może tę 
czynność poprzedzać także wniosek kontro-
lera, który ma dylemat, czy jego kompeten-
cje są wystarczające do dokonania ustaleń 
faktycznych w określonej sprawie. W tre-
ści postanowienia o powołaniu biegłego 
musi być wskazana osoba, którą powołuje 
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się w tym charakterze i być określony za-
kres badań, a w konsekwencji także opinii 
niezbędnej do ustalenia stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności. Ustawodawca 
wymaga, aby w postanowieniu wskazać ter-
min wydania opinii (art. 49 ust. 2 ustawy 
o NIK). Zakres badań powinien być pre-
cyzyjny. Dobrze, gdy sformułowano w nim 
szczegółowe pytania o zagadnienia specja-
listyczne, na jakie kontroler chciałby uzy-
skać odpowiedź. Wyeliminuje to sytuacje, 
w których biegły samodzielnie rozszerzył-
by pole swego działania. Przy tym pytania 
szczegółowe nie powinny wskazywać, że po-
wołujący zwraca się do biegłego o wydanie 
opinii mającej w istocie stanowić wykładnię 
pojęć ustawowych albo być tak formułowa-
ne, że już wyjściowo kierunkują tezy opinii. 
Wykluczone są również pytania szczegóło-
we, które nie dotyczą tak naprawdę strony 
specjalistycznej istoty zagadnienia stano-
wiącego przedmiot badań albo obejmują 
zaledwie jego wycinek16.

Postanowienie o powołaniu specjalisty 
wydaje kontroler, określając w nim przed-
miot i czas działania. Specjalista bierze 
czynny udział w czynnościach kontrol-
nych, wspiera, ale nie zastępuje kontrolera. 
Dlatego w postanowieniu powinny być 
wskazane czynności, w których specjalista 
ma uczestniczyć, a czas jego aktywności 
być ściśle powiązany z czasem działania 
kontrolera (art. 49 ust. 4 ustawy o NIK).

W praktyce może się zdarzyć, że o powo-
łanie biegłego lub specjalisty będzie wnio-
skować podmiot kontrolowany. Taki wnio-
sek nie jest wiążący. Jeżeli kontrolowany 

16 Por. S. Pawelec: Wadliwość opinii biegłego…, op.cit., s. 159-162.

wskaże okoliczności faktyczne, które na-
leży wyjaśnić z udziałem biegłego lub spe-
cjalisty, wtedy oczywiście należy zasta-
nowić się nad potrzebą uwzględnienia 
tego wniosku.

Innym problemem, którego rozwiąza-
nie nie wynika wprost z przepisów regu-
lujących powołanie biegłego lub specjali-
sty, jest określenie momentu do którego 
dopuszczenie tego dowodu jest zasad-
ne. W odniesieniu do specjalisty sprawa 
jest prostsza, bo przecież chodzi o okres 
na jaki wydano (także przedłużono) upo-
ważnienie do kontroli. W tym czasie kon-
troler może dokonywać czynności także 
z udziałem specjalisty. Nie dokonuje się 
takich czynności na etapie rozpatrywa-
nia zastrzeżeń. Czy jednak na tym etapie 
można powołać biegłego? Jestem skłon-
na udzielić tu twierdzącej odpowiedzi. 
Faktem jest, że postępowanie kontrolne 
nie zostało jeszcze zakończone i wystąpie-
nie pokontrolne nie ma ostatecznej treści. 
Opinia biegłego może być istotna z punktu 
widzenia przedstawienia stanowiska jed-
nostki kontrolującej, a w rezultacie wpły-
nąć na sposób rozstrzygnięcia zastrzeżeń. 
Warto podkreślić, że w myśl art. 61a ust. 4 
ustawy o NIK do wyjaśnienia wszystkich 
kwestii związanych z rozpatrywaniem za-
strzeżeń zespół orzekający ma prawo żądać 
przedstawienia dokumentów. Takim doku-
mentem może być opinia biegłego, którego 
powołuje dyrektor jednostki kontrolnej, 
zwłaszcza gdy biegły wydaje opinię jedy-
nie na podstawie ustaleń już udokumen-
towanych w aktach kontroli.
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Nie trzeba dowodzić, że postanowie-
nia o powołaniu biegłego albo specjalisty 
muszą mieć formę pisemną – zgodnie z za-
sadą pisemności postępowania kontrolnego. 
Są włączane do akt kontroli, z którymi może 
zapoznać się kierownik jednostki kontrolo-
wanej lub osoba przez niego upoważniona. 
Ustawodawca nie sformułował wprawdzie 
obowiązku przekazania odpisu postanowie-
nia podmiotowi kontrolowanemu, jednak 
dobra praktyka wskazuje na potrzebę poin-
formowania kierownika jednostki kontro-
lowanej o dopuszczeniu takiego dowodu. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przesłać 
kierownikowi odpis postanowienia o po-
wołaniu biegłego. Przekazania stosownej 
informacji wymaga też przejrzystość dzia-
łania organu kontroli oraz jej obiektywizm. 
Przypomnę, że kierownik jednostki kon-
trolowanej ma prawo wnosić o wyłączenie 
biegłego lub specjalisty. Poza tym forma 
pisemna pozwala na odtworzenie pewnych 
zdarzeń zaistniałych w postępowaniu kon-
trolnym w razie złożenia skargi na kontro-
lera lub jednostkę kontrolującą.

Umowa

Prawa i obowiązki kontrolującego oraz bie-
głego albo specjalisty powinna ukształto-
wać umowa, o której mowa w art. 50 ust. 2 
ustawy o NIK. Jest ona następstwem wy-
dania postanowienia dowodowego. W żad-
nym razie nie może tego postanowienia 
zastępować.

17 W postępowaniu sądowym stawki biegłych zostały ustalone rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości 
odpowiednio z 24.4.2013 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych 
oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym, (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2049, ze zm.) oraz z 24.4.2013 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf 
zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu 
cywilnym, (Dz.U. z 2020 r. poz. 989).

Ustawodawca wspomina tylko o dwóch 
istotnych warunkach umowy, tj. o wy-
nagrodzeniu biegłego albo specjalisty 
oraz zwrocie poniesionych przez nich 
kosztów. Nie oznacza to jednak, że nie na-
leży właściwymi postanowieniami umow-
nymi zabezpieczyć w pełni interesów oby-
dwu stron. Wysokość wynagrodzenia 
określona w umowie powinna uwzględ-
niać potrzebne do wydania opinii czas 
i nakład pracy, a także stopień złożono-
ści problemu będącego jej przedmiotem. 
Ustawodawca nie wspomina o uwzględ-
nieniu kwalifikacji biegłego lub specjalisty, 
lecz jest oczywiste, że muszą one wpływać 
na koszt przeprowadzenia tego dowodu. 
W postępowaniu kontrolnym nie ma pra-
wem określonych konkretnych stawek 
za czynności biegłego lub specjalisty17. 
Problemem może być ustalenie kryte-
riów czasochłonności czy też wyodręb-
nienia poszczególnych wykonywanych 
przez nich czynności. Teoretycznie można 
przyjąć, że obowiązują stawki rynkowe 
i w efekcie wynagrodzenie jest umówione 
przez strony. Nie można przy tym bezkry-
tycznie aprobować kwoty proponowanej 
przez zainteresowanych. Należy bowiem 
zwrócić uwagę, że koszty tych dowodów 
są pokrywane z budżetu Najwyższej Izby 
Kontroli (art. 50 ust. 3 ustawy o NIK), 
a więc ze środków publicznych, do któ-
rych zastosowanie ma zasada oszczędno-
ści i celowości.
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Niewątpliwie umowa, o której tu mowa, 
nie jest umową o pracę, ale cywilnoprawną. 
Należy w niej dokładnie określić strony, 
przedmiot oraz czas na jaki została zawar-
ta. Trzeba również wskazać wymogi, któ-
rym powinno odpowiadać sprawozdanie 
biegłego i warunki odbioru sporządzonej 
opinii oraz zastrzec możliwość i przesłanki 
odstąpienia od umowy.

Stroną umowy, tj. biegłym lub specja-
listą zawsze jest konkretna osoba fizycz-
na przyjmująca takie obowiązki, nawet 
jeśli oni prowadzą działalność gospodar-
czą albo są zatrudnieni przez konkret-
nego przedsiębiorcę, np. spółkę z o.o. 
W tym drugim wypadku to nie spółka 
jest stroną stosunku prawnego, więc re-
prezentujący ją organ nie ma podstaw 
do zawarcia umowy. Wyznaczenie bie-
głego albo specjalisty zawsze ma charak-
ter indywidualny. Wykonawcą zadania, 
tj. autorem opinii albo uczestnikiem 
konkretnej czynności dowodowej, jest 
osoba imiennie powołana w postanowie-
niu. Umowa to naturalna konsekwencja 
wydanego postanowienia. Dlatego stro-
nami tej umowy ustawodawca uczynił 
biegłego albo specjalistę oraz dyrekto-
ra właściwej jednostki kontrolnej. Inny 
podmiot nie może występować w niej 
jako strona. Może natomiast reprezen-
tować biegłego lub specjalistę jako ich peł-
nomocnik. W praktyce, jeżeli zdarzy się, 
że z przedsiębiorcą jako stroną zostanie 
zawarta umowa o sporządzenie opinii 
przez biegłego będącego pracownikiem 
tego przedsiębiorcy, to należy jej zawarcie 

18 Ustawa z 23.4.1964 – Kodeks cywilny, Dz.U. z 2022 r. poz. 1360.

rozpatrywać w kategoriach prowadzenia 
cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum 
gestio) – art. 752 k.c.18 Trzeba tu zazna-
czyć, że potwierdzenie tej umowy przez 
osobę, której sprawa dotyczy (czyli tego, 
kto ma być biegłym albo specjalistą) nadaje 
jej skutki zlecenia – art. 756 k.c.

Przedmiot umowy oraz okres jej trwania 
przede wszystkim powinien odpowiadać 
treści postanowienia o powołaniu. W umo-
wie można bardziej szczegółowo określić 
wymogi sprawozdania oraz ustalić prze-
słanki nieprzyjęcia opinii, a jednocześnie 
odstąpienia od umowy.

Udostępnianie materiałów 
i zachowanie tajemnicy

Wydanie postanowienia o powołaniu bie-
głego lub specjalisty – w myśl art. 49 ust. 5 
ustawy o NIK – uprawnia do udostępnienia 
im materiałów z akt kontroli w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia dowodu. 
Uprawnienie to wynika wprost z ustawy, 
a zatem nie ma obowiązku uzyskania zwol-
nienia, o którym mowa w art. 73 ust. 4 
ustawy o NIK. Wszystkie informacje zwią-
zane z wykonywaniem zadań przez bie-
głego lub specjalistę stanowią tajemnicę 
kontrolerską, do zachowania której są oni 
zobowiązani także po wykonaniu zadania. 
Z tajemnicy może zwolnić prezes NIK 
lub sąd właściwy do rozpatrzenia sprawy.

Potwierdzenie wykonania zadania

Sposób wykonania zadania przez specja-
listę powinien odzwierciedlać protokół 
z przeprowadzonej czynności dowodowej. 
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Podpisanie tego dokumentu jest niejako po-
twierdzeniem wykonania pracy. Może je do-
pełnić zestawienie poniesionych i udoku-
mentowanych przez specjalistę wydatków.

Potwierdzeniem wykonania zadania 
przez biegłego jest doręczenie kontro-
lującemu opinii wraz ze sprawozdaniem 
z badań. Tryb przyjęcia opinii powinien sta-
nowić dodatkową gwarancję prawidłowego 
przeprowadzenia tego dowodu i wynikać 
z umowy zawartej z biegłym. Dobrą prak-
tyką jest sporządzanie protokołu odbioru 
wykonanej pracy. Chodzi o to, żeby do akt 
kontroli włączyć jako podstawę ustaleń 
faktycznych dowód rzetelny. Przyjmując 
opinię kontrolujący powinien dokonać 
jej oceny w sposób, o którym wcześniej 
wspomniałam.

Zdarza się, że przygotowana opinia nie 
odpowiada na zasadnicze pytania z punktu 
widzenia celu kontroli, dlatego nie można 
bezkrytycznie afirmować konkluzji bie-
głego. Opinia niepełna lub błędna nie po-
winna być przyjęta, co więcej, należałoby 
rozważyć odstąpienie od umowy. Czasami, 
zwłaszcza w skomplikowanych sprawach 
np. z zakresu sporządzania kosztorysów 
w budownictwie, operatów szacunkowych 
nieruchomości czy podejmowania decyzji 
gospodarczych obarczonych dużym ryzy-
kiem, stwierdzenie, że opinia jest błędna 
może stanowić realny problem. Dlatego 
warto podjąć próbę wyjaśnienia wątpliwo-
ści i konwalidowania braków takiej opinii. 
W tym celu należałoby żądać jej uzupeł-
nienia.

Odmowa przyjęcia opinii biegłego 
w ostateczności prowadzi do odstąpienia 
od umowy oraz odmowy wypłaty wyna-
grodzenia. Ma to miejsce wtedy, gdy opi-
nia nie została przyjęta i w żadnej części 

nie mogła być wykorzystana w prowadzo-
nym postępowaniu z uwagi na jej istotne 
wady. Wtedy siłą rzeczy nie ma podstaw 
do wypłaty na rzecz biegłego choćby części 
wynagrodzenia. Uzasadnienie wadliwości 
opinii może jednak być problematyczne 
i istnieje ryzyko rozstrzygnięcia tego sporu 
w procesie cywilnym o zapłatę.

Wypłata wynagrodzenia

Po przyjęciu opinii zwykle następuje 
wypłacenie biegłemu umówionego wy-
nagrodzenia. Można zapytać, czy biegły 
lub specjalista muszą zawsze otrzymać 
wynagrodzenie, czy też mogą z niego zre-
zygnować. Jeśli zdarzy się, że specjalista 
zechce pracować nieodpłatnie, to trzeba 
to odpowiednio uregulować w umowie.

Umowa ze specjalistą jest zwykle za-
wierana jako umowa-zlecenie i głównie 
do celów dowodowych, powinna mieć 
formę pisemną. Umowa-zlecenie jest 
umową wzajemną, jeżeli strony nadały 
jej taki charakter, w szczególności gdy 
ma odpłatny charakter. Mają do niej za-
stosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
Na mocy umowy-zlecenia przyjmujący 
ją zobowiązuje się do dokonania określo-
nej czynności prawnej na rzecz dającego 
zlecenie – art. 734 § 1 k.c. Z artykułu 735 
§ 1 k.c. wynika, że za wykonanie zlece-
nia zleceniobiorcy należy się wynagrodze-
nie, chyba że co innego wynika z umowy 
lub okoliczności. Zasadą jest więc odpłat-
ność zlecenia, ale przyjmujący może zobo-
wiązać się wykonać je bez wynagrodzenia, 
a wówczas umowa-zlecenie będzie nieod-
płatna. Należy podkreślić, że zrzeczenie 
się przez zleceniobiorcę wynagrodzenia 
powinno mieć wyraźne odzwierciedlenie 
w treści umowy. Nie można tej sytuacji 
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mylić z zakazem zrzeczenia się wynagro-
dzenia obowiązującym na podstawie prawa 
pracy – art. 84 ustawy z 27 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy19. Jeżeli strony nie ustali-
ły w umowie wysokości wynagrodzenia, 
zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie 
odpowiadające wykonanej pracy – art. 735 
§ 2 k.c. Ustalenie wysokości wynagrodze-
nia należy oprzeć w takiej sytuacji na wyli-
czeniu czasu poświęconego na wykonanie 
zlecenia z uwzględnieniem stopnia skom-
plikowania czynności, kwalifikacji zlece-
niobiorcy oraz stawek przyjętych za dane 
czynności. W sprawach tych zleceniobiorcy 
przysługuje stosowne roszczenie o zapłatę 
wynagrodzenia. Oczywiście dochodzenie 
tego roszczenia zależy od woli zlecenio-
biorcy.

W przypadku, gdy z biegłym zawarto 
umowę o dzieło, która jest umową re-
zultatu i wynagrodzenie przyjmującego 
zamówienie jest elementem przedmio-
towo istotnym tej umowy, ustawodawca 
nie przewidział możliwości zrzeczenia się 
wynagrodzenia.

Udostępnianie dokumentów  
dotyczących pracy biegłego i specjalisty

Opinia biegłego stanowi dowód w postę-
powaniu kontrolnym, w którym go powo-
łano. Podobnie jak protokół dotyczący 
przebiegu czynności z udziałem specjalisty 
jest włączana do materiału dowodowego 
gromadzonego w aktach kontroli. W myśl 

19 Dz.U. z 2022 r. poz. 1510.
20 NIK ma obowiązek przesłania materiałów dowodowych, w tym opinii biegłego, wraz z zawiadomieniami 

kierowanymi na podstawie art. 63 ustawy o NIK o czynach, za które grozi odpowiedzialność ustawowa. Je-
śli chodzi o postępowania administracyjne dotyczy to np. spraw z zakresu prawa budowlanego, prowadzenia 
działalności reglamentowanej lub kar pieniężnych.

21 Dz.U. z 2022 r. poz. 902.

art. 35a ust. 3 ustawy o NIK wgląd do nich 
i możliwość zapoznania się ze wspomnia-
nymi dokumentami ma kierownik jednost-
ki kontrolowanej albo osoba przez niego 
upoważniona, z zastrzeżeniem przepisów 
o tajemnicy ustawowo chronionej. Kon-
troler nie może odmówić udostępnienia 
tych dokumentów podmiotowi kontro-
lowanemu.

Ponadto mogą być one wykorzystane 
jako materiał dowodowy także w innych 
kontrolach albo innych postępowaniach są-
dowych lub administracyjnych20. Stanowią 
bowiem dokumenty urzędowe i mogą być 
dowodem w innej sprawie. Będzie to jed-
nak wówczas dowód z dokumentu. Wy-
korzystanie takiego materiału może być 
pomocne w szczególności w kontrolach 
koordynowanych, w których taki sam za-
kres badań dotyczy kilku jednostek kon-
trolowanych, np. gmin, szpitali.

Zdarzają się wnioski o udostępnienie 
tych dokumentów na podstawie przepi-
sów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej21. Dokumenty 
wytworzone przez osoby pełniące funkcje 
publiczne (a biegły, specjalista oraz kon-
trolerzy NIK taką funkcję pełnią), złożo-
ne do akt sprawy, mają walor dokumentu 
urzędowego w rozumieniu art. 6 ust. 2 
u.d.i.p., stanowią informację publiczną 
i podlegają udostępnianiu w jej trybie. 
Ograniczenie dostępności tych dokumen-
tów może wynikać z przepisów o tajemnicy 
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ustawowo chronionej. Są chronione ta-
jemnicą kontrolerską i bez zezwolenia 
prezesa NIK nie mogą być przekazane 
wnioskodawcy.

Warto dodać, że opinii biegłego nie przy-
sługuje ochrona z tytułu praw autorskich. 
Opinia wraz ze sprawozdaniem – jak już 
wyżej zaznaczyłam – jest dokumentem 
urzędowym, który zgodnie z art. 4 pkt 2 
ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych22, jest wy-
łączony spod ochrony tego aktu prawne-
go. Nawet jeśli ktoś będzie kwestionował 
stanowisko, że opinia biegłego jest do-
kumentem urzędowym, to z pewnością 
można ją zaliczyć do zbioru określonego 
jako „materiały urzędowe”, których ochro-
na jest również wyłączona. W orzecznic-
twie przyjęto pogląd, że: „Opinie i eksper-
tyzy sporządzone na zlecenie Kancelarii 
Prezydenta RP są materiałami urzędowy-
mi w rozumieniu art. 4 pkt 2 u.p.a.p.p. 
Pełnią funkcję służebną w procesie podej-
mowania decyzji przez najwyższy organ 
władzy wykonawczej i nie stanowią przed-
miotu prawa autorskiego”23. Jako mate-
riał urzędowy potraktowano też operat 
szacunkowy dotyczący nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samo-
rządu terytorialnego24. W tym kontekście 
uważam, że także opinia złożona do akt 
kontroli mieści się w omawianym zbio-
rze, który przecież jest znacznie szerszy 
niż ten obejmujący dokumenty urzędowe. 
Stanowi materiał wytworzony na zlecenie 

22 Dz.U. z 2021 r. poz. 1062.
23 Wyrok WSA w Warszawie z 11.10.2017, II SAB/Wa 175/17, LEX nr 2404402.
24 Wyrok NSA z 25.9.2019 r., I OSK 2538/17, CBOSA. A. Niewęgłowski: Prawo autorskie. Komentarz,  

Komentarz do art. 4, opubl. w LEX.

władzy publicznej, do realizacji jej zadań 
i w ramach urzędowej procedury.

Opinia eksperta 
lub instytutu naukowego
Ponieważ biegłym może być tylko osoba 
fizyczna, nie wolno w takim charakterze 
powołać instytutu naukowego czy innej 
instytucji specjalistycznej. Otwarty ka-
talog dowodów oznacza, że ustawodaw-
ca dopuszcza wykorzystanie każdego 
źródła informacji, które może mieć zna-
czenie dla ustalenia stanu faktycznego. 
Realizacja wynikającego z celu kontroli 
obowiązku ustalenia i rzetelnego udo-
kumentowania stanu danej działalno-
ści skłania do przeprowadzenia każdego 
„nienazwanego” dowodu do wyjaśnienia 
okoliczności faktycznych. Dowód taki bę-
dzie traktowany jako równoważny innym 
„nazwanym” dowodom, z zastrzeżeniem 
legalności i prawidłowości jego przepro-
wadzenia. W postępowaniu kontrolnym, 
odmiennie niż w postępowaniu cywilnym 
(art. 290 Kodeksu postępowania cywil-
nego) lub karnym (art. 193 § 2 Kodeksu 
postępowania karnego), nie ma wprost 
wyrażonej możliwości korzystania z opinii 
instytucji naukowych lub specjalistycz-
nych. Jednak jest oczywiste, że dopuszcza 
się taki sposób ustalania faktów. Eksper-
tyza sporządzona przez eksperta lub ze-
spół ekspertów zatrudnionych w insty-
tucie naukowym może stanowić dowód 
w postępowaniu kontrolnym. Nie można 
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jej jednak przypisać statusu opinii biegłe-
go. Zwrócenie się o sporządzenie takiej 
ekspertyzy będzie istotne np. w sytuacji, 
gdy „zbadanie określonego zagadnienia 
wymaga wiedzy specjalistycznej z różnych 
dziedzin, a w szczególności, gdy wydanie 
opinii powinno poprzedzać stosowne ba-
danie, które może wykonać jedynie pod-
miot wyposażony w odpowiednią certy-
fikowaną aparaturę badawczą, zasadne 
jest wystąpienie do właściwego instytutu 
o wydanie opinii. Udostępnienie akt kon-
troli na potrzeby wydania opinii przez in-
stytut będzie możliwe tylko za zgodą Pre-
zesa Najwyższej Izby Kontroli (art. 35a 
ust. 4 ustawy o NIK)”25.

Inny przykład dotyczy potrzeby do-
konania oceny operatów szacunkowych 
przedstawianych przez podmiot kontro-
lowany. Zgodnie z art. 157 ust. 1 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami26 oceny prawidłowości spo-
rządzenia operatu szacunkowego dokonu-
je organizacja zawodowa rzeczoznawców 
majątkowych. Zadania takie należą do od-
powiednich komisji w stowarzyszeniach 
regionalnych oraz Polskiej Federacji Sto-
warzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 
Powierzenie więc właściwemu podmioto-
wi wykonania oceny poprawności opera-
tu budzącego wątpliwości kontrolujących 
(rzecz jasna licząc się z kosztami takiego 
dowodu) będzie prawidłową czynnością 
z punktu widzenia ustalenia stanu fak-
tycznego27.

25 S. Dziwisz: Odpowiedzialność karna biegłego…, op.cit., s. 73.
26 Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.
27 Por. Ł. Jędruszuk: Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego – szczególna instytucja pod-

ważenia opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości, „Temidium” nr 2/2015, s. 48 i 52.
28 Por. T. Widła: Jeszcze raz o ekspertyzach pozasądowych, „Prokuratura i Prawo” nr 7-8/2015, s. 40.

Przeprowadzenie dowodu z opinii eks-
perta lub instytutu naukowego jest mniej 
sformalizowane niż powołanie biegłego. 
Wiąże się z wyborem eksperta oraz zawar-
ciem umowy cywilnoprawnej, w której 
powinien być w szczególności określony 
przedmiot ekspertyzy, czas jej sporządze-
nia i oczywiście wymagania w odniesieniu 
do ekspertów.

Dowodem w kontroli są m.in. dokumen-
ty przedstawiane przez kontrolowanego. 
Przedłożenie kontrolerowi ekspertyzy zleco-
nej przez jednostkę kontrolowaną powinno 
skutkować włączeniem jej do akt kontroli 
i poddaniem ocenie jako elementu oświad-
czenia lub wyjaśnienia złożonego przez pra-
cownika. Taki dokument nie ma oczywiście 
waloru dowodu z opinii biegłego. Problem 
może się pojawić, gdy ekspertyza będzie 
w sprzeczności z opinią biegłego. Zasadny 
wydaje się wniosek, że w wypadku stwier-
dzenia takiej niezgodności należałoby kiero-
wać się zasadą swobodnej oceny dowodów 
i uznać jeden z nich a drugi odrzucić. Jednak 
gdyby kontroler zdeprecjonował opinię bie-
głego, to powinien powołać innego w celu 
uzyskania jego opinii28.

Praktyka wskazuje, że istotnymi proble-
mami w kontroli bywa ustalenie, czy pod-
miot kontrolowany prawidłowo stosował 
regulacje prawne, a także dokonanie oceny 
legalności jego działania. Wydawałoby się, 
że wyznaczniki kryterium legalności wyni-
kające z prawa można bez większego trudu 
zastosować. Niestety ze względu na jakość 
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prawa pojawia się wiele wątpliwości inter-
pretacyjnych, które skutecznie utrudniają 
dokonanie oceny. W takich wypadkach 
można zlecić sporządzenie opinii praw-
nej ekspertowi w danej dziedzinie prawa. 
Należy przyjąć, że nie jest wykluczone 
powołanie biegłego do wyjaśnienia wątpli-
wości pojawiających się na tle interpretacji 
prawa. Warto przywołać tu stanowisko 
judykatury, że „co do zasady kwestie praw-
ne nie wymagają zasięgania opinii bieg-
łych (iura novit curia – sąd zna prawo). 
Trzeba stwierdzić, że dopiero in concreto 
możliwa jest ocena potrzeby przeprowa-
dzenia dowodu z opinii biegłych, obejmu-
jącej także kwestie prawne, które imma-
nentnie związane są z problemami natury 
np. technicznej29. Chodzi o potrzebę za-
sięgnięcia opinii co do prawa ściśle zwią-
zanego z zagadnieniami specjalistycznymi, 
a nie co do prawa jako takiego.

Swego rodzaju ekspertem w dziedzinie 
prawa jest Prokuratoria Generalna Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W myśl art. 49a usta-
wy o NIK, jeżeli w toku kontroli powsta-
nie wątpliwość wymagająca interpretacji 
przepisów prawnych związanych z ochroną 
praw lub interesów Rzeczypospolitej Pol-
skiej, dyrektor właściwej jednostki organi-
zacyjnej NIK lub upoważniona przez niego 
osoba zwraca się do Prezesa Prokuratorii 
Generalnej RP o wydanie opinii praw-
nej w tej sprawie. Prokuratoria jest wy-
soko wyspecjalizowanym instytucjonal-
nym pełnomocnikiem przede wszystkim 

29 Postanowienie SN z 6.2.2014, III KK 359/13, dostępne na stronie <www.saos.org.pl/judgments/104353>. 
Podobnie T. Grzegorczyk: K.P.K. Komentarz, Warszawa 2008, s. 378.

30 P. Szustakiewicz: Postępowanie kontrolne przed Najwyższą Izbą Kontroli po nowelizacji ustawy o NIK,  
„Zamówienia Publiczne Doradca” nr 1/2011, s. 43.

31 Sprawozdanie z działalności NIK w 2019 r., s. 159-160, opubl. <www.nik.gov.pl/plik/id,22569.pdf>.

Skarbu Państwa w sprawach dotyczących 
mienia państwowego w postępowaniach 
przed sądami, trybunałami i innymi orga-
nami jurysdykcyjnymi. Wystąpienie o opi-
nię do Prokuratorii powinno mieć miej-
sce w sprawach zasadniczych i wówczas, 
gdy istnieją wątpliwości, które przy stoso-
waniu normalnych reguł wykładni nie dają 
się usunąć, a rzutują na ochronę praw 
lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej. 
W doktrynie wskazuje się, że: „Prokura-
toria występuje tutaj jako swego rodzaju 
biegły w zakresie prawa, który ma pomóc 
NIK we właściwym odczytaniu skompli-
kowanych zagadnień prawnych”30.

Panel ekspertów
Ważnym elementem przygotowania kon-
troli jest rozpoznanie opinii głównych inte-
resariuszy; w tym celu organizuje się panel 
ekspertów z udziałem przedstawicieli róż-
nych środowisk, świata nauki, organizacji 
pozarządowych. Są one narzędziem po-
głębiania znajomości problemów zgłasza-
nych do NIK, a następnie stanowiących 
przedmiot badań kontrolnych31. Poglądy 
formułowane w czasie panelu pomagają 
więc w przygotowaniu kontroli, wyty-
czeniu jej zakresu oraz metodyki. Opinie 
ekspertów ułatwiają też ukierunkowanie 
analizy ryzyka i zdiagnozowanie istot-
nych nieprawidłowości. Panel ekspertów 
(konferencja) może być również zwołany 
po zakończeniu kontroli w celu omówienia 
jej wyników i ewentualnego wypracowania 
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działań na przyszłość. Ich poglądy bywają 
pomocne przy agregowaniu ustaleń kon-
troli i formułowaniu wniosków systemo-
wych w informacji o wynikach kontroli. 
Słusznie zauważono w doktrynie, że taka 
wymiana poglądów pozwala lepiej poznać 
problemy jakie wiążą się z daną kontrolą 
i „sprzyja uściśleniu zaleceń pokontrolnych 
czy upowszechnianiu dobrych praktyk”32.

Treść publikowanych sprawozdań z dzia-
łalności NIK wskazuje, że w 2015 r. zorga-
nizowano 16 paneli ekspertów, w 2016 r. 
– 12, w 2017 r. – 18, w 2018 r. – 1333. W spra-
wozdaniach za lata 2019–2021 nie ujęto 
danych liczbowych. Wspomniano jednak, 
że ze względu na szczególne warunki zwią-
zane z pandemią ograniczono liczbę dys-
kusji w tej formie. Warto nadmienić, że: 
„W 2019 r. odbyły się m.in. panele eksper-
tów dotyczące: systemu ochrony zdrowia 
– Stan obecny i pożądane kierunki zmian 
oraz konferencja i panel poświęcony proble-
mom służby zdrowia, gdzie przedstawiono 
propozycje NIK dotyczące zmian w tym ob-
szarze; przyszłości energetyki w Polsce – de-
bata dotycząca poważnych wyzwań, jakie 
dla konkurencyjności polskiej gospodarki 
mogą stanowić m.in. ceny prądu oraz ko-
nieczność redukcji emisji; broni chemicz-
nej zalegającej na dnie Bałtyku i zagrożeń, 
jakie stanowi dla życia w tym morzu”34.

Z kolei w 2020 r., „pomimo ograniczeń 
związanych z sytuacją epidemiczną w kraju, 

32 J. Mazur [w:] Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy nauko-
wej Profesora Andrzeja Szmyta, redakcja naukowa A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, 
M. Wiszowaty, Gdańsk 2020, s. 1212.

33 Sprawozdania z działalności NIK są dostępne na <www.nik.gov.pl>.
34 Sprawozdanie z działalności NIK w 2019 r., s. 160.
35 Sprawozdanie z działalności NIK w 2020 r., s. 229.
36 Sprawozdanie z działalności NIK w 2021 r., s. 169.

zorganizowane zostały panele ekspertów 
dotyczące m.in. monitorowania niepożą-
danych działań leków, gospodarki odpa-
dami i ochrony środowiska, identyfikacji 
ryzyka przygotowania i realizacji Koncep-
cji Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
weryfikacji skuteczności wprowadzonych 
rozwiązań przeciwdziałających depopulacji 
Opolszczyzny i ich wpływu na sytuację de-
mograficzną regionu opolskiego oraz utrzy-
mania i wykorzystania Wschodniego Szlaku 
Rowerowego Green Velo”35.

W 2021 r. zorganizowano „panele eks-
pertów dotyczące m.in.: efektów wybra-
nych działań państwa podejmowanych 
w celu łagodzenia skutków epidemii w go-
spodarce, bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego, problemów związanych 
z wdrażaniem programu priorytetowego 
Czyste Powietrze oraz modelu systemu 
urzędowej kontroli żywności i ewentual-
nej jego reformy”36.

Informacje o przedmiocie dyskusji pane-
lowych wskazują jak szerokim spektrum 
zagadnień zajmują się kontrolerzy NK.

Podsumowanie
Dokonanie oceny kontrolowanej dzia-
łalności wymaga skorzystania z rzetelnej 
wiedzy na temat badanej problematyki. 
Podstawę do formułowania obiektyw-
nych ocen dają tylko pełne ustalenia fak-
tyczne dokonane na podstawie prawidłowo 
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przeprowadzonych dowodów. W tym pro-
cesie istotną rolę odgrywają dowody z wy-
korzystaniem wiedzy eksperckiej. Sięganie 
po wiedzę specjalistyczną zwiększa zaufanie 
i buduje autorytet organu kontroli, a także 
gwarantuje prawidłowe zrealizowanie wy-
znaczonych celów. Wykorzystanie takich do-
wodów zależy od tego, czy zostały przepro-
wadzone zgodnie z wymogami ustawowymi.

Nie można mylić ról biegłego i specjalisty 
oraz zamiennie traktować tych dowodów. 
Powołanie biegłego należy do kompetencji 
dyrektora jednostki kontrolnej. Ten model 
działania ma zapobiegać nadużywaniu po-
dejmowania takich czynności i zastępo-
waniu pracy kontrolera przez biegłych. 
Pozwala również na racjonalizację kosztów 
postępowania.

Ważną sprawą jest właściwy wybór eks-
pertów. Osoby powoływane w charakterze 
biegłego lub specjalisty nie mogą być przy-
padkowe. Muszą dawać rękojmię należyte-
go wykonywania zadań, które im zlecono.

Nie wolno ciężaru ustaleń kontrolnych 
i ocen przerzucać w znacznej części na bie-
głych lub specjalistów. Dlatego przedmiot 
i zakres ich działania powinien być ściśle 
ustalony, a następnie egzekwowany. Od-
biór opinii musi koncentrować się na spraw-
dzeniu kompletności i rzetelności wyko-
nanego badania, aby w porę zapobiegać 
dołączeniu do akt kontroli wadliwej opinii.

Każdorazowo opinia eksperta stanowią-
ca materiał dowodowy podlega swobodnej 
ocenie procesowej. Jej treść należy rozpa-
trywać przez pryzmat całokształtu materia-
łu dowodowego, przy uwzględnieniu zasad 
prawidłowego rozumowania oraz wskazań 
wiedzy i doświadczenia życiowego.

dr ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK
radca prawny,  
doradca prawny w Departamencie  
Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego NIK

Słowa kluczowe: biegły, specjalista, ekspert, czynności dowodowe w  kontrolach NIK, 
postanowienie o powołaniu, bezstronność, panel ekspertów
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ABSTRACT
Using Expert Knowledge in NIK Audits – Expert, Specialist and Expert Panels 
In order to fulfil the objectives of public auditing, it is necessary to appropriately de-
termine the actual state of affairs. A broad spectrum of audit examination that lies 
within NIK’s competence, new forms of performance in the area of activities financed 
with public money, digitalization, technological advancement of various processes, 
as well as scientific and technological advancement call for expert knowledge. These 
concern all stages of the audit process, starting from its preparing, through evidence 
proceedings, to formulating and publicising audit results. In the article, an analysis has 
been presented of the legal regulation related to the situation in which the legislator 
allows for, or requires, the use of expert knowledge at every stage of the audit process. 
The most significant issue in the area is, obviously, evidencing with the use of expert 
knowledge. Evidence must be reliable, linked to the audit objectives and economical. 
That is why a vast part of the article is dedicated to experts and specialists. The author 
pays attention to the differences in the status of experts and specialists, the reasons 
for imperfected opinions, as well as refers to the issues and doubts voiced in practice, 
related to the engagement of experts and specialists in the audit process. 

Elżbieta Jarzęcka-Siwik, PhD, Legal Councillor, Legal Advisor in the Department 
of Legal Affairs of NIK 

Key words: expert, specialist, evidence proceedings in NIK audits, decision on appointment, 
impartiality, expert panel 
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Artykuł przybliża zagadnienie niezasadności zajmowania stanowi-
ska lub  pełnienia funkcji i  odwołując się do  praktyki kontrolerskiej 
oraz  ustawowych kryteriów kontroli, podejmuje próbę wskazania 
przesłanek zamieszczenia w  wystąpieniu pokontrolnym oceny, która 
by na nią wskazywała. Autor podnosi, że osoby objęte oceną powinny 
mieć możliwość składania zastrzeżeń, nawet jeśli nie pełnią funkcji kie-
rownika jednostki kontrolowanej. Na przykładzie przepisów z zakresu 
prawa ubezpieczeń społecznych analizuje sposób, w jaki ustawodawca 
określa kompetencje konieczne do objęcia wybranych stanowisk.

Niezasadność zajmowania  
stanowiska lub pełnienia funkcji

Formułowanie ocen przez Najwyższą Izbę Kontroli

MARCIN BIGOS

Wstęp
Zajmowanie stanowiska lub pełnienie 
funkcji, mimo braku odpowiednich kom-
petencji, może wiązać się z podejmowa-
niem decyzji, których efekty w trakcie 
kontroli prowadzonej przez Najwyższą 
Izbę Kontroli zostaną uznane za niepra-
widłowości, a ich skala może uzasadniać 
zamieszczenie w wystąpieniu pokontrol-
nym oceny wskazującej na niezasadność 
zajmowania stanowiska lub pełnienia 
funkcji. W dotychczasowej literaturze 
poświęconej kontroli państwowej temat 
ten był zaledwie sygnalizowany. Artykuł 
stanowi komentarz do obowiązujących 
przepisów oraz próbę syntetycznego ujęcia 
przesłanek uzasadniających zamieszczenie 

w wystąpieniu pokontrolnym oceny wska-
zującej na powyższą niezasadność. Za-
gadnieniem wartym uwagi jest kwestia 
zupełności obecnych rozwiązań praw-
nych. Przedstawiona poniżej analiza stanu 
prawnego oraz orzecznictwa daje podsta-
wy do sformułowania postulatu posze-
rzenia kręgu uprawnionych do złożenia 
zastrzeżeń o osoby uznane za niezasad-
nie zajmujące stanowiska lub pełniące 
funkcje, nawet jeśli nie są kierownikami 
jednostki kontrolowanej. Z tym zagad-
nieniem wiąże się kwestia zapobiegania 
powierzeniu stanowisk lub funkcji oso-
bom niekompetentnym. W związku z tym 
artykuł zarysowuje również zagadnienie 
sposobu, w jaki ustawodawca określa kom-
petencje niezbędne do objęcia wybranych 
stanowisk.
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Stan prawny
Artykuł 53 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 stano-
wi, że w wystąpieniu pokontrolnym może 
być zawarta ocena wskazująca na niezasad-
ność zajmowania stanowiska lub pełnie-
nia funkcji przez osobę odpowiedzialną 
za stwierdzone nieprawidłowości w jed-
nostkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 
i art. 4 ust. 1 ustawy o NIK. Ocena taka 
może stanowić podstawę do wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego, rozwią-
zania stosunku pracy z winy pracowni-
ka bez wypowiedzenia albo odwołania 
go z zajmowanego stanowiska lub pełnio-
nej funkcji2. Do nowelizacji ustawy o NIK 
z 2010 r. wskazane uprawnienie było okre-
ślone w art. 60 ust. 3 oraz 43.

Ocena zasadności zajmowania stanowi-
ska lub pełnienia funkcji dotyczy jedynie 
osób odpowiedzialnych za nieprawidło-
wości w organach administracji rządowej, 
Narodowym Banku Polskim, Kancela-
rii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym, Krajowej Radzie Są-
downictwa, Trybunale Konstytucyjnym, 
biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, 
biurze Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji, urzędzie 
obsługującym Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

1 Dz.U. z 2022 r. poz. 623, t.j., dalej ustawa o NIK.
2 Art. 53 ust. 7 ustawy o NIK.
3 Ustawa z 22.1.2010 o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. nr 227 poz. 1482, z późn. zm.).
4 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izby Kontroli, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017, s. 213.

przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajo-
wym Biurze Wyborczym, Państwowej 
Inspekcji Pracy oraz w państwowych 
osobach prawnych i innych państwo-
wych jednostkach organizacyjnych. 
W doktrynie wskazano, że w wypadku 
sądów powszechnych i administracyj-
nych oraz Trybunału Konstytucyjnego 
ocena może dotyczyć wyłącznie spraw 
związanych z wykonaniem budżetu 
tych podmiotów4. Wydaje się jednak, 
że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o NIK 
może ona również obejmować realizację 
zadań audytu wewnętrznego, gospodarki 
finansowej i majątkowej.

Wobec osoby, którą w wyniku kontroli 
NIK uznano za niezasadnie zajmującą sta-
nowisko lub pełniącą funkcję, mogą być 
zastosowane sankcje w postaci wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego, rozwią-
zania stosunku pracy z winy pracowni-
ka bez wypowiedzenia albo odwołania 
z zajmowanego stanowiska lub pełnio-
nej funkcji. Ocena zamieszczona w wy-
stąpieniu pokontrolnym nie ma charak-
teru wiążącego. Nie jest nią związany 
również sąd w sprawie o przywrócenie 
do pracy. W orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego wskazano, że samo formalne 
przedstawienie oceny nie stanowi prze-
słanki rozwiązania stosunku pracy. Rola 
sądu nie ogranicza się do stwierdzenia, 
że uprawniony podmiot przedstawił 
ją we właściwej formie. Musi on ustalić, 
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czy przesłanki oceny były rzeczywiste 
i prowadzą do uznania zasadności roz-
wiązania umowy o pracę. Ocenie sądu 
podlegają okoliczności faktyczne, stano-
wiące podstawę rozwiązania stosunku 
pracy. Ocena sformułowana w wystą-
pieniu pokontrolnym stwarza formalną 
możliwość rozwiązania stosunku pracy, 
zatem wymaga weryfikacji przesłanek 
najpierw przez pracodawcę, a następnie 
przez sąd pracy. Niemniej wystąpienie 
pokontrolne, przedstawione w nim fakty 
i ich ocena, stanowią ważny dowód w spra-
wie i wymagają szczególnego uwzględ-
nienia przy ustaleniu stanu faktycznego 
i jego prawnej ocenie5.

Przesłanki formułowania oceny
Niezasadność zajmowania stanowiska 
lub pełnienia funkcji należy wiązać z bra-
kiem kompetencji koniecznych do pra-
widłowego wykonywania obowiązków. 
Wydaje się, że należy tu przyjąć szeroką 
definicję kompetencji jako wiedzy, umie-
jętności, uzdolnień, stylów działania, oso-
bowości, wyznawanych zasad, zaintere-
sowań oraz innych cech, które używane 
i rozwijane w procesie pracy prowadzą 
do osiągania rezultatów zgodnych ze stra-
tegicznymi zamierzeniami organizacji6. 
Ocena kompetencji powinna dotyczyć 
wyłącznie okresu objętego kontrolą, 
a nie momentu powierzenia stanowiska 
lub funkcji. Możliwe są bowiem sytu-
acje, w których ktoś posiadał konieczne 

5 Wyrok Sądu Najwyższego z 19.8.1999, sygn. I PKN 217/99 (OSNP 2000, nr 23 poz. 856) oraz 29.3.2012, 
sygn. I CSK 327/11 (LEX nr 1254615).

6 M. Juchnowicz, T. Rostkowski, Ł. Sienkiewicz: Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Wydaw-
nictwo Poltext, Warszawa 2003, s. 161-162.

kompetencje w czasie powierzania sta-
nowiska lub funkcji, a następnie na sku-
tek zmian otoczenia zewnętrznego (nowe 
zadania, wymagania i regulacje odnoszą-
ce się do wykonywanej pracy), przestał 
spełniać ten wymóg. Może się tak zdarzyć 
m.in. na skutek tzw. wypalenia zawodo-
wego lub nieuwzględnienia konieczno-
ści ciągłego doskonalenia i dostosowy-
wania kompetencji do zmieniających się 
warunków.

Bezwzględną przesłanką sformułowa-
nia oceny dotyczącej niezasadności zaj-
mowania stanowiska lub pełnienia funk-
cji jest stwierdzenie nieprawidłowości 
oraz przypisanie przyczyn jej zaistnienia 
konkretnej osobie, wskazanej z imienia 
i nazwiska. Uzależnienie możliwości 
zamieszczenia oceny od powstania nie-
prawidłowości powoduje, że kontrole-
rzy NIK nie mogą działać prewencyjnie 
w sytuacjach, gdy zauważone w trakcie 
kontroli okoliczności faktyczne jedno-
znacznie wskazują, iż dana osoba nie po-
siada stosownych kompetencji. Przyczyny 
nieprawidłowości powinny mieć ścisły 
związek z cechami osobowymi, tj. bra-
kiem wiedzy, doświadczenia, niedbal-
stwem lub lekkomyślnością. Należałoby 
zaniechać formułowania oceny, jeśli przy-
czyny nieprawidłowości choć w części 
wiążą się z okolicznościami niezależnymi 
od osoby odpowiedzialnej, np. brakiem 
środków i realnych możliwości ich po-
zyskania.
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Poza ustawą o NIK przesłanek formuło-
wania oceny wskazującej na niezasadność 
należy poszukiwać również w dotychcza-
sowej praktyce kontrolerskiej. W pierw-
szej kolejności można zauważyć, że doty-
czyło to przypadków stwierdzenia kilku 
współwystępujących nieprawidłowości. 
Przykładem takiego rozstrzygnięcia jest 
wystąpienie pokontrolne dotyczące kon-
troli udzielania zamówień publicznych, 
w szczególności w trybie z wolnej ręki7. 
Stwierdzono w nim nieprawidłowości po-
legające na:

 • nieumiejętnym planowaniu zamówień 
i braku właściwego zabezpieczenia intere-
sów zamawiającego, niewłaściwym nad-
zorze nad tymi zamówieniami;

 • braku należytej staranności przy formu-
łowaniu przedmiotu i warunków udziele-
nia zamówienia;

 • unieważnianiu postępowań pomimo 
braku przesłanek faktycznych uzasad-
niających takie czynności;

 • nieprawidłowym sporządzaniu specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ), w tym formułowaniu wymagań 
dotyczących przedłożenia dokumentów 
w sposób niezgodny z przepisami, doko-
nywaniu swobodnej oceny postawionych 
warunków, nieprecyzyjnym opisie kryte-
riów i sposobu dokonywania oceny ofert 
oraz manipulowaniu ich kryteriami, wadli-
wym formułowaniu ogólnych warunków 
i wzorów umów;

7 Kontrola Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w latach 1999-
I półrocze 2000, szczególnie w zakresie udzielania zamówień z wolnej ręki, nr ewid. I/00/024, przeprowadzona 
przez Departament Kontroli Doraźnych NIK.

8 Kontrola Funkcjonowanie Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie Zdroju 
w latach 2003–2006, nr ewid. S/07/007, przeprowadzona przez Delegaturę NIK we Wrocławiu.

 • dokonywaniu wyboru oferty niezgodnie 
z zasadami i ich kryteriami określonymi 
w SIWZ;

 • stosowaniu trybu z wolnej ręki, mimo 
że okoliczności faktyczne nie odpowiadały 
przesłankom ustawowym uzasadniającym 
wybór takiego trybu, w tym nadużywaniu 
argumentów dotyczących zmian w obowią-
zujących przepisach, mających uzasadniać 
pilność udzielenia zamówienia;

 • udzielaniu zamówień w trybie z wolnej 
ręki bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych (UZP) lub z naru-
szeniem warunków otrzymania zatwier-
dzenia takiego trybu od Prezesa UZP 
albo wykorzystywaniu zgody po ustaniu 
przesłanek ustawowych zastosowania da-
nego trybu;

 • wadliwym sporządzeniu dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie z wolnej ręki;

 • zawieraniu umów na warunkach od-
miennych od ustalonych w dokumenta-
cji postępowania oraz udzielaniu zamó-
wień z wolnej ręki na dostawę materiałów 
eksploatacyjnych, wcześniej nieprzewi-
dzianych.

Inny przykład stanowi kontrola w jed-
nym z sanatoriów Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji8. Podstawą 
wskazania w wystąpieniu pokontrolnym, 
że dotychczasowy dyrektor nie gwaran-
tuje dalszego należytego wykonywania 
obowiązków na zajmowanym stanowisku 
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były niegospodarne i nierzetelne dzia-
łania, skutkujące stratą i uszczupleniem 
w dochodach budżetu podmiotu spowo-
dowane brakiem analizy i oceny należ-
ności oraz niedochodzeniem zaległego 
czynszu za wynajem i dzierżawę majątku. 
Ponadto zastrzeżenia budziła organiza-
cja rachunkowości, sposób prowadzenia 
urządzeń księgowych i dokumentowania 
operacji gospodarczych oraz ewidencjo-
nowania środków trwałych. Ujawniono 
m.in. rozliczenie 6,5 tys. zł wydatkowa-
nych na zakup kotła kondensacyjnego 
zamontowanego w mieszkaniu prywat-
nym dyrektora, a wykazanego w ewiden-
cji środków trwałych sanatorium. Nie-
prawidłowości wystąpiły również w za-
trudnianiu pracowników z pominięciem 
procedury konkursowej.

Oceną o niezasadności zajmowania sta-
nowiska zakończyła się również kontrola, 
w której stwierdzono wykorzystywanie 
mienia publicznego w działalności pry-
watnej. W jednej ze szkół muzycznych 
stwierdzono wydatkowanie 15,2 tys. zł 
na zakup zestawu nagłaśniającego, który był 
również wykorzystywany w celach zarob-
kowych przez zespół muzyczny prowadzo-
ny przez dyrektora szkoły i jego córkę9. 
W kontrolowanej placówce na stanowi-
sku sekretarza szkoły zatrudniono żonę 
dyrektora, która mimo niewywiązywania 
się z obowiązków służbowych była regu-
larnie nagradzana premiami finansowymi, 

9 Kontrola Organizacja i warunki realizacji zadań dydaktycznych oraz gospodarowanie finansami i majątkiem 
szkoły w latach szkolnych 2003/2004 i 2004/2005, nr ewid. S/05/005, przeprowadzona przez Delegaturę 
NIK w Olsztynie.

10 Kontrola Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, nr ewid. P/12/180, przeprowadzona przez Dele-
gaturę NIK w Katowicach.

a jej wynagrodzenie zasadnicze wynosi-
ło 95-99% stawki maksymalnej. Inne 
stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 
m.in. przeprowadzania naboru do szkoły 
oraz nauczania z naruszeniem przepisów, 
nierzetelnym ewidencjonowaniu zajęć lek-
cyjnych i pobraniu przez dyrektora szkoły 
wynagrodzenia w łącznej wysokości co naj-
mniej 20 tys. zł za zajęcia, których faktycz-
nie nie zrealizował oraz braku ewidencji 
przychodów z tytułu darowizn, dotacji 
i działalności usługowej.

Dotychczasowa praktyka kontroler-
ska cechowała się ostrożnością w wy-
korzystaniu analizowanego w artykule 
uprawnienia i wypracowała rozwiązanie 
o charakterze pośrednim. W niektórych 
wystąpieniach kontrolerzy wskazywali 
bowiem na potrzebę „rozważenia zasad-
ności zajmowania stanowisk” przez okre-
ślone osoby. W efekcie przenosiło to do-
konanie oceny na kierownika jednostki 
kontrolowanej albo jednostki nadrzędnej. 
Przykładem zastosowania takiego rozwią-
zania jest kontrola recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. Brak realizacji 
w pełnym zakresie przez dwie delegatu-
ry wojewódzkiego inspektoratu ochrony 
środowiska zadań określonych w wytycz-
nych Głównego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska był podstawą wskazania w ocenie 
ogólnej na potrzebę rozważenia zasadności 
zajmowania stanowisk przez kierowników 
tych podmiotów10.
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Podobne rozwiązanie przyjęto w kon-
troli dotyczącej kosztów producentów 
energii elektrycznej i cieplnej. Wśród 
licznych ustaleń na uwagę zasługuje ujaw-
nienie różnicy pomiędzy stanem magazy-
nowym węgla wykazanym w ewidencji 
księgowej a stanem faktycznym. Pomiary 
powołanego przez NIK biegłego geodety 
wykazały, że na zwałach znajdowały się 
928 394 tony węgla. Natomiast według 
ewidencji księgowej były to 613 874 tony, 
czyli o 314 520 ton mniej niż wskazał bie-
gły. W konsekwencji tej oraz innych niepra-
widłowości w wystąpieniu pokontrolnym 
skierowanym do Ministra Skarbu Państwa 
wskazano na potrzebę rozważenia zasad-
ności zajmowania stanowisk przez osoby 
odpowiedzialne, którymi byli członkowie 
zarządu elektrowni11.

Różnorodność stanów dokumentowa-
nych podczas kontroli utrudnia zdefinio-
wanie warunków, po których spełnieniu 
kontroler byłby zobowiązany do sformu-
łowania oceny wskazującej na niezasad-
ność zajmowania stanowiska lub pełnie-
nia funkcji. Podstawowy problem stanowi 
wyznaczenie skali i wagi nieprawidłowo-
ści, które uzasadniałyby zamieszczenie 
jej w wystąpieniu pokontrolnym. Dotych-
czasowa wstrzemięźliwość kontrolerów 
w formułowaniu takich ocen wskazuje, 
że zarezerwowano je dla sytuacji nadzwy-
czajnych, wykraczających poza okoliczności 
faktyczne dokumentowane w codziennej 
praktyce kontrolerskiej. Dla wyznaczenia 
właściwej miary konieczne jest odwołanie 

11 Kontrola Koszty producentów energii elektrycznej i cieplnej w latach 2004–2006 (I półrocze), działających 
w oparciu o węgiel kamienny, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i kosztów zaopatrzenia w ten surowiec, 
nr ewid. P/06/130, przeprowadzona przez Delegaturę NIK w Warszawie.

do kryteriów kontroli określonych w usta-
wie o NIK.

Zaczynając od kryterium legalności i od-
wołując się do treści art. 63 ust. 1 ustawy 
o NIK należy odpowiedzieć na pytanie, 
czy w razie udokumentowania w trakcie 
kontroli stanu faktycznego uzasadniające-
go podejrzenie popełnienia przestępstwa 
lub wykroczenia należy zamieścić w wy-
stąpieniu pokontrolnym ocenę wskazującą 
na niezasadność zajmowania stanowiska 
lub pełnienia funkcji. O ile w wypadku 
podejrzenia popełnienia wykroczenia sfor-
mułowanie takiej oceny wydaje się zbyt 
surowe, to jeśli chodzi o przestępstwo 
może być ona uzasadniona. Podstawową 
trudność stanowi to, że złożenie zawiado-
mienia, wszczęcie lub odmowa wszczęcia 
postępowania karnego i orzeczenie o odpo-
wiedzialności karnej następuje już po za-
kończeniu postępowania kontrolnego. 
Jeśli jednak zebrany w trakcie kontroli ma-
teriał dowodowy pozwala na jednoznaczne 
wskazanie osoby odpowiedzialnej, przy-
pisanie winy oraz ustalenie okoliczności 
popełnienia przestępstwa, które wiąże się 
z wykonywaniem obowiązków na powie-
rzonym stanowisku lub pełnioną funkcją, 
to co do zasady w wystąpieniu pokontrol-
nym powinna zostać zamieszczona ocena 
wskazująca na niezasadność.

W kontekście gospodarności wytyczną 
do formułowania oceny stanowi skala nie-
odpowiedniego zarządzania powierzonymi 
środkami publicznymi. Z uwagi na zróż-
nicowanie wielkości budżetów jednostek 
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kontrolowanych określenie kwoty szkody 
związanej z niegospodarnym zarządzaniem 
mieniem publicznym, od której obligato-
ryjnie należałoby zamieszczać w wystą-
pieniu pokontrolnym ocenę wskazującą 
na niezasadność, przysparza znacznych 
trudności. Punktem odniesienia mogą być 
przepisy art. 115 § 5 i 6 ustawy z 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny12. Ustalenie w trak-
cie kontroli przejawów niegospodarności 
przekraczającej kwoty określone w prze-
pisach karnych powinno stanowić punkt 
wyjścia do rozważenia, czy sformułowanie 
oceny może być uzasadnione. Poza kwotą, 
należy również brać pod uwagę powta-
rzalność niegospodarnych działań, nawet 
jeśli dotyczą mniejszych kwot niż wskazane 
w przywołanych przepisach.

W odniesieniu do celowości uzasadnie-
niem sformułowania oceny może być cał-
kowite nieosiągnięcie zakładanych celów 
lub wykonanie planu jedynie w znikomym 
stopniu, jeśli dotyczy to zadań o kluczo-
wym znaczeniu dla funkcjonowania pań-
stwa. Nie należy raczej formułować oceny, 
jeśli nieosiągnięcie celów dotyczy zadań 
pomocniczych. Przyczyny nieosiągnięcia 
zakładanych rezultatów muszą wynikać 
z niekompetencji osoby odpowiedzialnej 
za nieprawidłowość, skutkującej niewłaści-
wym planowaniem, wykonaniem lub nad-
zorem nad realizacją zadania.

Największą trudność sprawia określenie 
przesłanek oceny wskazującej na niezasad-
ność zajmowania stanowiska lub pełnienia 
funkcji, które odwołują się do kryterium 
rzetelności. Określenie jednoznacznych 

12 Dz.U. z 2021 r. poz. 2345, ze zm.

wyznaczników rzetelnego postępowa-
nia, których naruszenie uzasadniałoby 
stwierdzenie niezasadności zajmowania 
stanowiska, jest w wielu przypadkach 
niemożliwe. Niemniej taka ocena może 
znaleźć uzasadnienie, jeśli chodzi o nie-
prawidłowości spowodowane lekceważe-
niem obowiązków i zasad funkcjonowania 
jednostki kontrolowanej. W odniesieniu 
do dokumentów sporządzanych przez jed-
nostkę (np. sprawozdań, raportów) argu-
mentem mogą być zasadnicze rozbieżności 
pomiędzy ich treścią a rzeczywistością 
oraz znaczne opóźnienia w sporządzaniu 
dokumentów i przekazywaniu do właści-
wych podmiotów. Należy wówczas ustalić, 
czy nierzetelne prowadzenie dokumentacji 
nie jest jednak tylko narzędziem służącym 
ukryciu działań nielegalnych lub niego-
spodarnych, których ujawnienie pozwo-
liłoby lepiej uzasadnić ocenę wskazującą 
na niezasadność zajmowania stanowiska.

Poza wyżej wymienionymi przesłankami 
odnoszącymi się do ustawowych kryteriów 
kontroli, zamieszczenie oceny dotyczącej 
niezasadności może również uzasadniać 
nieodwracalność skutków stwierdzonych 
nieprawidłowości, jak choćby konieczność 
realizacji umowy, zawierającej postano-
wienia niekorzystne dla jednostki kon-
trolowanej.

Zastrzeżenia do oceny 
wskazującej na niezasadność
Zamieszczenie w wystąpieniu pokontrol-
nym oceny wskazującej na niezasadność 
zajmowania stanowiska lub pełnienia 



36 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Marcin Bigos

funkcji może stanowić istotne obciąże-
nie w dalszej karierze zawodowej, nawet 
jeśli wobec objętej nią osoby nie zostaną 
wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje 
wskazane w art. 53 ust. 7 ustawy o NIK. 
Pojawia się zatem uzasadniona wątpliwość, 
czy ktoś, kogo uznano za niezasadnie zaj-
mującego stanowisko lub pełniącego funk-
cję, nie powinien mieć możliwości złoże-
nia zastrzeżeń do fragmentu wystąpienia 
pokontrolnego, który odnosi się do oceny 
oraz nieprawidłowości stanowiących pod-
stawę jej sformułowania.

Problem nie występuje, jeśli ocenę sfor-
mułowano wobec kierownika jednostki 
kontrolowanej, który w złożonych za-
strzeżeniach może podjąć obronę swoje-
go postępowania. Pozostali pracownicy 
jednostki kontrolowanej są jednak takiej 
możliwości pozbawieni.

W literaturze trafnie wskazano, że w wy-
stąpieniu pokontrolnym nie rozstrzyga 
się spraw indywidualnych i nie kształtu-
je praw ani obowiązków strony postępo-
wania, dlatego zasada dwuinstancyjno-
ści w czystej postaci nie ma w kontroli 
zastosowania13. Mimo to ocena, w tre-
ści której wskazany z imienia i nazwiska 
człowiek zostaje uznany za niezasadnie 
zajmującego stanowisko lub pełniącego 
funkcję, jest ściśle z nim związana, nawet 
jeśli nie kształtuje jego praw i obowiązków. 
W konsekwencji pozbawienie pracowni-
ków jednostki kontrolowanej możliwości 

13 J. Wyporska-Frankiewicz, M. Berek, E. Jarzęcka-Siwik: Zaskarżanie wyników kontroli [w:] J. Wyporska-
-Frankiewicz, M. Berek, E. Jarzęcka-Siwik: Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu 
terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16.1.2006, sygn. SK 30/05 (Dz.U. nr 15, poz. 118).
15 Wyrok Sądu Najwyższego z 2.2.2011, sygn. II CSK 431/10 (LEX nr 784917).

przedstawienia argumentów przeciwko 
ocenie jest niezgodne z ideą sprawiedli-
wości proceduralnej. Trybunał Konsty-
tucyjny14 analizując różne jej koncepcje 
wyróżnił wspólne elementy, sprowadza-
jące się do:

 • możności bycia wysłuchanym;
 • ujawniania w czytelny sposób motywów 

rozstrzygnięcia w stopniu pozwalającym 
na weryfikację sposobu wnioskowania 
sądu, a tym samym unikania dowolności 
czy wręcz arbitralności w działaniu; 

 • zapewnienia przewidywalności dla 
uczestnika postępowania przez odpowied-
nią spójność i wewnętrzną logikę mecha-
nizmów, którym jest poddany.

Rozważania Trybunału Konstytucyjne-
go w przywołanym wyroku odnosiły się 
do procedury karnej, niemniej mogą i po-
winny znaleźć odzwierciedlenie również 
w postępowaniu dotyczącym rozpatry-
wania zastrzeżeń do wystąpienia pokon-
trolnego. Ocena dotycząca niezasadności 
zajmowania stanowiska dotyka niezwy-
kle cennego dobra, jakim jest dobre imię 
– definiowane w orzecznictwie jako cześć 
zewnętrzna, obejmująca opinię, jaką o czło-
wieku mają inne osoby15. Z tego powodu 
osobie, której dotyczy ocena, należałoby 
umożliwić przedstawienie swojego stano-
wiska przed organem, którego członkowie 
orzekając dysponują przymiotem niezawi-
słości (Kolegium NIK) lub niezależności 
(komisja rozstrzygająca).
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Przyznanie legitymacji do złożenia za-
strzeżeń osobom, które nie pełnią funkcji 
kierownika jednostki kontrolowanej, może 
budzić wątpliwości. Należy mieć jednak 
na uwadze, że byłyby to sytuacje o charak-
terze incydentalnym. Nie pojawiałoby się 
zatem zagrożenie obciążeniem członków 
Kolegium NIK oraz komisji rozstrzygającej 
nadmiarem zastrzeżeń.

Formułując wniosek de lege ferenda pra-
gnę wyraźnie podkreślić, że osoby niepeł-
niące funkcji kierownika jednostki kontro-
lowanej wnosiłyby zastrzeżenia wyłącznie 
w zakresie, którego dotyczy ocena, o ja-
kiej mowa w art. 53 ust. 2 ustawy o NIK 
oraz nieprawidłowości, które stanowi-
ły jej podstawę. Dodatkowo należałoby 
w ustawie o NIK uregulować kwestię pro-
cedury doręczenia im wystąpienia pokon-
trolnego i liczenia terminu na zgłoszenie 
zastrzeżeń. Myślę, że można by wzorować 
się na regulacjach obowiązujących w po-
stępowaniu administracyjnym.

Zapobieganie niezasadności  
zajmowania stanowisk i pełnienia funkcji
Zamieszczenie w wystąpieniu pokontrol-
nym oceny dotyczącej niezasadności zaj-
mowania stanowiska lub pełnienia funkcji 
następuje w momencie, gdy spełnią się 
przesłanki stwierdzenia nieprawidłowo-
ści. Ocena następuje po fakcie – często 
w momencie, gdy skutki nieprawidło-
wości są już nieodwracalne. Wydawa-
łoby się, że najlepszym sposobem prze-
ciwdziałania powierzaniu stanowisk 

16 Art. 73a ust. 1, art. 93 ust. 1 (Dz.U. z 2021 r. poz. 423, ze zm.). Dalej ustawa systemowa.
17 Art. 73a ustawy systemowej został dodany przez art. 158 pkt 2 ustawy z 21.11.2008 o służbie cywilnej 

(Dz.U. z 2008 r. nr 227 poz. 1505).

osobom niekompetentnym jest określenie 
przez ustawodawcę minimalnych wyma-
gań dla kandydatów dotyczących prefe-
rowanego wykształcenia, długości stażu 
pracy w określonych obszarach działalno-
ści oraz wskazanych umiejętności lub pre-
dyspozycji. Ustawodawca często korzysta 
z tego rozwiązania i w licznych ustawach 
można znaleźć przepisy, odnoszące się 
do kompetencji koniecznych do zatrud-
nienia na wybranych stanowiskach. Chcąc 
w tym miejscu jedynie zasygnalizować pro-
blem, na potrzeby tego artykułu rozwa-
żania ograniczą się do przepisów ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych, która zawiera dwa 
tego rodzaju przepisy, określające wyma-
gania dla kandydatów na stanowisko pre-
zesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(ZUS) oraz inspektora kontroli16. Wyma-
gania dla inspektora kontroli umieszczono 
już w pierwotnym tekście ustawy syste-
mowej, natomiast te dotyczące prezesa 
ZUS dopiero w nowelizacji z 2008 roku17.

Początkowo objęcie stanowiska pre-
zesa ZUS wymagało posiadania tytułu 
zawodowego magistra lub równorzędne-
go, polskiego obywatelstwa, korzystania 
z pełni praw publicznych, niekaralności 
z winy umyślnej, posiadania kompeten-
cji kierowniczych, co najmniej 6-letniego 
stażu pracy (w tym co najmniej 3-letniego 
na stanowisku kierowniczym), wykształ-
cenia i wiedzy z zakresu spraw należących 
do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Tymczasem nowelizacją ustawy 
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systemowej z 2015 r. uchylono wymogi do-
tyczące stażu pracy, wiedzy i wykształce-
nia18. Wraz z obniżeniem wymagań wobec 
kandydatów zniesiono przepisy dotyczą-
ce otwartego i konkurencyjnego naboru 
na to stanowisko. W konsekwencji usta-
wowe warunki objęcia stanowiska pre-
zesa ZUS znacznie odbiegają od wyma-
gań oczekiwanych od osób ubiegających 
się o pracę inspektora kontroli. Wymaga 
się bowiem od nich posiadania wyłącznie 
polskiego obywatelstwa oraz korzystania 
w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, 
nienagannej opinii i niekaralności z winy 
umyślnej, wyższego wykształcenia, co naj-
mniej dwuletniego stażu pracy w centrali 
lub terenowej jednostce organizacyjnej 
ZUS oraz złożenia egzaminu kwalifika-
cyjnego na stanowisko inspektora kon-
troli Zakładu z wynikiem pozytywnym 
przed komisją powołaną przez głównego 
inspektora kontroli Zakładu. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach prezes ZUS 
może powołać na stanowisko inspektora 
kontroli osobę niespełniającą warunków 
dotyczących wykształcenia i stażu pracy19. 
Ustawodawca nie sprecyzował, które z nich 
należy uznać jako szczególnie uzasadnione. 
Dosłowne brzmienie przepisu nakazuje 
przyjąć, że ustawodawca dopuszcza po-
wołanie osoby zarówno nieposiadającej 
wyższego wykształcenia, jak i odpowied-
niego stażu pracy w ZUS. Wydaje się, 
że stanowi to niedopatrzenie w procesie 

18 Art. 73a ust. 1 pkt 6 i 7 uchylono art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z 30.12.2015 (Dz.U. z 2016 poz. 34) zmieniającej 
ustawę systemową z dniem 23.1.2016.

19 Art. 93 ust. 3 ustawy systemowej.
20 M. Bigos: Status prawny inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, „Praca i Zabezpieczenie 

Społeczne” nr 9/2021, s. 39.

legislacji i w tym miejscu powinna być za-
stosowana alternatywa rozłączna. Można 
bowiem wyobrazić sobie sytuację, gdy dłu-
goletni pracownik ZUS, nieposiadający 
wprawdzie wyższego wykształcenia, nabrał 
tak dużego doświadczenia w stosowaniu 
przepisów z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych, że może przeprowadzać kontrolę 
płatników składek. Jest też do wyobrażenia 
sytuacja, gdy osoba o wyróżniających się 
kompetencjach związanych z zastosowa-
niem prawa i posiadająca wyższe wykształ-
cenie zostaje inspektorem kontroli, mimo 
krótszego niż dwa lata stażu pracy w ZUS. 
Natomiast powołanie osoby niespełniają-
cej obu warunków wydaje się pozbawione 
uzasadnienia celowościowego20.

Ustawa systemowa w obecnym kształcie 
stawia znacznie wyższe wymagania kandy-
datom na stanowisko inspektora kontroli 
niż prezesa ZUS, co można uznać za prze-
jaw niekonsekwencji ustawodawcy. W wy-
padku inspektorów kontroli bezwzględny 
obowiązek zdania egzaminu kwalifikacyj-
nego gwarantuje dopuszczenie do przepro-
wadzania czynności kontrolnych wyłącz-
nie osób przygotowanych merytorycznie. 
Uchylenie wymogów dotyczących wiedzy, 
wykształcenia i stażu pracy stawianych 
osobom ubiegającym się o stanowisko pre-
zesa ZUS może budzić uzasadnione obawy. 
Mowa bowiem o kierowniku instytucji, 
która dysponuje środkami państwowego 
funduszu celowego, którego przychody 
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w 2021 r. wyniosły 274 049,7 mln zł, 
a koszty 284 467,5 mln zł21.

Podsumowanie
Analizowane w artykule uprawnienie kon-
trolerów NIK do zamieszczania w wystą-
pieniu pokontrolnym oceny dotyczącej 
niezasadności zajmowania stanowiska 
lub pełnienia funkcji ma niezwykle donio-
słe znaczenie w systemie kontroli państwo-
wej. Chociaż dotyczy ono formułowania 
oceny, to w istocie ma charakter wniosku 
pokontrolnego, którego realizacja może 
zapobiec kolejnym nieprawidłowościom 
spowodowanym działaniem osoby, która 
nie powinna zajmować danego stanowiska 
lub pełnić funkcji publicznej.

Różnorodność stanów faktycznych 
stwierdzanych w trakcie kontroli powo-
duje, że niemożliwe jest ustalenie jedno-
znacznych dyrektyw formułowania oceny 
wskazującej na niezasadność zajmowania 

21 Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za 2021 rok <https://
bip.zus.pl/documents/493361/494122/FUS_Inf.z+wyk.planu_12.2021.pdf/ad9362a0-e328-078d-6894 
-8ecd852ba0b2?t=1653054698039> (dostęp 15.10.2022).

stanowiska lub pełnienia funkcji. Bez wąt-
pienia powinno to dotyczyć sytuacji nad-
zwyczajnych. Prawidłowe stosowanie ta-
kiego uprawnienia wymaga przyjęcia wła-
ściwej miary do kontrolowanych zagadnień.

Poruszone w artykule zagadnienie doty-
czy sprawy dla wielu najważniejszej – do-
brego imienia. Postuluję zatem, aby osoby 
objęte oceną wskazującą na niezasadność 
zajmowania stanowiska lub pełnienia 
funkcji mogły wnosić zastrzeżenia do-
tyczące tej oceny oraz uzasadniających 
ją nieprawidłowości, nawet jeśli nie peł-
nią funkcji kierownika jednostki kontro-
lowanej.
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ABSTRACT
Illegitimate Posts or Functions – Evaluation by the Supreme Audit Office 
The article presents the issue of illegitimate occupation of a post or function and – re-
ferring to the audit practices and legal audit criteria – attempts to indicate premises 
to include a respective evaluation to point it in the management letter. Positions or 
functions, despite the lack of appropriate competencies, may be linked to taking de-
cisions whose effects – during an audit conducted by the Supreme Audit Office – are 
considered as irregularities, and whose scale may justify the assessment stating that 
the given position or function is illegitimate. In the literature on public auditing pu-
blished to date, this issue has been hardly discussed. The article is a commentary on 
the binding regulations and it is an attempt to provide a synthetic presentation of the 
reasons that justify an evaluation – in a management letter – that points to the said 
being unjustified. It is worth paying attention to the issue of the completeness of the 
current legal regulations. The analysis of the legal status quo presented in the article, 
as well as the judicature in the area, provide the basis for voicing objections with regard 
to persons whose performance of posts or functions is considered illegitimate, even 
if they are not auditees’ managers. Another related issue is preventing incompetent 
persons from being appointed. Therefore, the article also presents how the legislator 
defines the competence necessary to take up selected positions. 
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W dobie komunikacji zdalnej i elektronicznej sektor publiczny otrzy-
muje wiele różnorodnych sygnałów obywatelskich. Rozwój instytucji 
demokratycznego państwa spowodował, że są rozpatrywane w roz-
maitych trybach. Postępowanie administracyjne w  sprawie skarg 
i wniosków jest stopniowo wypierane przez inne procedury, często 
atrakcyjniejsze, jak  np.  petycja czy  zgłoszenie do  Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Instytucja skarg i wniosków, zapewniająca optymal-
ny sposób reagowania na zgłaszane potrzeby lub nieprawidłowości, 
wymaga odformalizowania i dostosowania do realiów. Okazją może 
być implementacja dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie ochrony 
osób zgłaszających naruszenia prawa UE.

Skargi, wnioski i petycje 
a inne sygnały obywatelskie

Próba szerszego spojrzenia

SŁAWOMIR CZARNOW

Wstęp
Wyrażone w art. 63 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej prawo do pety-
cji, wniosków i skarg stanowi jedno 
z praw politycznych umożliwiających 
zainteresowanym oddziaływanie na 
władzę publiczną. Ma ono charakter 
powszechny, gdyż przysługuje każ-
demu, to jest wszelkim podmiotom 
prawa, z wyjątkiem instytucji publicz-
nych.

1 Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm., dalej k.p.a.
2 Dz.U. z 2018 r. poz. 1870.

Przyjmuje się, że istotą skargi jest ne-
gatywna ocena działania podmiotów 
wykonujących zadania publiczne. Nato-
miast petycje i wnioski dotyczą postulatów 
i propozycji, przy czym petycje powinny 
mieć bardziej kategoryczny i skonkrety-
zowany charakter. Konstytucja nie roz-
dziela tych trzech form występowania 
do władz publicznych. Również przepisy 
ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego1 i ustawy 
z 11 lipca 2014 r. o petycjach2 określają 
przedmiot tych wystąpień na tyle ogólnie, 
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że konkretne pismo może mieć cechy za-
równo skargi, wniosku, jak i petycji3.

Zakres spraw mogących być przed-
miotem skargi, wniosku czy petycji jest 
szeroki i różnorodny, ale istnieje tenden-
cja do deprecjonowania postępowania 
skargowego/wnioskowego4. Wynika to 
po części ze zróżnicowania sposobów 
realizacji zadań publicznych, coraz czę-
ściej wykonywanych przez podmioty 
prywatne i w formach cywilnopraw-
nych. Ponadto, postępowanie skargo-
we/wnioskowe jest raczej mało efek-
tywnym sposobem dochodzenia praw, 
zostało też częściowo wyparte przez 
unormowania odrębne, zwłaszcza z za-
kresu ochrony konsumentów, środowi-
ska i danych osobowych. Choć k.p.a. 
nie zawiera przepisów wyłączających 
określone kategorie spraw z trybu skar-
gowego, wprowadzają je jednak przepisy 
szczególne. Również wykładnia prawa, 
przyznająca pierwszeństwo postępowa-
niom jurysdykcyjnym, wpływa na zawę-
żenie zakresu stosowania postępowania 
skargowego5.

O tym zjawisku świadczą m.in. Infor-
macje o sygnałach obywatelskich, które 
wpłynęły do Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów (KPRM) w latach 2020–20216: 

3 Np. K. Daniel: Prawo petycji w teorii i praktyce Sejmu VIII kadencji, „Zeszyty Prawnicze” nr 2/2021, s. 
341; M. Jaworska: Petycje, a skargi i wnioski [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, 
Wrocław 2015, s.66; H. Izdebski: Petycja jako instrument prawnego rozwiązywania problemów społecznych 
w jednostkach samorządu terytorialnego – istotne różnice między wnioskiem a skargą, Kancelaria Senatu 
2015, s. 6-7

4 R. Sawuła: Skargi i wnioski (art. 2, art. 3 § 1, 4 i 5, art. 221 § 1 i 3, art. 226, art. 227, art. 232a. Art. 247) [w:] Re-
forma Prawa o postępowaniu administracyjnym. Raport Zespołu Eksperckiego, Warszawa 2016 r., s. 240-244.

5 J. Drachal: Uwagi polemiczne do opracowania dotyczącego skarg i wniosków [w:] Reforma Prawa… op.cit., s. 247-253.
6 <https://www.gov.pl/web/premier/skargi-wnioski-i-petycje-obywateli> (sprawozdania za 2020 r. i za 2021 r.).
7 T. Moll: Konstytucyjne uprawnienie do wnoszenia skarg jako forma kontroli społecznej, „Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego” nr 4/2013, s. 62-63.

ponad 200 000 wiadomości e-mail rocznie 
oraz kolejno 13 421 i 12 003 pisemnych 
sygnałów, z czego tylko 892 i 922 uznano 
za skargi i wnioski w rozumieniu k.p.a., 
zaś 12 529 i 11 081 za inne wystąpienia 
w sprawach obywatelskich (apele, listy, 
petycje, pisma z urzędów). 

Adresatem skarg i wniosków mogą być 
wszystkie podmioty sektora społecznego 
i publicznego, realizujące niekomercyjne 
zadania publiczne7, zaś adresatem petycji 
– organy władzy publicznej i wspomnia-
ny sektor społeczny. W praktyce jednak 
to pozycja ustrojowa i szczegółowe kom-
petencje danego podmiotu determinują 
możliwość załatwienia sprawy. Czasem 
skuteczniejsze w rozpatrywaniu skarg 
są organy inne niż wskazane w k.p.a., jak 
np. rzecznicy powołani do ochrony praw 
jednostki, zwłaszcza Rzecznik Praw Oby-
watelskich (RPO).

Natomiast przepisy UE przyznają 
ochronę osobom zgłaszającym narusze-
nia praw kluczowych dla funkcjonowa-
nia UE (w tym sygnalistom). W związ-
ku z tym, obok prawa do skargi i petycji, 
można też wyróżnić prawo do zgłaszania 
(sygnalizowania) nieprawidłowości. Prawa 
te, mimo wielu różnic, częściowo pokrywa-
ją się i uzupełniają. Prawo do skargi i petycji 
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ma charakter powszechny i dotyczy szero-
ko rozumianych nadużyć, nawet niebędą-
cych naruszeniem prawa, ale zaistniałych 
tylko w sektorze publicznym. Sygnalizowa-
nie dotyczy zaś węziej rozumianych niepra-
widłowości – określonych naruszeń prawa, 
ale powstałych w każdej jednostce. Prawo 
to przysługuje jedynie osobom zatrudnio-
nym lub wykonującym prace na rzecz pod-
miotu, który naruszył prawo. O ile sama 
ochrona sygnalisty jest formą ochrony 
pracownika, który korzystając z wolności 
słowa, w interesie publicznym demaskuje 
nadużycia, o tyle sygnał o naruszeniu prawa 
przez administrację lub władzę publiczną 
można też postrzegać jako formę korzy-
stania z prawa do skarg i petycji, wynika-
jącego z art. 63 Konstytucji.

Naruszenia prawa w sektorze publicz-
nym mogą być zarazem zgłaszane dwuto-
rowo: w drodze sygnału pracownika danej 
jednostki oraz przez każdy podmiot w ra-
mach skargi lub petycji. To, że ta sama 
nieprawidłowość może być przedmiotem 
zarówno skargi, petycji, jak i sygnału o na-
ruszeniu ma istotne znaczenie dla funk-
cjonowania podmiotów, które je rozpa-
trują. Dotyczy to także organizacji spo-
łecznych, które w konkretnym przypadku 
mogą podlegać przepisom o ochronie osób 
zgłaszających nieprawidłowości, a ich dzia-
łalność w sferze zadań publicznych może 
być zarówno przedmiotem skargi, petycji, 
jak i sygnału demaskatora. Rozpatrywanie 
sygnałów, które docierają za pośrednic-
twem różnych kanałów może być dla wspo-
mnianych organizacji utrudnieniem.

Od ostatniej poważnej reformy przepi-
sów w sprawie skarg i wniosków minęło już 
23 lata, zaś od odrębnego unormowania 
petycji – 7 lat. W tym czasie na praktyczne 

funkcjonowanie postępowań w tych spra-
wach wywarło wpływ wprowadzenie jaw-
ności informacji publicznej. Warto więc 
spojrzeć na skargi, wnioski i petycje z punk-
tu widzenia innych środków ochrony praw 
o charakterze niejurysdykcyjnym.

Podmiotowy zakres skarg, 
wniosków i petycji
Skargi i wnioski można wnosić do orga-
nów państwowych, organów jednostek 
samorządu terytorialnego (JST) i orga-
nów samorządowych jednostek organi-
zacyjnych oraz do organizacji i instytucji 
społecznych w związku z wykonywanymi 
przez nie zadaniami zleconymi z zakresu 
administracji publicznej (art. 221 § 1 i 2 
k.p.a.), zaś petycje – do organu władzy 
publicznej i do organizacji lub instytu-
cji społecznej w związku ze wspomnia-
nymi zadaniami zleconymi (art. 2 ust. 1 
ustawy o petycjach). Wszystkie mogą być 
składane w interesie publicznym, w in-
teresie własnym (podmiotu wnoszącego 
petycję) lub osoby trzeciej, za jej zgodą 
(art. 221 § 3 k.p.a. i art. 2 ust. 2 ustawy 
o petycjach). Interes rozumie się szero-
ko, zarówno jako prawny, jak i faktyczny. 
Przedmiot petycji powinien mieć kwali-
fikowany charakter – tytułem przykładu 
wskazano, że może to być żądanie zmiany 
przepisów prawa, rozstrzygnięcia lub in-
nego działania w sprawie autora petycji, 
życia zbiorowego lub wartości wymaga-
jących szczególnej ochrony w imię dobra 
wspólnego, mieszczących się w zakresie 
zadań i kompetencji adresata petycji (art. 2 
ust. 3 ustawy o petycjach).

Skargę, wniosek i petycję ma prawo 
wnieść każdy – a więc zarówno osoba 
fizyczna, niezależnie od posiadanego 
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obywatelstwa i miejsca stałego pobytu, 
osoba prawna, także zagraniczna oraz jed-
nostki pozbawione osobowości praw-
nej. W wypadku petycji dopuszczono 
także grupę podmiotów (osoby fizycz-
ne, prawne lub jednostki organizacyjne 
niebędące osobami prawnymi). Nato-
miast, jak przyjął Trybunał Konstytucyjny 
w uzasadnieniu wyroku z 25 maja 2009 r.8, 
podmioty realizujące zadania publiczne 
zasadniczo nie mogą korzystać z prawa 
do skargi, chyba że stanowią podmiot ad-
ministrowany. Dotyczy to zwłaszcza jed-
nostek prywatnych, wykonujących usługi 
związane z realizacją zadań publicznych. 
Mają one charakter pomocniczy wobec 
państwa, a jednocześnie nie wyczerpują 
zakresu działalności danego podmiotu. 
Nie został on bowiem utworzony przede 
wszystkim do realizacji zadań publicznych, 
tylko – zwłaszcza w wypadku spółek han-
dlowych – w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej nastawionej na zysk; nie traci 
więc prywatnoprawnego charakteru9.

Pojęcia organów państwowych k.p.a. nie 
definiuje, jednak zgodnie z jego art. 224 
w postępowaniu w sprawie skarg i wnio-
sków za takie organy uznaje się także przed-
siębiorstwa państwowe i inne państwowe 
jednostki organizacyjne. Jest to więc katalog 
otwarty, a brak wyliczenia przykładowych 
form organizacyjnych tych organów wska-
zywałby, że chodzi o wszystkie jednostki 
utworzone lub nadzorowane bezpośred-
nio przez państwo, z wyjątkiem podmio-
tów prawa handlowego. Będą to nie tylko 

8 SK 54/2008.
9 Zob. też: T. Moll, op.cit., s. 64-65.
10 Wg danych Prokuratorii Generalnej RP <https://data.europa.eu/data/datasets/dataset_1101?locale=pl>.
11 Dz.U. z 2018 r. poz. 570

organy administracji publicznej (zdefinio-
wane w art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a.), ale wszel-
kie instytucje państwowe składające się 
na władzę wykonawczą (rząd i jego agen-
dy, Prezydent RP), ustawodawczą (Sejm 
i Senat), sądową (jednak stosującą k.p.a. 
w bardzo ograniczonym zakresie) oraz or-
gany ochrony państwa i ochrony prawa (in-
spekcje, służby i straże, organy kontroli etc.), 
a także inne instytucje niemieszczące się 
w tym podziale. Zaliczenie do tej kategorii 
przedsiębiorstw państwowych ma obec-
nie marginalne znaczenie, gdyż ich liczba 
jest znikoma: 31 grudnia 2020 r. było ich 
– 26, a 31 grudnia 2021 r. jedynie 2410.

Organami jednostek samorządu teryto-
rialnego, zgodnie z art. 5 § 2 pkt 6 k.p.a., 
są organy gminy, powiatu, województwa, 
związków gmin i powiatów oraz wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta, starosta, marsza-
łek województwa i samorządowe kolegia 
odwoławcze. Zaliczenie kolegiów do tej 
kategorii wydaje się jednak błędne, gdyż 
– zgodnie z art. 3 i 3a ustawy z 12 paździer-
nika 1994 r. o samorządowych kolegiach 
odwoławczych11 – są to państwowe jed-
nostki budżetowe, a nadzór nad ich dzia-
łalnością administracyjną sprawuje Prezes 
Rady Ministrów. Samorządowe jednostki 
organizacyjne, bliżej określone w przepi-
sach ustrojowych JST, to jednostki i zakła-
dy budżetowe (szkoły, placówki oświatowe, 
ośrodki i domy pomocy społecznej etc.) 
oraz samorządowe osoby prawne (szpi-
tale, instytucje kultury, muzea etc.). Na-
tomiast spółki komunalne i państwowe 
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nie stosują przepisów k.p.a. w zakresie 
skarg i wniosków, nawet jeśli wykonują 
zadania publiczne.

Dokładną liczbę podmiotów państwo-
wych i samorządowych, do których ma 
zastosowanie k.p.a. w zakresie skarg i wnio-
sków trudno ustalić, ale można uznać, 
że będzie to większość sektora publicznego 
według metodologii Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS) – ogół podmiotów 
gospodarki narodowej grupujących wła-
sność państwową (Skarbu Państwa i pań-
stwowych osób prawnych), własność JST 
lub samorządowych osób prawnych oraz 
„własność mieszaną” z przewagą kapitału 
(mienia) podmiotów sektora publicznego 
(w latach 2020–2021 liczył on odpowied-
nio 111 789 i 111 814 jednostek)12.

Organ władzy publicznej, o którym 
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach, 
należy rozumieć węziej niż kategorie pod-
miotów z art. 5 § 2 pkt 3 i 6 oraz z art. 224 
k.p.a. Chodzi tu o instytucje, które sprawu-
ją władzę publiczną rozumianą jako dzia-
łania, które te organy zarezerwowały wy-
łącznie dla siebie, podejmowane z mocy 
suwerennej władzy zwierzchniej państwa, 
wiążące się z korzystaniem z przymusu 
publicznoprawnego względem obywa-
teli13. Stanowią one aparat polityczny 
władzy, który podejmuje decyzje i doko-
nuje wyborów (dysponujący tzw. impe-
rium), a nie jedynie obsługujący go aparat 

12 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 2020 r. i 2021 r., dane GUS <https://
stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow>.

13 Pojęcie władzy publicznej wg wyroków NSA z 9.6 i 14.12.2017 (I FSK 1317/15 i I FSK 2196/15.
14 Zob. np. T. Biernat: Władze publiczne w demokratycznym państwie prawa, „Prawo – Instytucje – Zasoby”, 

Kraków 2014, s. 15-16, 60-61, 178-179.
15 Dwóch sędziów NSA zgłosiło zdanie odrębne, twierdząc, że fundacja nie spełnia przesłanek konstytutywnych 

zaliczenia do organizacji społecznych i nie jest uprawniona do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
16 II OPS 4/05.

biurokratyczny14. Będą to głównie kon-
stytucyjne organy władzy wykonawczej, 
ustawodawczej i sądowniczej, naczelne, 
centralne i terenowe organy administracji 
rządowej (zespolonej i niezespolonej), or-
gany kontroli i ochrony prawa, kierownicy 
służb, inspekcji i straży oraz organy JST.

Natomiast organizacje społeczne zdefi-
niowano w art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a. jako or-
ganizacje zawodowe, samorządowe, spół-
dzielcze i inne społeczne (nie ustrzeżono 
się tu circulum in definiendo). Defini-
cja nie obejmuje instytucji społecznych 
wzmiankowanych zarówno w art. 63 
Konstytucji, jak i w art. 221 k.p.a. Może 
to wynikać z mechanicznego dostosowania 
Kodeksu postępowania administracyjnego 
do art. 63 Konstytucji, w którym mowa 
o nich jedynie w kontekście skarg, wnio-
sków i petycji. W art. 12 Konstytucji takie 
instytucje nie są już wymienione. Wydaje 
się, że przez inne organizacje społeczne 
należy właśnie rozumieć inne instytucje 
społeczne. W art. 2 ust. 1 ustawy o pe-
tycjach jest zaś mowa o organizacjach 
i instytucjach społecznych, które moim 
zdaniem, można zdefiniować tak samo, 
jak na podstawie art. 221 k.p.a.

Mimo pewnych wahań15, Naczelny Sąd 
Administracyjny w uchwale składu 7 sę-
dziów z 12 grudnia 2005 r.16 ostatecznie 
przyjął, że również fundacje zaliczają się 
do organizacji społecznych. Do tego czasu 
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uznawano, że nie są one taką organizacją, 
ponieważ nie zrzeszają członków, a podsta-
wą ich działania jest majątek przeznaczony 
na określony cel. NSA powołał się natomiast 
na art. 12 Konstytucji wyrażający zasadę 
społeczeństwa obywatelskiego, pozostającą 
w ścisłym związku z zasadą pomocniczości. 
W jej ramach społeczeństwo obywatelskie 
korzysta z wolności tworzenia organizacji 
i struktur w wybranej przez siebie formie. 
Te organizacje i struktury umożliwiają oby-
watelom realizację ich interesów i wyrażanie 
opinii, a przez to udział w funkcjonowaniu 
państwa. W art. 12 Konstytucji zapewnia 
się wolność tworzenia i działania związków 
zawodowych, organizacji społeczno-zawo-
dowych rolników, stowarzyszeń, ruchów 
obywatelskich, innych dobrowolnych zrze-
szeń oraz fundacji. Fundacje występują tu 
obok organizacji, które niewątpliwie mają 
charakter społeczny, choć nie zostały wprost 
nazwane. Tak szerokie rozumienie poję-
cia organizacji społecznych jest zasadne, 
gdyż udział społeczeństwa obywatelskiego 
w funkcjonowaniu demokratycznego pań-
stwa nie ogranicza się nawet do najszerzej 
pojętych dobrowolnych zrzeszeń osób fi-
zycznych, ale obejmuje też zrzeszenia osób 
prawnych i tworzenie wyodrębnionych mas 
majątkowych na cele społecznie użyteczne.

Zaliczenie fundacji do sektora pozarzą-
dowego koresponduje z wprowadzonym 
1 stycznia 1999 r. zakazem tworzenia 

17 Art. 23 ustawy z 26.11.1998 o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, ze zm.), uchylonej.
18 Art. 30 ustawy z 30.6.2005 o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104, ze zm.), uchylonej; od 1.1.2010 

zakaz ten statuuje art. 45 ustawy z 27.8.2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.).
19 Zmiany strukturalne grup podmiotów…, op.cit.
20 Aktywną działalność ustalono na podstawie deklaracji podmiotów w sprawozdaniach statystycznych.
21 Tj. prowadzących działalność ekonomiczną lub pożytku publicznego służącą integracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, użyteczności publicznej lub rozwojowi lokalnemu.

fundacji przez Skarb Państwa17, rozszerzo-
nym następnie 1 stycznia 2006 r. na zakaz 
tworzenia fundacji ze środków publicz-
nych18. W praktyce fundacje bywają jednak 
tworzone przez spółki z udziałem Skarbu 
Państwa, które nie należą do sektora fi-
nansów publicznych.

Pojęcie organizacji i instytucji społecz-
nych w XXI w. zastąpiono bliskoznacz-
nym pojęciem organizacji pozarządowych 
o charakterze non-profit. Sektor pozarzą-
dowy (non-profit) jest dość liczny, ale tylko 
jego część prowadzi działalność w celach 
społecznie użytecznych – niektóre pod-
mioty nie przejawiają żadnej aktywności 
albo podejmują działalność gospodarczą. 
W latach 2020–2021 w Krajowym Re-
jestrze Sądowym (KRS) było m.in. za-
rejestrowanych odpowiednio: 11 203 
i 11 029 spółdzielni; 30 133 i 32 001 fun-
dacji oraz 120 380 i 122 903 stowarzy-
szeń i organizacji społecznych19. Z badań 
GUS wynika, że w 2020 r. w sektorze non-
-profit aktywnie działało łącznie 95,2 tys. 
różnych organizacji rejestrowych20 (spo-
śród ok. 161,7 tys. wpisanych do KRS), 
z tego 94,5 tys. tzw. podmiotów ekono-
mii społecznej21, w szczególności 9,3 tys. 
posiadających status organizacji pożyt-
ku publicznego. Były to: stowarzyszenia 
i podobne – 66,8 tys., fundacje – 16 tys., 
koła gospodyń wiejskich – 8,5 tys., samo-
rządy gospodarcze i zawodowe – 2,1 tys. 
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i społeczne podmioty wyznaniowe – 1,9 tys. 
Ponadto działały podmioty nierejestrowe: 
tzw. stowarzyszenia zwykłe – 8 tys. i orga-
nizacje przyparafialne Kościoła katolickiego 
– 66,5 tys.22 Zarazem z metodologii GUS 
wynika, że tylko małą część spółdzielni zali-
czono do sektora non-profit: kółka rolnicze 
w ramach samorządu zawodowego i gospo-
darczego (0,9 tys. wg danych za 2019 r.23) 
oraz spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów 
i niewidomych jako podmioty ekonomii 
społecznej (1,4 tys. wg danych za 2019 r.24). 
Pozostałe rodzaje spółdzielni mają charak-
ter przeważnie produkcyjny, wytwórczy 
lub zarobkowy25. Na podstawie danych 
za 2019 r. można stwierdzić, że 38,7% ak-
tywnie działających organizacji (spośród 
ogółem 89,4 tys.) zadeklarowało realizację 
zadań przekazanych przez administrację 
publiczną – jedynie ta ich grupa ma obowią-
zek stosowania k.p.a. i ustawy o petycjach.

Wypada podkreślić odmienność trybu 
rozpatrywania skarg dotyczących organiza-
cji posiadających i nieposiadających orga-
nów nadrzędnych. O ile petycje podlegają 
rozpatrzeniu przez tę organizację, która 
je otrzymała, to skargi tylko przez jej organ 
nadrzędny. Skargę na organizację społecz-
ną pozbawioną organu nadrzędnego rozpa-
truje zaś nadzorujący tę organizację organ 

22 <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci 
-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow 
-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2020-r-wyniki-wstepne,3,9.html> (s. 1).

23 <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-
-trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2019-roku,17,2.html> (s. 22 i 28 
opracowania).

24 <https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/gospodarka-spoleczna/rozwoj-ekonomii-spolecznej 
-w-2019-r-wyniki-badan-pilotazowych,1,1.html>

25 Wśród spółdzielni zrzeszonych w Krajowej Radzie Spółdzielczej (9520 w 2016 r.) najwięcej było mieszka-
niowych (3722), gminnych „Samopomoc chłopska” (1115) i socjalnych (1054), poza tym dominowały różne 
spółdzielnie produkcyjne <http://ruchspoldzielcow.pl/baza-wiedzy/spoldzielczosc-w-liczbach>.

administracji publicznej. Zdaniem autora, 
przekazanie zwierzchności organizacjom 
pozarządowym nad rozstrzyganiem skarg 
i petycji dotyczących zlecanych im zadań 
z zakresu administracji publicznej raczej 
nie zwiększa skuteczności w rozwiązy-
waniu zgłaszanych problemów. Powinny 
być one rozstrzygane jedynie przez organy 
administracji i władzy publicznej, decy-
dujące o zakresie i formie zlecania zadań 
i ich finansowaniu. Tylko one dysponują 
odpowiednim władztwem. Ponadto or-
ganizacje wykonują zadania zlecone je-
dynie w okresie obowiązywania umowy 
przyznającej na ten cel dofinansowanie. 
Pod tym względem są zależne nie tyle 
od organu nadrzędnego, co od organu 
zlecającego im zadania. W praktyce or-
ganizacje pozarządowe nie otrzymują 
petycji, a skargi wpływają do nich rzad-
ko. Przeważnie nie są więc one należycie 
przygotowane do ich załatwiania, zwłasz-
cza jeśli nie dysponują organem rewizji 
lub nadzoru; nie są też zainteresowane 
rozpatrywaniem takich zgłoszeń.

Przedmiot skarg, 
wniosków i petycji
Podmioty rozpatrujące skargi, wnio-
ski i petycje podlegają z reguły zasadom 
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jawności życia publicznego, wynikającym 
m.in. z ustawy z 6 września 2001 r. o do-
stępie do informacji publicznej26. Dlatego 
też otrzymywane przez nie sygnały od oby-
wateli mogą mieć bardzo różnorodny cha-
rakter, poczynając od czysto informacyj-
nego, po postulatywny, skargowy, a nawet 
roszczeniowy.

Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem 
skargi może być w szczególności zaniedba-
nie lub nienależyte wykonywanie zadań 
przez właściwe organy albo przez ich pra-
cowników, naruszenie praworządności 
lub interesów skarżących, a także prze-
wlekłe lub biurokratyczne załatwianie 
spraw. Jest to więc zakres spraw otwarty 
i niedookreślony. Zarazem jednak skar-
ga musi odpowiadać jednocześnie dwóm 
przesłankom: negatywnej – nie mieć cech 
środka prawnego uregulowanego w k.p.a. 
lub w innych procedurach i pozytywnej 
– zawierać zarzut wadliwej działalności 
organu lub jego pracownika27.

Nie uznaje się więc za skargi w rozumie-
niu k.p.a. żądań lub podań w innych proce-
durach i postępowaniach, zwłaszcza jurys-
dykcyjnych. Koresponduje z tym art. 240 
k.p.a., przewidujący, że gdy skarga doty-
czy sprawy, która nie podlega rozpatrze-
niu według przepisów Kodeksu postępo-
wania administracyjnego albo nie należy 
do właściwości organów administracji pu-
blicznej, stosuje się odpowiednio jedynie 
art. 233–239, a w miejsce pozostałych 
przepisów k.p.a. przepisy postępowania 

26 Dz.U. z 2020 r. poz. 2176, ze zm.
27 Zob. np. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Wydaw-

nictwo Beck 2021, komentarz do art. 227.
28 Dz.U. nr 5 poz. 46., dalej rozporządzenie w sprawie skarg i wniosków.
29 Sygn. akt IV SAB 105/2001.

właściwego dla danej sprawy. Z przyto-
czonego odesłania wynika m.in., że skar-
ga w sprawie indywidualnej powoduje 
wszczęcie postępowania, jeżeli została zło-
żona przez stronę, a jeśli pochodzi od innej 
osoby, może spowodować wszczęcie po-
stępowania administracyjnego z urzędu, 
chyba że wymagane jest żądanie strony 
(art. 233). Skarga dotycząca sprawy, w któ-
rej postępowanie administracyjne już się 
toczy, powinna być rozpatrzona w jego ra-
mach (art. 234). Jeśli zaś zostało już zakoń-
czone decyzją ostateczną, skargę należy 
traktować jako żądanie wznowienia postę-
powania, stwierdzenia nieważności decyzji 
albo jej uchylenia lub zmiany (art. 235).

Niemniej organ powinien z urzędu roz-
ważyć, czy w sprawie zgłoszonej w skardze 
nie zastosować innych właściwych środków 
spoza k.p.a. Ta ważna reguła została wy-
rażona w § 12 rozporządzenia Rady Mini-
strów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie orga-
nizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wniosków28. Podjęcie takich działań po-
zostawiono uznaniu organu, który na zasa-
dach określonych w odrębnych przepisach, 
może (nie musi) wydać polecenie lub pod-
jąć inne stosowne środki, w celu usunię-
cia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn 
ich powstawania. Jednak wówczas sprawa 
nie będzie już załatwiana w trybie skargo-
wym, lecz w ramach odrębnych procedur. 
Jak zauważył NSA w wyroku z 7 stycznia 
2002 r.29 „Brak przymiotu strony w po-
stępowaniu administracyjnym, stanowi 
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przeszkodę do wszczęcia postępowania, 
co w konsekwencji nie powoduje stanu bez-
czynności organu, do którego skierowano 
żądanie, a to z kolei powoduje niemożność 
uznania skarżącego za podmiot uprawniony 
do wniesienia skargi do sądu administra-
cyjnego na bezczynność (…) Podmiot nie-
mający interesu prawnego w danej sprawie, 
nie może skutecznie (w świetle przepisów 
prawa) dochodzić swych praw, opierając 
swoje roszczenia na zarzucie bezczynno-
ści organów. W takiej sytuacji pozostaje 
jedynie możliwość składania skarg i wnio-
sków, które są rozpatrywane na zasadach 
określonych przepisami działu VIII k.p.a.”

Przedmiotem skargi może być także spo-
sób rozpatrzenia i załatwienia wniosku 
lub innej skargi (per analogiam art. 246 
k.p.a.); skarga nie może przy tym dotyczyć 
sposobu załatwienia petycji (art. 13 ust. 2 
ustawy o petycjach), wydaje się jednak 
możliwe jej wniesienie na brak czy nie-
terminowe rozpatrzenie petycji. Należy 
odróżnić załatwienie petycji od jej rozpa-
trzenia, podobnie jak w wypadku skarg. 
Rozpatrzenie to czynności przygotowaw-
cze w celu ustalenia przedmiotu pisma 
(skargi, petycji) i przygotowanie materiału 
niezbędnego do jego załatwienia, względ-
nie pozostawienie pisma bez rozpoznania 
lub przekazanie go według właściwości. 
Załatwienie oznacza zaś ustosunkowanie 
się organu do przedmiotu pisma i przed-
stawienie zawiadomienia merytorycznie 
kończącego dane postępowanie30.

30 <https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/skladanie-i-rozpatrywanie-skarg-w-postepowaniu-
administracyjnym>

31 Analiza cech petycji, skargi i wniosku np. w M. Jaworska, op.cit., s. 75-77.
32 Dz.U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.

Natomiast zgodnie z art. 241 k.p.a. 
przedmiotem wniosku może być w szcze-
gólności ulepszenie organizacji, wzmoc-
nienie praworządności, usprawnienie 
pracy i zapobieganie nadużyciom, ochro-
na własności, lepsze zaspokajanie potrzeb 
ludności. Zakres rzeczowy wniosku, po-
dobnie jak skargi, określono więc szeroko, 
w sposób otwarty i przykładowy. Jednak 
w przeciwieństwie do skargi przedmio-
tem wniosku nie jest zarzut wobec orga-
nu, lecz chęć poprawy istniejącego stanu 
rzeczy. Wniosek może dotyczyć zarówno 
działania, jak i zaniechania, ale odnosi się 
tylko do przyszłości, zaś skarga – z reguły 
do przeszłości lub teraźniejszości.

Petycja różni się od skargi i wniosku tym, 
że powinna stanowić raczej skonkretyzo-
wane i kategoryczne żądanie, niż wyrażać 
niezadowolenie czy zawierać luźne propo-
zycje i uwagi31. Zarazem polskie ustawo-
dawstwo nie wprowadza wyłączeń odno-
śnie do tematyki mogącej być przedmio-
tem petycji, natomiast istnieją przepisy, 
wyłączające stosowanie k.p.a. w zakresie 
skarg i wniosków – wprost lub pośrednio.

I tak, w art. 32 ustawy z 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko32 wy-
łączono stosowanie przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego o skar-
gach i wnioskach, gdyż udział społeczeń-
stwa w ochronie środowiska unormowano 
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odrębnie. Każdy ma prawo składania uwag 
i wniosków w postępowaniu wymagającym 
udziału społeczeństwa (art. 29): w podej-
mowaniu decyzji (art. 33-38) i w opraco-
wywaniu dokumentów (art. 39-43) z za-
kresu ochrony środowiska. Uwagi i wnio-
ski można zgłaszać tylko w wyznaczonym 
terminie – 30 i 21 dni – po ukazaniu się 
publicznego ogłoszenia wskazującego spo-
sób i miejsce ich składania.

Podobnie nie są już w trybie k.p.a. roz-
patrywane skargi i wnioski konsumentów 
na działalność przedsiębiorców, nawet 
państwowych i komunalnych. Wynika 
to z uchylenia w 1999 r. art. 255 k.p.a., 
nakazującego prowadzenie we wszystkich 
handlowych, gastronomicznych i usługo-
wych jednostkach organizacyjnych książek 
skarg i wniosków. Obecnie uprawnienia 
konsumentów wobec przedsiębiorców, 
w tym składanie reklamacji, normuje 
głównie ustawa z 30 maja 2014 r. o pra-
wach konsumenta33.

Powstały też wyspecjalizowane organy 
ochrony różnych praw jednostek, przede 
wszystkim RPO, zgodnie z Konstytucją 
stojący na straży praw i wolności obywa-
telskich, niezawisły i niezależny od innych 
organów państwowych (art. 208 i 210), 
działający na podstawie ustawy z 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich34. Kon-
stytucja przewiduje też działanie Rzecz-
nika Praw Dziecka (art. 74 ust. 2), zgodnie 

33 Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.
34 Dz.U. z 2020 r. poz. 627, ze zm.
35 Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz.U. z 2020 r. poz. 141.
36 Dz.U. z 2021 r. poz. 275.
37 Dz.U. z 2020 r. poz. 849, ze zm., dalej ustawa o prawach pacjenta.
38 Dz.U. z 2020 r. poz. 818, ze zm., dalej ustawa o polityce spójności.
39 Dz.U. z 2022 r. poz. 187.
40 Dz.U. poz. 648.

z ustawą z 6 stycznia 2000 r.35, również nie-
zależnego od innych organów państwowych.

Rzecznicy funkcjonują też w ramach 
administracji rządowej (ogólnokrajowi) 
lub samorządowej (w województwach i po-
wiatach), powołani do ochrony niektórych 
praw osób fizycznych, konsumentów, be-
neficjentów lub przedsiębiorców. Dotyczą 
ich odrębne ustawy: z 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów36, 
z 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta37, z 11 lipca 2014 r. o za-
sadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w per-
spektywie finansowej 2014–202038, 
z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu rekla-
macji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym39 czy ustawa 
z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych 
i Średnich Przedsiębiorców40.

Do ich czynności i działań co do zasady 
nie stosuje się k.p.a.; tak wprost stanowi 
np. art. 14a ust. 9 ustawy o polityce spójno-
ści. Wyjątkowo tylko do czynności Rzecz-
nika Praw Pacjentów ma zastosowanie od-
powiednio k.p.a. w zakresie nieuregulowa-
nym ustawą (art. 54). Niemniej niektórzy 
rzecznicy – RPO, Rzecznik Praw Dziecka 
i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębior-
ców – mogą zwracać się o wszczęcie i brać 
udział w postępowaniach administracyj-
nych na prawach przysługujących proku-
ratorowi. Rzecznicy Praw Obywatelskich 
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oraz Praw Dziecka mają najszersze upraw-
nienia, ponieważ na takich samych pra-
wach wolno im wszczynać i przystępo-
wać do spraw cywilnych, a ponadto mogą 
prowadzić postępowanie wyjaśniające 
i zbadać bez uprzedzenia każdą sprawę 
na miejscu. Podobne uprawnienia do zba-
dania sprawy i udziału w sprawach cy-
wilnych (ale już nie administracyjnych) 
ma Rzecznik Praw Pacjenta. Z kolei Rzecz-
nik Finansowy może wytaczać powódz-
twa na rzecz klientów podmiotów rynku 
finansowego i kierować do nich wystąpie-
nia, ale nie może badać sprawy na miejscu. 
Natomiast do powiatowych (miejskich) 
rzeczników konsumentów w starostwach 
i urzędach miejskich należy m.in. bezpłat-
ne poradnictwo, występowanie do przed-
siębiorców w sprawach ochrony konsumen-
tów i wytaczanie powództw na ich rzecz 
oraz przystępowanie za ich zgodą do już 
toczących się spraw czy pełnienie funk-
cji oskarżyciela publicznego w sprawach 
o wykroczenia na szkodę konsumentów.

Najmniejsze kompetencje mają rzeczni-
cy funduszy europejskich w instytucjach 
zarządzających (urzędach marszałkow-
skich lub ministerstwach) – mogą jedynie 
przyjmować i analizować zgłoszenia doty-
czące utrudnień i propozycji usprawnień 
w realizacji programów operacyjnych fi-
nansowanych ze środków UE oraz udzie-
lać wyjaśnień w zgłaszanych sprawach. 
Ich działalność ma charakter dyskrecjo-
nalny – mogą podjąć czynność lub spra-
wę albo tego nie zrobić, zawiadamiając 
o tym wnioskodawcę (Rzecznik Finan-
sowy oraz Rzecznik Małych i Średnich 

41 Dz. Urz. UE L z 4.5.2016, s. 1., dalej RODO.

Przedsiębiorców powinni ponadto uzasad-
nić swoje stanowisko), mogą też wskazać 
wnioskodawcy przysługujące mu prawa 
i środki działania albo przekazać sprawę 
według właściwości lub zwrócić się do in-
nych organów.

Organem zajmującym się m.in. ochro-
ną praw jednostki jest też Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (UODO) 
– niezależny unijny i krajowy organ nad-
zorczy ochrony danych osobowych, 
który – zgodnie z rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)41 – w szczególności 
kontroluje zgodność przetwarzania da-
nych z RODO, stosuje środki naprawcze, 
rozpatruje skargi, może też nakładać ad-
ministracyjne kary pieniężne za narusze-
nie przepisów rozporządzenia. Każdej 
osobie, której dane dotyczą przyznano 
– bez uszczerbku dla innych środków 
ochrony prawnej – prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, jeśli sądzi, 
że dotyczące jej przetwarzanie danych 
narusza RODO. Prezes UODO obo-
wiązany jest ułatwiać wnoszenie skarg 
za pomocą np. gotowego formularza skar-
gi przesyłanego elektronicznie, prowadzi 
postępowania w tym przedmiocie i infor-
muje skarżących w rozsądnym terminie 
o ich postępach i wynikach (art. 57 ust. 1 
lit f i ust. 2, art. 77 RODO). Znaczną część 
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kompetencji, zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-
wy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych42 Prezes UODO wykonuje 
w trybie k.p.a., m.in. prowadzi postępo-
wania w sprawie naruszenia przepisów 
o ochronie danych osobowych i nakłada 
administracyjne kary pieniężne; natomiast 
rozpatrywanie skarg osób fizycznych nor-
muje wyłącznie RODO.

Interesanci dostarczają różnorodnych 
sygnałów także organom kontroli, np. Pań-
stwowej Inspekcji Pracy (PIP) czy Naj-
wyższej Izbie Kontroli (NIK). Są one z re-
guły rejestrowane jako skargi i wnioski 
w znaczeniu kancelaryjno-archiwalnym, 
ale nie zawsze podlegają rozpoznaniu 
na podstawie przepisów k.p.a., ponie-
waż dotyczą np. podmiotów prywatnych 
lub spraw o charakterze cywilnopraw-
nym. Trzeba zauważyć, że nie jest skargą 
ani wnioskiem w rozumieniu k.p.a. żąda-
nie zbadania sprawy przez rzecznika praw 
czy przeprowadzenia kontroli przez NIK, 
PIP lub inną inspekcję.

Tryb i zasady rozpatrywania
W orzecznictwie sądowym utrwalił się 
pogląd, że rozpatrzenie i załatwienie skargi 
następuje w jednoinstancyjnym uprosz-
czonym postępowaniu administracyjnym, 
kończącym się czynnością materialno-
-techniczną, polegającą na zawiadomie-
niu odpowiednich podmiotów o sposobie 
załatwienia skargi. Nie podlega ono kon-
troli ani w postępowaniu odwoławczym, 

42 Dz.U. z 2019 r. poz. 1781.
43 Tak np. postanowienia WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 24.6.2009, II SA/Go 417/09, NSA z 17.2.2011, 

I OSK 196/11, NSA z 16.5.2012, OSK 1026/12 i WSA w Krakowie z 22.2.2019, III SA/Kr 67/129.
44 Art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z 30.8.2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 229).

ani w postępowaniu sądowoadmini-
stracyjnym43. Pogląd ten należy odnieść 
także do petycji, przy czym oprócz za-
wiadomienia o sposobie jej rozpatrzenia 
(art. 13 ustawy o petycjach), organ po-
winien także zamieścić jej skan na swojej 
stronie internetowej (art. 8). Inaczej jest, 
gdy Prezes UODO nie rozpatrzy skargi 
na naruszenie prawa przy przetwarzaniu 
danych osobowych lub nie poinformuje 
o postępach lub efektach jej rozpatrywa-
nia w terminie 3 miesięcy. Wówczas skar-
żącemu – zgodnie z art. 78 ust. 2 RODO 
– służy prawo do skutecznego środka 
ochrony przed sądem; polski ustawo-
dawca nie wskazał wprost tego środka 
– wydaje się, że powinna to być skarga 
do sądu administracyjnego na bezczyn-
ność organu44.

Warto zauważyć, że skarga może zostać 
potraktowana jako wniosek o wszczę-
cie postępowania administracyjnego, 
ale nie może powodować wszczęcia po-
stępowania sądowego.

Zgodnie z art. 223 § 1 k.p.a., organy pań-
stwowe, samorządu terytorialnego, inne 
organy samorządowe oraz organizacje spo-
łeczne rozpatrują skargi i wnioski w ra-
mach swojej właściwości. Korespondują 
z tym art. 228 i 242 k.p.a. wymagające 
składania skarg oraz wniosków do organów 
właściwych do ich rozpatrzenia. Zgodnie 
zaś z art. 2 ust. 3 i art. 4 ust. 2 pkt 3 usta-
wy o petycjach, jej żądanie ma się mieścić 
w zakresie zadań i kompetencji adresata, 
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który powinien być wprost wskazany. Wła-
ściwość organów do rozpatrzenia skarg 
określają ogólnie art. 229 i 230 k.p.a.; wła-
ściwość do rozpatrzenia wniosku nie zosta-
ła określona. Powołane przepisy wskazują 
następujące organy do rozpatrzenia skarg 
dotyczących zadań lub działalności:

 • rady gminy, rady powiatu i sejmiku 
województwa – wojewodę, a w zakresie 
spraw finansowych – regionalną izbę ob-
rachunkową;

 • organów wykonawczych JST oraz kie-
rowników powiatowych służb, inspekcji, 
straży i innych jednostek organizacyjnych 
w sprawie zadań zleconych z zakresu ad-
ministracji rządowej – wojewodę lub organ 
wyższego stopnia;

 • wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
zarządu powiatu i starosty oraz kierowni-
ków gminnych i powiatowych jednostek 
organizacyjnych w sprawach innych niż za-
dania zlecone – radę gminy i radę powiatu;

 • zarządu i marszałka województwa 
w sprawach innych niż zadania zlecone 
– sejmik województwa;

 • wojewody w sprawach podlegających 
rozpatrzeniu na podstawie k.p.a. – wła-
ściwego ministra, a w innych sprawach 
– Prezesa Rady Ministrów;

 • innego organu administracji rządowej, 
organu przedsiębiorstwa państwowego 
lub innej państwowej jednostki organi-
zacyjnej – organ wyższego stopnia lub spra-
wujący bezpośredni nadzór;

 • ministra – Prezesa Rady Ministrów;
 • konsula – ministra spraw zagranicznych;

45 Dz.U. z 2022 r. poz. 559.
46 Dz.U. z 2022 r. poz. 528.
47 Dz.U. z 2020 r. poz. 1668, ze zm.

 • organu centralnego i jego kierownika 
– organ, któremu podlega;

 • organizacji społecznej – właściwy organ 
bezpośrednio wyższego stopnia, a w wy-
padku organu naczelnego organizacji – Pre-
zesa Rady Ministrów lub właściwego mi-
nistra nadzorującego działalność tej or-
ganizacji.

Przepisy ustrojowe jednostek samo-
rządu terytorialnego, tj. art. 18b ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym45, art. 16a ustawy z 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym46 oraz art. 30a 
ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa47 doprecyzowały, że rada 
gminy, rada powiatu i sejmik wojewódz-
twa rozpatrują skargi na działania organów 
wykonawczych i jednostek organizacyj-
nych lub pomocniczych JST oraz wnio-
ski i petycje; powołują w tym celu komi-
sję skarg, wniosków i petycji. W jej skład 
wchodzą przedstawiciele wszystkich 
klubów, z wyjątkiem radnych będących 
w prezydium rady (sejmiku) lub w zarzą-
dzie jednostki samorządu terytorialnego. 
Zasady i tryb działania komisji określa 
statut JST. Komisja jedynie przygotowu-
je rozstrzygnięcie, które podejmuje rada 
lub sejmik. Rozszerzono w ten sposób 
ich kompetencje wynikające z art. 229 
pkt 2 k.p.a. Zgodnie z nim skargi na organ 
wykonawczy i na kierowników jednostek 
organizacyjnych JST rozpatruje rada (sej-
mik) – tylko w sferze zadań własnych, 
a wojewoda – w obszarze zadań zleco-
nych z zakresu administracji rządowej. 
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Przepisy ustrojowe nie wyłączają zaś skarg 
w sferze zadań zleconych spod kompeten-
cji rady (sejmiku), a zarazem nie znoszą 
właściwości wojewody w tym zakresie. 
Wzgląd na ochronę interesów skarżących 
przemawia za tym, aby skargi te mogły 
być rozpatrywane dwutorowo, czyli za-
równo przez rządowy organ nadzoru, jak 
i pochodzący z wyboru organ stanowią-
cy. Ponadto organy stanowiące uzyskały 
prawo rozpatrywania skarg na całokształt 
działań jednostek organizacyjnych JST, 
a nie tylko na ich kierowników.

Rada lub sejmik rozpatrują skargi i wnio-
ski w drodze uchwały. Podlegają one nad-
zorowi wojewody pod względem legalno-
ści. Może on stwierdzić ich nieważność 
z powodu istotnego naruszenia prawa, 
względnie wnieść skargę do sądu admi-
nistracyjnego z powodu niezgodności z pra-
wem, np. ze względu na naruszenie wła-
ściwości czy brak wymaganego prawem 
uzasadnienia48. Pogląd ten należy odnieść 
również do petycji.

Zgodnie z ustawą o petycjach rozpatruje 
je adresat, chyba że nie należy to do jego 
kompetencji (a contrario art. 6). Ponadto 
art. 9 stanowi, że petycje rozpatruje: Sejm 
i Senat, o ile nie wyznaczą one w regula-
minie organu wewnętrznego (ust. 1) oraz 
organu stanowiącego JST (ust. 2). Petycje 
do Sejmu rozpatruje Komisja do Spraw 
Petycji, zaś do Senatu – Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji; 
o sposobie ich załatwienia informuje zgła-
szającego odpowiednio marszałek Sejmu 

48 Tak np. postanowienie WSA w Krakowie z 22.2.2019, III SA/Kr 67/12 i wyrok NSA z 29.4.2020, I OSK 
29090/19.

49 Art. 126b-126g uchwały Sejmu RP z 30.7.1992. Regulamin Sejmu RP (M.P. z 2021 r. poz. 483, ze zm.) 
oraz art. 90a-90g uchwały Senatu RP z 23.11.1990. Regulamin Senatu RP (M.P. z 2018 r. poz. 846, ze zm.).

lub przewodniczący wspomnianych Ko-
misji49. Rozpatrzenie petycji może polegać 
na podjęciu odpowiednich działań przez 
komisje w Sejmie lub Senacie, przekaza-
niu ich właściwemu organowi lub na nie-
podjęciu żadnych działań. Z kolei organy 
stanowiące jednostek samorządu teryto-
rialnego, jak już była o tym mowa, po-
wołują komisje skarg, wniosków i petycji, 
proponujące sposób rozpatrzenia petycji.

Istotną kwestią jest ustalenie właściwo-
ści organu do rozpatrzenia skargi lub pety-
cji. Ich procedury i kompetencje są często 
modyfikowane i uszczegóławiane, tworzy 
się nowe urzędy i instytucje. Wiele spraw 
uważanych za administracyjne, po wej-
ściu w życie Konstytucji z 1997 r. zostało 
uznanych za cywilnoprawne; w razie wąt-
pliwości obowiązuje domniemanie wła-
ściwości sądu powszechnego. Skarżący 
nie zawsze orientują się w tych zmianach. 
Poza tym treść skarg bywa niejasna, a za-
rzuty niesprecyzowane. Zarówno skarga, 
jak i petycja może dotyczyć spraw podle-
gających właściwości kilku organów albo 
niepodlegających rozpatrzeniu w trybie 
administracyjnym. Ustalenie organu wła-
ściwego bywa trudne nie tylko dla auto-
rów, ale również podmiotu, który otrzy-
mał skargę (petycję) niebędącą w jego 
kompetencji.

W tym kontekście wskazany w art. 231 
§ 1 k.p.a. termin 7 dni na przekazanie 
skargi według właściwości przez organ, 
który nie jest odpowiedni do jej rozpa-
trzenia albo na wskazanie skarżącemu 
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właściwego organu, jest  zbyt krótki, 
zwłaszcza dla JST. Termin ten jest ade-
kwatny jedynie przy przekazaniu zgod-
nie z właściwością miejscową lub hie-
rarchią służbową, np. w trybie art. 232 
k.p.a. Umożliwia on organowi właściwe-
mu do rozpatrzenia skargi przekazanie 
jej do załatwienia, z obowiązkiem zawia-
domienia o sposobie w jaki tego dokona 
organowi niższego stopnia, a skargi na pra-
cownika jego przełożonemu służbowe-
mu. O przekazaniu skargi zawiadamia 
się równocześnie skarżącego. Wnioski 
także podlegają przekazaniu według wła-
ściwości w ciągu 7 dni, z równoczesnym 
zawiadomieniem wnoszącego (art. 243 
k.p.a.). Nieco odmiennie brzmi § 10 roz-
porządzenia w sprawie skarg i wniosków 
– zgodnie z nim organ niewłaściwy do ich 
rozpatrzenia przesyła je nie później niż 
w terminie 7 dni do właściwego podmio-
tu, a jeśli skarga (wniosek) dotyczy spraw 
podlegających rozpatrzeniu przez różne 
podmioty, organ czyni to w zakresie wła-
snej właściwości i w wyżej wymienionym 
terminie przekazuje ją pozostałym wła-
ściwym podmiotom – w obu sytuacjach 
zawiadamiając o tym wnoszącego skargę 
lub wniosek. Analogiczny przepis zawiera 
art. 6 ustawy o petycjach, z tym że termin 
przekazania jej przez adresata do właści-
wego podmiotu wynosi 30 dni.

Stosownie do art. 237 i art. 244-245 
k.p.a. skarga i wniosek powinny być zała-
twione bez zbędnej zwłoki, ale nie póź-
niej niż w ciągu miesiąca, a o sposobie ich 
załatwienia zawiadamia się skarżącego 
lub wnioskodawcę. Posłów, senatorów 
i radnych wnoszących skargę (wniosek) 
zawiadamia się zaś w ciągu 14 dni (art. 237 
i 247).

Jeśli nie można należycie ustalić przed-
miotu skargi lub wniosku, wzywa się wno-
szącego do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia 
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, 
pod rygorem pozostawienia skargi (wnio-
sku) bez rozpoznania. Skargi i wnioski nie-
zawierające imienia lub nazwiska (nazwy) 
i adresu pozostawia się bez rozpoznania; 
natomiast podpis nie jest wymagany (§ 8 
ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie skarg 
i wniosków). W razie niedotrzymania 
terminu załatwienia skargi stosuje się 
odpowiednio art. 36-38 k.p.a. (art. 237 § 4), 
tj. zawiadamia się skarżącego o przyczynach 
zwłoki i wyznacza nowy termin; skarżącemu 
służy też prawo do wniesienia ponaglenia 
w razie zwłoki. Jeżeli nie jest rozpatrzenie 
wniosku w terminie wnioskodawcę po-
wia damia się o podjętych czynnościach 
i  wyznacza nowy termin (art.  245); 
wnioskodawca może zaś wnieść skargę 
na sposób oraz na nieterminowe jego 
załatwienie (art. 246). Zawiadomienie 
o  odmownym załatwieniu skargi lub 
wniosku powinno zawierać uzasadnienie 
faktyczne i prawne, a w wypadku skargi 
także pouczenie o treści art. 239 (art. 238 
i 247). Zgodnie z art. 239, jeśli skarżący 
ponowił skargę uznaną za bezzasadną 
bez wskazania nowych okoliczności, 
organ może podtrzymać dotychczasowe 
stanowisko z  odpowiednią adnotacją 
w  aktach sprawy, nie powiadamiając 
skarżącego. Natomiast zgodnie z art. 10 
ustawy o petycjach, powinna być ona 
rozpatrzona niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej 
złożenia lub uzupełnienia braków. W razie 
wystąpienia niezależnych okoliczności 
uniemożliwiających rozpoznanie petycji, 
termin ten ulega przedłużeniu, nie więcej 
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niż o kolejne 3 miesiące. Jeśli petycja nie 
zawiera danych o wnoszącym, pozostawia 
się ją bez rozpoznania, a jeżeli nie spełnia 
innych wymogów, np. nie została podpisana, 
w terminie 30 dni od złożenia petycji 
wzywa się wnoszącego do wyjaśnienia 
lub jej uzupełnienia w ciągu 14 dni, pod 
rygorem nierozpatrzenia (art. 7 ust. 2). 
Organ może zarządzić łączne rozpoznanie 
tzw. petycji wielokrotnych, złożonych 
w ciągu miesiąca od otrzymania pierwszej 
petycji; ogłasza sposób ich załatwienia 
na  stronie internetowej, co zastępuje 
zawiadomienie (art. 11). Ponowną petycję, 
złożoną w  sprawie już rozpatrzonej, 
można pozostawić bez rozpoznania, jeśli 
nie powołano w  niej nowych faktów 
lub dowodów nieznanych adresatowi. 
Wnoszącego zawiadamia się niezwłocznie 
o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia 
i o poprzednim sposobie jej załatwienia 
(art. 12).

Odrębnie uregulowano postępowanie 
w sprawie skarg i wniosków dotyczących 
sądów powszechnych. Niemniej regula-
cja ta – zawarta w art. 41a-41e ustawy 
z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych50 – jest niepełna oraz budzi 
wątpliwości co do zakresu podmiotowego. 
Przede wszystkim, ani ustawa z 25 lipca 
2002 r. – Prawo o ustroju sądów admini-
stracyjnych51, ani ustawa z 8 grudnia 2017 r. 
o Sądzie Najwyższym52 nie normują po-
stępowania dotyczącego skarg i wniosków, 
ale zawierają ogólne odesłanie do prawa 
o ustroju sądów powszechnych w sprawach 

50 Dz.U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.
51 Dz.U. z 2021 r. poz. 137.
52 Dz.U. z 2021 r. poz. 1904.

nieuregulowanych. Z tego też względu sądy 
administracyjne i SN stosują odpowiednio 
przepisy art. 41a-41e. Niemniej są one mało 
czytelne, choć niewątpliwie art. 41a-41e 
lepiej odpowiadają specyfice sądów niż 
k.p.a. Zgodnie z art. 41a skargi i wnioski 
dotyczące działalności sądu rozpatruje 
jego prezes; te dotyczące prezesa sądu 
rejonowego, okręgowego i apelacyjnego 
– odpowiednio prezes sądu okręgowego, 
apelacyjnego i Krajowa Rada Sądownictwa 
(KRS), a dotyczące Rzecznika Dyscypli-
narnego Sędziów Sądów Powszechnych 
oraz jego zastępców – KRS oraz Rzecznik 
Dyscyplinarny. Termin załatwienia spra-
wy wynosi miesiąc od daty jej wpływu 
(art. 41b). Właściwy organ, który uznał 
skargę (wniosek) dotyczący działalności 
administracyjnej sądu za uzasadniony, 
podejmuje lub zleca czynności z zakresu 
nadzoru nad działalnością administracyj-
ną sądów (art. 41c § 2). Skargi związa-
ne z odpowiedzialnością dyscyplinarną 
sędziów i asesorów przekazuje się wła-
ściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu, 
który zawiadamia skarżącego o sposobie 
ich załatwienia oraz o wszczęciu postę-
powania dyscyplinarnego lub złożeniu 
wniosku o rozpoznanie sprawy przez sąd 
dyscyplinarny, a organ, który skargę prze-
kazał – o sposobie jej załatwienia (art. 41d). 
Skargi w dziedzinie, w której sędziowie 
i asesorzy są niezawiśli lub zawierające 
treści znieważające lub słowa obelżywe 
pozostawia się bez rozpoznania, zawiada-
miając o tym skarżącego (art. 41a § 2 i 4). 
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Przepisy powyższe ani rozporządzenie Mi-
nistra Sprawiedliwości w sprawie skarg 
i wniosków dotyczących działalności 
sądów powszechnych z 9 maja 2012 r.53 
nie przewidują natomiast pozostawiania 
bez rozpoznania anonimów, jak również in-
formowania wnoszącego o sposobie za-
łatwienia skarg i wniosków dotyczących 
sądów, w tym o uznaniu ich za niezasad-
ne. Z kolei wezwanie do uzupełnienia 
lub wyjaśnienia skargi oraz przekazanie 
jej według właściwości uregulowano w § 5 
i 7 wspomnianego rozporządzenia, po-
dobnie jak w rozporządzeniu w sprawie 
skarg i wniosków. Przepisy Prawa o ustro-
ju sądów powszechnych nie stosują się 
zaś do TK; powinien więc on rozpatrywać 
skargi i wnioski w trybie k.p.a.

Nadzór nad załatwianiem 
skarg i wniosków
W art. 257 k.p.a. wprowadzono zwierzchni 
nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem 
skarg i wniosków, który sprawuje Krajowa 
Rada Sądownictwa nad skargami i wnio-
skami do sądów oraz Prezes Rady Mini-
strów nad skargami do innych organów 
i jednostek. Przepis ten nie określił jednak 
form tego nadzoru ani związanych z nim 
uprawnień. Nie jest więc jasne, w jaki spo-
sób Prezes Rady Ministrów może sprawo-
wać nadzór zwierzchni nad organizacjami 
społecznymi czy organami państwowymi 
podległymi Sejmowi.

Trudno też wskazać różnice między 
zwierzchnim nadzorem, a nadzorem i kon-
trolą nad przyjmowaniem i załatwianiem 

53 Dz.U. poz. 524, dalej rozporządzenie w sprawie skarg i wniosków dotyczących sądów.

skarg i wniosków, o której mowa w art. 258 
k.p.a. Organami, które je sprawują są: mini-
strowie, organy wyższego stopnia i właści-
we organy naczelne oraz terenowe organy 
administracji rządowej – w zakresie skarg 
załatwianych przez jednostki bezpośrednio 
im podległe lub nadzorowane; właściwi 
rzeczowo ministrowie we współdziałaniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji – jeśli chodzi o skargi załatwia-
ne przez organy administracji rządowej, 
Prezes Rady Ministrów i wojewodowie 
– w odniesieniu do skarg załatwianych 
przez organy i jednostki organizacyjne JST 
oraz organy administracji rządowej nadzo-
rujące działalność organizacji społecznych 
– w wypadku skarg załatwianych przez or-
gany naczelne tych organizacji. Nadzór 
nad skargami, którymi zajmują się organy 
niższego stopnia organizacji społecznych 
sprawują statutowe organy nadzorcze i or-
gany wyższego stopnia. Z kolei art. 259 
k.p.a. zobowiązuje organy sprawujące nad-
zór i kontrolę do okresowej, nie rzadziej 
niż raz na 2 lata, oceny przyjmowania i za-
łatwiania skarg i wniosków przez organy 
poddane nadzorowi (§ 1) oraz nakazuje 
dążyć do usunięcia przyczyn skarg i peł-
nego wykorzystania wniosków w celu po-
lepszenia działalności organów i jednostek 
państwowych (§ 3).

Ponadto przepisy szczególne przewidu-
ją analizę: skarg pacjentów w celu okre-
ślenia zagrożeń i obszarów w systemie 
ochrony zdrowia wymagających naprawy 
– przez Rzecznika Praw Pacjenta (art. 27 
ust. 1 pkt 10 ustawy o prawach pacjenta) 
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oraz skarg i wniosków ubezpieczonych, 
z wyłączeniem spraw podlegających nad-
zorowi medycznemu – przez Prezesa Na-
rodowego Funduszu Zdrowia (art. 102 
ust. 5 pkt 38 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych54).

W praktyce nadzór nad skargami ogra-
nicza się do sporządzania ich analizy: KRS 
zamieszcza w swoich informacjach rocz-
nych z działalności zwięzłe dane o skar-
gach załatwianych przez komisję ds. skarg, 
wniosków i petycji dotyczących prezesów 
sądów apelacyjnych i Rzecznika Dyscypli-
narnego Sędziów Sądów Powszechnych55, 
a Departament Spraw Obywatelskich Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) 
opracowuje szczegółowe informacje kwar-
talne i roczne o otrzymywanych sygna-
łach obywatelskich, w tym także pety-
cjach i wnioskach o informację publiczną. 
Warto tu wspomnieć, że w lipcu i sierpniu 
2014 r. w 33 jednostkach (ministerstwach 
i urzędach wojewódzkich) odbył się audyt 
wewnętrzny skuteczności systemu rozpa-
trywania skarg i wniosków oraz innych sy-
gnałów obywateli, zlecony przez Ministra 
Finansów na polecenie Prezesa Rady Mini-
strów. Na podstawie jego wyników KPRM 
opracowała i opublikowała w lipcu 2015 r. 
rekomendacje dotyczące sposobów kon-
taktowania się administracji z obywatelem: 

54 Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.
55 Np. Informacja z działalności KRS w 2020 r., s. 118 <https://bip.krs.pl/art,241,informacja-o-dzialalnosci-

-krs-w-2020-roku>.
56 <https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola 

-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/audyt-zlecony/realizowane-audyty 
/-/asset_publisher/Cwc5/content/wykorzystanie-wynikow-audytu-zleconego-w-zakresie-skutecznosci 
-systemu-rozpatrywania-skarg-i-wnioskow-oraz-innych-sygnalow-obywateli> (strona archiwalna).

57 Spośród wielu, np. <https://bip.brpo.gov.pl/pl/tagi/petycje>, <https://publicystyka.ngo.pl/czym-jest-pe-
tycja-i-jak-z-niej-korzystac>, <http://petycje.senat.edu.pl/uploads/drive/PDF/praktyczny%20przewod-

Komunikacja pisemna i Rozpatrywanie 
sygnałów obywatelskich56. Pozostałe or-
gany zamieszczają zwykle ocenę skarg 
w rocznych sprawozdaniach z działalno-
ści, jeśli je sporządzają.

Natomiast art. 14 ustawy o petycjach 
zobowiązuje właściwe podmioty, w tym 
Sejm, Senat i organ stanowiący JST, do co-
rocznego zamieszczania na stronie interne-
towej (do 30 czerwca) zbiorczej informacji 
o rozpatrzonych petycjach w roku poprzed-
nim. Wpływ petycji odnotowują naczelne 
i centralne organy administracji i władzy 
publicznej, większość organów ochrony 
praw (rzecznicy), wojewodowie i jednostki 
samorządu terytorialnego oraz sądy okrę-
gowe, apelacyjne i administracyjne woje-
wódzkie. Natomiast nie wykazują wpływu 
petycji m.in. NIK i PIP, terenowe organy 
administracji publicznej, poza wojewo-
dami oraz organizacje społeczne. Funk-
cjonowanie petycji pozostaje w obszarze 
zainteresowania zwłaszcza RPO, Sejmu 
i Senatu oraz niektórych organizacji poza-
rządowych. Podmioty te publikują lub zle-
cają analizy dotyczące petycji, odnoszą-
ce się do praktycznych i teoretycznych 
aspektów ich wnoszenia i rozpatrywania 
przez organy władz publicznych. Nato-
miast problematyka rozpatrywania petycji 
przez organizacje społeczne praktycznie 
nie jest poruszana57.
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Ochrona skarżących i sygnalistów 
oraz przyjmowanie sygnałów
Obowiązek implementacji nowej proce-
dury rozpatrywania sygnałów o niepra-
widłowościach, uregulowanej dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1937 z 23 października 2019 r. w spra-
wie ochrony osób zgłaszających naruszenia 
prawa Unii58, powstał 17 grudnia 2021 r. 
W Polsce transpozycja dyrektywy ciągle po-
zostaje na etapie prac resortowych, obecnie 
rozpatrywany jest już trzeci projekt usta-
wy implementującej59. Zarazem przyjęte 
w niej rozwiązania wydają się adekwatne 
do obecnej rzeczywistości, a niektóre re-
gulacje, dotyczące przyjmowania zgłoszeń 
i ochrony sygnalistów, mogą stanowić wzór 
do odpowiednich zmian także w k.p.a.

Zgodnie z art. 4 i art. 5 pkt 7 dyrektywy 
osoba dokonująca zgłoszenia to osoba fizycz-
na, pracująca w sektorze prywatnym lub pu-
blicznym, która zgłasza lub ujawnia publicz-
nie informacje na temat naruszeń uzyska-
ne w kontekście związanym z wykonywaną 
przez nią pracą. Są to nie tylko pracownicy, 
w tym ze służby cywilnej, ale też osoby dzia-
łające na własny rachunek, akcjonariusze 
i wspólnicy oraz członkowie organu admi-
nistrującego, zarządzającego lub nadzorcze-
go przedsiębiorstwa, a także wolontariusze 

nik%20po%20petycjach.pdf>, H. Izdebski, op.cit., Z. Gromek: Realizacja prawa petycji przez Sejm VIII kadencji 
(lata 2015–2018). Wybrane zagadnienia, „Przegląd Sejmowy” nr 3/2019, s. 21-40.

58 Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, s. 17, dalej dyrektywa.
59 Stan na 3.10.2022 r. Prace legislacyjne nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (pro-

jekty Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 14.10.2021 r., 6.4.2022 i 4.7.2022 r.) są prowadzone pod nr. 
UC101 (portal <https://legislacja.rcl.gov.pl/>).

60 Są to: 1) zamówienia publiczne, 2) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, 3) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami, 4) bezpieczeństwo 
transportu, 5) ochrona środowiska, 6) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe, 7) bezpieczeństwo 
żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt, 8) zdrowie publiczne, 9) ochrona konsumentów, 10) ochrona 
prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych, 11) naruszenia ma-

i stażyści, a nawet pracujący pod nadzorem 
i kierownictwem wykonawców, podwyko-
nawców i dostawców. Z kolei zgodnie z art. 5 
ust. 9 i 11 kontekst związany z pracą ozna-
cza obecne lub przyszłe działania dotyczą-
ce pracy w sektorze publicznym lub pry-
watnym, w ramach których – niezależnie 
od charakteru tych działań – ktoś uzyskuje 
informacje na temat naruszeń i mógłby do-
świadczyć działań odwetowych w wypadku 
ich zgłoszenia (art. 5 ust. 9). Działania od-
wetowe to zaś bezpośrednie lub pośrednie 
działanie lub zaniechanie, spowodowane 
zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, 
które wyrządza lub może wyrządzić nieuza-
sadnioną szkodę osobie dokonującej zgło-
szenia (art. 5 ust. 11).

Przepisy o ochronie sygnalistów mają 
więc szeroki zasięg i mogą mieć zastoso-
wanie także wobec personelu organizacji 
pozarządowej wykonującej zadania zlecone 
z zakresu administracji publicznej, a nie-
prawidłowości w tej sferze mogłyby zostać 
zgłoszone zarówno samej organizacji, jak 
i podmiotowi zlecającemu.

Naruszenie to działanie lub zaniechanie 
niezgodne z prawem lub sprzeczne z celem 
i przedmiotem aktów Unii w 12 dziedzi-
nach przedmiotowych prawa UE60 (art. 2 
ust. 1 i art. 5 pkt 1). Dyrektywa nakłada 
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obowiązek ustanowienia procedur i kana-
łów zgłoszeń o takich naruszeniach na pra-
codawców prywatnych – wszystkie przed-
siębiorstwa, niezależnie od charakteru ich 
działalności, objęte podatkiem VAT – za-
trudniających co najmniej 50 pracowników 
(pracodawcy zatrudniający do 249 osób 
są do 17 grudnia 2023 r. objęci okresem 
przejściowym) i podmioty prawne sekto-
ra publicznego, w tym będące własnością 
lub znajdujące się pod kontrolą takich pod-
miotów oraz wszystkie instytucje i pod-
mioty zamawiające. Państwa członkowskie 
mają prawo zwolnić z tych obowiązków 
gminy liczące mniej niż 10 tys. miesz-
kańców lub jednostki sektora publicz-
nego, w tym gminy zatrudniające mniej 
niż 50 pracowników (w Polsce rozważa się 
różne warianty takiego zwolnienia); mogą 
też nałożyć ten obowiązek na podmioty 
prywatne zatrudniające poniżej 50 osób 
(motywy 48 i 52 oraz art. 8 ust. 7 i 9). 
Większość sektora publicznego wdroży 
więc tę nową procedurę, co może z czasem 
wpłynąć na sposób postępowania ze zgło-
szeniami dokonywanymi w trybie k.p.a. 
lub ustawy o petycjach.

Dotyczy to zwłaszcza przyjmowania 
zgłoszeń, gdyż polskie procedury w tym 
zakresie są na tle dyrektywy mało elastycz-
ne i miejscami anachroniczne. Przykładem 
jest tu art. 253 k.p.a., zobowiązujący wła-
ściwe organy do przyjmowania obywateli 
w sprawach skarg i wniosków w ustalo-
nych dniach i godzinach, dostosowanych 

jące wpływ na interesy finansowe UE, 12) naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, w tym zasad ochrony 
konkurencji, pomocy państwa i opodatkowania osób prawnych. Załącznik do dyrektywy wskazuje aż 128 
dyrektyw i rozporządzeń zawierających przepisy prawa unijnego z tych dziedzin. Poszczególne państwa 
członkowskie mogą ten zakres jeszcze rozszerzyć (art. 4 ust. 2 dyrektywy).

do potrzeb ludności, a przynajmniej raz 
w tygodniu po godzinach pracy. Również 
kierownicy organów lub ich zastępcy obo-
wiązani są przyjmować obywateli w spra-
wach skarg i wniosków co najmniej raz 
w tygodniu. Informacja o porach przyjęć 
powinna być wywieszona na widocznym 
miejscu w siedzibie jednostki. Takie roz-
wiązanie straciło uzasadnienie w dobie 
komunikacji elektronicznej i zdalnej. Po-
nadto wiele instytucji odstąpiło od przyjęć 
interesantów w czasie epidemii korona-
wirusa. Częściowo przestarzałe są też, 
określone w § 5 rozporządzenia w spra-
wie skarg i wniosków, formy ich przeka-
zania, tj. pisemnie, telegraficznie, za po-
mocą dalekopisu, telefaksu, poczty elek-
tronicznej, a także ustnie do protokołu; 
z kolei § 3 rozporządzenia w sprawie skarg 
i wniosków dotyczących sądów przewi-
duje ich wnoszenie pisemnie, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej oraz 
ustnie do protokołu. Warto zauważyć, 
że o ile skarżący nie musi podpisywać 
skargi (wniosku), to jednak podpisuje 
protokół ustnego ich przyjęcia.

Ustawa o petycjach wcale nie przewi-
duje osobistego przyjmowania petentów 
ani składania petycji ustnie; można je zło-
żyć tylko na piśmie lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej i muszą 
być podpisane (art. 4 ust. 1 i 4). Petycja 
przesłana elektronicznie powinna zawie-
rać adres poczty elektronicznej wnoszą-
cego; można opatrzyć ją kwalifikowanym 
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podpisem elektronicznym, ale nie jest on 
wymagany (art. 4 ust. 5).

Dyrektywa wprowadza zaś i reguluje 
w art. 7-12 trzy rodzaje zgłoszeń o naru-
szeniach:

 • wewnętrzne – do podmiotu naruszające-
go w sektorze prywatnym lub publicznym;

 • zewnętrzne – do właściwego organu 
wyznaczonego do przyjmowania zgło-
szeń w danym państwie (zakłada się, 
że w Polsce będą to tzw. organy pu-
bliczne, ale propozycje ich wyznaczenia 
były już kilkakrotnie zmieniane; bierze 
się pod uwagę także udział RPO w przyj-
mowaniu zgłoszeń;

 • ujawnianie publiczne – podanie do wia-
domości publicznej, jeśli w odpowiedzi 
na dokonane zgłoszenie zewnętrzne lub 
wewnętrzne nie podjęto odpowiednich 
działań albo w ramach wolności wypo-
wiedzi i informacji, zgodnie z prawem 
krajowym.

Zgłoszenia wewnętrzne uznaje się za naj-
lepszy sposób szybkiego i skutecznego wy-
eliminowania zagrożeń dla interesu pu-
blicznego, ale sygnalista powinien mieć 
możliwość wyboru najwłaściwszego kanału 
zgłoszenia w zależności od okoliczności 
danej sprawy (motyw 33). Państwa człon-
kowskie mogą przyzwolić na wewnętrzne 
kanały zgłoszeń wspólne dla kilku gmin 
lub obsługiwane przez wspólne organy 
gminne, pod warunkiem że są one odręb-
ne i niezależne od zewnętrznych kanałów 
zgłoszeń. Natomiast podmioty prywatne, 
zatrudniające do 249 osób, mogą dzielić się 
zasobami nie tylko jeśli chodzi o przyjmo-
wanie zgłoszeń, ale także prowadzenie po-
stępowań wyjaśniających (art. 8 ust. 6 i 9). 
W Polsce rozważa się zastosowanie tych 
modyfikacji.

Zgłoszenie kanałem wewnętrznym oraz 
zewnętrznym może być przekazane pi-
semnie lub ustnie (art. 5). Ustne zgło-
szenia przyjmuje się za pośrednictwem 
linii telefonicznej lub systemu komuni-
kacji głosowej (nagrywanego lub niena-
grywanego), a na prośbę zgłaszającego 
także w trakcie spotkania z personelem. 
Podmioty przyjmujące mają prawo udo-
kumentować zgłoszenie: przez nagranie 
rozmowy w formie trwałej i możliwej 
do wyszukania (za zgodą zgłaszające-
go, jeśli ma miejsce w trakcie spotkania 
z personelem), względnie za pomocą do-
kładnego protokołu spotkania lub niena-
grywanej rozmowy albo przez dokładną 
transkrypcję nagranej zarejestrowanej 
rozmowy telefonicznej (z możliwością 
sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia 
przez zgłaszającego podpisem, art. 18). 
Państwa członkowskie mogą decydować 
o tym, czy przyjmowane są zgłoszenia 
anonimowe i czy podejmowane są na ich 
podstawie działania następcze (art. 6). 
Odbiorca zgłoszenia lub właściwy organ 
powinien podjąć je w celu oceny prawdzi-
wości zarzutów zawartych w zgłoszeniu 
oraz, w stosownych wypadkach, w celu 
zaradzenia zgłoszonemu naruszeniu. Cho-
dzi tu np. o dochodzenie wewnętrzne, 
postępowanie wyjaśniające, wniesienie 
oskarżenia, działania w celu odzyskania 
środków lub zamknięcie procedury (art. 5 
pkt 12).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 11 dyrek-
tywy kanały zgłoszeń winny być bez-
pieczne i zapewniać ochronę tożsamości 
osoby dokonującej zgłoszenia i osób trze-
cich wymienionych w nim oraz uniemoż-
liwiać dostęp nieupoważnionym członkom 
personelu. Działania następcze powinny 
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być podejmowane z należytą staranno-
ścią przez wyznaczoną bezstronną osobę 
lub wydział, także w stosunku do zgło-
szeń anonimowych, jeśli prawo krajowe 
tak przewiduje.

Dyrektywa ma zapewnić wysoki po-
ziom ochrony sygnalistom przez zakaz 
tzw. działań odwetowych (art. 19) i za-
pewnienie środków wsparcia oraz ochro-
ny (art. 20-22) przed takimi działaniami. 
W art. 19 stypizowano 15 przykładowych 
zakazanych działań (także gróźb i prób ich 
podejmowania), jak zawieszenie, degra-
dacja, wstrzymanie awansu lub szkoleń, 
zmiana warunków, czasu i miejsca pracy, 
obniżenie wynagrodzenia, środki dyscy-
plinarne, dyskryminacja, odmowa stałego 
zatrudnienia, rozwiązanie lub nieprzedłu-
żenie umowy o pracę, odebranie licencji 
lub zezwolenia, skierowanie na badania 
psychiatryczne lub lekarskie. Dyrektywa 
wymaga zarazem, aby zgłaszający mieli 
uzasadnione podstawy sądzić, że kwestie, 
które sygnalizują są prawdziwe w momen-
cie informowania o nich. Nie udziela się 
ochrony osobom celowo i świadomie prze-
kazującym błędne informacje, dokonują-
cym zgłoszeń w złej wierze, niepoważnych 
lub stanowiących nadużycie (motyw 32).

Regulacje te są bardziej szczegóło-
we niż nieco ogólnikowy art. 225 k.p.a., 
chroniący osoby skarżące: nikt nie może 
być narażony na jakikolwiek uszczer-
bek lub zarzut z powodu złożenia skargi, 
wniosku lub dostarczenia do publikacji 
materiału o takich znamionach (w gra-
nicach prawem dozwolonych), a organy 

61 Informacje o działalności RPO oraz o stanie praw obywatelskich za lata 2020 i 2021; <https://bip.brpo.gov.
pl/pl/content/informacja-o-dzialalnosci-rzecznika-praw-obywatelskich-w-roku-2020-oraz-o-stanie-praw>.

zobowiązane są przeciwdziałać tamowaniu 
krytyki i innym działaniom ograniczają-
cym prawo do składania skarg i wniosków.

Podsumowanie
Ogólną liczbę wnoszonych sygnałów o nie-
prawidłowościach bardzo trudno jest usta-
lić ze względu na rozmaitość trybów ich 
rozpatrywania i organów, które je przyj-
mują. Zapewne najwięcej zgłoszeń otrzy-
muje RPO, np. w 2020 r. było ich 72 428, 
a w 2021 r. – 74 27961. Ponadto budowa 
i rozwój instytucji i organów demokra-
tycznego państwa prawnego, działają-
cych w ramach różnych trybów oraz wy-
odrębnienie instytucji petycji wpłynęły 
na zmniejszenie liczby skarg i wniosków 
rozpatrywanych w trybie k.p.a. Wystą-
pienia obywatelskie mogą przyczyniać się 
do wykrywania nieprawidłowości i nad-
użyć, ulepszania działalności sektora pu-
blicznego, a także zmiany niezadowala-
jących przepisów prawa. Znaczna liczba 
oraz zmienna i różnorodna forma tych wy-
stąpień wskazuje na potrzebę stworzenia 
jak najmniej sformalizowanych trybów 
postępowania. Sposób ich rozpatrywania 
należy dostosować do zmieniających się 
realiów i możliwości, jakie daje komunika-
cja elektroniczna. Transpozycja regulacji 
unijnych w sprawie sygnalistów stwarza 
okazję do rozważenia poważnej reformy 
postępowania skargowego i wnioskowego.

W szczególności niezasadne wydaje się 
utrzymywanie odrębnej procedury wnio-
skowej, podobnej do skargowej. Wnio-
ski, mimo pewnych różnic, są zbliżone 



Nr 5/wrzesień-październik/2022 63 

Skargi, wnioski i petycje a inne sygnały obywatelskie   kontrola i audyt

do skarg i zwykle rejestrowane łącz-
nie z nimi. W praktyce uniemożliwia 
to ich precyzyjne rozdzielenie; powinny 
być więc objęte jednolitą procedurą. Po-
nadto wdrażaniu zmian wydaje się lepiej 
służyć instytucja petycji. Zasadne byłoby 
też umożliwienie pozostawienia skargi 
bez rozpoznania, jeśli wpłynęła do or-
ganu niewłaściwego lub jej przedmiot 
jest niejasny. Należałoby też odstąpić 
od dotychczasowego modelu przekazy-
wania skarg i wniosków według właściwo-
ści oraz udzielania odpowiedzi na każde 
zgłoszenie, bez względu na jego wagę. Taki 
obowiązek mógłby dotyczyć jedynie po-
wiadomień o naruszeniach prawa oraz pe-
tycji. Nietrafne wydaje się także obciąża-
nie organizacji społecznych wykonujących 
zadania zlecone z zakresu administracji 
publicznej obowiązkiem rozpatrywania 
skarg i petycji. Uprawnienia umożliwia-
jące ich załatwianie mają bowiem tylko 
organy administracji publicznej zlecające 
te zadania. Wreszcie rozpatrywanie ta-
kich zgłoszeń w trybie k.p.a przez orga-
nizacje społeczne jest niecelowe, skoro 
są one w zakresie zadań zleconych zależ-
ne od administracji i władz publicznych 

oraz wykonują je jedynie na czas zawartej 
umowy o dofinansowanie. Lepiej było-
by tu stosować tryb właściwy dla zgło-
szeń sygnalizujących naruszenia prawa, 
jako bardziej elastyczny.

Wskazane jest zaś rozwijanie działalno-
ści informacyjno-edukacyjnej, aby każdy 
mógł bez większych trudności uzyskać 
zrozumiałą informację o obszarze usług 
publicznych i zakresie działania sektora 
publicznego. Taką działalność rozwijają 
zwłaszcza rzecznicy praw. Niewątpliwie 
w warunkach gospodarki wolnorynko-
wej i w ustroju demokratycznym istnieją 
sfery życia, w których nie brakuje podstaw 
do skarg, np. w związku z pogarszaniem 
się sytuacji materialnej części społeczeń-
stwa, niedoinwestowaniem usług publicz-
nych czy z nieprawidłowościami w tym 
sektorze dotyczącymi wykorzystywania 
majątku i środków finansowych lub wy-
konania zadań.

SŁAWOMIR CZARNOW
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ABSTRACT:
Complaints, Motions and Petitions Versus Other Citizens’ Signals – an Attempt for 
a Broader Look 
The right to submit petitions, motions and complaints, as set forth in Article 63 of 
the Constitution of the Republic of Poland, is one of political rights that allows those 
interested to influence public authorities. This is a common right, available to all legal 
entities, except for public institutions. It is assumed that the nature of a complaint 
is a negative opinion on the activities of the entities that perform public tasks. While 
petitions and motions are related to postulates and proposals, with petitions being 
expected to be of a more categorical and concrete nature. The Constitution does not 
distinguish among these three forms of appealing to public authorities. In the era of 
remote and electronic communication, the public sector receives numerous signals 
from the citizens. Due to the development of democratic state institutions, they are 
considered in various modes. The administrative proceedings related to complaints 
and motions are gradually less common due to other procedures, often more attractive 
ones, such as petitions or notifications to the Ombudsman. The procedure for compla-
ints and motions – in order to ensure an optimal reaction for the needs and regulari-
ties voiced – calls for making it less formal and adjusted to the reality. An opportunity 
here may be the implementation of the European Union’s directive on whistleblowers. 
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Wojna w Ukrainie, będąca następstwem agresji Rosji w lutym 2022 r. oraz kryzys kli-
matyczny były, jak uważa Greenpeace, „napędzane” ropą, gazem i węglem1, ponieważ 
wiele państw na  świecie korzystało z paliw kopalnych importowanych z  tego kraju. 
Do  niedawna Polska należała po  Niemczech do państw najbardziej uzależnionych 
od rosyjskich dostaw surowców energetycznych2. W 2021 r. energia pozyskiwana z Ro-
sji okazała się najczęściej sprowadzanym do Unii Europejskiej produktem i stanowiła 
62% całego importu UE o równowartości 99 mld euro3. Środki te mogły zostać zatem 
przeznaczone na działania militarne w Ukrainie. Niebezpieczny zakręt historii, na któ-
rym znalazł się świat nie może być jednak pretekstem do zahamowania transformacji 
energetycznej, gdyż bez niej kryzys jeszcze się pogłębi4. Wyniki przeprowadzonej przez 
NIK kontroli wskazują, że choć organy administracji rządowej dostrzegały potencjał 
związany z morską energetyką wiatrową, wiele pozostaje do zrobienia, aby zrealizować 
konkretne przedsięwzięcia i poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski.

TOMASZ SŁABOSZOWSKI, RAFAŁ MALCHAREK, MARIA MIESZALSKA

Opóźnienia w rozwoju 
morskiej energetyki wiatrowej

Zagrożenie bezpieczeństwa państwa

Wprowadzenie          
Przynajmniej od 2004 r. mówi się, że to 
właśnie morska energetyka wiatrowa (dalej 
MEW) w polskich obszarach morskich 

1 <https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/31627/dotychczasowe-dzialania-dla-klimatu 
-sa-niewystarczajace-nowy-raport-ipcc/>

2 <https://bip.pan.pl/artykul/215/968/to-nie-paradoks-wojna-w-ukrainie-przyspieszy-transformacje-energetyczna>
3 <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220307-1>
4 ibid.
5 Wynika z uwag zgłoszonych przez Marszałka Województwa Pomorskiego do projektu Polityki Energetycznej 

Polski do 2040 r. (załacznik do pisma z 10.1.2019 o nr. 1799/01/2019, s. 11-26).
6 Źródło danych szacunkowych: Our energy, our future. How offshore wind will help Europe go carbon-neutral, 

WIND EUROPE, listopad 2019, s. 8/80. Raport zamieszczony na stronie: <https://windeurope.org/about-wind 
/reports/our-energy-our-future/> (dostęp 26.10.2021).

zapewni rozwój gospodarczy w kraju5. Dla-
czego zatem mimo upływu blisko 20 lat, 
potencjału szacowanego na poziomie 28,0 
GW6 i narastającego ryzyka niedoboru 
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energii, które w lutym 2022 r. przekształ-
ciło się w faktyczny stan zagrożenia tego 
zasobu oraz mimo gotowości podmiotów 
gospodarczych nie powstała żadna morska 
turbina wiatrowa w obszarach morskich 
RP7? MEW jest przecież jedyną wielkoska-
lową i zarazem zeroemisyjną technologią 
odnawialnych źródeł energii z potencjałem 
znacznego ograniczenia ryzyka wystąpienia 
niedoborów mocy8. Wyniki kontroli NIK 
przybliżają do odpowiedzi na te pytania.

Zakres i organizacja kontroli
NIK podjęła kontrolę „Rozwój morskiej 
energetyki wiatrowej”9 z własnej inicjaty-
wy. Poprzedziły ją analizy przedkontrolne 
m.in. przepisów prawa, w tym projekto-
wanych, oraz dokonane przez interesariu-
szy rozwoju MEW w polskich obszarach 
morskich: Parlamentarny Zespół ds. MEW 
z lat 2017–201910 i 44 podmioty11. Kon-
trolę przeprowadzono z uwzględnieniem 
kryteriów: legalności, celowości, rzetel-
ności i gospodarności. Jej głównym celem 
była odpowiedź na pytanie: dlaczego, mimo 
potrzeb, MEW dotąd się nie rozwinęła. 

7 W latach 2001–2021 (do 30 czerwca) do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej wpłynęło 179 wnio-
sków o pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych.

8 Zob. uzasadnienie do projektu ustawy offshore <https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/B736119D8 
BB1C799C125863400499C1C/%24File/809.pdf> (dostęp 28.2.2022).

9 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli NIK: Rozwój morskiej energetyki wiatrowej, 
nr ewid. 13/2022/P/21/065/LGD, czerwiec 2022. Okres objęty kontrolą: od 1.1.2019 do 24.9.2021 (tj. do cza-
su zakończenia czynności kontrolnych) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.

10 <https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=516> (dostęp 26.1.2022). 
11 Informacje w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK uzyskano z: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa 

Rozwoju, Pracy i Technologii, Urzędu Regulacji Energetyki, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskie-
go, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ośmiu nadmorskich gmin, 17 zarządów 
portów morskich, pięciu stoczni, TELE-FONIKI Kable SA, Związku Małych Portów Morskich, Morskiej Agencji 
Gdynia sp. z o.o., Konfederacji Lewiatan oraz z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. 

12 PEP 2030. Załącznik do Obwieszczenia Ministra Gospodarki z 21.12.2009 w sprawie polityki energetycz-
nej państwa do 2030 r. (M.P. z 2010 r. nr 2 poz. 11). Dokument został przyjęty uchwałą nr 202/2009 Rady 
Ministrów z 10.11.2009.

Przyczyn tego stanu poszukiwano w trzech 
obszarach: rządowych strategiach i planach 
(politykach), procedurach administracyj-
nych i Planie zagospodarowania przestrzen-
nego polskich obszarów morskich w za-
kresie MEW. 

Najwyższa Izba Kontroli w okresie 
od 14 czerwca do 24 września 2021 r. 
skontrolowała siedem podmiotów: Mi-
nisterstwo Aktywów Państwowych, Mi-
nisterstwo Infrastruktury, Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji 
Energetyki, Urząd Morski w Gdyni, Urząd 
Morski w Szczecinie i Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Spóźniony projekt strategiczny 
Polityka Energetyczna Polski do 2040 (dalej 
PEP 2040), określająca wdrażanie MEW 
jako projekt strategiczny i będąca kolejnym 
dokumentem strategicznym z tego obszaru, 
po ogłoszonym obwieszczeniem Ministra 
Gospodarki z 21 grudnia 2009 r. w sprawie 
polityki energetycznej państwa do 2030 r.12, 
została przyjęta 2 lutego 2021 r., a weszła 
w życie 10 marca 2021 r., tj. ponad siedem 
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lat po czteroletnim terminie wyznaczonym 
art. 15 ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne13. Już po kontroli „Roz-
wój sektora odnawialnych źródeł energii” 
NIK skierowała do Ministra Energii wnio-
sek pokontrolny dotyczący konieczności 
opracowania Polityki energetycznej Polski 
wraz z programem działań wykonawczych 
w okresie czteroletnim14. Polityka Energe-
tyczna Polski do 2040 r. wprawdzie okre-
śla rozwój MEW jako jeden z jej projektów 
strategicznych, jednak czyni to nie tylko 
z istotnym opóźnieniem, ale i nie w pełni 
prawidłowo (bez programu wykonawczego 
i bez oceny jego realizacji za lata poprzednie). 
Dla podkreślenia wagi MEW, jako istotnej 
dla bezpieczeństwa energetycznego pań-
stwa oraz energetyki odnawialnej, powin-
na być ona doceniona w dokumencie rangi 
strategicznej. W ocenie NIK przedłużający 
się proces przyjęcia polityki energetycznej 
państwa wraz z precyzyjnie określonymi kie-
runkami działań potwierdza utrzymujący się 
brak strategicznych decyzji w tym obszarze. 
Nie mówiąc już o odważnych posunięciach 
wyraźnie potwierdzających zmierzanie Pol-
ski w kierunki transformacji energetycznej 
od konwencjonalnych, wysokoemisyjnych 
źródeł energii do źródeł odnawialnych.

Brak terminalu instalacyjnego
NIK podkreśliła, że żadna morska farma 
wiatrowa (dalej MFW) nie może po-
wstać bez portu, z którego są dostarczane 

13 Art. 15 został zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z 20.5.2021 (Dz.U. poz. 1093) zmieniającej ww. ustawę 
z dniem 3.7.2021. Obecnie, zgodnie z art. 15a, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw 
energii, przyjmuje politykę energetyczną państwa co 5 lat.

14 P/17/020, wystąpienie pokontrolne podpisano 21.3.2018.
15 Zgodnie z założeniami wskazanymi w uzasadnieniu do projektu ustawy.
16 PEP 2040, s. 66.

wszystkie elementy MFW na docelowe 
miejsce na morzu. Jego rola jest istotna 
na etapie budowy turbin i całej farmy, 
kiedy pełni funkcję tzw. portu instala-
cyjnego, w którym mogłyby być zloka-
lizowane np. zakłady produkcyjne wiel-
kogabarytowych komponentów MFW 
(np. fundamentów, wież, gondoli, łopat) 
lub miałoby miejsce montowanie bądź ich 
przygotowywanie do instalacji na morzu. 
Równie ważny jest w okresie eksploatacji 
(trwającym ok. 25 lat15), zapewniając ob-
sługę i serwis. Lokalizacja takich portów 
na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckie-
go przyczyniłaby się do rozwoju krajowe-
go łańcucha dostaw i usług związanego 
z tymi przedsięwzięciami. Jak wskaza-
no w PEP 2040 wdrożenie MEW przy-
czyni się także do rozwoju innych branż 
gospodarki związanych z tą technologią, 
dając impuls gospodarczy regionom oraz 
zapewniając ok. 63 tys. nowych miejsc 
pracy16. W przeciwnym bowiem wypad-
ku w realizację tych przedsięwzięć za-
angażowane zostaną gospodarki innych 
krajów – wykorzystywane będą porty 
np. w Danii lub Niemczech. Brak precy-
zyjnej lokalizacji terminalu instalacyjne-
go dla MEW stwarza ryzyko ich budowy 
z funkcjonujących zagranicznych termi-
nali instalacyjnych, a ekonomicznie uza-
sadniony lokalny, polski łańcuch dostaw 
(ang. local content) zostanie częściowo wy-
party przez zagraniczny. Nieprecyzyjne 



68 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Tomasz Słaboszowski, Rafał Malcharek, Maria Mieszalska

określenie lokalizacji w przyjętej uchwale 
Rady Ministrów nr 104/2021 z 30 lipca 
2021 r. w sprawie terminalu instalacyjnego 
dla morskich farm wiatrowych nie stanowi 
również jasnego komunikatu o zamierze-
niach i polityce państwa w zakresie MEW, 
niezbędnych do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych. Już na początku 2021 r. 
Zarząd Portu Morskiego w Gdyni infor-
mował NIK, że prowadzi rozmowy z po-
tencjalnymi inwestorami i optymalnym 
miejscem jest pirs Portu Zewnętrznego 
w Gdyni. 

Decyzje dotyczące wyboru lokaliza-
cji terminalu instalacyjnego podejmo-
wane przez administrację państwową 
nie sprzyjały jednak rozwojowi branży 
offshore17, mogącej dać ogromny im-
puls rozwojowy dla całej gospodarki pol-
skiej. Mając na uwadze plany oraz pro-
ces inwestycyjny MFW, który trwa ok. 
3 lata18, port dla pierwszych morskich 
elektrowni wiatrowych powinien być 
gotowy w 2024 r., aby ich uruchomienie 
nastąpiło od 2026 r. Tymczasem jeszcze 
w 2022 r. (już po kontroli NIK) trwa-
ły dyskusje, gdzie terminal ma powstać: 
11 lutego 2022 r. Minister Aktywów 

17 Określenie pochodzące z j. angielskiego oznacza działalność produkcyjną na morzu i w regionach nadmor-
skich skoncentrowaną głównie na budowie m.in. elektrowni wiatrowych, platform wydobywczych, niektórych 
urządzeń portowych.

18 Na podstawie planów inwestycyjnych Baltic Power (zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie bu-
dowy farmy planowane jest na rok 2024, a jej oddanie do użytku w 2026 r.) oraz MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk 
III (pozwolenie na budowę – 2023 r., rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej – 2026 r.). Z analizy Forum 
Energii pt. „Energetyka morska z wiatrem czy pod wiatr?” wynika, że budowa morskiej farmy wiatrowej trwa 
ok. 3 lata. Również według uzasadnienia do projektu ustawy offshore budowa farm wiatrowych na morzu 
trwa ok. 3 lata (druk nr 809).

19 Stefa Biznesu, „Terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych miałby powstać jednak w gdańskim 
porcie”, <https://strefabiznesu.pl/terminal-instalacyjny-dla-morskich-farm-wiatrowych-mialby-powstac-
jednak-w-gdanskim-porcie/ar/c3-16068303> (dostęp 26.2.2022).

20 <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo> (dostęp 31.7.2022).
21 KPO, projekt, kwiecień 2021 r., s. 203.

Państwowych wystąpił do Ministra In-
frastruktury z wnioskiem o zmianę wspo-
mnianej wyżej uchwały Rady Ministrów, 
zmierzającym do uznania Portu Gdańsk 
za miejsce budowy terminalu instalacyj-
nego, który ma powstać w nowym termi-
nie – tj. do 1 czerwca 2025 r.19 Na opóź-
nioną decyzję nakłada się problem źró-
dła finansowania tego przedsięwzięcia. 
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (dalej KPO) został wpraw-
dzie zaakceptowany 1 czerwca 2022 r. 
przez Komisję Europejską i 17 czerwca 
2022 r. przez Radę Unii Europejskiej, 
ale wciąż nie doprowadził do faktycznej 
wypłaty środków20. Jednocześnie w za-
aprobowanym dokumencie KPO z czerw-
ca 2022 r. nie wskazano, że port instala-
cyjny powstanie w Gdańsku. Wcześniej, 
w projekcie KPO z kwietnia 2021 r. zapi-
sano, że „realizacja inwestycji obejmuje: 
budowę głębokowodnego terminalu in-
stalacyjnego w morskim Porcie Gdynia, 
o powierzchni ok. 30 ha, który umożliwi 
jednoczesną obsługę 2 jednostek insta-
lacyjnych”21. W sytuacji, gdy i lokalizacja 
i źródła finansowania są zagrożone, cała 
inwestycja staje się niepewna.
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Skomplikowane procedury 
uzyskiwania pozwoleń 
Jak ocenia NIK, organy administracji 
rządowej nie opracowały regulacji, które 
uprościłyby i zintegrowały istniejące 
skomplikowane, a przez to ryzykowne 
procedury związane z uzyskiwaniem 
pozwoleń. Takie działania niewątpliwe 
przyspieszyłyby rozwój sektora MEW 
w Polsce. Po pierwsze, Izba stwierdziła 
ich nadmierne rozproszenie i wciąż ro-
snące skomplikowanie, nawet wbrew roz-
poznanej przez administrację państwową 
potrzebie usprawnień i uproszczeń. Dano 
jej wyraz m.in. w uzasadnieniu do projek-
tu ustawy z 17 grudnia 2020 r. o promo-
waniu wytwarzania energii elektrycznej 
w morskich farmach wiatrowych22. Przy-
najmniej 11 organów (dziewięciu mini-
strów23 i Szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego24 oraz właściwy wójt, 
burmistrz lub prezydent25) przepro-
wadza aż 23 postępowania wymagają-
ce co najmniej 40 uzgodnień pomiędzy 
organami. Prowadzi to do wzrostu ryzyka 
i kosztów po stronie inwestorów, ponie-
waż na kolejnych etapach uzyskiwania 
niezbędnych decyzji, uzgodnień nadal 
występuje ryzyko niezgromadzenia kom-
pletu dokumentów, pomimo wzrastają-
cego zaawansowania i rosnących kosztów 
przygotowania do realizacji inwestycji. 

22 Dz.U. z 2022 r. poz. 1050, dalej ustawa offshore.
23 Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego w zakresie stwierdzenia zgodności z ustaleniami koncepcji prze-

strzennego zagospodarowania kraju, ministrowie właściwi ds.: aktywów państwowych, energii, gospodarki, 
klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, 
wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej.

24 Od 18.2.2021.
25 Dotyczy przebiegu kabli lub rurociągów na odcinku lądowym.
26 Załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 w sprawie Zasad techniki prawodawczej 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 283).

Ukierunkowanie działań legislacyjnych 
na integrację procedur dla wnioskodaw-
ców (ang. one stop shop) obniżyłoby ry-
zyko nieuzyskania wszystkich pozytyw-
nych decyzji (np. nie byłoby sytuacji, 
że można otrzymać lokalizacyję farmy 
a nie uzyskać pozwolenia na układanie 
i utrzymywanie kabli na obszarach mor-
skich wód wewnętrznych i morza tery-
torialnego lub uzgodnienia dotyczącego 
układania i utrzymywania kabli w wy-
łącznej strefie ekonomicznej). Koor-
dynacja całości przez jeden podmiot 
(np. Ministerstwo Klimatu i Środowi-
ska) przyczyniałby się także do pozy-
skania przez organy informacji, gdzie 
można procedury uprościć. 

Po drugie, NIK wskazała na niekomplet-
ność procedur wskutek m.in. opóźnień 
w wydawaniu rozporządzeń. Na przy-
kład nie ustalono jasnych i jednoznacz-
nych kryteriów oceny wniosków o wy-
danie pozwoleń lokalizacyjnych w postę-
powaniu rozstrzygającym, nie wydano 
rozporządzenia dotyczącego oceny wnio-
sków w tym postępowaniu, które zgodnie 
z §127 Zasad techniki prawodawczej26 
powinno obowiązywać od dnia wejścia 
w życie ustawy, na podstawie której zo-
stało wydawane, a stanowi też istotną 
informację dla potencjalnych inwesto-
rów. W związku z tym istnieje ryzyko 
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niepodjęcia lub opóźnienia w poddaniu 
ocenie wniosków dotyczących pozwoleń 
lokalizacyjnych dla MFW i opóźnienia 
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
w polskich obszarach morskich.

Ponadto nie wykorzystano Planu zago-
spodarowania polskich obszarów mor-
skich27, aby uprościć procedury postępo-
wań w sprawie wydania decyzji o uwa-
runkowaniach środowiskowych, których 
długotrwały czas prowadzenia wynika 
z obszernej dokumentacji. Jej analiza 
jest niezbędna do dokonania prawidłowej 
oceny wpływu przedsięwzięcia na środo-
wisko, jednak takiej oceny już dokonano 
– przynajmniej częściowo – w odniesieniu 
do Planu zagospodarowania polskich ob-
szarów morskich.

Uproszczenia procedur nie zmieniło 
również to, że zgodnie z art. 95 ustawy 
offshore budowę oraz utrzymywanie 
MFW wraz z zespołem urządzeń słu-
żących do wyprowadzenia mocy usta-
nowiono inwestycjami celu publicznego. 
Podlegają one szczególnym zasadom przy-
gotowania i realizacji. Należało do nich 

27 Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.4.2021 w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzenne-
go morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 935).

28 Art. 51 ustawy z 27.3.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503), dalej 
jako ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; art. 5 ustawy z 24.7.2015 o przygotowaniu 
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 273, ze zm.), dalej 
jako ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; art. 3 usta-
wy z 22.2.2019 o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1275), dalej jako ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

29 Art. 53 ust. 4 i ust. 5e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 4 ust. 2 ustawa o przy-
gotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, art. 4 ust. 3 ustawy o przy-
gotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

30 Art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 4 ust. 3 ustawa o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz art. 53 ust. 5f ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, art. 4 ust. 4 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

31 Art. 23 ust. 2a ustawy z 21.3.1991 o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji mor-
skiej o obszarach morskich (Dz.U. z 2022 r. poz. 457, ze zm.), w tym w związku z art. 26 ust. 4 ww. ustawy 

np. ustanowienie organu właściwego 
do ustalenia lokalizacji inwestycji28, wy-
dającego decyzję po dokonaniu (przez 
siebie lub inwestora) uzgodnień z inny-
mi organami/uzyskaniu opinii innych 
organów29, które powinny być dokona-
ne w ciągu 21 lub 14 dni30. Natomiast 
w wypadku inwestycji w MFW brako-
wało jednego organu, który wydawałby 
kompleksową decyzję zezwalającą na re-
alizację inwestycji i/lub pełniłby rolę 
„koordynatora” wszystkich niezbędnych 
uzgodnień, opinii, analiz. Dodatkowo, 
jeśli chodzi o pozwolenia na wznosze-
nie lub wykorzystywanie sztucznych 
wysp, konstrukcji i urządzeń w pol-
skich obszarach morskich, pozwolenia 
na układanie i utrzymywanie kabli lub 
rurociągów na obszarach morskich wód 
wewnętrznych i morza terytorialnego 
oraz uzgodnienia na układanie i utrzymy-
wanie kabli lub rurociągów w wyłącznej 
strefie ekonomicznej, czas na wydanie 
niezbędnych opinii wynosił 90 dni31, pod-
czas gdy w wypadku niektórych inwe-
stycji był nawet sześciokrotnie krótszy.
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Niepełne uwzględnienie 
wzrostu inflacji
W ustawie offshore wprowadzono mecha-
nizmy finansowego wsparcia inwestycji, 
polegające na przyznaniu prawa do pokry-
cia ujemnego salda32, w tym dla najbardziej 
zaawansowanych projektów, w ramach 
tzw. pierwszej fazy systemu wsparcia33. 
Wysokość ceny, będąca podstawą do rozli-
czenia ujemnego salda w pierwszej fazie, zo-
stała określona w rozporządzeniu Ministra 
Klimatu i Środowiska z 30 marca 2021 r. 
w sprawie ceny maksymalnej za energię 
elektryczną wytworzoną w MFW i wpro-
wadzoną do sieci w złotych za 1 MWh34. 
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu 
ustawy offshore cena miała zostać usta-
lona na podstawie wskaźników makro-
ekonomicznych, a określenie jej wysokości 

oraz art. 27 ust. 1a ww. ustawy.
32 Prawo do pokrycia ujemnej różnicy pomiędzy wartością sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mor-

skiej farmie wiatrowej a wartością zakupu tej energii elektrycznej.
33 Zgodnie z OSR do projektu ustawy offshore <https://legislacja.gov.pl/docs//2/12340952/12743909/

dokument477622.pdf> ustawa ta wprowadziła dwufazowy model systemu wsparcia dla energii elektrycznej 
wytwarzanej w morskich farmach wiatrowych. W pierwszej fazie systemu wsparcia, zaplanowanej na lata 
2020–2021, prawo do pokrycia ujemnego salda przyznawane było projektom będącym na najbardziej zaawan-
sowanym etapie procesu inwestycyjnego (tj. takim, które m.in. posiadały zawartą umowę o przyłączenie), 
w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE po stwierdzeniu spełniania przez dany 
projekt kryteriów kwalifikacyjnych. W tej fazie odstąpiono od konkurencyjnej procedury udzielania pomocy 
publicznej. Przyjęcie takiego rozwiązania miało umożliwić szybkie doprowadzenie do zakończenia procesu 
inwestycyjnego pierwszych projektów morskich farm wiatrowych na obszarze polskiej wyłącznej strefy eko-
nomicznej, w warunkach niskiej podaży projektów, uniemożliwiającej przeprowadzenie w najbliższym czasie 
konkurencyjnych aukcji. Prawo do pokrycia ujemnego salda w drugiej fazie systemu wsparcia przyznawane 
będzie w drodze aukcji, w których projekty konkurują między sobą ceną wytwarzanej energii elektrycznej 
na zasadach analogicznych do obecnie obowiązującego systemu wsparcia OZE (ang. pay as bid). Pierwsze 
aukcje zaplanowano na rok 2025 (Informacja o wynikach kontroli, op.cit., s. 36-37).

34 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 30.3.2021 w sprawie ceny maksymalnej za energię elek-
tryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej 
podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda (Dz.U. poz. 587).

35 Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy offshore o kolejności przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda rozstrzy-
gała kolejność złożenia kompletnych wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 1 tej ustawy, wraz z załącz-
nikami. Według art. 15 ust. 3 pkt 6 tej ustawy, do wniosku wytwórca dołącza opis techniczno-ekonomiczny 
projektowanej inwestycji dotyczącej morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wy-
prowadzenia mocy, wykazujący, że inwestycja nie zostałaby zrealizowana, gdyby dla energii elektrycznej 
wytworzonej w tej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci nie zostało przyznane prawo do po-
krycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3.

w drodze rozporządzenia zapewnić zarów-
no przejrzystość i niezbędną elastyczność 
regulacji, a także umożliwić uczestnictwo 
partnerów społecznych w procesie legisla-
cyjnym. Tymczasem wydanie rozporządze-
nia nastąpiło jeden dzień przed upływem 
terminu na składanie wniosków, o których 
mowa w art. 13 ust. 1 ustawy offshore, 
a jego wejście w życie w dniu upływu tego 
terminu, co znacznie skróciło czas wnio-
skodawców na zapoznanie się z formalnie 
ogłoszoną ceną i analizę lub spowodowało, 
że wnioski złożono przed jej ogłoszeniem35.

Ponadto w rozporządzeniu Ministra Kli-
matu i Środowiska w sprawie ceny maksy-
malnej za energię elektryczną wytworzoną 
w MFW i wprowadzoną do sieci w złotych 
za 1 MWh, przyjęto inflację na poziomie 
2,6%, mimo że jej bieżąca projekcja (i PKB) 
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opublikowana na stronie internetowej Na-
rodowego Banku Polskiego 8 marca 2021 r. 
wskazywała na inflację CPI (rok do roku) 
w latach 2021, 2022 i 2023 na poziomie 
– odpowiednio – 3,1%, 2,8% i 3,2%.

Wartość inflacji przyjęta na zbyt niskim 
poziomie może nie stanowić wystarczającej 
zachęty dla inwestorów do realizacji przed-
sięwzięcia związanego z MEW. Należy jed-
nak dodać, że wnioski lokalizacyjne były 
składane w latach wcześniejszych mimo 
braku takiej zachęty (w latach 2001–2020 
wpłynęły łącznie 174 wnioski o pozwolenia 
lokalizacyjne)36. Również z uzasadnienia 
(z 12 lutego 2021 r.) do projektu rozpo-
rządzenia wynikało, że: „Określenie wy-
sokości ceny maksymalnej jest niezbędne 
dla uruchomienia I fazy systemu wspar-
cia, a w związku z tym, dla terminowego 
i zrównoważonego rozwoju MFW w Polsce. 
Informacje dotyczące ceny maksymalnej 
są bowiem ważnym sygnałem dla inwesto-
rów pozwalającym na określenie, czy dany 
projekt inwestycyjny ma szansę na party-
cypację w systemie wsparcia, a tym samym 
na realizację”37. 

Zmiana reguł 
i naruszenie zasady zaufania 
Jak ustaliła NIK, mimo wielkiego nakładu 
pracy i licznych uzgodnień przez ok. pięć 
lat38, Plan zagospodarowania polskich 

36 Informacja o wynikach kontroli, op.cit., s. 48.
37 <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343601/katalog/12766460#12766460> 
38 Od formalnego rozpoczęcia prac nad planem w 2016 r. do jego przyjęcia przez Radę Ministrów i ogłoszenia 

w 2021 r.
39 Art. 37a ust. 2 pkt 5 lit. c ustawy z 21.3.1991 o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej, Dz.U. z 2022 r. poz. 457, ze zm.
40 Wyrok TK z 7.05.2001, K 19/00. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, zasada 

ta oznacza również zakazy: tworzenia iluzorycznych rozwiązań prawnych i instytucji pozornych, wprowa-
dzania rozwiązań, które stają się pułapką dla jednostki, przerzucania negatywnych konsekwencji wadliwie 

obszarów morskich nie rozstrzyga ani 
o nich, ani o warunkach pozyskiwania 
energii odnawialnej39, ponieważ wyzna-
czone w tym planie obszary nie były nawet 
wystarczające do prawidłowego określenia 
przez potencjalnych inwestorów planowa-
nej lokalizacji MFW. W ustawie offshore 
wprowadzonej w życie przed przyjęciem 
planu przesądzono bowiem, że ich lokali-
zacja musi odpowiadać obszarowi okre-
ślonemu w załączniku nr 2 do tej ustawy 
(również w wypadku postępowań wszczę-
tych i niezakończonych przed dniem jej 
wejścia w życie). Zmniejszono tym samym 
wagę ustawowego wymogu rozstrzygnię-
cia o obszarach i warunkach pozyskiwania 
energii odnawialnej i zmieniono zasady 
lokalizacji MFW. Skutkuje to umorze-
niem postępowań dotyczących łącznie 63 
wniosków złożonych w latach 2012–2020 
przez potencjalnych inwestorów, którzy 
mieli możliwość zapoznawania się z projek-
tami planu udostępnianymi na stronach in-
ternetowych Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Gdyni i działania na tej podstawie. Na-
leży podkreślić, że zgodnie z utrwalonym 
stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego 
w sferze stanowienia prawa, zasada zaufa-
nia obywateli do państwa i tworzonego 
przez nie prawa oznacza m.in. zakaz za-
skakiwania adresatów nowymi regulacja-
mi prawnymi40. Zasada pewności prawa 
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może być naruszona, jeśli rozstrzygnię-
cie prawodawcy jest dla jednostki zasko-
czeniem, ponieważ w danych okoliczno-
ściach nie mogła go przewidzieć. Dotyczy 
to zwłaszcza takiej sytuacji, gdy przy po-
dejmowaniu rozstrzygnięcia prawodawca 
mógł przypuszczać, że jednostka inaczej 
zadecydowałaby o swoich sprawach gdyby 
przewidywała zmianę prawa41.

Zdaniem Kolegium NIK uprawnione 
było wskazanie przez Izbę, że zmiana zasad 
lokalizacji MFW może naruszać wskazane 
zasady. Od 2016 r. potencjalni inwestorzy 
byli informowani o trwających pracach 
nad planem zagospodarowania przestrzen-
nego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekono-
micznej, określającego obszary do pozy-
skiwania energii odnawialnej. Od 2017 r. 
zawieszano postępowania o wydanie po-
zwoleń lokalizacyjnych dla MFW do czasu 
przyjęcia planu, natomiast tuż przed przy-
jęciem i na końcowym etapie prac nad usta-
wą offshore podjęto decyzję o zmianie 
zasad lokalizacji MFW. 

Zmiany dotyczące lokalizacji morskiej 
energetyki wiatrowej wprowadzone usta-
wą offshore mogą mieć również wpływ 
na liczbę potencjalnych wytwórców biorą-
cych udział w aukcjach o przyznanie prawa 
do pokrycia ujemnego salda energii elek-
trycznej wytworzonej w MFW i wprowa-
dzonej do sieci, które będą prowadzone 

ukształtowanych przepisów na ich adresatów, szerzej: M. Florczak-Wątor, A. Grabowski (red.), Argumenty 
i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa. Komentarz, Księgarnia Akademicka, Kraków 
2021, s. 224-238.

41 Por. wyrok TK z 3.11.2006, K 31/06.
42 Informacja o wynikach kontroli, op.cit., s. 25.
43 ibid.
44 W PEP 2040 wskazano, że moc zainstalowana osiągnie ok. 5,9 GW w 2030 r. do ok. 11 GW w 2040 r.

w ramach drugiej fazy systemu wspar-
cia42. Do obowiązujących do czasu wejścia 
w życie ustawy offshore przepisów sta-
nowiących, że planowane przedsięwzię-
cie dotyczące MFW powinno być zgodne 
z ustaleniami planu – co stanowiło jeden 
z elementów podlegających ocenie na eta-
pie postępowania o wydanie pozwolenia 
– dodano, iż jego lokalizacja musi odpo-
wiadać obszarom wyznaczonym w załącz-
niku nr 2 do ustawy offshore43. Takich 
obszarów, a tym samym MFW, będzie 
13. Może to prowadzić do monopoliza-
cji w tym sektorze i mieć niekorzystny 
wpływ na cenę energii.

Mając na uwadze potencjalne możliwości 
generowania energii z MEW w polskich 
obszarach morskich szacowane na pozio-
mie 28 GW, planowane pozyskanie do roku 
2040 11 GW44 wydaje się nie uwzględniać 
priorytetów wynikających z art. 37h pkt 2 
ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i ad-
ministracji morskiej. Określa ona ustawo-
we wytyczne przy rozpatrywaniu uwag 
i wniosków do projektu planu, służące 
m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa pań-
stwa, a MEW stanowi o nim w wymia-
rze ekonomicznym i energetycznym. Na-
pisano o tym w uzasadnieniu do ustawy 
o promowaniu MEW, używając zwrotu: 
„bezpieczeństwo państwa (w tym bez-
pieczeństwo energetyczne)”. Ponadto 



74 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Tomasz Słaboszowski, Rafał Malcharek, Maria Mieszalska

zgodnie z art. 13 ustawy z 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne celem po-
lityki energetycznej państwa jest zapew-
nienie bezpieczeństwa w tym obszarze.

Wnioski i podsumowanie
Jak ustaliła NIK, organy administracji rzą-
dowej zidentyfikowały przyczyny braku 
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
(m.in. niepowstanie głównego terminalu 
instalacyjnego, niedostosowanie legisla-
cji, braki w sieci przesyłowej w północnej 
części kraju) i podjęły szereg działań mają-
cych na celu umożliwienie uruchomienia 
pierwszej elektrowni tego typu w latach 
2024/2025. Kontrola NIK wykazała jed-
nak brak przewidywalnej i przekonującej, 
spójnej i skoordynowanej, proinwestycyjnej 
polityki rządowej, ukierunkowanej na roz-
wój MEW. Z opóźnieniem przyjęto MEW 
jako projekt strategiczny, skomplikowano 
procedury związanie z uzyskiwaniem po-
zwoleń, a przepisy które miały ją promo-
wać mogą ten rozwój utrudniać.

W Informacji o wynikach kontroli Izba 
oceniła m.in., że „organy administracji rzą-
dowej nie podjęły wystarczających dzia-
łań w celu rozwoju morskiej energetyki 
wiatrowej w obszarach morskich Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a brak tego rozwoju 
prowadzi do zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa energetycznego państwa”. Niezbędne 
jest zdefiniowanie realnych i ambitnych 
celów polityki energetycznej w perspek-
tywie 2030 i 2050 r. oraz określenie na-
rzędzi, które pozwolą je zrealizować45. 

45 <https://www.cire.pl/artykuly/o-tym-sie-mowi/obecny-kryzys-energetyczny-powinien-byc-dla-nas-znakiem-
ostrzegawczym>

46 Tamże.

To konieczne, aby wysłać sygnał do rynku 
inwestycji pożądanych z perspektywy 
transformacji46.

W wyniku kontroli NIK sformułowała 
wnioski systemowe do: 

 • Prezesa Rady Ministrów o daleko idące 
uproszczenia postępowań administracyj-
nych związanych z inwestycjami w MEW 
w kierunku ich zintegrowania i przyspie-
szenia;

 • Ministra Infrastruktury o pilne: roz-
strzygnięcie kwestii lokalizacji portów 
serwisowych oraz jasne określenie ter-
minu, kosztów oraz źródeł finansowania 
inwestycji. Ponadto o zapewnienie alterna-
tywnych środków finansowych, zarówno 
do budowy portu instalacyjnego, jak i ser-
wisu wobec przedłużającej się niepewności 
finansowania z KPO;

 • Ministra Klimatu i Środowiska o prio-
rytetowość ujęcia rozwoju MEW w PEP 
2040 i doprowadzenie do uzyskania sza-
cowanych 28 GW możliwych do wygene-
rowania w obszarach morskich RP. Do-
datkowo o dokonanie aktualizacji wyso-
kości inflacji i zweryfikowanie zmiennych 
od niej zależnych przyjętych do wyliczenia 
ceny maksymalnej określonej rozporzą-
dzeniem Ministra Klimatu i Środowiska 
z 30 marca 2021 r. w sprawie ceny maksy-
malnej za energię elektryczną wytworzoną 
w MFW i wprowadzoną do sieci w złotych 
za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia 
prawa do pokrycia ujemnego salda;

 • Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
o wyjaśnienie z operatorem jego ocen co do 
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udziału odnawialnych źródeł energii w bi-
lansie energetycznym kraju, w kontekście 
planów ujętych w polityce energetycznej 
państwa i o monitorowanie funkcjono-
wania systemu elektroenergetycznego 
w związku z posiadanymi informacjami 
dotyczącymi MFW.

W obliczu sytuacji do jakiej prowadzi 
wywołana przez Rosję wojna z Ukrainą, 
rozwój MEW w polskich obszarach mor-
skich stanowi już nie tyle szansę rozwoju 
gospodarczego kraju, ile warunek unik-
nięcia gospodarczej katastrofy wskutek 
braku dostępności tanich źródeł energii. 
Wymaga to zdecydowanego przyspieszenia 
rozwoju MFW określonego w PEP 2040 
na obecny czas.

Będzie to możliwe, jeżeli zostaną zreali-
zowane wnioski systemowe NIK przedsta-
wione w Informacji o wynikach kontroli: 
nastąpi zdecydowane uproszczenie proce-
dury, rozwój portów morskich zwiększa-
jący ich przepustowość i przystosowanie 
technologiczne do instalacji i serwisowania 
MFW oraz niezbędny rozwój sieci przesy-
łowej w północnej części kraju – zorien-
towanie jej na przyjmowanie mocy z pół-
nocy, a nie jak dotąd z południa kraju. 
Brak realizacji tego ostatniego warunku 
spowoduje, że energetyka morska z wia-
traków nawet jeżeli powstanie, będzie 
musiała korzystać z technicznej możli-
wości przekazywania energii do sieci za-
granicznych. Biorąc pod uwagę potrzebę 
zabezpieczenia interesu ekonomicznego 

47 Sporządzona w Montego Bay 10.12.1982 (Dz.U. z 2002 r. nr 59 poz. 543).
48 Stanowiąca załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z 2.3.2021 w sprawie polityki ener-

getycznej państwa do 2040 r. (M.P. z 2021 r. poz. 264). W Załączniku 2 – Wnioski z analiz prognostycznych 
dla sektora energetycznego. Udział źródeł w strukturze wytwarzania energii elektrycznej [%] (załcznik nr  2 

kraju, w wydanych pozwoleniach lokali-
zacyjnych dla MFW wskazano obowiązek 
przyłączenia do Krajowej Sieci Energetycz-
nej (KSE). Stanowi to zapewnienie, że nie 
będzie można go dokonać z ominięciem 
KSE. Mając jednak na uwadze art. 56 Kon-
wencji Narodów Zjednoczonych o prawie 
morza47, z którego wynika, że państwo na-
brzeżne ma do swojej wyłącznej strefy 
ekonomicznej prawa suwerenne, tzn. nie-
zależne, ale nie wyłączne, deweloperzy 
w wypadku braku przepustowości KSE 
na pewno będą szukać rozwiązań alter-
natywnych. Ponadto w obliczu różnego 
rodzaju ryzyka związanego z inwestycją 
offshore, w tym wynikającego ze skompli-
kowania procedur, a przez to zwiększonej 
niepewnością rezultatu, warto wykluczyć 
ryzyko niepokrycia ujemnego salda mię-
dzy wartością sprzedaży energii elektrycz-
nej wytworzonej z odnawialnych źródeł 
energii w instalacji do tego przeznaczonej 
a wartością jej zakupu.

W obliczu obecnego kryzysu gazowo-wę-
glowego w Polsce, będącego następstwem 
załamania się dostaw surowców z Rosji, 
odnawialne źródła energii (dalej OZE), 
w tym w szczególności MEW, muszą stać 
się realną alternatywą. Ze względów eko-
nomicznych i ekologicznych MEW może 
stanowić jedyną faktyczną szansę zaspoko-
jenia wzrastających potrzeb energii. Wska-
zuje na to również Polityka Energetyczna 
Polski do 2040 r.48, w której prognozuje 
się, że w latach 2035–2040 MEW będzie 
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do PEP 2040, s. 43). Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zakłada, że znacznie wyższe 
ceny uprawnień do emisji CO2 wpłyną bezpośrednio na zmniejszenie ekonomicznej efektywności wykorzy-
stania majątku wytwórczego źródeł opartych o paliwa kopalne. „Scenariusz wysokich cen CO2 oraz zaim-
plementowane koszty środowiskowe powodują, że moc zainstalowana w elektrowniach opalanych węglem 
kamiennym ulega w latach 2020–2040 szybkiej redukcji. W 2040 r. w systemie pozostanie jedynie 2,2 GW 
mocy z istniejących dzisiaj 11,5 GW w węglu kamiennym oraz 3,5 GW budowanych lub wybudowanych 
w ostatnich latach jednostek. Ze względu na wysokie koszty eksploatacji jednostki te będą miały charakter 
rezerwowy, co przekłada się na jedynie 3% udział tej technologii w produkcji energii elektrycznej w 2040 r. 
W związku z powyższym wykorzystanie węgla kamiennego w elektrowniach i elektrociepłowniach spad-
nie do poziomu 11,2 mln ton rocznie w 2040 r. (z ponad 30 mln ton rocznie w 2020 r.)”. PEP 2040, s. 218.

49 20 p.p. – wiatr morski, 8 p.p. – wiatr lądowy, 4 p.p. – biomasa i biogaz, 2 p.p. – słońce i 1 p.p. – woda (na pod-
stawie prognozy dla 2035 r. według PEP 2040).

50 Załcznik nr  2 do PEP 2040, s. 49.
51 W pierwszym kwartale kolejnych lat okresu 2015–2021 średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE 

wynosiła odpowiednio: 96,43; 74,37; 83; 84,72; 96,11; 54,82; 85,72 zł/MWh. Źródło danych: URE <https://

już stanowić drugie najważniejsze źródło 
i przynosić ok. 20% energii elektrycznej 
ogółem (57% wśród źródeł OZE49). 

Na pierwszym miejscu (ok. 33-35%) 
prognozuje się w tym czasie energię 
z gazu ziemnego, mimo braku dostaw 
ze wschodu „Moc zainstalowana w jed-
nostkach wykorzystujących gaz ziem-
ny sięga ponad 11 GW w 2040 r. Za-
potrzebowanie na gaz ziemny w ener-
getyce rośnie z poziomu 4,2 mld m3 
w 2020 r. do maksymalnego poziomu 
13,4 mld m3 w 2036 r., a następnie w nie-
wielkim stopniu spada. Techniczne zdol-
ności importowe po 2023 r. pozwalały 
będą na pokrycie takiego zapotrzebo-
wania z zachowaniem bezpieczeństwa 
energetycznego (bez dostaw z kierunku 
wschodniego)”50. Prognoza ta choć słusz-
na pod względem zachowania bezpie-
czeństwa dostaw, nie mogła uwzględnić 
ponadpięciokrotnego wzrostu cen gazu 
na rynkach światowych spowodowa-
nych zmniejszeniem podaży w pierw-
szym kwartale 2022 r. (z 85,72 zł/MWh 
w pierwszym kwartale 2021 r. i prze-
ciętnie 82,16 zł/MWh51 w pierwszym 

Rysunek 1. Prognozowany udział źródeł 
w strukturze wytwarzania energii  
elektrycznej w (%)

* Pozostałe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ener-
gia słoneczna, biomasa i biogaz oraz energia wodna.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Polity-
ki Energetycznej Polski 2040, s. 43.
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kwartale w latach 2015–2021 do 439,26 
zł/MWh52 wzrost odpowiednio o 412% 
i 434%). 

Na  trzecim miejscu wśród źró-
deł w strukturze wytwarzania ener-
gii elektrycznej prognozuje się udział 
atomu (16% w 2040 r.), jednak dalej, 
w Strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko wskazano: „Kierunek 5. 
Wdrożenie energetyki jądrowej, z jed-
nej strony można ocenić, że będzie po-
zytywny dla ograniczenia wykorzysta-
nia zasobów węgla i gazu, ale z drugiej 
konieczne będzie pozyskanie paliwa 
jądrowego ze złóż uranu. Prowadzone 
prace rozpoznawcze w zakresie możli-
wości wykorzystania krajowych zasobów 
złóż uranu i toru dla potrzeb energetyki 
jądrowej wskazały, że zasoby te prawdo-
podobnie nie będą wydobywane w per-
spektywie do 2050 roku (niska rentow-
ność złóż w obecnych i prognozowanych 
warunkach rynkowych)”53.

www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10299,Rynek-gazu-rekordowa-cena 
-gazu-ziemnego-sprowadzanego-z-krajow-UE-w-pierwszym-kw.html>. 

52 Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w pierwszych kwartałach lat 2015–2022 (zł/MWh). Źródło: 
URE <https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10299,Rynek-gazu-rekordowa 
-cena-gazu-ziemnego-sprowadzanego-z-krajow-UE-w-pierwszym-kw.html>. 

53 Załącznik 3 – Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Polityki energetycznej Polski 
do 2040 r., PEP 2040, s. 214.

54 Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA przedstawionych w informacji o wynikach kontroli roz-
woju morskiej energetyki wiatrowej wynika, że maksymalne, średnioroczne oraz dobowe zapotrzebowanie 
na energię w Polsce w latach 1980–2020 nie przekraczało 28,0 GW, (rys. 3.6. Średnie, roczne, krajowe za-
potrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych 
w latach 1980–2020), s. 10, <https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-roczne-
-z-funkcjonowania-kse-za-rok/raporty-za-rok-2020#r1_1>.

Uwzględniając, że szacowane 28 GW 
mocy z polskich obszarów morskich odpo-
wiada maksymalnemu średniorocznemu 
oraz dobowemu zapotrzebowaniu na ener-
gię w naszym kraju54, udział MEW jest 
nie tylko istotny wśród OZE, ale wobec 
ekonomicznie i ekologicznie uzasadnio-
nych ograniczeń w pozyskiwaniu energii 
z węgla, gazu i atomu oraz prawdopodob-
nego dalszego rozwoju technologiczne-
go, m.in. związanego z magazynowaniem 
energii, wysuwa się na pierwszy plan, jako 
najistotniejsze jej źródło dla Polski.

TOMASZ SŁABOSZOWSKI
p.o. dyrektor,
RAFAŁ MALCHAREK
doradca ekonomiczny,
MARIA MIESZALSKA
główny specjalista kontroli państwowej,
Delegatura NIK w Gdańsku

Słowa kluczowe: morska energetyka wiatrowa, morskie farmy wiatrowe, ustawa offshore, 
polityka energetyczna Polski, krajowa sieć energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne
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ABSTRACT
Delays in Development of Sea Wind Energy – Threat to the Security of the Country
Until recently, Poland, following Germany, was the country that most depended on 
Russian supplies of energy sources. In 2021, the energy from Russia was the European 
Union’s most often imported product, and it made 62 percent of the total EU’s imports, 
equalling to EUR 99 billion. Therefore these resources could be allocated to milita-
ry measures in Ukraine. This dangerous turn in the history that the world is witnes-
sing now, cannot be an excuse for stopping the energy transformation, since without 
it the crisis will only deepen. The results of the audit conducted by NIK, entitled 
“Development of Sea Wind Energy” indicate that, although Polish government admini-
stration bodies see the potential related to sea wind energy, there is still a lot to be done 
in order to implement the related measures and to increase the state’s energy safety. 
The main objective of the audit was to answer the question why sea wind energy had 
not developed to date. The reasons for this were looked for in three areas: government 
strategies and plans, administrative procedures, and the plan for special development 
of Polish sea areas. Between 14 June and 24 September, the Supreme Audit Office 
audited seven entities: the Ministry of State Assets, the Ministry of Infrastructure, 
the Ministry of Climate and Environment, the Office for Energy Regulation, the 
Sea Office in Gdynia, the Sea Office in Szczecin, and the Regional Directorate for 
Environment Protection in Gdańsk. 

Tomasz Słaboszowski, Director; Rafał Malcharek, Economic Advisor; 
Maria Mieszalska, Senior Public Audit Expert; Regional Branch of NIK in Gdańsk 

Key words: sea wind energy, sea wind farms, offshore, local content, Poland’s energy policy, 
national grid, energy safety
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MAŁGORZATA MILANOWSKA, ROBERT SZWAGIEL

Obowiązek indywidualnej pracy wychowawczej z  dziećmi, opartej na  gruntownej 
analizie ich  potrzeb rozwojowych, nałożono na  placówki opiekuńczo-wychowawcze 
przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej1 oraz rozporzą-
dzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej2. Najwyższa Izba Kontroli zba-
dała, jak domy dziecka wywiązują się z  tej  powinności. Sprawdzono 19 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i  dwie typu specjalistyczno-tera-
peutycznego działające na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, 
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego3. Kontrola miała także wykazać, czy pro-
ces udzielania pomocy został zorganizowany zgodnie z przepisami prawa, podejmo-
wane działania opiekuńczo-wychowawcze stanowiły pomoc adekwatną do zdiagno-
zowanych potrzeb, a także jak radzono sobie w sytuacji epidemicznej spowodowanej 
przez COVID-19. Okazało się, że wychowankom nie dano wystarczającego wsparcia, 
a skupiano się głównie na zapewnieniu im całodobowej opieki i wyżywienia.

Opieka w domach dziecka

Brak odpowiedniego wsparcia dla wychowanków

Wprowadzenie   
Oddzielenie od  rodziny biologicznej 
i umieszczenie w placówce opiekuńczo-
-wychowawczej jest dla każdego dziecka 
niezwykle traumatycznym przeżyciem, 
wymagającym podjęcia działań opiekuń-
czo-wychowawczych z udziałem specjali-
stów, w tym psychologów czy terapeutów. 
Powinny one stanowić spójny ciąg zdarzeń, 

1 Ustawa z 9.6.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447, t.j.), dalej ustawa.
2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22.12.2011 w sprawie instytucjonalnej pieczy zastęp-

czej (Dz.U. nr 292 poz. 1720).
3 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych 

w domach dziecka, nr ewid. 11/2022/P/21/089/LRZ. Badaniem objęto lata 2019–2021 z wykorzystaniem dowo-
dów sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały wpływ na działalność jednostek w zakresie objętym kontrolą.

a także – w miarę możliwości – pozwolić 
na powrót do domu.

Dokonane po 2012 r. zmiany przepi-
sów dotyczących sposobu realizacji świad-
czeń w domach dziecka miały sprzyjać 
tworzeniu placówek, w których warunki 
pobytu odpowiadałyby domowym. Cel 
zamierzano osiągnąć przez ograniczenie 
maksymalnej liczby wychowanków do 14, 
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jak też podniesienie kryterium wieku – naj-
pierw od 7., a potem 10. roku życia.

Chociaż zakładano zmniejszenie liczby pla-
cówek w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
to na koniec 2020 r. ich liczba wzrosła o 27 
w stosunku do 2019 r., zaś na koniec 2021 r. 
o kolejne 67 i wyniosła łącznie 1260. Wiele 
domów dziecka, dostosowując się do wpro-
wadzonych standardów, formalnie dzieliło 
się bowiem na mniejsze. Jednak nadal dzia-
łały w tych samych budynkach i nie zmie-
niały metod pracy. Organy prowadzące 
domy dziecka miały osiem lat na ich prze-
kształcenie, jednak wiele z nich zwlekało 
z tym do ostatniej chwili. Jedynie 10 spośród 
21 objętych kontrolą placówek dostosowano 
do tego wymogu w terminie wyznaczonym 
ustawą. Dwanaście domów dziecka podzielo-
no formalnie na mniejsze, sytuując je – jak już 
wspomniano – w dotychczasowych obiektach, 
przez co w jednej lokalizacji znajdowało się 
od dwóch do nawet pięciu placówek, w któ-
rych korzystano ze wspólnych pomieszczeń. 
Tym samym nie spełniono warunku, że pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze powinny 
stać się substytutem rodziny.

Przekraczanie kryterium wieku 
i liczby dzieci
Dzieci były przyjmowane do placówek 
na podstawie postanowień sądów i skie-
rowań organizatora pieczy zastępczej na te-
renie powiatów. Choć ustawodawca określił 
limity liczby dzieci mogących w nich prze-
bywać oraz kryterium ich wieku, co powin-
no gwarantować udzielanie im właściwej 
pomocy, w większości skontrolowanych 

4 Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom im. św. Ojca Pio w Mysłowi-
cach, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus-Ludowa” w Częstochowie.

podmiotów ustalenia te nie były prze-
strzegane. W skrajnym przypadku liczba 
dzieci przekraczała ustawowy limit nawet 
o 16. W 18 placówkach przebywali wy-
chowankowie, którzy nie spełnili kryte-
rium wieku i co do zasady nie powinni być 
tam skierowani. Umieszczenie młodszych 
dzieci w 15 z nich było jednak możliwe 
według przepisów ustawy, gdyż miało 
to na celu nierozdzielanie rodzeństwa. 
W trzech placówkach4 przebywało łącz-
nie dziewięcioro dzieci poniżej kryterium 
wieku, w przypadku których nie zosta-
ła spełniona ta przesłanka. Umieszczo-
no tam nawet tygodniowego noworodka 
oraz jednomiesięczne niemowlę, wymaga-
jące zwiększonej opieki niż starsze dzieci.

Przyjęcie do Domu Dziecka nr 1 w Zwie-
rzyńcu miesięcznego dziecka nastąpiło 
w związku z natychmiast wykonalnym 
postanowieniem Sądu Rejonowego 
w Grudziądzu oraz skierowaniem z Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
(PCPR). Dziecko nie mogło przebywać 
wraz z matką w domu dla matek przy za-
kładzie karnym, a ponadto nie było wol-
nych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej 
nie tylko na terenie powiatu zamojskiego 
czy Grudziądza, ale i w całym kraju.

Do Placówki Opiekuńczo-Wychowaw-
czej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek 
Ducha Świętego De Saxia „Dom Ojca 
Gwidona nr 1” w Pacanowie przyjęto 
siedmioro rodzeństwa, z których czwo-
ro nie miało ukończonych 10 lat. Jedno 
z nich było tygodniowym niemowlakiem, 
drugie miało dwa i pół roku, a kolejne 
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– cztery i pięć lat. W związku z ograni-
czeniem władzy rodzicielskiej przez Sąd 
Rejonowy w Busku-Zdroju dzieci zostały 
umieszczone tam w trybie pilnym.

Przyjęcie dzieci do placówek opiekuń-
czo-wychowawczych z niezachowaniem 
obowiązujących kryteriów wieku i ich licz-
by wpływało niekorzystnie na jakość po-
dejmowanych zajęć opiekuńczo-wycho-
wawczych, bezpieczeństwo wychowanków 
i warunki ich pobytu.

Niezapewnienie 
świadczeń specjalistycznych
Wprawdzie w każdej placówce zaspokojo-
no podstawowe potrzeby życiowe wycho-
wanków, ale nie wszędzie udzielana pomoc 
odpowiadała zdiagnozowanym potrzebom. 
Dotyczyło to zwłaszcza dzieci niepełno-
sprawnych, które przebywały w większości 
skontrolowanych placówek socjalizacyjnych, 
choć nie powinny, gdyż nie są one przygoto-
wane do udzielania specjalistycznych świad-
czeń. Aż w 155 z 19 z nich przebywało łącznie 
76 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
dla których ustawodawca przewidział pobyt 
w placówkach typu specjalistyczno-terapeu-
tycznego, zobowiązanych do stosowania od-
powiednich metod wychowawczych i terapii.

5 Dom dla Dzieci „W Parku” w Olsztynie, Dom dla Dzieci nr 1 w Pasymiu, Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu, 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 „Przystań 1” w Skarżysku-Kamiennej, Socjalizacyjna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Nagłowicach, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr 
Kanoniczek Ducha Świętego De Saxia „Dom Ojca Gwidona nr 1” w Pacanowie, Placówka Opiekuńczo-Wycho-
wawcza Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego De Saxia „Dom Ojca Gwidona nr 2” w Pacanowie, 
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie, Dom Dziecka im. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krośnie, 
Dom dla Dzieci „Dobrawa” w Rzeszowie, Dom Dziecka „Hanka” w Dębicy, Placówka Opiekuńczo-Wycho-
wawcza Dom im. św. Ojca Pio w Mysłowicach, Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, 
Dom Dziecka w Międzyświeciu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus-Ludowa” w Częstochowie.

6 Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie, Dom Dziecka w Pacółtowie, Dom dla Dzieci nr 1 w Pasymiu, 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Kraśniku, Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu, Dom Dziecka im. 
Janusza Korczaka w Strzyżowie, Dom Dziecka im. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krośnie, Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza Dom im. św. Ojca Pio w Mysłowicach.

Przebywanie dzieci niepełnospraw-
nych w placówkach typu socjalizacyjnego 
było spowodowane m.in. zbyt małą liczbą 
placówek specjalistyczno-terapeutycznych, 
brakiem w nich wolnych miejsc czy też ko-
niecznością nierozdzielania rodzeństwa. 
Wychowankowie ośmiu placówek6, mimo 
stwierdzonych dysfunkcji, nie zostali ob-
jęci odpowiednimi działaniami terapeu-
tycznymi, ani w samych domach dziecka, 
ani poza nimi, co było szczególnie naganne.

Odpowiedniej pomocy nie udzielono rów-
nież dzieciom niepełnosprawnym w Placów-
ce Opiekuńczo-Wychowawczej typu spe-
cjalistyczno-terapeutycznego w Opatowie, 
choć należała ona do jej podstawowych zadań 
statutowych. Placówka ta, mimo że była zo-
bowiązana do zapewnienia m.in. zajęć so-
cjoterapeutycznych, kompensacyjnych, 
logopedycznych, terapeutycznych, odpo-
wiedniej rehabilitacji i zajęć rewalidacyj-
nych, prowadziła tylko działania opiekuń-
czo-wychowawcze. Nie zatrudniono tam 
terapeuty, a okresowo także psychologa. 
Osoba na stanowisku pedagoga nie miała 
odpowiedniego wykształcenia, na domiar 
przez ponad dwa lata w okresie objętym kon-
trolą nie była obecna w pracy. Bez wymaga-
nych kwalifikacji zatrudniono również cztery 
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osoby na stanowisku opiekuna dziecięcego. 
Działania opiekuńczo-wychowawcze ogra-
niczały się do zaspokojenia podstawowych 
potrzeb życiowych dzieci, co skutkowało 
tym, że w placówce był sprawowany jedy-
nie nadzór nad nimi. Poza brakiem wykwa-
lifikowanej kadry, istotną kwestią mającą 
wpływ na nierealizowanie zadań statutowych 
było przebywanie zdecydowanej większości 
wychowanków poza placówką, tj. w specja-
listycznych ośrodkach szkolno-wychowaw-
czych, młodzieżowych ośrodkach socjotera-
peutycznych czy wychowawczych.

Niezapewnienie dzieciom komplek-
sowych świadczeń było związane z tym, 
że jedynie w trzech placówkach7 mogły one 
korzystać z pomocy zatrudnionych psycho-
logów, pedagogów i terapeutów, zaś wycho-
wanków z 10 domów dziecka8 kierowano 
na terapie do zewnętrznych podmiotów, 
w których jednak nie zapewniono bieżącej 
pomocy w takim stopniu, jak w wypadku 
placówek zatrudniających specjalistów.

Liczne nieprawidłowości 
w placówkach
Zdecydowana większość domów dziec-
ka nie zapewniła określonych w przepisach 
prawa standardów dotyczących kwalifika-
cji zatrudnionego personelu. Odpowied-
niego wykształcenia nie miały osoby na sta-
nowiskach dyrektora, pedagoga, terapeuty 

7 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 „Przystań 1” w Skarżysku-Kamiennej, Socjalizacyjna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Nagłowicach, Dom Dziecka w Międzyświeciu.

8 Dom dla Dzieci „W Parku” w Olsztynie, Dom Młodzieży SOS nr 1 w Lublinie, Placówka Opiekuńczo-Wy-
chowawcza Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego De Saxi a „Dom Ojca Gwidona nr 1” w Paca-
nowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego De Saxia 
„Dom Ojca Gwidona nr 2” w Pacanowie, Dom dla Dzieci „Dobrawa” w Rzeszowie, Dom Dziecka „Hanka” 
w Dębicy, Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, Placówka Opiekuńczo-Wychowaw-
cza „Amicus-Ludowa” w Częstochowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Puławach, Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego w Opatowie.

i opiekuna dziecięcego. Placówki nie dyspo-
nowały też – w odniesieniu do nich – istotny-
mi z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci 
dokumentami potwierdzającymi nieskazanie 
ich prawomocnym wyrokiem za umyślne prze-
stępstwo czy weryfikację nieujęcia w Rejestrze 
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Kontrola NIK wykazała także liczne 
błędy przy sporządzaniu diagnoz psycho-
fizycznych i planów pomocy dzieciom, 
tj. kluczowych dokumentów, które powin-
ny stanowić podstawę prawidłowych dzia-
łań opiekuńczo-wychowawczych. Należy 
podkreślić, że dla niektórych podopiecz-
nych w ogóle nie opracowano diagnoz 
lub przygotowano je z dużym opóźnie-
niem, w skrajnym przypadku – po upływie 
prawie trzech lat. Podobnie było z plana-
mi pomocy dzieciom. Często zdarzało się 
też, że sporządzano plany pomocy dziecku 
nawet pół roku przed diagnozami, robiły 
to osoby nieuprawnione oraz niezawie-
rano w nich obligatoryjnych elementów.

Naganne zachowania 
pracowników 
Aż w trzech domach dziecka dochodziło 
do niedopuszczalnego zachowania pra-
cowników wobec dzieci, naruszającego 
ich godność i poczucie bezpieczeństwa.

W związku z informacjami o fizycznym 
i psychicznym znęcaniu się nad dziećmi 
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przebywającymi w Placówce Opiekuńczo-
-Wychowawczej Dom im. św. Ojca Pio 
w Mysłowicach, Prezydent miasta prze-
prowadził kontrolę, w której stwierdził 
liczne nieprawidłowości. Następstwem 
tego było rozwiązanie umowy z ówcze-
snym dyrektorem i jednoczesne złożenie 
do prokuratury zawiadomienia o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa.

W innym domu dziecka, Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej typu spe-
cjalistyczno-terapeutycznego w Opa-
towie, z powodu ciężkiego naruszenia 
przez wychowawcę podstawowych obo-
wiązków pracowniczych – dopuszczenia 
się psychicznego i fizycznego znęcania się 
nad wychowankami – rozwiązano z nim 
umowę o pracę. W sprawie tej toczyło się 
postępowanie sądowe.

W trakcie badania kontrolerzy NIK po-
zyskali informacje wskazujące na naganne 
zachowanie jednego z wychowawców wobec 
dzieci, zatrudnionego w Placówce Opiekuń-
czo-Wychowawczej Nr 2 w Kraśniku. Miało 
ono polegać na prowokowaniu konfliktów 
oraz wulgarnym odnoszeniu się do dzieci. 
Wojewoda Lubelski, jako organ sprawujący 
nadzór na działalnością placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, przeprowadził kon-
trolę w placówce. Jej ustalenia wskazały, 
że panująca w domu dziecka atmosfera, nie-
prawidłowe relacje między częścią wycho-
wawców oraz niektórymi wychowawcami 
a dziećmi nie sprzyjają prawidłowej reali-
zacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. 
Relacje te mogą przekładać się niekorzystnie 
na jakość tych działań i sprawowanej opieki. 
Zmianom powinien zostać poddany sys-
tem wyciąganych wobec nich konsekwencji 
w wypadku nieprawidłowych zachowań, 
a kary są wyznaczane na zbyt długi czas. 

Zalecono dokonanie analizy i modyfikacji 
katalogu konsekwencji w ten sposób, aby był 
on adekwatny do niepożądanego zachowania 
dziecka i w miarę możliwości był z nim zwią-
zany. Wskazano też na konieczność zwięk-
szenia nadzoru nad realizacją i przebiegiem 
procesu opiekuńczo-wychowawczego, mo-
nitorowania sytuacji w placówce, zwłaszcza 
jeśli chodzi o przestrzeganie praw dzieci 
do ochrony przed przemocą, poniżającym 
traktowaniem i karaniem. Dodatkowo woje-
woda wydał rekomendację dotyczącą prze-
prowadzenia superwizji w placówce, która 
będzie służyła poznaniu sposobów reagowa-
nia na tzw. trudne sytuacje w pracy z dzieć-
mi, analizie sytuacji związanych z koniecz-
nością interwencji, reagowania na dylematy 
etyczno-moralne oraz zapewni możliwość 
przedyskutowania problemów.

Zbyt mała liczba wychowawców
W większości domów dziecka zatrudniano 
zbyt mało wychowawców, co powodowało, 
że dzieci nie miały zapewnionej wystar-
czającej opieki na poziomie gwarantują-
cym ich bezpieczeństwo. W niektórych 
z nich liczba wychowanków podczas zajęć 
była wyższa nawet o 12 osób ponad limit 
wynikający z przepisów. Co więcej, podczas 
dłuższych nieobecności, wychowawców 
zastępowały osoby nieuprawnione do pro-
wadzenia zajęć opiekuńczo-wychowaw-
czych, jak też psychologowie, pedagodzy 
czy terapeuci, którzy tym samym nie mogli 
realizować specjalistycznych terapii.

Z powodu niezatrudnienia w placówkach 
specjalistów oraz ich długich nieobecności 
w pracy lub wykonywania innych zajęć źle 
dokumentowano działania podejmowa-
ne wobec wychowanków. W niektórych 
domach dziecka nie sporządzano arkuszy 



84 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Małgorzata Milanowska, Robert Szwagiel

badań i obserwacji psychologicznych i pe-
dagogicznych, w innych – kart udziału 
w zajęciach z psychologiem, pedagogiem 
czy terapeutą. W efekcie dzieci nie zostały 
odpowiednio zdiagnozowane pod kątem 
ich potrzeb. Jedynie karty pobytu zawiera-
ły obligatoryjne elementy i były rzetelnie 
uzupełniane w większości domów dziec-
ka; w kilku prowadzono je nieterminowo 
i były niekompletne.

Zróżnicowany zakres 
działań reintegracyjnych
Tylko w nielicznych domach dziecka po-
dejmowano działania faktycznie ukie-
runkowane na powrót dzieci do rodzin 
biologicznych. Sporadycznie udzielano 
rodzicom kompleksowego wsparcia i po-
radnictwa pedagogicznego, terapeutycz-
nego czy psychologicznego, motywowano 
do zmiany sytuacji życiowej oraz wdraża-
no opracowane programy w tym zakresie 
z aktywnym i świadomym udziałem ro-
dziców biologicznych. W większości orga-
nizowano jedynie odwiedziny rodziców, 
wyjazdy dzieci do domów rodzinnych 
bądź umożliwiano kontakty telefoniczne. 
Rzadko mobilizowano rodziców do uczest-
nictwa w ważnych wydarzeniach z życia 
dzieci. Tym bardziej istotne są działania 
reintegracyjne z aktywnym i świadomym 
udziałem w nich rodziców biologicznych, 
którzy powinni być traktowani z należnym 
szacunkiem, mieć możliwość widywania 
dzieci, uczestnictwa w ich rozwoju i wy-
chowaniu, a także wsparcie w dążeniu 
do zmiany dotychczasowego życia.

COVID-19
Podczas epidemii domy dziecka borykały 
się z licznymi problemami przy realizacji 

ustawowych zadań, dotyczącymi m.in. za-
pewnienia całodobowej opieki i zaspoka-
jania niezbędnych potrzeb, kształcenia, 
w tym związanego ze zdalną nauką, ko-
rzystania z przysługujących świadczeń 
zdrowotnych i terapeutycznych. Wy-
chowawcy – oprócz codziennych zadań 
opiekuńczo-wychowawczych – cało-
dobowo opiekowali się dziećmi, często 
w tym samym czasie organizując lekcje 
online, odrabiając z nimi zadania, robiąc 
zakupy, łagodząc konflikty, organizując 
kwarantannę. Mimo tych niekorzyst-
nych okoliczności wszystkie placówki, 
w miarę możliwości, podjęły działania 
w celu zapewnienia dzieciom bezpie-
czeństwa i kontynuowania działań opie-
kuńczo-wychowawczych. Przestrzegano 
zasad postępowania ustalonych w wytycz-
nych właściwych podmiotów oraz wła-
snych procedurach dotyczących epidemii 
COVID-19. Współpracowano ze służbami 
wojewodów i sanitarnymi, organami pro-
wadzącymi, PCPR czy poradniami zdro-
wia, otrzymując wystarczające wsparcie 
rzeczowe i finansowe do przeciwdziałania 
skutkom epidemii.

Wnioski pokontrolne
W wyniku ustaleń kontrolnych NIK skie-
rowała wnioski do: Ministra Rodziny i Po-
lityki Społecznej, organów założycielskich 
i kierowników placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych.

Wniosek do Ministra Rodziny i Polity-
ki Społecznej wskazywał na konieczność 
propagowania dobrych praktyk we wdraża-
niu skutecznych działań reintegracyjnych. 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej zakłada podejmowanie 
działań ukierunkowanych na powrót dzieci 
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do rodzin biologicznych, nie wskazując 
dostępnych metod. Kontrola wykazała, 
że działania te albo nie były prowadzone 
wcale, albo miały ograniczoną formę i za-
kres. Z kolei upowszechnianie dobrych 
praktyk powinno wpłynąć na zwiększenie 
skuteczności reintegracji.

W celu zapewnienia prawidłowej opieki 
dzieciom niepełnosprawnym, zawniosko-
wano do Ministra Rodziny i Polityki Spo-
łecznej o podjęcie działań wspierających 
zwiększenie liczby specjalistyczno-tera-
peutycznych placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych w ramach zadań określo-
nych w art. 187 tej ustawy. W większości 
skontrolowanych podmiotów typu socja-
lizacyjnego przebywały dzieci z niepełno-
sprawnościami, które wymagały specjali-
stycznych świadczeń i szczególnej opieki, 
a nie mogły ich tam otrzymać. Powodem 
kierowania dzieci niepełnosprawnych 
do nieprzystosowanych do udzielania ta-
kiej pomocy domów dziecka była zbyt mała 
liczba placówek specjalistyczno-terapeu-
tycznych i brak wolnych miejsc.

Do organów założycielskich placówek 
opiekuńczo-wychowawczych Izba wniosła 
o realizację obowiązków ujętych w usta-
wie, dotyczących przestrzegania limitów 
liczby i wieku dzieci kierowanych do pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych. Po-
nadto wnioskowano o działania zmierzające 
do zwiększenia liczby placówek specjali-
styczno-terapeutycznych.

Wnioski skierowane do kierowników 
placówek opiekuńczo-wychowawczych 
dotyczyły rzetelnego wykonywania usta-
wowych obowiązków w zakresie:

 • przestrzegania limitu dzieci przeby-
wających w placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych oraz uzyskiwania zezwoleń 

wojewody na przyjęcie kolejnego pod-
opiecznego ponad limit;

 • przestrzegania przepisów regulujących 
wiek dzieci umieszczanych w domach 
dziecka;

 • zatrudniania w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych osób spełniających 
wymagania ustawowe;

 • rzetelnego opracowywania diagnoz psy-
chofizycznych i planów pomocy dla nowo 
przyjmowanych wychowanków, z zacho-
waniem zasad odnoszących się do: ter-
minów ich sporządzania, zawierania ob-
ligatoryjnych elementów, modyfikowania 
planów oraz osób uprawnionych do opra-
cowania planów;

 • zapewnienia dzieciom stałych i kom-
pleksowych świadczeń dostosowanych 
do ich zindywidualizowanych potrzeb 
oraz odpowiedniej do sytuacji opieki psy-
chologicznej, pedagogicznej i terapeutycz-
nej, w szczególności w wypadkach nie-
zatrudniania w placówce specjalistów 
w tych dziedzinach;

 • zagwarantowania dzieciom prawa do 
ochrony przed poniżającym traktowa-
niem i karaniem;

 • zorganizowania pracy placówek w spo-
sób gwarantujący opiekę i bezpieczeństwo 
dzieci, zarówno w dzień, jak i w nocy, od-
powiadający ich potrzebom oraz rodzajowi 
prowadzonych zajęć, z uwzględnieniem 
absencji pracowników i wykonywania 
przez nich innych zadań;

 • dokumentowania pracy z dziećmi, 
zwłaszcza w wypadku realizowania zajęć 
przez psychologa, pedagoga i terapeutę za-
trudnionych w podmiotach zewnętrznych;

 • dokonywania okresowych ocen sytuacji 
dzieci z zachowaniem zasad określonych 
w obowiązujących przepisach.
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Podsumowanie
Kontrola NIK wykazała, że działania podej-
mowane przez placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze nie stanowiły dla wychowan-
ków właściwego wsparcia, odpowiadające-
go ich potrzebom. Wprowadzane od 2012 r. 
rozwiązania, które miały na celu zbliżenie 
warunków pobytu wychowanków w do-
mach dziecka do panujących w domach 
rodzinnych i tym samym poprawę jako-
ści działań opiekuńczo-wychowawczych, 
nie funkcjonowały prawidłowo.

W większości przypadków stwierdzono 
nieprzestrzeganie przepisów przez odpo-
wiedzialne placówki. Podmioty te skupiały 
się głównie na zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb życiowych dzieci, zapewniając 

im niezbędne warunki bytowe, natomiast 
pomijały w zasadzie obowiązek zapew-
nienia im specjalistycznych świadczeń.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła rów-
nież uwagę na przebywanie licznej grupy 
dzieci niepełnosprawnych w podmiotach nie-
przystosowanych do świadczenia im właści-
wej pomocy oraz na naganne zachowania pra-
cowników placówek wobec wychowanków.

MAŁGORZATA MILANOWSKA
główny specjalista kontroli państwowej,
ROBERT SZWAGIEL
doradca techniczny,
Delegatura NIK w Rzeszowie

Słowa kluczowe: domy dziecka, indywidualna praca wychowawcza, placówki opiekuńczo- 
-wychowawcze, zapewnienie wsparcia

ABSTRACT
Care in Children’s Homes – Lack of Appropriate Support 
The requirement for individual educational work with children, based on an in-depth 
analysis of their development needs, was imposed on education centres by the provi-
sions of the Act on supporting families and the system for foster care, and the regula-
tion on institutional foster care. The Supreme Audit Office examined how children’s 
homes implemented this obligation. Nineteen children’s homes were audited with the 
socialising function, as well as two with the socialising and therapeutic function in the 
Lubelski, Podkarpacki, Śląski, Świętokrzyski and Warmińsko-Mazurski Regions. The 
objective of the audit was to examine whether the support process was implemented 
in accordance with the binding legal regulations, whether the care and educational ac-
tivities provided the support compliant with the needs, and how the COVID-19 situ-
ation was handled. It turned out that foster children were not provided with adequate 
support meeting with their actual needs, and the focus was rather on providing them 
with all day care and meals. The article presents the detailed findings of this audit. 

Małgorzata Milanowska, Senior Public Audit Expert; Robert Szwagiel, Technical 
Advisor, Regional Branch of NIK in Rzeszów

Key words: children’s homes, care in children’s homes, educational centres 
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ANNA RŻYSKO

Polacy są  starzejącym się społeczeństwem. Dlatego ważne jest  stworzenie takiego 
systemu wsparcia, który zapewni seniorom aktywność społeczną, a dzięki niej rów-
nież sprawność. W realizacji tego zamierzania miał pomóc program rządowy prowa-
dzony w jednostkach samorządu terytorialnego za pośrednictwem dziennych domów 
i klubów „Senior+”. Cieszyły się dużą popularnością – w latach 2018–2020 liczba 
korzystających z nich osób wzrosła ponaddwukrotnie. Do programu przystąpiła jed-
nak zaledwie co trzecia gmina. Przyczyniły się do tego wysokie koszty tworzenia pla-
cówek, zbyt małe dofinansowanie samorządów oraz konieczność zapewnienia przez 
gminy wkładu własnego.

Program „Senior+” 
– sposób na aktywizację osób starszych

Atrakcyjny i niedofinansowany

Wprowadzenie
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
w Polsce wyniosła na koniec 2021 r. 
8,5 mln i stanowiła 22,5% ogółu popula-
cji. Prognozy Głównego Urzędu Staty-
stycznego (GUS) wskazują, że do 2050 r. 
udział ludności w wieku 65 lat i więcej 
w stosunku do populacji ogółem wzro-
śnie do 32,7%.

Zmiany w strukturze demograficznej 
społeczeństwa ukazują jak liczną grupą 
są osoby starsze. W opinii Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO), aktywni senio-
rzy mniej odczuwają deficyty zdrowotne 

1 M. Boczkowska, A. Lada: Aktywizacja społeczna jako element polityki senioralnej, „Studia Politicae Univer-
sitatis Silesiensis”, T.23/2018, s.119-131.

i mają większą sprawność psychofizycz-
ną. Dzięki temu mogą kontaktować się 
z innymi ludźmi, odgrywać role społecz-
ne, a tym samym funkcjonować w grupie 
i w społeczeństwie. Aktywność społeczna 
seniorów przeciwdziała także ich izolowa-
niu i marginalizacji1.

Jedną z form wsparcia oferowaną senio-
rom jest umożliwienie im pobytu w dzien-
nych domach pomocy oraz klubach samo-
pomocy w miejscu zamieszkania. Sprzyja 
to utrzymaniu odpowiedniej jakości życia, 
ale i opóźnia potrzebę korzystania z insty-
tucjonalnej pomocy (np. domów pomocy 
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społecznej – DPS)2. Tworzenie i prowadze-
nie placówek tego typu nie ma charakteru 
obowiązkowego. Zachętą do ich tworzenia 
przez samorządy (JST) miał być przyję-
ty w 2015 r. program rządowy – Program 
„Senior+”3.

Założenia programu
Program był realizowany od 14 kwietnia 
2015 r., tj. od wejścia w życie uchwały 
nr 34 Rady Ministrów z 17 marca 2015 r. 
w sprawie ustanowienia programu wie-
loletniego „Senior+” na lata 2015–20204.

Na jego podstawie jednostki samo-
rządu terytorialnego mogły ubiegać się 
o dofinansowanie w ramach dwóch mo-
dułów. Moduł 1. polegał na jednorazo-
wym wsparciu finansowym w wysokości 
do 80% całkowitego kosztu utworzenia 
lub wyposażenia placówki. Wysokość 
dofinansowania nie mogła być wyższa 
niż 300 tys. zł w wypadku dziennego 
domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w wy-
padku klubu „Senior+”. Wysokość środ-
ków z budżetu na przebudowę, remont 
pomieszczeń lub budynku nie mogła 
przekroczyć 250 tys. zł, jeśli chodzi 
o dzienny dom „Senior+” oraz 125 tys. zł 
w wypadku klubu „Senior+”. Jednora-
zowa kwota dotacji przeznaczona na wy-
posażenie domu „nie mogła być wyższa 
niż 80 tys. zł, zaś klubu – 25 tys. zł.

Moduł 2 dotyczył dofinansowania bie-
żącej działalności już funkcjonujących 

2 M. Posłuszna: Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych, „Nowiny Lekarskie”, 81/2012, s.75-79.
3 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Zapewnienie dziennej opieki osobom 

starszym w ramach realizacji Programu „Senior+”, nr ewid. 155/2021/P/21/044/KPS.
4 M.P. poz. 341. Zmiana nazwy na Program „Senior+” nastąpiła w 2017 r. (M.P. poz. 1254, obecnie t.j.  

M.P. 2018 r. poz. 228). Wcześniejsza nazwa Programu to „Senior-WIGOR”.
5 Informacjia o wynikach kontroli: Zapewnienie dziennej opieki…, op.cit., s. 21

domów i klubów. Miesięczna kwota dotacji 
na działalność placówek uruchomionych 
w ramach Programu mogła wynosić nie 
więcej niż 300 zł na utrzymanie jednego 
miejsca w dziennym domu oraz nie wię-
cej niż 200 zł w klubie, przy czym dotacja 
nie mogła stanowić więcej niż 40% całko-
witego kosztu realizacji zadania.

Za cel strategiczny Programu przyję-
to zwiększenie aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym seniorów przez roz-
budowę infrastruktury ośrodków wsparcia 
w środowisku lokalnym oraz zwiększenie 
liczby miejsc w placówkach „Senior+”, 
przy dofinansowaniu jednostek samorzą-
du rozwijających na swoim terenie sieć 
dziennych domów „Senior+” i klubów 
„Senior+”. Jako wskaźniki monitorowa-
nia realizacji celu przyjęto liczbę nowych 
obiektów oraz liczbę korzystających z nich 
osób.

Wskaźniki te udało się zrealizować. 
W ramach Programu do końca 2020 r. 
utworzono 971  ośrodków wsparcia, 
z tego 309 dziennych domów „Senior+” 
oraz 662 kluby „Senior+”. Ze wsparcia 
w tych placówkach w 2018 r. skorzysta-
ło 11 508 osób, o 678 więcej niż plano-
wano, 19 082 w 2019 r., o 5482 więcej 
niż zakładano oraz 25 073 w 2020 r., czyli 
o 8373 więcej niż planowano5.

W założeniach Programu nie opraco-
wano jednak wskaźnika odnoszącego się 
do celu, jakim było zwiększanie liczby 
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miejsc w dziennych domach i klubach, 
co ostatecznie uniemożliwiło ocenę, 
czy i w jakim stopniu zrealizowano w tym 
zakresie cel strategiczny. Wprowadze-
nie oddzielnego wskaźnika odnoszące-
go się do liczby miejsc było istotne także 
z tego względu, że w utworzonych pod-
miotach ich liczba wahała się od 7 do 150. 
Zatem na podstawie samej liczby powsta-
łych placówek nie można było oszacować 
realizacji celu strategicznego.

Niewielkie zainteresowanie 
dofinansowaniem
Na realizację Programu w latach 2015–2020 
zaplanowano kwotę 340 mln zł, a wyda-
no łącznie 235 mln zł (69%)6. W latach 
2018–2020 wykorzystano 178 mln zł (74%)7. 
Mimo działań promocyjnych podejmowa-
nych przez wojewodów, w latach 2015–2020 
z dofinansowania w ramach Programu „Se-
nior+” skorzystało zaledwie ok. 786 gmin 
z 2477 (32%). Samorządy nie były zainte-
resowane aplikowaniem o środki z Pro-
gramu z powodu braku wkładu własnego 
oraz ze względu na brak możliwości zapew-
nienia dojazdu do placówki „Senior+” z po-
szczególnych wsi. Ponadto część JST uzy-
skała dofinansowania z regionalnego progra-
mu operacyjnego dla danego województwa, 
co było dla nich bardziej korzystne (do 85% 
kosztów realizacji projektów).

Niepełne wykorzystanie środków 
w poszczególnych latach wynikało także 

6 Tamże, s. 38
7 W latach 2018–2020 na realizację Programu przeznaczono 240 mln zł.
8 Zawieranie umów o dofinansowanie w miesiącach kwiecień-maj oraz długotrwały proces wyłaniania wyko-

nawcy sprawiał, że okres przebudowy czy remontu placówki przypadał na wrzesień-grudzień, a co za tym idzie 
ostateczny termin zakończenia robót budowlanych w dużej mierze zależał od warunków atmosferycznych.

9 <www.mrips.gov.pl> oraz <www.senior.gov.pl>.

z rezygnacji samorządów z kontynuowania 
zadania już po uzyskaniu dofinansowa-
nia. Przyczyną były problemy z wyłonie-
niem wykonawcy w ramach zamówienia 
publicznego, wzrost cen materiałów bu-
dowlanych lub usług oraz krótki termin 
na utworzenie i wyposażenie placówki 
„Senior+”8.

Brak rewizji programu
Rewizja Programu została zaplanowa-
na na 2018 r., a wnioski miały posłużyć 
do zmodyfikowania jego założeń na kolejne 
lata. Działania Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej (MRiPS) ograniczyły się do wy-
słania zaproszeń wojewodom i Radzie 
do spraw Polityki Senioralnej, aby wzięli 
udział w konsultacji oraz zamieszczenia 
informacji na stronach internetowych9. 
Na zgłoszenie uwag Minister przewidział 
od 2 do 10 dni, które przypadały w okresie 
wakacyjnym. W ocenie NIK świadczy to 
o nierzetelnych działaniach MRiPS.

W konsekwencji nie doszło m.in. do 
zwiększenia kwot dofinasowania, co sy-
gnalizowali wojewodowie. Nie uległy one 
zmianom od 2017 r. do końca obowiązy-
wania Programu, mimo że wzrosło zarów-
no minimalne wynagrodzenie za pracę 
(z 2000 zł w 2017 r. do 2600 zł w 2020 r.), 
przeciętne wynagrodzenie w gospodarce 
(z 4272 zł w 2017 r. do 5167 zł 2020 r.) 
oraz np. wskaźnik ceny produkcji monta-
żowo-budowlanej (wzrost cen I kwartału 
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w stosunku do IV kwartału roku poprzed-
niego wyniósł w 2017 r. – 0,5%, w 2018 r. 
– 0,5%, w 2019 r. – 0,7%, w 2020 r. – 0,7%). 
Wnioski z konsultacji wykorzystano jedy-
nie do opracowania Programu wieloletnie-
go „Senior+” na lata 2021–2025, a nie Pro-
gramu, którego miała dotyczyć rewizja.

Nieprzeprowadzenie rewizji ograni-
czyło możliwość dostosowania Progra-
mu do zmieniających się uwarunkowań, 
m.in. koszty tworzenia placówek „Se-
nior+” były o 15% wyższe w stosunku 
do pierwotnie planowanych przez gminy. 
Wskazuje to na nierzetelny nadzór nad re-
alizacją Programu „Senior+”, sprawowany 
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecz-
nej. Badania ewaluacyjne przeprowadzone 
na zlecenie Ministra pokazały, że dalsze 
funkcjonowanie placówek utworzonych 
i wyposażonych w ramach Programu jest 
uzależnione od środków budżetowych. 
Ponad 60% badanych wówczas samo-
rządów zadeklarowało, że nie są przy-
gotowane do finansowania ze środków 
własnych działań dziennych domów „Se-
nior+” i klubów „Senior+” w dłuższym 
okresie. Zaledwie ok. ⅓ zadeklarowała, 
że będą one kontynuowane po upływie 
trzech lat po zakończeniu obowiązkowego 
okresu trwałości10. W ocenie NIK, przy 
obecnym poziomie kosztów związanych 
z utworzeniem i wyposażeniem placó-
wek „Senior+”, ich ponoszenie ma uza-
sadnienie tylko wtedy, gdy funkcjonowa-
nie będzie możliwe w okresie dłuższym 

10 Raport końcowy Badanie ewaluacyjne z realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020. 
Edycje 2016–2019. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2020.

11 Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym w ramach realizacji Programu „Senior+”, s. 47.
12 Tamże, s. 48-50.

niż wynikający z obowiązkowego okresu 
trwałości.

Koszty tworzenia 
i funkcjonowania miejsc
W module 1. dotyczącym tworzenia miejsc 
w placówce „Senior+” ostateczna wyso-
kość dotacji była uzależniona od jej rodzaju. 
W wypadku domu dziennego maksymalne 
dofinansowanie mogło wynieść 300 tys. zł, 
a klubu – 150 tys. zł. Postanowienia Progra-
mu nie określały minimalnej liczby miejsc 
w tych obiektach, co w konsekwencji spo-
wodowało, że dofinansowanie do jedne-
go nowo tworzonego wynosiło od 1334 zł 
do 20 tys. zł w domu dziennym i od 833 zł 
do 15 tys. zł w klubach11.

Koszty, jakie poniosły samorządy na utwo-
rzenie placówek „Senior+” były o 15% wyż-
sze w stosunku do planowanych. W dziewię-
ciu gminach poddanych kontroli planowany 
koszt wykazany w ofertach to 4319 tys. zł, 
w tym udział dotacji 2660 tys. zł (62%). 
Ostatecznie gminy wydały na ten cel łącznie 
4979 tys. zł, w tym z dotacji – 2557 tys. zł (sta-
nowiła ona 51% kosztów ogółem). Wśród JST 
poddanych kontroli koszty bieżącego funk-
cjonowania obiektów „Senior+” w latach 
2018–2020 wyniosły 8890 tys. zł, w tym 
pokryte z dotacji – 2626 tys. zł (29%)12.

Dodatkowe miejsca 
bez dofinansowania
Wysokość dofinansowania w ramach 
modułu 1. była uzależniona od rodzaju 
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tworzonej placówki. Jeżeli cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród senio-
rów, samorząd nie mógł skorzystać z dofi-
nansowania na utworzenie dodatkowych 
miejsc, ponieważ Program tego nie prze-
widywał. Gmina mogła skorzystać z tej 
pomocy tylko pod warunkiem, że tworzyła 
nową placówkę, odrębną od już istniejącej.

Analogiczna sytuacja miała miejsce 
w podmiotach już działających. Mimo 
że wysokość dofinansowania w ramach 
modułu 2. wynikała zarówno z typu pla-
cówki, jak i liczby miejsc, to samorząd 
mógł uzyskać dotacje wyłącznie na miejsca 
utworzone z udziałem środków Programu. 
W ocenie NIK takie działanie Ministra 
mogło zniechęcać jednostki samorządowe 
do tworzenia dodatkowych miejsc w ra-
mach już funkcjonujących podmiotów, 
a tym samym ograniczać ich dostępność 
dla seniorów.

Polityka senioralna  
na poziomie gminnym
Budując systemy wsparcia osób starszych 
w gminie, samorządy powinny przede 
wszystkim brać pod uwagę wnioski wy-
nikające z diagnozy lokalnej sytuacji, a na-
rzędziem kształtowania polityki w tym ob-
szarze uczynić strategie rozwiązywania 
problemów społecznych. Winny one za-
wierać przede wszystkim diagnozę sy-
tuacji społecznej oraz prognozę zmian, 
a ponadto określać cele strategiczne, kie-
runki działań, sposób realizacji strategii 
oraz jej ramy finansowe oraz wskaźniki 
realizacji zamierzeń13.

13 Art. 16b ust. 2 ustawy z 12.3.2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, ze zm.), dalej ustawa 
o pomocy społecznej.

Na podstawie wyników kontroli usta-
lono, że działania określone w strategiach 
miały charakter deklaratywny, nazbyt 
uogólniony. W dokumentach nie okre-
ślano ram finansowych, nie ustalano sys-
temu wskaźników umożliwiających ocenę 
postępów w realizacji długofalowych za-
łożeń. Mimo że ustawa o pomocy spo-
łecznej przewiduje zróżnicowane formy 
organizacyjne, alternatywne wobec domów 
pomocy społecznej (DPS), to w samorzą-
dach poddanych kontroli one nie funkcjo-
nowały, nie było np. mieszkań chronionych 
czy też rodzinnych domów pomocy.

Potrzeba utworzenia ośrodków wsparcia 
dla seniorów (w formie dziennych domów 
lub klubów samopomocy) została ujęta 
w dokumentach strategicznych siedmiu 
spośród dziewięciu gmin, przy czym tylko 
w jednej przewidziano możliwość apli-
kowania o środki z Programu „Senior+”. 
W pozostałych wskazywano ogólnie 
na możliwość pozyskania środków unij-
nych lub z budżetu państwa w ramach pro-
gramów rządowych. Ponadto w siedmiu 
na osiem gmin funkcjonowanie placówek 
„Senior+” przewidziano w strategiach roz-
wiązywania problemów społecznych. Nie-
mniej Program przyczynił się do powstania 
wielu ośrodków wsparcia dla seniorów, 
które w innych okolicznościach by nie po-
wstały, działałyby w ograniczonym zakresie 
lub ich utworzenie zostałoby odłożone.

Obok systemów wsparcia seniorów, 
gminy mogły na swoim terenie przyjąć 
lokalne programy skierowane do osób 
starszych. Spośród 17 JST, w których 
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kontrolami objęto urzędy gmin lub ośrodki 
pomocy społecznej, jedynie na terenie sied-
miu przyjęto lokalne programy, np. karty 
seniora uprawniające do zniżek w insty-
tucjach kultury.

Liczba osób starszych w gminach stale 
wzrastała, jednak samorządy nie rozwija-
ły innych form pomocy przewidzianych 
w art. 52–53 ustawy o pomocy społecznej, 
choć były one tańsze niż pobyt w domach 
pomocy społecznej. W mniejszych gmi-
nach pomoc środowiskowa ograniczała się 
głównie do świadczenia usług opiekuń-
czych – liczba osób z nich korzystająca 
wzrosła z 679 w 2017 r. do 835 w 2020 r. 
Należy jednak zaznaczyć, że koszty budo-
wy całego systemu wsparcia, jego utrzy-
mania i dostosowania do obowiązujących 
standardów byłyby na tyle wysokie, 
że gminy nie były skłonne lub nie mogłyby 
ich ponosić wyłącznie z własnych środków. 
W samorządach objętych kontrolą liczba 
pensjonariuszy DPS w latach 2017–2020 
nieznacznie wzrosła (z 293 do 310 osób). 
Wynikało to m.in. z utworzenia placó-
wek wsparcia dziennego „Senior+”. Liczba 
osób ubiegających się o miejsce wzrosła 
z 186 w 2017 r. do 556 w 2020 r., a licz-
ba osób korzystających z 223 do 59014.

Funkcjonowanie 
placówek „Senior+”
Placówki „Senior+” zapewniały istotne roz-
szerzenie oferty kierowanej do seniorów 
z terenu danej gminy. We wszystkich ośmiu 
dziennych domach „Senior+” proponowano 

14 Informacja o wynikach kontroli: Zapewnienie dziennej opieki…, op.cit., s. 32-33.
15 Art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
16 Por. uzasadnienie wyroku WSA w Olsztynie z 10.7.2018, sygn. akt II SA/Ol 398/18 (LEX nr 2523526); uza-

sadnienie wyroku WSA w Opolu z 27.9.2018 II SA/Op 258/18 (LEX nr 2562242).

usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-
-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktyw-
ności ruchowej lub kinezyterapii, aktywi-
zujące społecznie (m.in. przez wolontariat 
międzypokoleniowy) i terapii zajęciowej. 
Zmiany w formie realizowanych usług na-
stąpiły w 2020 r. – z uwagi na epidemię 
COVID-19 wielu zajęć, szczególnie kul-
turalno-oświatowych czy aktywizujących 
społecznie nie udało się przeprowadzić. 
Mimo zawieszenia zajęć czy istotnego ogra-
niczenia działalności, placówki „Senior+” 
zapewniały alternatywne formy wsparcia, 
kontaktując się telefonicznie z podopiecz-
nymi, dostarczając im zadania do samo-
dzielnego wykonania oraz posiłki.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w ośrodkach wparcia ustala 
rada gminy w drodze uchwały15. W trzech 
samorządach wskazano w nich, że korzysta-
nie z placówek „Senior+” jest nieodpłatne, 
mimo że na podstawie art. 97 ust. 5 usta-
wy o pomocy społecznej organ stanowiący 
nie posiadał kompetencji do uchwalenia 
jakichkolwiek zwolnień od opłat za pobyt 
w tego typu ośrodku. Uchwalając akt prawa 
miejscowego organ stanowiący ma obo-
wiązek uwzględnić wytyczne wskazane 
w upoważnieniu ustawowym. Uprawnienia 
rady powiatu lub rady gminy w tym zakre-
sie powinny być interpretowane literalnie 
– nie można dokonywać tu wykładni roz-
szerzającej przepisów i wprowadzać kom-
petencji na zasadzie analogii16.

Epidemia COVID-19 miała znaczący 
wpływ nie tylko na działalność placówek 
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„Senior+”, ale i realizację wydatków w ra-
mach Programu. Z powodu zawieszenia 
działalności dziennych domów i klubów 
„Senior+” część zaplanowanych zajęć takich 
jak wyjazdy do kina czy teatru, wycieczki, 
w ogóle się nie odbyła. Mimo to seniorzy nie 
pozostali bez wsparcia. Samorządy wprowa-
dziły bowiem alternatywne formy pomocy.

Zgodnie z postanowieniami Programu 
dofinansowanie w ramach modułu 2. 
przysługiwało na bieżące funkcjonowanie 
placówek „Senior+”. Okres zawieszenia 
czy znacznego ograniczenia działalności 
dziennych domów i klubów związany z epi-
demią COVID-19 mógłby spowodować 
konieczność zwrotu przez samorządy cało-
ści lub części dotacji. Aby temu zapobiec, 
a jednocześnie umożliwić JST pokrywa-
nie kosztów bieżącej działalność placówek 
w tym trudnym okresie, Minister zapewnił 
samorządom ich finansowanie z dotacji17. 
W wydanym komunikacie wskazał rów-
nież, że okres zamknięcia lub zawieszenia 
działalności tych podmiotów”, wywołany 
skutkami epidemii, wliczał się do okresu 
utrzymania trwałości realizacji zadania 
w ramach Programu „Senior+”.

Kontrole służb wojewody
Nadzór nad działalnością samorządów 
związaną z realizacją Programu należał 
do wojewody. W latach 2018–2020 pracow-
nicy trzech urzędów wojewódzkich prze-
prowadzili łącznie 52 kontrole, przy czym 
aż 43 z nich zostało zrealizowanych przez 

17 Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 5.6.2020 w sprawie zmian w warunkach realizacji Pro-
gramu „Senior+” na lata 2015–2020 – edycja 2020, określonych w ogłoszeniu konkursowym <http://senior.
gov.pl/program_senior_plus/pokaz/493>.

18 Informacja o wynikach kontroli: Zapewnienie dziennej opieki…, op.cit., s. 52-53

inspektorów Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego (82,7% wszystkich). Prowa-
dzili je pracownicy wydziału merytorycz-
nego, odpowiedzialnego za realizację Pro-
gramu, wspólnie z pracownikami wydziału 
do spraw kontroli. W wypadku pozostałych 
dwóch urzędów wojewódzkich kontrole 
były realizowane w niewielkim zakresie 
lub wcale. Przykładowo w Podkarpackim 
Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w la-
tach 2018–2020 nie przeprowadzano kon-
troli realizacji umów zawartych w ramach 
Programu „Senior+”, tłumacząc to głównie 
brakami kadrowymi18.

Kontrole w samorządach terytorialnych 
były prowadzone pod kątem prawidło-
wości wykorzystania dotacji udzielonej 
na utworzenie i wyposażenie placówek 
„Senior+” oraz dofinansowania na bie-
żące ich funkcjonowanie. Nieprawidło-
wości stwierdzono w 52% przypadkach 
(w 27 jednostkach poddanych kontroli) 
i najczęściej dotyczyły realizacji zadań nie-
zgodnie z zawartą umową, niespełnienia 
minimalnych standardów placówek okre-
ślonych w Programie czy braków w doku-
mentacji korzystających z placówek.

Wnioski z kontroli NIK
Mając na uwadze, że Program „Senior+” 
jest kontynuowany w latach 2021–2025, 
NIK przedstawiła Ministrowi dwa wnio-
ski. Rekomendowała, aby w wypadku 
niepełnego rozdysponowania środków fi-
nansowych przeznaczonych na realizację 
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Programu w danym roku, dofinanso-
waniem obejmowano także dodatkowe 
miejsca w funkcjonującej już placówce 
„Senior+”, utworzone przez JST wyłącz-
nie ze środków własnych. Pozwoliłoby 
to efektywniej wykorzystywać pienią-
dze budżetu państwa, a także stanowi-
łoby istotne wsparcie dla samorządów. 
Ponadto, w związku z dużymi rozbież-
nościami w zakresie dofinansowania 
jakie było przyznawane na jedno miej-
sce w danej placówce, złożono wniosek 
do Ministra o ujednolicenie wysokości 
dofinansowania w ramach Programu „Se-
nior+” na lata 2021–2025 na tworzenie 
tych ośrodków, które byłoby uzależnione 
od liczby miejsc.

Do wojewodów skierowano cztery wnio-
ski dotyczące m.in. rzetelnej weryfikacji 
przedstawianych przez JST sprawozdań 
MRPiPS-03 na temat wykazywanych 
dziennych domów pomocy oraz klubów 
samopomocy, a także przyjętych procedur 
wzywania oferentów do korekty błędów, 
zgodnie z przyjętym trybem. W związku 
ze stwierdzonymi w toku badania sytuacja-
mi, kiedy służby wojewody nie prowadziły 
kontroli w samorządach w związku z udzie-
lonymi dofinansowaniami, rekomendowa-
no podejmowanie ich w ramach nadzoru 
pełnionego przez wojewodę nad prawidło-
wą realizacją umowy. Ponadto wskazano 
na konieczność rozliczania przedsięwzięć 
dofinansowanych ze środków budżetu pań-
stwa19 w związku z licznymi stwierdzo-
nymi w toku kontroli przypadkami nie-
złożenia rozliczeń przez samorządy oraz 

19 Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2.12.2010 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. nr 238 poz. 1579).

brakiem stosownych wezwań przez służby 
wojewody.

Do jednostek samorządowych skierowano 
pięć wniosków pokontrolnych dotyczących 
zarówno opracowania dokumentów strate-
gicznych, jak i funkcjonowania placówek 
wsparcia dziennego seniorów. NIK wska-
zała na konieczność uwzględniania przez 
gminy w strategiach rozwiązywania pro-
blemów społecznych możliwości tworzenia 
także innych form wsparcia, które mogłyby 
być alternatywą dla domów pomocy spo-
łecznej, takich jak np. rodzinne domy po-
mocy. Wskazano również na konieczność 
precyzyjnego określania w nich elementów 
wskazanych w art. 16b ust.2 pkt 3 lit. c i d 
ustawy o pomocy społecznej, w szczególno-
ści ram finansowych projektowanych działań 
oraz wskaźników ich realizacji.

Pozostałe wnioski dotyczyły:
 • prawidłowego wypełniania sprawozdań 

MRPiPS-03, polegającego na wykazaniu 
w nich placówek „Senior+”;

 • właściwego doboru kadry kierującej 
dziennymi domami i klubami „Senior+”, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 
122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

 • sporządzania rozliczeń inwestycji dofi-
nansowanych ze środków budżetu państwa 
i przekazywania ich wojewodzie.

ANNA RŻYSKO
główny specjalista kontroli państwowej,
Departament Pracy,  
Spraw Społecznych i Rodziny NIK
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Słowa kluczowe: seniorzy, Program „Senior+”, aktywność społeczna seniorów, dzienne domy 
pomocy, kluby samopomocy

ABSTRACT
“Senior+” Programme – a Way to Activate Seniors – Attractive and Underfinanced 
Poles are an ageing society. That is why it is important to create such a support system 
that will provide seniors with social activity, and – consequently – seniors’ efficiency. 
The government programme “Senior+” was aimed to do so, and it was supposed to be 
implemented by local self-government units through day centres and clubs. Actually, 
the programme lowered the costs of establishing support centres for the eldest, si-
multaneously contributing to seniors’ increased social life activity. “Senior+” Day 
Centres and “Senior+” Clubs enriched the offer of social assistance addressed to the 
oldest persons. An unquestionable asset of the “Senior+” offer was a safe and senior-
-friendly environment it provided. In the years 2018–2020, the number of persons 
who used this offer doubled, which is an evidence that they were indeed attractive, 
and this dynamics significantly exceeded that observed as for other forms of support. 
However, due to the high costs of establishment of such centres, due to relative low 
co-financing level, and due to the necessity to provide own financing, only one in three 
municipalities used the advantages of the “Senior+” Programme. 

Anna Rżysko, Senior Public Audit Expert, Department of Labour, Social Affairs 
& Family of NIK

Key words: seniors, “Senior+” Programme, social activity of seniors, day social care centres, 
self-assistance clubs 
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Finansowanie 
zadań oświatowych

Najwyższa Izba Kontroli spraw-
dziła, czy i w jakim stopniu środki 
na zadania oświatowe dostępne 
jednostkom samorządu teryto-
rialnego (JST), w szczególno-
ści te z budżetu państwa, za-
pewniają finansowanie potrzeb. 
Badaniem objęto 59 jednostek 
z ośmiu województw: 32 gminy, 
16 powiatów oraz 11 jednostek 
powołanych do wspólnej obsługi 
administracyjno-finansowej jed-
nostek oświatowych. Kontrola 
dotyczyła okresu od 1 stycznia 
2017 r. do 29 grudnia 2021 r.

Program dla górnictwa

Celem badania było sprawdze-
nie, czy skutecznie i terminowo 
wdrożono działania określo-
ne w „Programie dla sektora 
górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce”, przyjętym uchwa-
łą Rady Ministrów w styczniu 
2018 r. Program miał ułatwić re-
strukturyzację, aby górnictwo 
mogło dobrze funkcjonować 
w warunkach gospodarki ryn-
kowej. Kontrolą objęto Minister-
stwo Aktywów Państwowych, 
Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska, Agencję Rozwoju Prze-
mysłu SA – Oddział w Katowi-
cach, Spółkę Restrukturyzacji 
Kopalń SA, Lubelski Węgiel 

„Bogdanka” SA, Jastrzębską 
Spółkę Węglową SA, Węglo-
koks Kraj sp. z o.o., Polską Gru-
pę Górniczą SA, Tauron Wy-
dobycie SA. Badanie dotyczy-
ło lat 2018–2021 (III kwartały), 
z uwzględnieniem dowodów 
sprzed i po tym okresie, o ile 
miały wpływ na ocenę kontro-
lowanej działalności. 

Stocznia remontowa 
Gryfia

NIK zbadała, czy Morska Stocz-
nia Remontowa Gryfia SA wła-
ściwie wykonała zadania zmie-
rzające do restrukturyzacji 
spółki, a Fundusz Rozwoju Spół-
ek SA angażował się w działania 
naprawcze i sprawował rzetelny 
nadzór właścicielski nad stocz-
nią jako spółką zależną. Skon-
trolowano MSR Gryfię SA oraz 
Fundusz Rozwoju Spółek SA. 
Badanie dotyczyło okresu od 1 
stycznia 2017 r. do dnia zakoń-
czenia kontroli, z uwzględnie-
niem faktów i dowodów wykra-
czających poza ten okres, ma-
jących znaczenie dla badanej 
działalności.

Polska Agencja 
Żeglugi Powietrznej

Przedmiotem analizy była 
działalność Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej (PAŻP). 

Sprawdzono, czy była prawi-
dłowa i zapewniła niezakłóconą 
kontrolę oraz bezpieczeństwo 
polskiej przestrzeni powietrz-
nej. Oceniono również rzetel-
ność nadzoru nad PAŻP. Skon-
trolowano PAŻP, Ministerstwo 
Infrastruktury oraz Urząd Lot-
nictwa Cywilnego. Badanie ob-
jęło okres od 1 stycznia 2018 r. 
do 29 grudnia 2021 r.

Świętokrzyski 
Park Narodowy

Analizie poddano funkcjono-
wanie i gospodarkę majątkową 
Świętokrzyskiego Parku Naro-
dowego (ŚPN). Oceniono także 
prawidłowość przebiegu proce-
su legislacyjnego dotyczącego 
zmiany granic ŚPN. Kontrolą ob-
jęto Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska oraz ŚPN z siedzibą 
w Bodzentynie. Dotyczyła ona 
lat 2017–2021 (do 3 grudnia).

Realizacja zadań 
przez NCBiR

Izba sprawdziła, czy utworzenie 
w latach 2018–2021 przez Na-
rodowe Centrum Badań i Roz-
woju (NCBiR) spółek zależnych 
(NCBR+ sp. z o.o., NCBR In-
vestment Fund ASI SA) było 
dopuszczalne i zgodne z prze-
pisami oraz czy przyczyniło się 
do efektywniejszej realizacji 
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zadań Centrum. Kontrolą obję-
to – oprócz NCBiR – obie spółki.

Remont i budowa 
dworców kolejowych

Program Inwestycji Dworco-
wych (PID) na lata 2016–2023 
jest jednym z projektów przewi-
dzianych do realizacji w ramach 
Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 r.), 
w ramach którego zaplanowa-
no blisko 200 inwestycji na łącz-
ną kwotę ok. 1,5 mld zł. NIK po-
stanowiła ocenić stan realizacji 
tych przedsięwzięć. Skontrolo-
wano Ministerstwo Infrastruk-
tury PKP SA – Centrala, PKP 
SA – Zespoły Realizacji Inwe-
stycji w Gdańsku, Krakowie, 
Warszawie i we Wrocławiu. Ba-
danie dotyczyło lat 2016–2021 
(I półrocze).

Wsparcie 
dla opiekunów 

NIK zbadała, czy zorganizo-
wana przez państwo pomoc 
dla opiekunów osób niesamo-
dzielnych, mająca umożliwić 
im wytchnienie od obowiązków, 
przyniosła zamierzone efekty. 
Sprawdzono także prawidło-
wość rozdysponowania i roz-
liczenia środków przeznaczo-
nych na ten cel. Kontrolę, która 

dotyczyła okresu od 1 stycznia 
2019 r. do 15 lutego 2022 r., 
przeprowadzono w Minister-
stwie Rodziny i Polityki Spo-
łecznej, dziewięciu urzędach 
wojewódzkich oraz 26 gminach 
i powiatach realizujących ten 
program.

Opłaty drogowe

Sprawdzono, czy działania orga-
nów administracji rządowej do-
prowadziły do wybrania optymal-
nego, nowego krajowego sys-
temu poboru opłat drogowych 
oraz terminowego i rzetelnego 
jego wdrożenia. Kontrolę prze-
prowadzono w Ministerstwie In-
frastruktury, Ministerstwie Fi-
nansów oraz w Głównym Inspek-
toracie Transportu Drogowego. 
Dotyczyła okresu od 31 paź-
dziernika 2018 r. do 2 sierpnia 
2021 r., z możliwością wykorzy-
stania dowodów sporządzonych 
przed lub po nim, związanych 
z wyborem koncepcji, wprowa-
dzeniem i funkcjonowaniem sys-
temu poboru opłat drogowych.

Dochody własne gmin

Dochody własne stanowią nie-
zbędną podstawę działalności 
finansowej gmin. Na ich wyso-
kość mają wpływ organy samo-
rządu, ustanawiając m.in. odpo-
wiednie stawki podatkowe oraz 

przyznając ulgi czy zwolnienia 
z opłat lokalnych. NIK postano-
wiła ocenić skuteczność i prawi-
dłowość działań organów wyko-
nawczych gmin w pozyskiwaniu 
dochodów własnych. Kontrolą 
objęto 10 urzędów miejskich 
z województwa warmińsko-ma-
zurskiego. Badanie objęło lata 
2017–2020, z uwzględnieniem 
dowodów dotyczących zdarzeń 
wcześniejszych i późniejszych, 
jeżeli miały wpływ na kontrolo-
waną działalność.

Gospodarowanie 
zasobami wodnymi

Głównym celem badania by-
ło ustalenie, czy w gminach 
wiejskich efektywnie gospo-
darowano zasobami wodny-
mi. Czynności kontrolne prze-
prowadzono w 20 jednostkach 
– do próby wybrano przedsię-
biorstwa wodociągowe z pięciu 
województw: lubuskiego, opol-
skiego, kujawsko-pomorskiego, 
pomorskiego oraz mazowiec-
kiego. Województwa dobra-
no biorąc pod uwagę zużycie 
wody na jednego mieszkańca 
w gospodarstwach domowych 
na wsi oraz liczbę ludności ko-
rzystającą z sieci wodocią-
gowej. Badanie dotyczyło lat 
2019–2021 (do czasu zakoń-
czenia kontroli).
 (red.)
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Dynamiczne zwyżki cen materiałów budowlanych i zakłócenia w łań-
cuchach dostaw – będące w znacznej mierze pochodną zdarzeń mają-
cych charakter sił wyższych – sprawiają, że realizacja umów pozbawio-
nych skutecznych klauzul waloryzacyjnych bywa nieopłacalna. Mając 
na  uwadze skalę tego  problemu oraz  negatywny wpływ na  rozwój 
gospodarki, artykuł przybliża stosowanie art. 439 ustawy – Prawo za-
mówień publicznych1. Omówiono związane z tym nieprawidłowości, 
przeanalizowano orzecznictwo sądów powszechnych i  Krajowej Izby 
Odwoławczej, opinie Urzędu Zamówień Publicznych oraz rekomenda-
cje Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące pozasą-
dowej waloryzacji wynagrodzenia wykonawców działających w sekto-
rze publicznym.

1 Ustawa z 16.8.2022 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, t.j.), dalej także Pzp.

Pozasądowa waloryzacja 
wynagrodzenia wykonawcy

Zamówienia publiczne na stalochłonne roboty budowlane

Państwo 
i społeczeństwo
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Zmiany cen wyrobów
Przed przystąpieniem do analizy imple-
mentacji art. 439 Pzp w umowach o roboty 
budowlane warto zarysować tło otocze-
nia makroekonomicznego, w jakim dzia-
łali krajowi wykonawcy od I kwartału 
2020 r. do III kwartału 2022 r. W okre-
sie styczeń-luty 2020 r. sytuacja gospo-
darcza w Polsce była relatywnie stabilna, 
mimo stanu epidemicznego w Chinach 
i w USA, które są największymi ekspor-
terami. Zmieniło się to diametralnie po: 
zdiagnozowaniu w Polsce przypadków za-
każeń wirusem Sars-Cov-2 i wprowadze-
niu 10.3.2020 r. ogólnokrajowych restrykcji 
przeciwepidemicznych, które w kolejnych 
miesiącach były luzowane bądź zaostrzane; 
kumulacji niekorzystnych zjawisk pogo-
dowych; zawirowaniach i napięciach po-
litycznych oraz wypadkach transporto-
wych, w następstwie których zostały za-
blokowane strategiczne szlaki handlowe2. 
Skutkiem tych zdarzeń było zwyżkowanie 
od IV kwartału 2020 r. cen materiałów bu-
dowlanych (zwłaszcza wyrobów stalowych, 
asfaltów i kabli, patrz rys. 1, s. 100) oraz 
eksploatacji sprzętu i środków transportu 
technologicznego (z uwagi na wywindowa-
nie cen oleju napędowego), jak też wystę-
powanie zakłóceń w łańcuchach dostaw 

2 Do najbardziej spektakularnych należy blokada Kanału Panamskiego oraz Kanału Sueskiego przez konte-
nerowiec Ever Given w marcu 2021 r.

3 Według Polskiej Unii Dystrybutorów Stali (PUDS), w 2021 r. konsumpcja jawna stali w Polsce wyniosła 
15,3 mln ton, co oznacza wzrost o 18,2% w stosunku do 2020 r.

4 M.in. wąskich gardeł w łańcuchach dostaw surowców bazowych, wprowadzania przestojów produkcji w go-
dzinach poboru najdroższej energii, restrykcji sanitarnych w hutach.

5 Chodzi np. o wzrost kosztów wsadu do pieców, wywindowanie cen energii ze źródeł konwencjonalnych, 
wzrost kosztów osobowych.

(zwłaszcza transportu towarów na szlaku 
morskim Chiny – Europa).

Wszystkie sektory budownictwa odczu-
ły bezprecedensowe tempo wzrostu cen 
wyrobów stalowych, który był pochodną 
koincydencji wielu niekorzystnych zdarzeń 
o globalnym zasięgu:

 • zwiększenia popytu na stal i metale 
wskutek realizacji rządowych progra-
mów pomocowych obejmujących różne 
gałęzie gospodarek, po zakończeniu lock-
downu światowej gospodarki na począt-
ku 2020 r.3;

 • zmniejszenia podaży4;
 • wzrostu kosztów produkcji gotowych 

materiałów oraz surowców bazowych5;
 • deprecjacji złotego względem walut 

dominujących w zagranicznej wymianie 
handlowej;

 • wprowadzenia ceł przewozowych i środ-
ków protekcjonistycznych w odniesieniu do 
importu z krajów spoza Unii Europejskiej;

 • wysokomarżowej polityki dystrybuto-
rów stali;

 • spekulacji cenowych.
Na początku 2022 r. wydawało się, 

że skutki zdarzeń z lat 2020–2021 już 
się zmaterializowały – ceny materia-
łów budowlanych ustabilizowały się, 
choć na wysokim poziomie – jednak 
wybuch wojny w Ukrainie w połącze-
niu z restrykcyjną polityką Chin „zero 
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COVID-19” w I półroczu 2022 r., do-
prowadziły do kolejnych perturbacji 
na rynku wyrobów stalowych. Ograni-
czenie zdolności produkcyjnych ukraiń-
skich hut, sankcje zakazujące importu 
półwyrobów do walcowania oraz rudy 
żelaza i złomu z Białorusi (od 3.3.2022 r.) 
i Rosji (od 1.1.2022 r.6) do krajów Unii 
Europejskiej, obawa przed potencjalny-
mi problemami z płatnościami za kęsy 
i kęsiki rosyjskiego i białoruskiego pocho-
dzenia (nieobjęte unijnymi sankcjami) 
oraz konieczność poszukiwania alterna-
tywnych źródeł dostaw (np. z Brazylii, 
Australii, Chin i Indii), to tylko niektóre 
z czynników wpływających na zwyżki 

6 Rozporządzenie Rady (UE) nr 428/2022 z 15.3.2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 
Zakaz nie dotyczy umów zawartych przed 16.3.2022 lub umów dodatkowych niezbędnych do ich wykonania.

7 Według danych PUDS, w marcu 2022 r. średnie krajowe ceny blach konstrukcyjnych (grubych) S235JR 
były wyższe o 84,68% niż w lutym 2022 r. kształtowników giętych na zimno S235JRH o 67,45%, prętów  
żebrowanych ø12 mm, BST 500 o 46,15%, a blach zimnowalcowanych DC01 o 42,25% (rys. 2, s. 101).

cen wyrobów stalowych w tempie nie-
spotykanym dotąd w historii7.

Dopiero w kwietniu 2022 r. ceny wyro-
bów stalowych zaczęły spadać, co było wy-
nikiem spadku cen wsadu do wielkich 
pieców, zwiększenia zdolności produk-
cyjnych ukraińskich hut oraz zapowiedzi 
zawieszenia na okres roku ceł importo-
wych na wszystkie towary eksportowane 
przez Ukrainę do krajów Unii Europej-
skiej. W maju 2022 r. tymczasowa libe-
ralizacja handlu z Ukrainą stała się fak-
tem, ceny wyrobów stalowych i metali 
pozostały w trendzie spadkowym, jed-
nakże do III kw. 2022 r. były na poziomie 
wyższym niż przed wybuchem pandemii 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 1. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej materiałów budowlanych według GUS  
(styczeń 2020 r. = 100)
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COVID-19, z uwagi na: spadek podaży8; 
wysokie koszty produkcji wskutek wy-
sokich cen surowców bazowych, rekor-
dowych cen energii, będących pochodną 
bezprecedensowych zwyżek cen węglowo-
dorów9 (przede wszystkim gazu10 i węgla); 
wysokomarżową politykę dystrybutorów 
energii oraz presję płacową dynamizowaną 

8 Według PUDS, w czerwcu 2022 r. produkcja stali w Unii Europejskiej spadła o 12,2% w relacji rok do roku. 
<https://puds.pl/stal-tygodnik> (dostęp 29.9.2022).

9 M.in. efekt szybkiej reorientacji kierunków importu i niepokój w zakresie wystarczalności zgromadzonych 
zasobów gazu i węgla.

10 Według Polskiego Instytutu Credit Management w sierpniu 2022 r. koszt 1 MWh gazu ziemnego wynosił 
około 314 euro, czyli ponad 15 razy więcej niż w styczniu 2021 r., kiedy koszt 1 MWh wynosił 20 euro.

11 W lipcu 2022 r. wskaźnik CPI wyniósł 15,6% w relacji rok do roku.
12 W lipcu 2022 r. 4,9%, czyli najniższa od 32 lat.
13 M.in. w wyniku wysokich kosztów transportu morskiego, cen energii, ropy naftowej, gazu ziemnego, biodo-

datków oraz deprecjacji złotego względem dolara amerykańskiego.

długotrwałą inflację11 i rekordowo niską 
stopę bezrobocia12, bezprecedensowe ceny 
paliwa13; zatory w transporcie towarów; 
deprecjację złotego względem dolara ame-
rykańskiego i euro oraz ogólną destabiliza-
cję sytuacji gospodarczej na świecie i wy-
nikające z tego spekulacje (m.in. związane 
z reglamentacją gazu i węgla w przemyśle).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUDS, GUS i Sekocenbud (ZWW).
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Rysunek 2. Dynamika cen wybranych wyrobów stalowych według PUDS, GUS  
oraz Sekocenbud (w %, styczeń 2020 r. = 100)
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Skala i zasięg problemu
Według GUS w maju 2022 r. ceny pro-
dukcji sprzedanej żeliwa, stali i żela-
zostopów były wyższe o 112,08% niż 
w styczniu 2020 r. Z danych PUDS, re-
prezentującej branżę dystrybucji i prze-
twórstwa, wynika, że w maju 2022 r. śred-
nie ceny wyrobów stalowych były wyż-
sze o 151,31%14–252,75%15 niż w styczniu 
2020 r. Natomiast z analizy wskaźników 
publikowanych przez Ośrodek Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budow-
nictwa Promocja sp. z o.o. (OWEOB) 
w kwartalniku „Zagregowane wskaźniki 
waloryzacyjno-prognostyczne ZWW” wy-
nika, że w II kwartale 2022 r. ceny (grupy) 
wyrobów hutnictwa żelaza były o 151,83% 
wyższe niż w I kwartale 2020 r. (rys. 2, 
s. 101). Nawarstwiające się negatywne 
skutki sił wyższych w latach 2020–2022, 
których wynikiem był bezprecedensowy 
wzrost cen stali, wpływają na ogólny klimat 
koniunktury w budownictwie16, wypraco-
wane marże wykonawców i podwykonaw-
ców robót budowlanych. Wysoce prawdo-
podobnym scenariuszem jest, że do czasu 
zwiększenia suwerenności energetycznej 
kraju i obniżenia cen energii elektrycznej 
nie doświadczymy drastycznego spadku 
cen materiałów budowlanych i wykonawcy 
wciąż będą działać w niepewnym otoczeniu 
gospodarczym, co przełoży się na ceny ofert 

14 Dotyczy cen blachy zimnowalcowanej DC01.
15 Dotyczy cen blachy konstrukcyjnej (grubej) S235JR.
16 Np. w sierpniu 2022 r. aż 75,3% przedsiębiorców działających w sektorze budownictwa i uczestniczących 

w badaniach ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie przeprowadzanych przez GUS wykazało koszty 
materiałów jako barierę działalności.

17 Wyrok KIO z 21.2.2022, KIO 235/22.
18 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.4.2018, XXV C 1697/12, LEX nr 2514816.
19 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 20.10.2017, I ACa 435/17, LEX nr 2418142.

i spadek produkcji budowlano-montażo-
wej, zwłaszcza w segmencie prywatnym.

Granica pomiędzy ryzykiem 
zwykłym i nadzwyczajnym
Wykonawca jako profesjonalista, na podsta-
wie własnego rozeznania, wiedzy, analizy 
trendów co do kierunków wzrostu cen i sta-
wek czynników produkcji budowlanej czy 
też ich stabilizacji, powinien oszacować cał-
kowity koszt realizacji przedmiotu umowy 
i złożyć ofertę odzwierciedlającą uwa-
runkowania rynkowe17. W orzecznictwie 
podnosi się, że: „W gospodarce rynkowej 
zmienność cen produktów i usług jest na-
turalna, z tym że chodzi tutaj o zmien-
ność możliwą do przewidzenia w ramach 
standardowych instrumentów posiada-
nych przez dany podmiot”18. Zwraca się też 
uwagę, że: „(…) strony zawierające umowę 
muszą ponieść «zwykłe ryzyko kontrakto-
we», jakie wiąże się ze stałymi, normalny-
mi zmianami zachodzącymi w stosunkach 
społeczno-gospodarczych”19.

W celu dochowania należytej staran-
ności, przed dokonaniem kalkulacji ceny 
oferty, wykonawca powinien adekwatnie 
do sytuacji przeanalizować, m.in.:

 • informację na temat skali planowanych 
i realizowanych zamówień determinu-
jących popyt na czynniki produkcji bu-
dowlanej;
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 • prognozy prospektywne zmiany cen 
i stawek czynników produkcji budowla-
nej, ceny robót budowlanych oraz obiek-
tów budowlanych (np. prognozy zawarte 
w kwartalniku „Zagregowane wskaźniki 
waloryzacyjno-prognostyczne” (ZWW), 
opracowywanym przez OWEOB na pod-
stawie wieloletnich danych publikowa-
nych w cyklicznych wydawnictwach Se-
kocenbud, przy użyciu metod statystycz-
no-ekonometrycznych, weryfikowanych 
i dopasowywanych do danych empirycz-
nych w każdym kwartale z wykorzysta-
niem wiedzy i doświadczenia ekspertów);

 • projekcję wskaźników makroekono-
micznych opracowywanych przez insty-
tucje finansowe i ośrodki analityczno-ba-
dawcze, np. przez Narodowy Bank Pol-
ski (NBP), Polski Instytut Ekonomiczny 
(PIE), Instytut Prognoz i Analiz Gospo-
darczych (IPAG) oraz banki. Biorąc pod 
uwagę, że w dobie kumulacji skutków sił 
wyższych prognozy te stają się być roz-
bieżne i obarczone bezprecedensowym 
wzrostem niepewności, ryzyko poniesie-
nia skutków nadzwyczajnych zmian cen 
i stawek czynników produkcji budowlanej, 
w tym materiałów budowlanych, powinno 
być minimalizowane dzięki zastosowaniu 
efektywnych klauzul waloryzacyjnych, 
o których mowa w art. 439 Pzp lub innych 
rozwiązaniach prawnych, w zależności 

20 <https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/52151/KLAUZULA-WALORYZACYJNA-W 
-USTAWIE-PRAWO-ZAMoWIEn-PUBLICZNYCH.pdf> (dostęp 29.9.2022).

21 Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się zarówno ich wzrost, jak i obniżenie względem ceny 
lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

22 Choć zgodnie z art. 439 ust. 1 p.z.p. określenie początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia po-
zostawiono swobodzie zamawiającego, to w art. 439 ust. 3 p.z.p. ustawodawca wyznaczył granicę tej swo-
body, mając na względzie czas trwania postępowania. W sytuacji gdy od upływu terminu składania ofert 
minie ponad 180 dni, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, 
chyba że zamawiający określił termin wcześniejszy.

od straty poniesionej przez wykonawcę. 
Jak zauważył Urząd Zamówień Publicz-
nych (UZP):„Zamówieniowe klauzule wa-
loryzacyjne zyskują na znaczeniu zwłaszcza 
w aktualnej sytuacji gospodarczej, w której 
obserwujemy m.in. znaczny wzrost cen 
materiałów i robót budowlanych, braki 
kadrowe i sprzętowe, wstrzymanie do-
staw produktów, komponentów produk-
tu lub materiałów, trudności w dostępie 
do sprzętu czy też w realizacji usług trans-
portowych”20.

Umowna klauzula waloryzacyjna
Norma prawna wyrażona w art. 439 Pzp 
nakazuje zamawiającym przewidywać 
w umowach zawieranych na okres dłuż-
szy niż 12 miesięcy zmniejszenie lub 
zwiększenie wynagrodzenia wykonaw-
cy (i podwykonawcy) w wypadku zmiany 
cen i kosztów składowych wynagrodzenia 
za wykonanie zamówienia21. Prawodawca 
wymaga, aby postanowienia tych umów 
zawierały co najmniej:

 • poziom zmiany ceny materiałów lub kosz-
tów związanych z realizacją zamówienia, 
uprawniający strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia oraz początkowy 
termin ustalenia zmiany wynagrodzenia22;

 • sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:
– z użyciem odesłania do wskaźnika 
zmiany ceny materiałów lub kosztów, 
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w szczególności wskaźnika ogłaszanego 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS) lub
– przez wskazanie innej podstawy, 
w szczególności wykazu rodzajów mate-
riałów lub kosztów, w wypadku których 
zmiana ceny uprawnia strony umowy 
do żądania zmiany wynagrodzenia;

 • sposób określenia wpływu zmiany ceny 
materiałów lub kosztów na koszt wykona-
nia zamówienia oraz określenie okresów, 
w których może następować zmiana wy-
nagrodzenia wykonawcy;

 • maksymalną wartość zmiany wyna-
grodzenia, jaką dopuszcza zamawiający 
w efekcie zastosowania postanowień o za-
sadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia;

 • zobowiązanie wykonawcy, którego 
wynagrodzenie zostało zmienione zgod-
nie z powyższymi zasadami, do dokona-
nia zmiany wynagrodzenia przysługu-
jącego podwykonawcy robót budowla-
nych lub usługi, z którym zawarł umowę 
na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w zakre-
sie odpowiadającym zmianom cen mate-
riałów lub kosztów dotyczących zobowią-
zania podwykonawcy.

Z uwagi na zróżnicowanie zamówień 
publicznych na roboty budowlane, prze-
pis art. 439 PZP nie jest nadmiernie ka-
zuistyczny. Zamawiający mają swobodę, 
z poszanowaniem ustawowych zasad okre-
ślających relacje między stronami umowy, 
w ukształtowaniu klauzuli waloryzacyjnej 

23 L. Więcław-Bator, R. Sekunda: Koszty robót budowlanych, Warszawa 2022; L. Więcław-Bator, M. Kajrukszto: 
Waloryzacja wynagrodzenia, „Przetargi Publiczne” nr 12/2021, s. 42-46; Raport o kosztach w budownic-
twie 2016–2021, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 w okresie 2020–2021, CAS, 
Warszawa 2021, s. 23-26.

uwzględniającej specyfikę danego zamó-
wienia. W tabeli 1 (s. 105) przedstawiono 
przykładowe ramy mechanizmu walory-
zacji wynagrodzenia wykonawcy zamó-
wienia publicznego na roboty budowlane.

Nieprawidłowości 
w kształtowaniu klauzul
Wyniki badań długoterminowych umów 
o roboty budowlane zawartych przez Gene-
ralną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA) oraz PKP Polskie Linie Kolejo-
we SA (PKP PLK SA) w latach 2016–2022, 
przeprowadzone przez autorkę (oraz Naj-
wyższą Izbę Kontroli), wykazały niepra-
widłowości i uchybienia w kształtowaniu 
klauzul waloryzacyjnych, polegające na23:
a) formułowaniu pozornych, iluzorycznych 
klauzul waloryzacyjnych, które nie przy-
wracają równowagi ekonomicznej stron 
umowy w wypadku wystąpienia nad-
zwyczajnych zmian kosztów wytworze-
nia zamawianego aktywa. Przykładem 
jest subklauzula 13.8. „Korekty wynikające 
ze zmian kosztu”, stosowana przez General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 
oparta na metodzie waloryzacji mieszanej 
(tzw. koszyku waloryzacyjnym), która jesz-
cze w styczniu 2022 r. zakładała waloryza-
cję jedynie 50% wartości zaakceptowanej 
kwoty kontraktowej (ZKK) przy limicie in-
deksacji na poziomie +/-5% wartości ZKK 
netto. Mechanizm ten był obwarowany wa-
runkami, które w praktyce uniemożliwiały 
adekwatne podwyższenie wynagrodzenia 
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wykonawcy stalowego obiektu inżynier-
skiego realizującego roboty budowlane 
w latach 2021–2022. I choć w wyroku 
z 11 lutego 2022 r. Krajowa Izba Odwo-
ławcza stwierdziła, że tak ukształtowa-
na klauzula nie cechuje się pozornością24, 
to z uwagi na rekomendacje NIK oraz apele 
wykonawców (reprezentujących m.in. Pol-
ski Związek Pracodawców Budownictwa, 

24 Sygn. akt KIO 230/22.

Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Budow-
nictwa oraz Związek Zawodowy Pracow-
ników Drogownictwa Rzeczpospolitej Pol-
skiej), GDDKiA podniosła limit indeksa-
cji w zawieranych oraz w zawartych już 
umowach do poziomu +/-10% wartości 
ZKK netto;
b) stosowaniu zwrotów (np. „zamawiają-
cy może dokonać zmiany wynagrodzenia 

Element klauzuli waloryzacyjnej Przykładowe rozwiązanie

Poziom zmiany cen lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, 
uprawniający strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia oraz początkowy 
termin jego ustalenia (tzw. aktywator 
klauzuli waloryzacyjnej).

Zmiana wynagrodzenia po kumulatywnym spełnieniu dwóch 
warunków: zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej 
niż X miesięcy od dnia złożenia oferty, zmiana wynagrodzenia 
nastąpi w wypadku gdy (miesięczny) wskaźnik X przekroczy 
X% w relacji rok do roku.

Sposób ustalenia zmiany 
wynagrodzenia.

Wskaźniki korelujące z rzeczywistymi kosztami wykonania 
umowy, odnoszące się do cen kluczowych materiałów 
budowlanych, stawek robocizny kosztorysowej oraz cen 
najmu, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego.

Sposób określenia wpływu zmiany 
ceny materiałów lub kosztów na koszt 
wykonania zamówienia, w którym może 
następować zmiana wynagrodzenia. 

Metoda determinant/dominat – wzór matematyczny 
wskazujący, że wartość robót budowlanych wykonanych 
w okresie rozliczeniowym zostanie zmieniona (zwiększona 
lub zmniejszona) o mnożnik korygujący określony na 
podstawie: sumy iloczynów zdefiniowanych wskaźników/
indeksów i przypisanym im wag oddających udział kosztów 
pozyskania poszczególnych czynników produkcji budowlanej 
w wartości pierwotnej umowy, oraz wskaźnika 0,5, 
limitującego miesięczną/kwartalną zmianę wynagrodzenia, 
w celu równomiernego rozłożenia ryzyka gospodarczego/
kontraktowego pomiędzy strony umowy.

Wskazanie okresów, w których może 
następować zmiana wynagrodzenia. 

Zmiana wynagrodzenia nastąpi raz w miesiącu/kwartale, 
jeśli kumulatywnie zostaną spełnione warunki brzegowe 
aktywujące mechanizm waloryzacji wynagrodzenia.

Maksymalna wartość zmiany 
wynagrodzenia.

Łączna wartość zmian wynagrodzenia nie przekroczy 50% 
wartości pierwotnej umowy.

Tabela 1. Przykładowe ramy mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy  
zamówienia publicznego na roboty budowlane

Źródło: Opracowanie własne.
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wykonawcy”) wskazujących, że w przy-
padku zmaterializowania się przesłanek 
określonych w klauzuli waloryzacyjnej 
wykonawca ma prawo, nie zaś obowiązek 
do zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Po-
stanowienia umowy ukształtowane w ten 
sposób niweczą cel przyświecający prawo-
dawcy, jakim jest zrównoważenie stron;
c) stosowaniu wskaźników, które nie od-
dają realiów rynkowych w przypisanym 
im okresie. Gremium wykonawców, od-
wołując się do otrzymywanych ofert dys-
trybutorów wyrobów stalowych lub in-
deksów cen stali PUDS (rys. 2, s. 101) 
podnosi, że: wskaźniki cen produkcji 
sprzedanej żeliwa, stali i żelazostopów 
ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzie-
dzinowej Bazie Wiedzy oraz wskaźniki 
zmiany cen wyrobów hutnictwa żelaza 
publikowane przez Ośrodek Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budow-
nictwa PROMOCJA sp. z o.o. (OWEOB) 
w kwartalniku „Zagregowane wskaźniki 
waloryzacyjno-prognostyczne”– nie odda-
ją zmian cen zachodzących na krajowym 
rynku po wybuchu wojny na Ukrainie. Tezę 
tę potwierdza komunikat OWEOB: „(…) 
wydawnictwa SEKOCENBUD I kwartał 
2022: Informacja o cenach materiałów bu-
dowlanych (IMB), instalacyjnych (IMI), 
elektrycznych (IME) oraz Informacja 
o stawkach robocizny do kosztorysowa-
nia i cenach pracy sprzętu budowlane-
go (IRS) ukazały się w sprzedaży w mie-
siącu lutym, w związku z tym nie mogą 
uwzględniać wzrostów cen, które z dużą 
dynamiką wystąpiły po wybuchu działań 

25 <http://www.raportsekocenbud.pl/artykul/n/pokaz/news/wysokie-wzrosty-cen-materialow-na-rynku 
-budowlanym/> (dostęp 29.9.2022).

wojennych w Ukrainie. Przypominamy, 
że ceny publikowane w tych wydawnic-
twach notowane są zawsze w 1 miesiącu 
kwartału. Dlatego też ceny materiałów 
w 1 kwartale 2022, zbierane jeszcze przed 
wybuchem wojny, wykazały tylko niewiel-
kie wzrosty w granicach 2,3–2,5%, w sto-
sunku do 4 kw. 2021. Możemy już teraz 
ocenić, na podstawie danych aktualizo-
wanych w miesiącu marcu przez zespół 
SEKOCENBUD, że znaczną dynamikę cen 
zobaczymy w wydawnictwach 2 kwarta-
łu”25. Innymi słowy, bardziej miarodajne 
wydaje się korzystanie ze wskaźników pu-
blikowanych przez OWEOB w miesięcz-
niku pt. „Błyskawica”. Niemniej, mając 
na uwadze odmienne wartości wskaź-
ników cen wyrobów stalowych opubli-
kowanych przez Prezesa GUS i ośrodki 
analityczno-badawcze (z uwagi na przyję-
cie odmiennej metodologii pozyskiwania 
danych wyjściowych do ich wyliczania), 
zamawiający winni rozważyć stosowa-
nie wskaźników hybrydowych (średnia 
arytmetyczna wskaźników pozyskanych 
z dwóch lub trzech źródeł, wiarygodnych 
i niezależnych od stron umowy);
d) formułowaniu klauzul waloryzacyjnych 
w sposób niejasny, nieprecyzyjny i niejed-
noznaczny, budzący wątpliwości interpre-
tacyjne nawet w instytucji zamawiającego. 
Jako przykład można tu wskazać subklau-
zulę 13.8 „Korekty wynikające ze zmian 
kosztu”, stosowaną przez PKP PLK SA 
od 2016 r. do 31.1.2019 r., w której po-
służono się nieprecyzyjnymi terminami 
(„wskaźnik”, „wzrost wartości wskaźnika”, 
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„średnia”, „średni wzrost wartości wskaźni-
ka”, „na podstawie średniej wskaźników”), 
odmiennie interpretowanymi przez re-
giony CRI. Jak ustaliła NIK26, stanowiło 
to podstawę zlecenia przez PKP PLK S.A. 
zewnętrznych opinii interpretacyjnych. 
W ocenie Izby takie działanie Spółki „(…) 
świadczy o braku dbałości o efektywność 
dokonywanych wydatków. Koszty sześciu 
opinii prawnych, opracowanych na zlece-
nie Regionu Południowego CRI, wyniosły 
łącznie 24,4 tys. zł”.27;
e) zastrzeganiu, że umowna waloryzacja 
wynagrodzenia wyłącza możliwość sądo-
wej zmiany wynagrodzenia na podstawie 
art. 3571 k.c. oraz art. 632 k.c. Tego rodza-
ju zabieg zniekształcający stosunek zo-
bowiązaniowy był wzorcowo stosowany 
przez GDDKiA przez okres 15 miesięcy, 
poczynając od października 2017 r. Do-
piero w styczniu 2019 r. centralny urząd 
administracji rządowej przywrócił tę ścież-
kę prawną w umowach o roboty budow-
lane, co było konsekwencją rozstrzygnięć 
KIO28 w sprawie odwołań skarżących (wy-
konawców inwestycji drogowych), na rzecz 
których zasądzono od GDDKiA zwrot 
kosztów postępowań w łącznej kwocie 
248,5 tys. zł. Wobec powyższego NIK 

26 Informacja o wynikach kontroli NIK: Zabezpieczenie interesu skarbu państwa w zakresie waloryzacji  
i solidarnej odpowiedzialności inwestora w umowach na realizację obiektów infrastruktury liniowej, nr ewid. 
29/2021/P/20/031/KIN.

27 Informacja o wynikach kontroli NIK: Zabezpieczenie interesu…, op.cit., s. 11-12.
28 M.in. w wyroku KIO z 15.2.2018, KIO 145/18, wskazano, że „Za nieuprawnione należy uznać takie ukształ-

towanie stosunku, które nie pozwala profesjonalnemu wykonawcy działającemu z należytą starannością 
na skalkulowanie ryzyk związanych z realizacją umowy oraz wyłącza możliwość sądowej oceny, czy dane 
nadzwyczajne sytuacje zaistniały, a także, czy i w jakim stopniu miały znaczenie dla prawidłowego wyko-
nania umowy przez wykonawcę. Nie można bowiem przerzucać na jedną stronę umowy ciężaru poniesie-
nia konsekwencji zaistnienia sytuacji, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć. Wyłączenie z góry 
dopuszczalności sądowej modyfikacji treści stosunku prawnego przez zamawiającego w okolicznościach 
przedmiotowej sprawy stanowi nadużycie jego pozycji”.

29 Informacja o wynikach kontroli NIK: Zabezpieczenie interesu…, op.cit., s. 30.

oceniła działania GDDKiA w tym za-
kresie jako „(…) nielegalne, niecelowe 
i niegospodarne, ponieważ skutkowały 
wprowadzeniem do wzorów umów za-
pisu pozbawionego umocowania w pol-
skim porządku prawnym (…)”29.

Opinia UZP  
oraz rekomendacje PGRP
W związku z nadzwyczajnymi zmianami 
cen materiałów budowlanych wywoła-
nymi kumulacją skutków sił wyższych, 
powstają pytania: czy w dobie nadzwy-
czajnego wzrostu kosztów cen materiałów 
budowlanych strony umowy są uprawnio-
ne do wprowadzenia w zawartej umowie 
klauzuli waloryzacyjnej lub podwyższenia 
wynagrodzenia wykonawcy do poziomu 
przewyższającego maksymalną wartość 
zmiany wynagrodzenia, o której mowa 
w art. 439 ust. 2 pkt 4 Pzp? Według opi-
nii Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) 
oraz rekomendacji Prokuratorii General-
nej Rzeczypospolitej Polskiej (PGRP), 
art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp uprawnia strony 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
do wprowadzenia klauzuli waloryzacyjnej 
lub podwyższenia pierwotnego limitu wa-
loryzacji określonego na podstawie art. 439 
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ust. 2 pkt 4 Pzp, czyniącego klauzulę wa-
loryzacyjną niewystarczającą, gdy:

 • „(…) zamawiający przewidział klauzu-
lę waloryzacyjną lub określone klauzule 
pozwalające na zmianę umowy w oparciu 
o dyspozycję art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Pzp, ale są one niewystarczające do zni-
welowania niemożliwych do przewidzenia 
skutków spowodowanych zmianą okolicz-
ności realizacji umowy lub niemożliwym 
do przewidzenia zakresem zmiany”, strony 
umowy mogą skorzystać z „możliwości 
wprowadzenia modyfikacji do umowy 
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 usta-
wy Pzp” 30;

 • „(…) trendy rynkowe i nieprzewidy-
walne zmiany cen materiałów i robót bu-
dowlanych obserwowane obecnie w Polsce 
w wyniku wojny w Ukrainie pozwalają 
na dokonanie zmiany umowy na podsta-
wie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp”31.

Uzupełniająco należy wskazać, że kon-
kretyzację art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp stanowi 
art. 15r ust. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych32. Na jego podstawie zama-
wiający, po stwierdzeniu, że okoliczno-
ści związane z wystąpieniem COVID-19 
wpływają na należyte wykonanie umowy, 

30 <https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/54162/Dopuszczalnosc-zmiany-umowy-w-sprawie-
zamowienia-publicznego-na-podstawie-art.-455-ust.-1-pkt-1-i-4-oraz-art.-455-ust.-2-ustawy-Pzp.pdf> 
(dostęp 29.9.2022).

31 https://www.gov.pl/web/prokuratoria/zmiana-umowy-z-uwagi-na-nadzwyczajny-wzrost-cen-waloryzacja 
-wynagrodzenia---rekomendacji (dostęp 29.9.2022).

32 Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.
33 <https://jdp-law.pl/wojna-w-ukrainie-jak-waloryzowac-kontrakty-budowlane-artykul-adw-marcina-chojn

ackiego-w-rzeczpospolitej/> (dostęp 29.9.2022).

w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje 
jej zmiany, która może polegać na zmia-
nie wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia 
wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost 
wynagrodzenia spowodowany każdą ko-
lejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 
pierwotnej umowy.

Wbrew często forsowanemu stano-
wisku zamawiających, w opinii PGRP 
zmiana umowy poprzez zawarcie anek-
su waloryzacyjnego (niezależnie od tego, 
czy w drodze zapłaty pojedynczej, okre-
ślonej kwoty, czy wprowadzenia klauzuli 
waloryzacyjnej) nie wymaga wykazania 
przez wykonawcę zmaterializowania się 
przesłanek z art. 3571 k.c. (tzw. klauzu-
la ogólna rebus sic stantibus) lub art. 632 
§ 2 k.c. (tzw. klauzula szczególna rebus sic 
stantibus), które to stanowią podstawę 
do wytoczenia powództwa.

Stanowiska UZP oraz PGRP są kro-
kiem ku większej otwartości zamawiają-
cych na urealnienie wynagrodzeń umów 
o roboty budowlane33. Niezależnie od tego, 
każdorazowo wniosek wykonawcy o pod-
wyższenie wynagrodzenia musi podlegać 
rzetelnej ocenie zamawiającego, o której 
mowa w art. 54a ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (aneks 
stanowi wówczas formę lub skutek ugody). 
W wypadku żądania spornego (np. z uwagi 
na brak właściwej argumentacji faktycznej 
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przemawiającej za dopuszczalnością i za-
sadnością zmiany umowy lub wiarygodne-
go wyliczenia straty spowodowanej zmianą 
realiów rynkowych34) zamawiający wi-
nien w sposób klarowny wskazać wyko-
nawcy powód odmowy zawarcia aneksu 
do umowy.

Zawarcie ugody pomiędzy stronami 
umowy może zostać uznane – w określo-
nych w art. 54a u.o.f.p. okolicznościach 
– za działanie nie tylko dopuszczalne, 
ale wręcz pożądane z punktu widzenia 
zasad gospodarowania środkami publiczny-
mi, zwłaszcza zasady celowości i efektyw-
ności ich wydatkowania35. Do podobnych 
wniosków prowadzi:

 • rekomendacja PGRP z 2 sierpnia 2022 r., 
w której wskazano, że: „Niedokonanie wa-
loryzacji wynagrodzenia wykonawcy może 
nie tylko poważnie zachwiać równowagą 
ekonomiczną stron na niekorzyść wyko-
nawcy, ale częstokroć może prowadzić 
do negatywnych konsekwencji dla za-
mawiającego, tj. do skutków mniej ko-
rzystnych niż stosowna zmiana umowy”;

 • stanowisko NIK po przeprowadzeniu 
kontroli w GDDKiA w latach 2017–2020 
(I półrocze), wskazujące, że stosowanie 
nieskutecznych klauzul waloryzacyjnych 
w umowach zawieranych przez tę instytu-
cję przed styczniem 2019 r. wpłynęło „(…) 
na pogorszenie rentowności realizowanych 
zadań, płynności finansowej wykonaw-
ców, a nawet skutkowało ich niewypła-
calnością, co w konsekwencji prowadziło 

34 Obliczenia straty mogą dotyczyć zagregowanych pozycji kosztotwórczych. Oczekiwanie przez zamawiających wy-
kazania zmian cen najdrobniejszych elementów robót może być działaniem zbytecznym i komplikującym negocjacje.

35 <https://www.gov.pl/web/prokuratoria/rekomendacje-i-wzory-postanowien-umow2> (dostęp 29.9.2022).
36 Informacja o wynikach kontroli NIK: Zabezpieczenie interesu…, op.cit., s. 8.

do zaległości finansowych wobec podwy-
konawców. Powstałe zatory płatnicze na-
rażały interes Skarbu Państwa nie tylko 
na skutki roszczeń z tytułu solidarnej 
odpowiedzialności inwestora, ale przede 
wszystkim zakłócały ciągłość procesu in-
westycyjnego”36.

Wynika z tego, że wykonawcy, którzy 
akceptują wielomiesięczne umowy pozba-
wione adekwatnych klauzul waloryzacyj-
nych narażają się na obniżenie zakładanej 
marży z tytułu realizacji umowy, pogor-
szenie płynności finansowej, a w skrajnych 
przypadkach nawet do niewypłacalności 
i ogłoszenia upadłości. Zamawiający muszą 
natomiast liczyć się ze zwiększeniem praw-
dopodobieństwa zmaterializowania się ry-
zyka: otrzymania ofert z wyższymi cena-
mi, co w ostatecznym rozrachunku może 
zostać uznane za działanie niegospodarne; 
wydłużenia postępowania o udzielenie za-
mówienia w przypadku złożenia odwołania 
do KIO w związku z naruszeniem przez za-
mawiającego art. 439 Pzp (pozornym imple-
mentowaniem w umowie art. 439 Pzp); wy-
stąpienia sporu ekonomicznego pomiędzy 
zamawiającym i wykonawcą, który może 
doprowadzić do odstąpienia przez wyko-
nawcę od nierentownej umowy i koniecz-
ności dokonania wyboru wykonawcy.

Wnioski końcowe
Fluktuacje kosztów pozyskania czynników 
produkcji budowlanej są zjawiskiem natu-
ralnym, w związku z tym każdy wykonawca 
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powinien uwzględnić zwykłe ryzyko gospo-
darcze/kontraktowe. Określenia granicy 
między ryzykiem zwykłym a nadzwyczaj-
nym należy upatrywać w alokacji ryzyka 
przypisanego stronom oraz w trendach 
rynkowych w okresie poprzedzającym 
złożenie oferty i zawarcie umowy, odpo-
wiadającym pierwotnemu okresowi reali-
zacji zamówienia. Skutki nadzwyczajnego 
ryzyka gospodarczego/kontraktowego, wy-
nikającego z wystąpienia zjawisk trudnych 
lub nawet niemożliwych do przewidzenia 
na etapie postępowania o udzielenie za-
mówienia, powinny być minimalizowane 
klauzulami adaptacyjnymi/przeglądowy-
mi (w tym klauzulami waloryzacyjnymi), 
dającymi możliwość uelastyczniania tre-
ści umowy w związku ze zmieniającymi 
się w jej trakcie warunkami37. Oznacza to, 
że umowny mechanizm waloryzacyjny 
musi sprowadzać się do ograniczenia a nie 
wyłączenia ryzyka wykonawcy związane-
go z rzeczywistym wzrostem cen i stawek 
czynników produkcji budowlanej wobec 
cen i stawek tych czynników przyjętych 
w kalkulacji ceny oferty, stanowiącej jeden 
z kryteriów oceny ofert, lub wręcz jedy-
ny. Innymi słowy, klauzula waloryzacyjna 
winna służyć zachowaniu ekwiwalentności 

37 <https://www.gov.pl/web/prokuratoria/zmiana-umowy-z-uwagi-na-nadzwyczajny-wzrost-cen-waloryzacja 
-wynagrodzenia---rekomendacji> (dostęp 29.9.2022).

38 <https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3624> (dostęp 29.9.2022).
39 Zob. wyrok KIO z 4.2.2022, KIO 3589/21., 5.1.2022, KIO 3600/21, 6.5.2022, KIO 1048/22.

świadczeń, będącej naturą stosunku zobo-
wiązaniowego, nie zaś pełnemu pokryciu 
straty wykonawcy.

Nie zmienia tego, że w uzasadnieniu 
projektu ustawy z 11 września 2019 r. 
– Prawo zamówień publicznych (druk 
nr 3624) wskazano, iż „możliwe jest wa-
loryzowanie wynagrodzenia od nawet 
zerowego poziomu”38. Istotne jest, aby 
klauzula waloryzacyjna była adekwatna 
do sytuacji rynkowej39. Odmienna imple-
mentacja art. 439 Pzp do umowy długo-
terminowej byłaby pozorna i niweczyło-
by cele jakie przyświecały ustawodaw-
cy – zwiększenie liczby ofert składanych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, zwiększenie udziału MŚP 
w postępowaniach, zmniejszenie liczby 
sporów sądowych dotyczących zamówień 
publicznych, ograniczenie liczby upadłości 
przedsiębiorstw w trakcie ich realizacji.
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ABSTRACT
Non-judicial Valorisation of Contractor’s Remuneration – Public Procurement for 
Constant Construction Works 
Due to dynamic increases in prices of construction materials and disruptions in sup-
ply chains, mostly due to forces majeures, the implementation of contracts without 
valorisation clauses happens to be unprofitable. Considering the scale of the problem 
and its negative impact on the economy’s development, the article presents the imple-
mentation of Article 439 of the Act – Pubic Procurement Law. It presents the irregu-
larities of the contracting parties due to the application of this provision. The judica-
ture of common courts was analysed as well as that of the National Appeal Chamber, 
opinions of the Public Procurement Office and the recommendation of the General 
Attorney of the Treasury of the Republic of Poland, related to non-judicial valorisation 
of remuneration of contractors operating in the public sector. 

Lidia Więcław-Bator, lecturer at the Technical Military Academy in Warsaw, expert 
witness in the District Court Warszawa-Praga

Key Words: valorisation, construction works procurement, constant construction works, inflation
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NIK PRZEJMUJE AUDYT ZEWNĘTRZNY INTERPOLU

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oficjalnie przejął obowiązki audytora 
zewnętrznego Interpolu – Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych. Izba 
wygrała postępowanie konkursowe przeprowadzone w 2021 r., a podczas sesji plenarnej 
Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, która odbyła się 18-21 października 2022 r. w Nowym 
Delhi, zastąpiła kanadyjski organ kontroli państwowej w pełnieniu tej funkcji.

Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych zrzesza 195 członków z całego 
świata. Zajmuje się m.in. zwalczaniem terroryzmu, fałszerstw pieniędzy, przestępczo-
ści zorganizowanej. Przy wyborze zewnętrznego audytora brano pod uwagę doświad-

czenie i kwalifikacje zespołu kontrolnego 
oraz profesjonalizm, niezależność i poziom 
bezpieczeństwa dokumentacji zapewniany 
przez zgłaszające się do konkursu instytucje. 

Prezes NIK Marian Banaś podczas wystą-
pienia na sesji plenarnej przedstawił założenia 
audytu w nadchodzących latach. Podkre-
ślił też wagę niezależności i obiektywizmu 
kontroli. Terminowe i wolne od wpływów 
politycznych działania ma zapewnić zespół 
ekspertów wyłoniony z grona ponad tysiąca 
kontrolerów Izby.

W Nowym Delhi Marian Banaś odbył 
wiele spotkań, m.in. z sekretarzem gene-
ralnym Interpolu Jürgenem Stockiem oraz 
z kontrolerem i audytorem generalnym Indii 
Shri Girish Chandra Murmu.
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Prezes NIK Marian Banaś w towarzystwie Jürgena 
Stocka, sekretarza generalnego Interpolu.
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BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli, 27 września 2022 r., zorganizowano debatę po-
święconą bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Powodem jej zwołania były wyniki 
kontroli przygotowania i realizacji rządowego „Programu dla sektora górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce”.

Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się m.in. Janusz Steinhoff, były wicepremier 
i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka; Piotr Woźniak, były minister gospodarki 
i były prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego; dr hab. Grzegorz 
Tchorek, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarzadzania oraz Cen-
trum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu Uni-
wersytetu Warszawskiego (UW); dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, dyrektor Programu 
Elektroenergetyka Forum Energii. Spotkanie prowadził redaktor Michał Niewiadomski.

Otwierając dyskusję prezes NIK Marian Banaś podkreślił, że problemy polskiego gór-
nictwa w zasadzie nie zmieniły się od lat. – Są to m.in. niska wydajność wydobycia, nie-
efektywny system zatrudniania i wynagradzania, wysokie koszty stałe działalności czy 
wrażliwość na wahania popytu i cen węgla – wyliczał. Zaznaczył, że węgiel kamienny 
stanowi niemal połowę naszego miksu energetycznego, dlatego trudna sytuacja w sek-
torze będzie negatywnie wpływać na bezpieczeństwo energetyczne.

Maciej Maciejewski, pełniący obowiązki dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji NIK zaprezentował ustalenia kontroli. Ósmy już program, przy-
jęty w styczniu 2018 r. i przewidziany do 2030 r., miał pomóc w stworzeniu rentownego 
i nowoczesnego górnictwa. Został jednak przygotowany nierzetelnie, co przełożyło się 
na jego niską efektywność. Tymczasem wyniki sektora górnictwa węgla kamiennego ule-
gały systematycznemu pogorszeniu: z 3 mld zysku netto w 2017 r. spadły do 6,2 mld zł 

Uczestnicy debaty, od lewej: dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, dr hab. Grzegorz Tchorek, dr Janusz 
Steinhoff, prezes Piotr Woźniak, dyrektor Maciej Maciejewski, redaktor Michał Niewiadomski; głos 
zabiera poseł Marek Sawicki, pierwszy z prawej.
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straty netto w 2020 r. Zmalało zarówno wydobycie, jak i sprzedaż węgla. Jednocześnie 
znacząco wzrosło zadłużenie kopalń – z 7 mld zł w 2017 r. do 14 mld zł w 2020 r.

– Górnictwo nie funkcjonuje w oderwaniu od ekonomii, dlatego musieliśmy zamykać 
trwale nierentowne kopalnie i redukować zatrudnienie – powiedział Janusz Steinhoff. 
– Częściowo lub całkowicie zlikwidowaliśmy 23 kopalnie, a redukcja zatrudnienia wy-
niosła w ciągu czterech lat ok. 100 tysięcy osób. Nasi następcy kontynuowali ten pro-
gram. Później przyszedł czas dobrej koniunktury na węgiel, kolejne rządy nie miały 
wystarczającej motywacji – przyznał były wicepremier. Zwrócił uwagę, że ani nasze 
państwo, ani Unia Europejska nie mają narzędzi, które by zakładały likwidację mocy 
wytwórczych w kopalniach. 

Zdaniem byłego prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
(PGNiG) Piotra Woźniaka Komisja Europejska ma inne instrumenty, dzięki którym może 
skutecznie wyeliminować z rynku kopalnie węgla kamiennego. – W tej chwili jest nim 
rozporządzenie o całkowitym zakazie emisji metanu od 1 stycznia 2025 roku, m.in. ze sta-
cji odmetanowania, które za chwilę trafi pod obrady Rady Europejskiej – wyjaśnił. – Jest 
wielkim wyzwaniem dla naszych spółek górniczych zmodyfikowanie stacji tak, aby 
metan mógł być zużywany na cele energetyczne – dodał. Według byłego prezesa zarządu 
PGNiG nikt ze strony polskiej nie wystąpił np. o specjalny fundusz na zmodernizowa-
nie takich stacji. Różne próby na arenie międzynarodowej były podejmowane, jednak 
nie przyniosły efektu. – Nie wystarczy mieć rację i argumenty, trzeba jeszcze przekonać 
interesariuszy. A tego akurat nie potrafimy. Wiele próbowano zrobić na poziomie Ko-
mitetu Regionów, np. namówić do wydłużenia okresów przejściowych czy do spalania 
metanu jako źródła energii – tłumaczył dr hab. Grzegorz Tchorek z UW.

Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, dyrektor Programu Elektroenergetyka Forum 
Energii, zwróciła uwagę, że Polska ma wyznaczone terminy dotyczące funkcjonowania 
kopalń, brakuje jednak dat i określenia procesów w wypadku energetyki oraz ciepłow-
nictwa. – Koncentrowaliśmy się na tym, że bezpieczeństwo energetyczne to dostawy 
gazu, krajowy węgiel. W tej chwili zaczynamy mówić, że bezpieczeństwo energetyczne 
jest wtedy, kiedy mamy ciepło i prąd – stwierdziła.

Za przykład racjonalnego działania podano m.in. realizację programu „Mój prąd”, 
w efekcie którego w bardzo krótkim czasie powstało 10 gigawatów mocy dzięki ener-
getyce fotowoltaicznej. Krytykowano natomiast zablokowanie inwestycji w energetykę 
wiatrową na lądzie. 

Poruszono także inny problem – według Piotra Woźniaka wszyscy za bardzo skupiają 
się na systemach wytwarzania energii, zapominając o jej dystrybucji, która jest wąskim 
gardłem. – Ile by się nie postawiło wiatraków, paneli solarnych czy innych urządzeń 
służących wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, to nie ma jak tego prądu prze-
kierować do sieci. Dlatego, że jej zdolność przesyłowa została przekroczona – stwierdził 
ekspert. Zaznaczył też, że instalacje fotowoltaiczne bez magazynu energii, a na ogół takie 
się finansuje i buduje, nie działają w wypadku braku napięcia w sieci dystrybucyjnej. 
Chyba że istnieje magazyn energii, który wcześniej został napełniony. Na razie jednak 
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nie wymyślono lepszego magazynu energii niż bardzo droga bateria litowo-jonowa, któ-
rej dofinansowanie już nie obejmuje.

Czy panaceum na bolączki systemu energetycznego będzie energia z wodoru? We-
dług dr. hab. Grzegorza Tchorka wodór ma ciągle jeszcze niepełną dojrzałość technolo-
giczną, ale wiąże się z nim duże nadzieje.

Podsumowując dyskusję, prezes NIK Marian Banaś stwierdził, że bezpieczeństwo 
energetyczne Polski jest równie ważne jak żywnościowe i militarne. Dlatego trzeba 
wypracować długofalową, ponadpartyjną strategię zabezpieczenia źródeł energii, która 
zapewni ich dywersyfikację, aby nawet globalne kryzysy nie miały wpływu na nasze 
bezpieczeństwo w tym obszarze. 

POSIEDZENIE ZARZĄDU EUROSAI

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, a zarazem wiceprzewodniczący Zarządu 
Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) wziął udział w jego 
57. posiedzeniu, zorganizowanym 21-22 września 2022 r. w Lizbonie. Gospodarzem był 
prezes Trybunału Obrachunkowego Portugalii José Tavares, a obrady prowadził obecny 
przewodniczący EUROSAI – prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech Miloslav Kala. 

Uczestnicy spotkania, w dolnym rzędzie: prezes NIK Marian Banaś (drugi z lewej), prezes NOK Czech 
Miloslav Kala (czwarty z lewej), prezes NOK Portugalii José Tavares (szósty z lewej).
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W trakcie posiedzenia zaprezentowano stan realizacji projektów związanych z wdra-
żaniem drugiego celu strategicznego EUROSAI (SG2), czyli wspieraniem najwyższych 
organów kontroli (NOK) w rozwoju instytucjonalnym. Chodzi m.in. o serię kursów 
i warsztatów z angielskiego słownictwa dotyczącego kontroli i audytu (Audit English). 
Projektem kieruje NIK, blisko współpracując z NOK Wielkiej Brytanii i Szwecji (Na-
rodowy Urząd Kontroli Szwecji wraz z Izbą odpowiada za koordynację działań dotyczą-
cych SG2). Oprócz ujednolicenia terminologii, jego celem jest przeszkolenie międzyna-
rodowej społeczności audytorów z pisania raportów w języku angielskim. Inne projekty 
to np. program staży, spotkania metodyków europejskich czy upowszechniania metod 
nieparametrycznych w badaniach kontrolnych.

Prezes NIK oraz prezes Trybunału Obrachunkowego Portugalii, jako członkowie Zarzą-
du INTOSAI – Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, przed-
stawili istotne dla EUROSAI kwestie, które były omawiane na ostatnim posiedzeniu 
INTOSAI. Ponadto Izba zaprezentowała raport z działalności grupy roboczej EUROSAI 
ds. kontroli środowiskowych (WGEA), której pracami kieruje od czerwca 2020 r.

UMOWA POLSKO-SŁOWACKA

Ľubomír Andrassy, nowo wybrany prezes Narodowego Urzędu Kontroli Republiki Sło-
wackiej, wraz z wiceprezesem Jaroslavem Ivančo, dyrektor Departamentu Informatyki 
Zuzaną Martincovą i dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Miriam 
Meškovą gościł 27-29 września 2022 r. w Najwyższej Izbie Kontroli na zaproszenie pre-
zesa NIK Mariana Banasia. Wizyta dotyczyła współpracy instytucji oraz digitalizacji 
procesów kontroli.

Ľubomír Andrassy, prezes NOK Słowacji i Marian Banaś, prezes NIK podpisują umowę dwustronną o współpracy.
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W rozmowach uczestniczyli: dr Jarosław Melnarowicz, pełniący obowiązki dyrektor 
Biura Organizacyjnego, Michał Czech, p.o. dyrektor Biura Informatyki oraz p.o. wice-
dyrektorzy Departamentu Strategii – Grzegorz Haber i Zbigniew Witkowski. Opraco-
wano umowę dwustronną obejmującą m.in. zasady prowadzenia kontroli równoległych 
i uzgadniania ich tematów, a także wymianę wiedzy i doświadczeń kontrolerów.

Przedstawiono wyniki przeglądu partnerskiego NOK Słowacji, w którym oprócz NOK 
USA, Finlandii i Węgier uczestniczyła Izba. Zorganizowano go na prośbę Narodowego 
Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej, a sfinansowano ze środków Unii Europejskiej. 
Analizie poddano procedury i regulacje stosowane przez słowacki NOK w wybranych 
obszarach. NIK zajmowała się oceną ram instytucjonalnych planowania strategicznego 
i rocznego oraz wdrażaniem rocznych procesów planowania.

NIK I ETO O TRANSPORCIE ZWIERZĄT

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś spotkał się 12 września 2022 r. z członkinią 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) Evą Lindström, aby przedyskutować 
zagadnienia związane z transportem zwierząt i rolą Unii Europejskiej w tym obszarze. 
Omówiono także ustalenia NIK z 2017 r., dotyczące nadzoru nad transportem i ubojem 
zwierząt gospodarskich. 

ETO prowadzi kontrole zarządzania i wykorzystania unijnych środków przez pań-
stwa członkowskie UE. W trakcie badań w Polsce współpracuje z NIK – kontrolerzy 
Izby mają w nich status obserwatorów, a także zapoznają się ze wstępnymi ustaleniami 
oraz uwagami zgłaszanymi przez instytucje krajowe. W uzasadnionych przypadkach 
sami je przedstawiają. 

POLSKA PO PANDEMII

W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli, 25 października 2022 r., odbyła się debata pt. „Bi-
lans popandemiczny, jak Polska przetrwała COVID. Wnioski na przyszłość”. Jej celem 
było przedstawienie najważniejszych ustaleń kontroli dotyczącej funkcjonowania szpi-
tali i współpracy między różnymi instytucjami w czasie pandemii oraz zainicjowanie 
dyskusji mającej ocenić zasadność wprowadzonych rozwiązań i pomóc w wypracowaniu 
dobrych praktyk pozwalających lepiej przygotować się na podobne zagrożenia w przy-
szłości. Wśród zaproszonych gości byli: lek. med. Czesław Ducki, dyrektor ds. organizacji 
i zarządzania, a zarazem zastępca dyrektora ds. medycznych z Mazowieckiego Szpitala 
Bródnowskiego w Warszawie; gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrek-
tor Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Warszawie; dr hab. Iwona Kowalska-
-Bobko, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu; lek. med. Krzysztof Łanda, przewodniczący Komisji 
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Zdrowia Business Centre Club, wiceminister zdrowia w latach 2015–2017 oraz Piotr 
Miklis, dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach. Spotkanie pro-
wadziła Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu CowZdrowiu.pl.

W debacie uczestniczyli również lekarze, naukowcy, parlamentarzyści oraz przed-
stawiciele NIK. 

Dyrektor Piotr Miklis zaprezentował dane liczbowe związane z COVID-19, w tym do-
tyczące zgonów spowodowanych przez wirusa SARS-Cov-2. Przedstawił też główne 
ustalenia dwóch z dziewięciu kontroli związanych z epidemią. Ujawniły one wiele nie-
prawidłowości. Przykładowo badanie dotyczące tzw. dodatków covidowych wykazało, 
że świadczenia wypłacano wielokrotnie jednej osobie i przekraczały one miesięczny limit 
15 tys. zł. Jeśli chodzi o działalność szpitali w czasie pandemii, kontrola NIK wykazała, 
że były one źle przygotowane – np. część łóżek przeznaczonych dla zakażonych pacjentów 
nie była wykorzystywana nawet w okresach zwiększonej zachorowalności na COVID-19. 

Po prezentacji ustaleń NIK głos zabrał prof. Grzegorz Gielerak, który opowiedział 
o misji medycznej do Lombardii w marcu i kwietniu 2020 r., zorganizowanej przez 
Wojskowy Instytut Medyczny. Była to operacja rozpoznawczo-humanitarna, służąca 
wymianie doświadczeń związanych z epidemią, a także wsparciu miejscowych lekarzy. 
Włosi opracowali konkretne wytyczne i zalecenia, które się sprawdziły i w zdecydowanej 
większości pozostały aktualne do końca pandemii. – Byli świetnie przygotowani – ocenił 
prof. Gielerak. Po zakończeniu misji powstał obszerny raport opublikowany na stronie 
WIM, określający m.in. procedurę postępowania z pacjentami z COVID-19 w warunkach 
ambulatoryjnych oraz szpitalnych, z uwzględnieniem leków stosowanych w zależności 

Prezes Marian Banaś (przy mównicy) oraz uczestnicy debaty, od prawej: lek. med. Krzysztof Łanda, dyrektor  
Piotr Miklis, prof. Grzegorz Gielerak, prof. Iwona Kowalska-Bobko, lek. med. Czesław Ducki, redaktor Alek-
sandra Kurowska.
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od ciężkości choroby. Szef Wojskowego Instytutu Medycznego ubolewał, że w Polsce 
zabrakło takich konkretnych, zebranych w jednym miejscu danych i wskazówek.

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, prof. Iwona Kowalska-Bobko stwierdziła, 
że byłyby one bardzo pomocne. Następnie poruszyła kwestię tzw. alokacji kompetencji 
i niedoborów kadr medycznych w Polsce, które jej zdaniem nie występują. – Mamy ok. 
3,5 lekarza na 1000 mieszkańców i prawie 8 pielęgniarek na 1000 mieszkańców, co nas 
lokuje blisko średniej OECD – powiedziała, zwracając przy tym uwagę, że współdzie-
lenie kompetencji to jedno z pozytywnych zjawisk, które w czasie pandemii zostały 
wzmocnione. Jednym z przykładów jest możliwość zaszczepienia się w aptekach. Innym 
– wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych. Przekonywała, że dzieląc kompe-
tencje z innymi specjalistami, lekarze mogą skoncentrować się na pacjencie i na popra-
wie efektywności leczenia. 

Do wypowiedzi gen. Gieleraka odniósł się też dyrektor Czesław Ducki stwierdzając, 
że gdyby zalecenia z Lombardii zostały w Polsce w pełni wykorzystane, zaległości w le-
czeniu pacjentów z innymi schorzeniami byłby mniejsze. Podkreślił wagę profilaktyki 
i częstego testowania personelu w kierunku SARS-Cov-2. Jednocześnie wyliczył wy-
zwania, którym musiał stawić czoło w czasie trwania pandemii jako dyrektor szpitala. 
Wspomniał np. o dodatkach covidowych, które jego zdaniem działały demotywująco. 
Ogromnym problemem była konieczność przenoszenia pacjentów z oddziałów inter-
nistycznych czy ginekologicznych, by zrobić miejsce chorym na covid. Podobnie jak 
dostępność zespołów transportowych: zdarzało się, że na karetkę czekano kilka go-
dzin. Natomiast dobrym pomysłem było testowanie pacjentów w ambulansach, choć 
to rozwiązanie wdrożono dopiero na późniejszym etapie. Nieoceniona okazała się też 
pomoc samorządu, który zapłacił za testy dla pracowników, zapewnił niezbędny sprzęt 
medyczny i środki ochrony osobistej.

Były wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda ostro skrytykował brak odpowiedniej reak-
cji polskiego rządu na pandemię. Jego zdaniem opóźnienia w reagowaniu i bagatelizowa-
nie problemu miały wpływ na wysoką umieralność w Polsce. – Już około 15-20 stycznia 
2020 r. dyskutowałem z kolegami lekarzami o tym, że SARS-CoV-2 to nie jest zwykła 
grypa – mówił. Przypomniał słowa Głównego Inspektora Sanitarnego, który na początku 
lutego 2020 r. uspokajał, że Chiny są daleko, więc wirus do nas nie przejdzie. – Państwo 
jeszcze nie reagowało, choć już wtedy zaczynały się problemy we Włoszech czy w Hisz-
panii – twierdził. Plusem było natomiast szybkie wprowadzenie lockdownu na początku 
pandemii, a także e-recept jeszcze przed jej rozpoczęciem. 

W ocenie dyskutantów główną bolączką okresu pandemii był brak jasno określo-
nych, konkretnych wytycznych i procedur postępowania z chorymi na COVID-19. 
Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawsze postrzegano jako wia-
rygodne źródła informacji, co czasem skutkowało niepoważnym traktowaniem ich 
zaleceń. Uczestnicy debaty byli zgodni, że konieczne jest niezwłoczne opracowanie 
strategicznego dokumentu zawierającego konkretne wytyczne, określające sposób 
postępowania z chorymi na COVID-19 oraz organizację systemu ochrony zdrowia, 
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w tym dostępność środków ochrony osobistej. Pojawił się też pomysł utworzenia 
interdyscyplinarnej rady, w skład której wejdą nie tylko lekarze, ale też biznesmeni 
i przedstawiciele innych środowisk. 

– Już teraz powinny rozpocząć się prace nad koniecznymi zmianami – podkreślił pre-
zes NIK Marian Banaś na zakończenie debaty.

DELEGACJA Z INDONEZJI Z WIZYTĄ W NIK

Delegacja Rady Audytu Indonezji (BPK), pod przewodnictwem jej wiceprezesa Ach-
sanula Qosasiego, przebywała w Najwyższej Izby Kontroli od 11 do 14 października 
2022 r. Jej przedstawiciele zaprezentowali przykłady kontroli z użyciem narzędzi in-
formatycznych, w tym sprawdzających prawidłowość przekazywania pomocy socjalnej 
mieszkańcom. Spośród 275 mln obywateli tego państwa, położonego na 17 tysiącach 
wysp, zapomogę otrzymuje blisko 20 mln osób.

Radca prezesa NIK Paweł Banaś, przybliżając podręcznik kontroli opracowany 
przez Grupę roboczą Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kont roli 
do spraw kontroli informatycznych, opisał podejście do oceny ryzyka w planowaniu i re-
alizacji kontroli z wykorzystaniem narzędzia Active IT Audit Manual. 

Prezes NIK Marian Banaś mówił natomiast o znaczeniu niezależności najwyższych or-
ganów kontroli w zapewnianiu obiektywnej kontroli wydatkowania środków publicznych. 

NIK i Rada Audytu współpracują na podstawie umowy zawartej w 2008 r. Izba dwukrotnie 
przeprowadzała przeglądy partnerskie w BPK: samodzielnie w latach 2013–2014 oraz w la-
tach 2018–2019 wspólnie z najwyższymi organami kontroli Estonii i Norwegii. Raporty koń-
cowe z tych przeglądów przedstawiciele Izby prezentowali w parlamencie w Dżakarcie.  
  (red.)

Przedstawiciele NOK Indonezji oraz goszczący ich reprezentanci NIK przed salą im. Lecha Kaczyńskiego; 
szósty od lewej wiceprezes BPK Achsanul Qosasi, obok prezes NIK Marian Banaś.
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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 2021 r.: 78,84.

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.



WYDAJE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Adres redakcji

Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57

e-mail: kpred@nik.gov.pl

http://www.nik.gov.pl 

 

Skład i łamanie: Sławomir Jakoniuk

Druk i oprawa: Wydział Wydawniczy NIK

Projekt graficzny: Studio Graficzne FILE

Oddano do druku w październiku 2022 r.

Nakład 800 egz.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) pisma.

Prenumerata

tel. 22 444 54 01, 22 444 58 15

Cena egzemplarza – 18 zł + VAT. Prenumerata roczna – 108 zł + VAT

Wpłaty na konto: NBP O/O Warszawa,

nr 06 1010 1010 0036 7822 3100 0000, Najwyższa Izba Kontroli

* Cytat na stronie tytułowej pochodzi z pisma ministra skarbu Księstwa Warszawskiego,  
Tadeusza Dembowskiego, wystosowanego w związku z pracami przygotowawczymi  
do dekretu z 14 grudnia 1808 roku o Głównej Izbie Obrachunkowej.


