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WOJCIECH ROBACZYŃSKI: Sztuczna inteligencja – przedmiot badań  
czy podmiot kontrolowany. Prawo wobec rozwoju technologii  8
Dla obserwatora i uczestnika życia społecznego, nie tylko prawnika, podstawową 
kwestią w obliczu nowych zjawisk jest ujęcie ich w ramy właściwe dla państwa 
demokratycznego. Z tego względu większość rozważań na temat sztucznej inteligencji 
i robotyki (poza zagadnieniami ściśle informatycznymi i technicznymi) dotyczy ich 
działania w ramach obowiązujących i przyszłych rozwiązań prawnych. Koncentrują 
się one przede wszystkim na problemach odpowiedzialności, w tym cywilnoprawnej 
za szkody – chodzi o zapewnienie odpowiednich standardów ochrony. Rozważania 
można prowadzić również w odniesieniu do wielu innych aspektów regulacji prawnej, 
np. własności intelektualnej w kontekście powierzenia sztucznej inteligencji tworzenia 
dzieł o znamionach twórczości, udzielania świadczeń zdrowotnych przez roboty medyczne 
w procesie diagnostyki i terapii, kwalifikowania zgłaszanych inicjatyw do dofinansowania 
ze środków publicznych. Szczególnie wrażliwym obszarem jest funkcjonowanie szeroko 
rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Ze względu na zakres potencjalnego działania 
sztucznej inteligencji można się spodziewać, że zagadnienia związane najpierw z wdrażaniem, 
a potem jej funkcjonowaniem staną się przedmiotem zainteresowania organów kontroli, 
w tym Najwyższej Izby Kontroli. W artykule przybliżono wpływ rozwoju sztucznej 
inteligencji na przedmiot badań kontrolnych.

ANNA LICHOSIK: Funkcja compliance w towarzystwie  
funduszy inwestycyjnych – system kontroli wewnętrznej  30
Stopień alokacji środków na rynku kapitałowym w połączeniu z wysokim poziomem 
ryzyka inwestycyjnego powoduje, że bardzo ważne jest kształtowanie regulacji prawnych 
w sposób pozwalający na zapewnienie bezpieczeństwa obrotu oraz ochronę interesów 
jego uczestników. Powinny one umożliwić sprawny przepływ środków pieniężnych 
przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa inwestycyjnego. W tym celu 
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prawodawca przewiduje wiele instrumentów o charakterze publicznoprawnym, które 
ingerują także w sferę prawa prywatnego. Jednym z nich jest ustawowy obowiązek 
wdrożenia w podmiocie prawa prywatnego, jakim jest  towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, systemu kontroli wewnętrznej, który sprawdza legalność i prawidłowość 
działalności gospodarczej, a także prawidłowość sprawozdań i informacji sporządzanych 
przez towarzystwo oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne. W opracowaniu 
scharakteryzowano system nadzoru zgodności działalności z prawem jako element 
systemu kontroli wewnętrznej w tym podmiocie. Podstawowym celem badawczym 
jest wskazanie zakresu przedmiotowego oraz funkcji jakie pełni w kontekście prawnej 
regulacji tego obszaru oraz poziomu zainteresowania nim europejskiego i polskiego 
organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

USTALENIA KONTROLI NIK  46

EDYTA KOSIARZ: Nieefektywna restrukturyzacja górnictwa  
węgla kamiennego – ósma reforma sektora  46
Rządowe programy restrukturyzacji górnictwa przeprowadzone po 1989 r. nie doprowadziły 
do trwałej rentowności tego sektora. Nierozwiązanym problemem pozostała niska 
wydajność wydobycia, przerosty zatrudnienia i nieefektywny system wynagradzania, 
przekładające się na wysoki udział kosztów stałych w prowadzonej działalności oraz jej dużą 
wrażliwość na wahania popytu i cen węgla. Celem ósmego już Programu dla sektora 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce, przyjętego w styczniu 2018 r. i skorygowanego 
we wrześniu 2019 r., który przewidziano do 2030 r., było tworzenie warunków 
sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora, a kluczem 
– przeprowadzenie radykalnej sanacji górnictwa, przy aktywnym udziale państwa. Podjęta 
przez NIK kontrola służyła sprawdzeniu, czy jego dotychczasowa realizacja przez Ministra 
Aktywów Państwowych (wcześniej Ministra Energii) oraz Ministra Środowiska, a następnie 
Ministra Klimatu i Środowiska oraz spółki uczestniczące w Programie poprawiła bądź 
ustabilizowała sytuację podmiotów działających na rynku. Oceniono też jakość planowania 
oraz wdrożenia przez spółki własnych strategii oraz czynniki, których nie uwzględniono 
w Programie, a determinują przyszłość górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Artykuł 
przybliża ustalenia NIK.

MARZENA MIELCAREK: Niewystarczająca ochrona zasobów wodnych  
w gminach wiejskich – gospodarowanie przedsiębiorstw wodociągowych  60
Od 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kilka kontroli dotyczących zasobów 
wodnych i odprowadzania ścieków, wskazując na liczne nieprawidłowości i zagrożenia 
związane z nieprawidłowym gospodarowaniem w tym obszarze. Racjonalnemu 
wykorzystaniu wody, a także jej ochronie w Polsce miały sprzyjać w ostatnich latach 
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liczne inwestycje. W 2020 r. nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej wyniosły 
łącznie 2666 mln zł, z czego najwięcej przeznaczono na ujęcia i doprowadzenia wody, 
budowę i modernizację stacji uzdatniania oraz zbiorniki i stopnie wodne. W ostatniej 
dekadzie odnotowano poprawę w dostępie do wody pitnej oraz usług sanitarnych, jest ona 
jednak najbardziej odczuwana na terenach miejskich. Dostrzegając wagę efektywnego 
gospodarowania zasobami wodnymi, zwłaszcza w sytuacji słabiej rozwiniętej infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich, Najwyższa Izba Kontroli 
przeprowadziła badanie, którego ustalenia wskazały na problemy w gospodarowaniu 
przez przedsiębiorstwa wodociągowe oraz niewystarczające działania podejmowane w celu 
minimalizowania strat i zapewnienia właściwej jakości dostarczanej wody. Szczegóły 
przestawiono w artykule.

TOMASZ KUŹNIAK: Wykorzystanie wód termalnych  
do wytwarzania ciepła – powolny rozwój krajowej geotermii  70
Energia pochodząca z wód termalnych jest bezpieczna dla środowiska, w przeciwieństwie 
do paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa czy gaz. Z reguły zapewnia niskie i stabilne 
koszty pozyskania ciepła, niezależne od zmian cen tradycyjnych nośników energii. 
Nie mają na nią wpływu warunki atmosferyczne. Nasze zasoby eksploatacyjne odpowiadają 
około połowie rocznej produkcji krajowych, koncesjonowanych wytwórców ciepła. 
Pomimo tych zalet zagospodarowanie wód termalnych w Polsce w celach ciepłowniczych 
jest znikome – udział energii geotermalnej w pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
jest najniższy wśród dziewięciu podstawowych jej nośników i ulega niewielkim zmianom. 
Wyniki kontroli NIK wskazują, że pomimo posiadania znaczących zasobów i korzyści 
wynikających z jej zastosowania, w latach 2015–2021 nie osiągnięto zakładanego rozwoju 
krajowej geotermii. Przyczyną był m.in. utrudniony dostęp inwestorów do informacji 
o możliwościach zagospodarowania wód termalnych w konkretnych lokalizacjach 
oraz długotrwałość procesów inwestycyjnych. Artykuł szczegółowo omawia ustalenia 
Izby, przybliżając uwarunkowania, w jakich funkcjonują podmioty zainteresowane 
działalnością w tej branży, efektywność podejmowanych przedsięwzięć, konieczne 
zmiany oraz kierunki zagospodarowania ciepła geotermalnego i wód termalnych.

MICHAŁ KAPEK: Wykorzystanie biomasy w produkcji energii  
elektrycznej – odnawialne źródła energii  80
W latach 2018–2020 liczba przedsiębiorstw w Polsce wytwarzających energię elektryczną 
z biomasy nieznacznie wzrosła: z 55 podmiotów w 2018 r. przez 57 w 2019 r. do 62 w 2020 r. 
Produkcja energii odnawialnej, w tym z biomasy, jest objęta systemem wsparcia bazującym 
w znacznej mierze na świadectwach pochodzenia (ŚP), tzw. zielonych certyfikatach. Celem 
kontroli, podjętej przez NIK w 2021 r., była weryfikacja zgodności danych o wielkości 
produkcji energii elektrycznej z biomasy i jej roli w procesie wypełnienia wymaganego 
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udziału energii ze źródeł odnawialnych. Oceniono również wpływ funkcjonującego 
systemu wsparcia na rynek energii elektrycznej z biomasy, zgodność danych o ilości 
energii z niej wytworzonej i objętej ŚP, prawidłowość pomiarów, rzetelność ewidencji 
i dokumentacji, a także wpływ organów państwa – w szczególności Prezesa URE oraz 
ministra odpowiedzialnego za spawy związane z rozwojem i wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii – na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej z biomasy. Badania kontrolne 
przeprowadzono w sześciu podmiotach: w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Urzędzie 
Regulacji Energetyki oraz czterech przedsiębiorstwach energetycznych. W artykule 
przedstawiono ich najważniejsze wyniki.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK  93
  
Wyniki przekazane do publikacji w październiku i listopadzie 2022 r. – red.  93
Rubryka sygnalizuje zakończenie przez Najwyższą Izbę Kontroli badań w wybranych 
obszarach i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. W tym 
numerze piszemy o kontroli: usuwania azbestu; szpitali w czasie pandemii COVID-19; 
programu Czyste powietrze; zwalczania afrykańskiego pomoru świń; rozwoju sportu 
w województwie śląskim.

Państwo i społeczeństwo   94

ŁUKASZ RÓG: Przechowywanie materiałów archiwalnych  
– obowiązki państwowych jednostek organizacyjnych  94
Narodowy zasób archiwalny służy nauce, kulturze, gospodarce oraz potrzebom obywateli. 
Jego ochrona ma szczególnie znaczenie, jednak nie istnieje akt normatywny powszechnie 
obowiązujący, określający organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego, 
w tym warunki przechowywania zbiorów, który obejmowałby zakresem podmiotowym 
państwowe jednostki organizacyjne. Część z nich przechowuje unikatowe materiały. 
Należą do nich np. dwie spółki publicznej radiofonii i telewizji, tj. Polskie Radio SA 
oraz Telewizja Polska SA. Pod ich opieką znajdują się materiały i zbiory dokumentacji 
powstałe w latach 1945–1993, na które składa się prawie 135 tys. filmów i audycji 
telewizyjnych zarejestrowanych na taśmach światłoczułych i magnetycznych różnych 
formatów oraz 665 tys. nagrań z audycjami słownymi i muzycznymi prezentowanymi 
na czterech antenach Polskiego Radia. Autor wskazuje, że brak rygoryzmu w sprawie 
ochrony takich zasobów jest niekorzystny z punktu widzenia interesu publicznego. 
Może być czynnikiem ryzyka potencjalnego uszkodzenia archiwaliów, utraty bądź 
zniszczenia. Jego zdaniem zasadne wydaje się podniesienie standardów ochrony narodowego 
zasobu archiwalnego przez uregulowanie tej kwestii. Artykuł przybliża przepisy prawa 
mogące mieć obecnie zastosowanie do ochrony archiwaliów, ale niemające charakteru 
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Kontrola 
i audyt

Rozwój sztucznej inteligencji1 jest  faktem. Nie  ulega wątpliwości, 
że w najbliższych latach będziemy obserwować jego stałe postępy. Choć 
oczywiście trudno dziś powiedzieć do czego ostatecznie doprowadzą, 
nie jest przesadą oczekiwanie (czasem też obawa), że sztuczna inteli-
gencja poważnie zmieni nasze życie w wielu sferach aktywności: spo-
łecznej, gospodarczej, a nawet osobistej. Skłania to do prawnej refleksji 
nad różnymi aspektami tego zjawiska2. Sztuczna inteligencja może być 
wykorzystana do rozwoju ludzkości, ale wiążą się z nią istotne zagro-
żenia. Wynikają przede wszystkim z tego, że trudno będzie zachować 
kontrolę nad procesami i decyzjami sugerowanymi, wspomaganymi czy 
wręcz kreowanymi przez jej  systemy. Ze  względu na  szeroki zakres 
potencjalnego działania sztucznej inteligencji należy się spodziewać, 
że zagadnienia związane najpierw z wdrażaniem, a potem z  jej  funk-
cjonowaniem staną się przedmiotem zainteresowania organów kontroli, 
w tym Najwyższej Izby Kontroli. W artykule przybliżono wpływ roz-
woju sztucznej inteligencji na przedmiot badań kontrolnych3.

Sztuczna inteligencja – przedmiot 
badań czy podmiot kontrolowany

Prawo wobec rozwoju technologii
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WOJCIECH ROBACZYŃSKI

Sztuczna inteligencja 
jako przedmiot kontroli    

Nie ma jednej obowiązującej definicji 
sztucznej inteligencji. Na potrzeby tych 
rozważań przyjmuję, że systemami sztucz-
nej inteligencji są „systemy programowe 
(i być może także sprzętowe) zaprojekto-
wane przez ludzi, które mając złożony cel, 
działają w wymiarze fizycznym lub cy-
frowym, postrzegają swoje środowisko 
przez pozyskiwanie danych, interpretują 
je i przetwarzają informacje pochodzące 
z tych danych, a także decydują o najlep-
szych działaniach, które należy podjąć, aby 
osiągnąć dany cel”4. Choć można oczeki-
wać, że sztuczna inteligencja, wyposażona 
w zdolność do uczenia się i przewidywania, 

1	 Pojęcie	„sztuczna	inteligencja”	stanowi	dosłowne	tłumaczenie	występującego	w	literaturze	anglojęzycznej	
określenia	artificial intelligence,	używanego	też	bardzo	często	w	postaci	skrótu	AI.	Na	wieloznaczność	i	w	znacz-
nej	mierze	niedookreśloność	tych	pojęć	zwraca	uwagę	M.	Jankowska:	Podmiotowość prawna sztucznej inte-
ligencji?	[w:]	O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości,	A.	Bielska-Brodziak	(red.),	Katowice	2015,	
s.	171-174.	Zob.	także	J.	Piecha:	Social control of public administration: twilight or renaissance? Observations 
in the context of the administration performed through the algorithms,	„Studia	Iuridica”	2021,	t.	89,	s.	274-277.

2	 Ogólną	koncepcję	miejsca	sztucznej	inteligencji	w	prawie	prywatnym	przedstawiono	ostatnio	w:	P.	Księ-
żak,	S.	Wojtczak:	Toward a Conceptual Network for the Private Law of Artificial Intelligence,	Springer,	Cham	
2023.	Zob.	też	tych	autorów:	Prawa Asimova, czyli science fiction jako fundament nowego prawa cywilnego, 
„Forum	Prawnicze”	nr	1/2020,	s.	57	i	nast.

3	 W	artykule	wykorzystano	badania	w	ramach	projektu	Narodowego	Centrum	Nauki	nr	2018/29/B/HS5/00421.
4	 P.	Księżak:	My, Naród? Konstytucjonalizacja sztucznej inteligencji, czyli o potrzebie przemodelowania zało-

żeń ustrojowych,	„Przegląd	Sejmowy”	nr	4/2021,	s.	66.	Z	kolei	T.	Zalewski	tak	ją	definiuje:	„przez	sztuczną	
inteligencję	rozumiem	system,	który	pozwala	na	wykonywanie	zadań	wymagających	procesu	uczenia	się	
i	uwzględniania	nowych	okoliczności	w	toku	rozwiązywania	danego	problemu	i	który	może	w	różnym	stopniu	
–	w	zależności	od	konfiguracji	–	działać	autonomicznie	oraz	wchodzić	w	interakcję	z	otoczeniem”.	T.	Zalewski	
[w:]	Prawo sztucznej inteligencji,	L.	Lai,	M.	Świerczyński	(red.),	Warszawa	2020,	s.	3	(w	wersji	wg	systemu	
Legalis).	Autor	dodaje,	że	w	rozważaniach	prawnych	–	obok	wielu	innych	definicji,	które	przytacza	–	domi-
nuje	ta	odwołująca	się	do	pojęcia	ludzkiej	inteligencji,	co	oznacza,	że:	„Przez	AI	rozumie	się	zatem	technicz-
ne	rozwiązanie	(domyślnie	program	komputerowy)	wykonujące	czynności	będące	zazwyczaj	domeną	ludzi,	
szczególnie	wymagających	użycia	ludzkiego	intelektu.	AI	to	maszyna,	która	zachowuje	się	tak	jak	człowiek,	
maszyna,	która	myśli”.	Tamże,	s.	5.

5	 Por.	przykładowo	O.	Jeffcott,	R.	Inglis:	Driverless cars: ethical and legal dilemmas,	„Journal	of	Personal	
Injury	Law”	nr	1/2017,	s.	22-23.	Zob.	także	materiał	ekspercki	Komisji	Europejskiej:	Ethics of Connected 
and Automated Vehicles Recommendations on road safety, privacy, fairness, explainability and responsibility, 
Bruksela	2020,	<www.op.europa.eu>	(dostęp	16.11.2022).

a przy tym nieograniczenie sprawna w za-
kresie gromadzenia i przetwarzania da-
nych, będzie podejmować optymalne de-
cyzje, to jednak pojawiają się wątpliwości 
związane z brakiem po jej stronie społecz-
nej empatii i poczucia moralnego. Skłania 
to do daleko idącej ostrożności.

Na marginesie zasadniczych rozważań 
nie sposób w tym miejscu choćby nie zasy-
gnalizować istotnych kontrowersji, które 
związane są ze stosowaniem algorytmów 
sztucznej inteligencji. Dotyczą podej-
mowania przez nią trudnych wyborów, 
także mających wpływ na zdrowie i życie 
poszczególnych osób5. Pojawia się pyta-
nie, czy bylibyśmy skłonni – jako ludz-
kość i jako poszczególne społeczeństwa 
– powierzyć sztucznej inteligencji doko-
nywanie wyborów moralnych. Sprawa 
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wydaje się co najmniej kontrowersyjna. 
Pojawia się też pytanie, czy można oczeki-
wać wprowadzenia prawnych uwarunko-
wań wyboru przez algorytm określonego 
rozwiązania w sytuacjach kryzysowych. 
W literaturze podnosi się postulat wpro-
wadzenia regulacji prawnej dotyczącej 
określonego ukształtowania algorytmu, 
zgodnie z którą powinno być normatyw-
nie ustalone, jakie dobro prawne należy 
chronić w sytuacji kolizyjnej6. Zauważono 
jednak, że realizacja tej propozycji „(…) 
przesuwałaby rozważania na grunt od-
powiedzialności władzy publicznej, au-
toryzującej moralne wybory sztucznej 
inteligencji” oraz „należy uwzględnić 
fakt, iż sztuczna inteligencja ma zdolność 
do uczenia się, zatem nie jest pewne, czy 
można jej nakazać dokonywanie zawsze 
wyborów w oparciu o określony schemat”7. 
Z tego punktu widzenia warto wskazać, 
że kwestie moralne przewijają się wielo-
krotnie w różnych obszarach wykorzy-
stania sztucznej inteligencji8. Szczególnie 
wyraziste jest to zjawisko w dziedzinie 
medycyny9. Problemy te, gdyby oceniać 
je z perspektywy funkcjonowania organu 
kontroli, wymagałyby jednak odrębnego 

6	 M.	Hulicki:	Wybrane zagadnienia odpowiedzialności cywilnoprawnej w kontekście zastosowań sztucznej 
inteligencji,	„Kwartalnik	Prawa	Prywatnego”	nr	4/2019,	s.	893-894.

7	 W.	Robaczyński:	Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy autonomiczne,	„Forum	Prawnicze”	
nr	1/2022,	s.	68.

8	 Zob.	m.in.	materiał	ekspercki	Komisji	Europejskiej:	Ethics guidelines for trustworthy AI. Working Doc-
ument for stakeholders’ consultation,	Bruksela	2018,	opubl.	(także	w	polskiej	wersji	 językowej)	na	 
<www.ec.europa.eu>	(dostęp	16.11.2022).

9	 Na	różnego	rodzaju	zagrożenia	związane	ze	stosowaniem	sztucznej	inteligencji	w	medycynie	wskazują	m.in.:	
D.	Schönberger:	Artificial intelligence in healthcare: a critical analysis of the legal and ethical implications, 
„International	Journal	of	Law	and	Information	Technology”,	nr	27/2019,	s.	171	i	nast.;	P.	Księżak:	Sztuczna 
inteligencja i roboty autonomiczne w medycynie	[w:]	Organizacja systemu ochrony zdrowia.	System	Prawa	
Medycznego.	Tom	3	,	D.	Bach-Golecka	i	R.	Stankiewicz	(red.),	Warszawa	2020.

10	 Por.	L.	Bosek:	Perspektywy rozwoju odpowiedzialności cywilnej za inteligentne roboty,	„Forum	Prawnicze”	
nr	1/2019,	s.	3	i	nast.

omówienia, w tym miejscu mogą być je-
dynie zasygnalizowane.

Dla każdego obserwatora i uczestnika 
życia społecznego, nie tylko prawnika, pod-
stawową kwestią w obliczu nowych zjawisk 
jest ich ujęcie w ramy prawne właściwe 
dla państwa demokratycznego. Z tego 
względu większość, jak się wydaje, rozwa-
żań na temat sztucznej inteligencji i roboty-
ki (poza zagadnieniami ściśle informatycz-
nymi i technicznymi) dotyczy tego zjawiska 
na tle obowiązujących i przyszłych rozwią-
zań prawnych. Prowadzone dziś rozważa-
nia wokół sztucznej inteligencji koncentrują 
się przede wszystkim na problemach od-
powiedzialności, w tym przede wszyst-
kim cywilnoprawnej za szkody – chodzi 
o zapewnienie odpowiednich standardów 
ochrony10. W sprawozdaniu Komisji Eu-
ropejskiej stwierdzono: „Nowe wyzwa-
nia w zakresie bezpieczeństwa stwarzają 
również nowe wyzwania w zakresie od-
powiedzialności. Te wyzwania w zakresie 
odpowiedzialności należy uwzględnić, aby 
zapewnić taki sam poziom ochrony, z jakie-
go korzystają poszkodowani w kontekście 
tradycyjnych technologii, przy jednocze-
snym utrzymaniu równowagi w stosunku 
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do potrzeb innowacji technologicznych. 
Przyczyni się to do tworzenia klimatu za-
ufania do nowo pojawiających się techno-
logii cyfrowych i stabilności inwestycji”11.

Obok tych kwestii rozważania można 
prowadzić w odniesieniu do innych aspek-
tów regulacji prawnej. Chodzi o bardzo 
różnorodne płaszczyzny, np. własność 
intelektualną w odniesieniu do powie-
rzenia sztucznej inteligencji tworzenia 
dzieł o znamionach twórczości, udzie-
lanie świadczeń zdrowotnych przez ro-
boty medyczne w procesie diagnostyki 
i terapii, kwalifikowanie zgłaszanych ini-
cjatyw do dofinansowania ze środków 
publicznych i wiele, wiele innych. Szcze-
gólnie wrażliwym obszarem wdrażania 
sztucznej inteligencji jest funkcjonowa-
nie szeroko rozumianego wymiaru spra-
wiedliwości12. Ze względu na zakres jej 
potencjalnego działania należy się spo-
dziewać, że zagadnienia związane naj-
pierw z wdrażaniem, a potem z funk-
cjonowaniem staną się także przedmio-
tem zainteresowania organów kontroli, 
w tym Najwyższej Izby Kontroli. Niniej-
sze opracowanie ma na celu rozważenie 

11	 Por.	M.	Jankowska:	Podmiotowość prawna…,	op.cit.,	s.	171	i	nast.;	P.	Księżak:	Zdolność prawna sztucznej in-
teligencji (AI)	[w:]	Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-
-Petrykowskiej,	W.	Robaczyński	(red.),	Łódź	2017,	s.	63	i	nast.;	K.	Biczysko-Pudełko,	D.	Szostek:	Koncepcje 
dotyczące osobowości prawnej robotów – zagadnienia wybrane,	„Prawo	Mediów	Elektronicznych”	nr	2/2019;	
S.	M.	Solaiman:	Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: a quest for legitimacy,	„Artif	
Intell	Law”	nr	25/2017,	s.	155	i	nast.;	H.	Saripan,	N.	S.	Fikriah,	M.	S.	Putera:	Are Robots Human? A Review of 
the Legal Personality Model,	“World	Applied	Sciences	Journal”	nr	34	(6)/2016,	s.	824	i	nast;	R.	van	den	Hoven	
van	Genderen:	Do We Need New Legal Personhood in the Age of Robots and AI?	[w:]	Robotics, AI and the 
Future of Law,	M.	Corrales,	M.	Fenwick,	N.	Forgó	(red.),	Singapur	2018,	s.	15	i	nast.;	S.	Wojtczak:	Endowing 
Artificial Intelligence with legal subjectivity,	„AI	&	Society”	nr	37/2022,	s.	205	i	nast.,	<https://link.springer.
com/article/10.1007/s00146-021-01147-7>	(dostęp	24.11.2022).	Szerzej	na	temat	koncepcji	kontekstowej	
(szczątkowej,	specjalnej)	podmiotowości	AI	i	o	wykorzystaniu	tej	koncepcji	w	różnych	obszarach	prawa	pry-
watnego	zob.	P.	Księżak,	S.	Wojtczak:	Toward a Conceptual Network for the Private Law…,	op.cit.

12	 Co	do	przykładów	zastosowania	rozwiązań	sztucznej	inteligencji	w	tym	obszarze	zob.	J.	Piecha:	Social con-
trol of public administration…,	op.cit.,	s.	277-278.

możliwych aspektów wpływu rozwoju 
sztucznej inteligencji na przedmiot badań 
kontrolnych.

Należy w tym miejscu przywołać zespół 
pojęć będących podstawą prawnej analizy 
działalności kontrolnej: jednostka kontro-
lowana – działalność jednostki kontrolowa-
nej, podmiot kontrolujący (organ kontroli) 
– działalność podmiotu kontrolującego. 
Kwestia sztucznej inteligencji może mieć 
znaczenie dla analizy desygnatów każdego 
z nich, jednak skoncentruję się na jedno-
stce kontrolowanej i jej działalności. Poza 
zakresem dalszych rozważań pozostanie 
natomiast sprawa najbardziej oczywistego, 
choć jeszcze w praktyce na razie dopiero 
prekursorskiego sposobu wykorzystania 
sztucznej inteligencji jako swego rodzaju 
„pomocniczego narzędzia kontrolnego”. 
W przyszłości może być ona angażowa-
na na poszczególnych etapach progra-
mowania, planowania, przeprowadzania 
działalności kontrolnej i realizowania jej 
ustaleń. W szczególności wykorzystana do 
oceny ryzyka związanego z przedmiotem 
kontroli, a w konsekwencji prawidłowe-
go wyznaczania obszaru badań. Dotyczy 
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to oczywiście nie tylko działalności kon-
trolnej, ale także innych dziedzin funkcjo-
nowania organów państwowych13.

Jak się wydaje, wykorzystanie sztucznej 
inteligencji jako wspomnianego „pomocni-
czego narzędzia kontrolnego” nie wiąże się 
już w tej chwili z koniecznością rozstrzy-
gania zasadniczych wątpliwości natury 
prawnej. Należy podkreślić, że w plano-
waniu i organizowaniu swojej działalności 
wiele organów kontroli charakteryzuje 
się węższym lub szerszym zakresem sa-
modzielności. Najwyższa Izba Kontroli 
jest np. autonomiczna w tym zakresie, 
uwzględniając tylko przypadki obligato-
ryjnych dla NIK zleceń kontroli ze stro-
ny Sejmu lub jego organów na podstawie 
art. 6 ust. 1 ustawy z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli14. Wydaje się, 
że wykorzystanie sztucznej inteligencji 
w tej dziedzinie funkcjonowania NIK 
nie wymagałoby zmian aktów prawa po-
wszechnie obowiązującego, co oczywi-
ście nie oznacza, że nie byłyby potrzebne 
dodatkowe regulacje wewnętrzne Izby 
ustalające zasady planowania i przepro-
wadzania czynności kontrolnych z jej wy-
korzystaniem.

Inaczej przedstawiałaby się nato-
miast kwestia wykorzystania sztucznej 

13 Interesujące	przykłady	z	zakresu	wykorzystania	sztucznej	inteligencji	przez	administrację	federalną	Stanów	Zjed-
noczonych	wraz	z	rekomendacjami	na	przyszłość	podają	D.F.	Engstrom,	D.E.	Ho,	C.M.	Sharkey,	M.-F.	Cuéllar:	
Government by Algorithm: Artificial Intelligence in Federal Administrative Agencies. Report submitted to the Ad-
ministrative Conference of the United States,	luty	2020,	<www-cdn.law.stanford.edu>	(dostęp	16.11.2022).

14	 Dz.U.	z	2022	r.	poz.	623,	dalej	ustawa	o	NIK.
15	 Na	marginesie	warto	wskazać,	że	zadania	te	dostrzeżono	w	pracach	analitycznych	dotyczących	rozwoju	

systemów	sztucznej	inteligencji	w	Polsce.	Por.	G.	Sibiga	[w:]	Założenia do strategii AI w Polsce, Załącznik 1: 
Wybrane prawne aspekty rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji,	Ministerstwo	Cyfryzacji,	Warszawa	
2018.	Autor	zwraca	uwagę,	że	ustalenie	obszarów	zastosowania	sztucznej	inteligencji	powinno	nastąpić	
z	uwzględnieniem	m.in.	zadań	i	funkcji	kontrolnych,	przy	czym	„rola	AI	może	polegać	na	analizie	posiadanych	
danych	pod	kątem	kontroli	wraz	z	typowaniem	adresatów	i	przedmiotu	kontroli”.	Tamże,	s.	188.

inteligencji nie jako narzędzia, ale kon-
trolera, tj. w razie powierzenia jej prze-
prowadzenia czynności kontrolnych. 
Sytuacja wyglądałaby zasadniczo od-
miennie, gdyż byłaby ona wówczas „au-
tonomicznym narzędziem kontrolnym”, 
niewykluczone, że także z kompetencją 
w zakresie dokonywania ocen kontrolo-
wanej przez nią działalności. Takie ujęcie 
wymagałaby jednak zasadniczych zmian 
stanu prawnego, w tym na poziomie kon-
stytucyjnym. Kompetencje i podstawy 
funkcjonowania poszczególnych orga-
nów kontroli są bowiem przedmiotem 
regulacji ustawowej, przy czym w od-
niesieniu do Najwyższej Izby Kontro-
li w grę wchodzą także przepisy Kon-
stytucji (art. 202-207). Jak jednak po-
wiedziano, dalsze rozważania nie będą 
dotyczyć tych zagadnień. O ile zatem 
kwestie wykorzystania sztucznej inteli-
gencji do planowania i przeprowadzania 
czynności kontrolnych pozostaną – jako 
„wewnętrzne” systemu kontroli – poza 
zakresem rozważań15, o tyle przedmio-
tem zainteresowania w tym opracowaniu 
będą jego aspekty „zewnętrzne”, doty-
czące działalności podmiotu objętego 
kontrolą, wykorzystującego sztuczną 
inteligencję.
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Z tego względu zasadnicze znaczenie 
ma realizacja celów kontrolowanej działal-
ności z punktu widzenia obowiązujących 
przepisów prawa. Nie ma przy tym de-
cydującego znaczenia, w jakim stopniu 
w toku bieżącej aktywności kontrolowa-
na jednostka posługuje się sztuczną in-
teligencją. Niezależnie od nowoczesne-
go charakteru instrumentów sztucznej 
inteligencji jest ona w tym ujęciu tylko 
narzędziem, za pomocą którego okre-
ślony podmiot wykonuje swoje zadania. 
Oczywiście przedmiotem kontroli może 
być właśnie sposób i zakres wykorzysta-
nia sztucznej inteligencji przez podmiot 
kontrolowany. Może chodzić w szcze-
gólności o sytuacje, gdy będziemy mieć 
do czynienia z rezultatem zaangażowania 
środków publicznych, wydatkowanych 
choćby na zakup infrastruktury sztucz-
nej inteligencji, w tym zwłaszcza opro-
gramowania. Z tego punktu widzenia ak-
tualne pozostaną „klasyczne” zagadnie-
nia kontrolne, jak np. planowanie zadań, 
zakup oprzyrządowania, realizacja celów, 
właściwe wykorzystanie środków. Jasne 
jest, że w zależności od statusu prawnego 
jednostki kontrolowanej będzie wówczas 
mowa o zróżnicowanych kryteriach kon-
troli określonych w art. 5 ustawy o NIK. 
Sytuacja ta będzie się różnić od obecnej 
wyłącznie wykorzystaniem nowych narzę-
dzi, bez zmiany istoty ocen działalności.

16	 Z	wielu	wypowiedzi	na	ten	temat	zob.	przykładowo:	V.	Ilková,	A.	Ilka:	Legal aspects of autonomous vehicles 
– an overview, Proceedings of the 2017 21st International Conference on Process Control (PC), Štrbské 
Pleso, Slovakia,	s.	428-433,	<https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/249781>	(dostęp	
17.11.2022);	T.	Neumann:	Perspektywy wykorzystania pojazdów autonomicznych w transporcie drogowym 
w Polsce,	„Autobusy”	nr	12/2018,	s.	787-788;	D.	A.	Riehl:	Car Minus Driver: Autonomous Vehicles Driving, 
Regulation, Liability, and Policy,	„The	Computer	&	Internet	Lawyer”	nr	5/2018,	(vol.	35),	s.	2.

17	 Tak	N.E.	Vellinga:	Automated driving and its challenges to international traffic law: which way to go?, “Law, 
Innovation	and	Technology”	2019,	s.	2.

Trzeba zauważyć, że nie w każdym przy-
padku wykorzystania sztucznej inteligen-
cji można mówić o zaistnieniu problemu 
„kontroli sztucznej inteligencji”. Nie za-
wsze bowiem nowoczesne instrumenty, 
którymi posługują się określone podmio-
ty, kwalifikują do tej kategorii. Wobec 
braku legalnej definicji pożyteczne byłoby 
tu wykorzystanie omawianej szeroko kwe-
stii wyróżnienia „poziomów autonomicz-
ności”. Czyni się tak w literaturze w od-
niesieniu do pojazdów autonomicznych, 
stanowiących obecnie najbardziej chyba 
rozwinięty segment praktycznego wyko-
rzystania badań nad sztuczną inteligencją. 
Wyróżnienie tych poziomów według kla-
syfikacji Society of Automotive Engineers 
(SAE) w pięciostopniowej skali jest spo-
tykane i omawiane w literaturze16. Trzeba 
zaznaczyć, że z interesującego nas punktu 
widzenia może chodzić o procesy na róż-
nych poziomach automatyzacji, przede 
wszystkim jednak zlokalizowane najwy-
żej, tj. na poziomach 4 i 5, częściowo może 
także na poziomie 3. Mowa tu o przypad-
kach wysokiej automatyzacji, gdy proces 
jest w pełni prowadzony przez system 
w założonych warunkach (poziom 4) oraz 
automatyzacji pełnej, gdy realizuje wszyst-
kie funkcje danego procesu, w każdych 
warunkach (poziom 5)17. W takich sytu-
acjach potrzeba objęcia sztucznej inteli-
gencji kontrolą staje się bardzo wyraźna. 
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Jak się wydaje, może mieć znaczenie także 
poziom automatyzacji zależnej, przewi-
dującej samodzielną realizację procesu 
przez sztuczną inteligencję, z założeniem 
reakcji operatora wyłącznie w sytuacjach 
krytycznych, do korygowania decyzji po-
dejmowanych przez system (poziom 3). 
Można tu mówić o swego rodzaju „współ-
pracy” między operatorem a sztuczną in-
teligencją i nie jest w związku z tym po-
wiedziane, że każda jej decyzja będzie ad 
casu przedmiotem korekty człowieka. 
W pozostałych przypadkach sztuczna in-
teligencja wykorzystywana jest wyłącz-
nie jako narzędzie – wprawdzie wysoko 
wyspecjalizowane, ale jednak niepodej-
mujące samodzielnych decyzji, tzn. jako 
system wsparcia człowieka (operatora) 
na podstawie informacji zewnętrznych 
(poziom 1) lub jako narzędzie realizują-
ce automatyzację częściową, zakładającą 
ciągłą obserwację otoczenia zewnętrzne-
go przez operatora (poziom 2). W takich 
sytuacjach ocenie kontrolera podlegałoby 
bez wątpienia wyłącznie działanie czło-
wieka, zaś zastosowanie sztucznej inte-
ligencji mogłoby mieć znaczenie w świe-
tle oceny prawidłowości wykorzystania 
określonego narzędzia. Oczywiście wybór 
wspomnianych poziomów autonomiczno-
ści jako podstawy rozważań jest kwestią 
przyjęcia określonej konwencji, wydaje 
się jednak, że zasadnicze problemy natury 
prawnej (ale także i moralnej) pojawiają 
się dopiero przy uwzględnieniu pozio-
mów 4 i 5, czego będą dotyczyć dalsze 
rozważania.

18	 Por.	M.	Wałachowska	[w:]	Prawo sztucznej inteligencji…,	op.cit.,	s.	3-5.

Wzrost znaczenia 
sztucznej inteligencji a kontrola
Zmiana spojrzenia może nastąpić, gdy 
sztuczna inteligencja z poziomu wyspecja-
lizowanego narzędzia przejdzie do realiza-
cji roli współwyznaczającej określone cele 
i zadania społeczne. Z pewnością organy 
kontroli staną wówczas wobec problemu 
oceny działalności podmiotu kontrolo-
wanego, który będzie formalnie działać 
całkowicie autonomicznie, a w praktyce 
„będzie skazany” na decyzje podejmowa-
ne przez algorytmy sztucznej inteligencji. 
Może chodzić np. o rozpoznawanie potrzeb 
społecznych i ustalanie kolejności zaspoka-
jania tych, które w danej chwili są najważ-
niejsze. Mogą to być sytuacje szczególnie 
drażliwe w obliczu braku dostatecznych 
środków na realizację wszystkich zadań, 
związanych np. z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, bo w tym kierunku badania 
są bardzo zaawansowane – podkreśla się 
potencjalne i już wykorzystywane zdolno-
ści diagnostyczne sztucznej inteligencji18. 
Jeśli wyobrazimy sobie przykładowo kon-
trolę udzielania świadczeń zdrowotnych 
finansowych ze środków publicznych, 
a wykonywanych przez publiczny zakład 
opieki zdrowotnej, problemem stanie się, 
kto w istocie o nich decyduje – jednostka 
kontrolowana czy też stosowany przez nią 
algorytm. Można zresztą zapytać czy algo-
rytm, którym posługuje się sztuczna inte-
ligencja, jest częścią tej jednostki kontrolo-
wanej czy też jakimś instrumentem od niej 
niezależnym. Tego rodzaju wątpliwości 
mogą towarzyszyć wielu innym aspektom 
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realizacji zadań przez organy i służby pań-
stwowe, a zarysowany problem dotyczyć 
funkcjonowania samorządu terytorialnego. 
Artykuł 5 ust. 2 ustawy o NIK wskazuje, 
że jego kontrola nie obejmuje kryterium 
celowości. Ustawodawca przyjął, że pań-
stwo nie może wkraczać w sferę decyzyjną 
tak daleko, aby wyznaczać cele działania 
lokalnym wspólnotom. Zatem założenie 
ustawodawcy jest takie, że „(…) ustalenie 
potrzeb jednostki samorządu terytorial-
nego, na realizację których przeznaczone 
są środki publiczne i adekwatności tych po-
trzeb do rzeczywistości, powinno należeć 
do sfery autonomii samorządu”19. Czy jed-
nak oznacza to, że rolę wyznaczającego 
te cele może przyjąć sztuczna inteligen-
cja, która będzie np. decydować o prze-
znaczeniu środków na taką a nie inną in-
westycję? Oczywiście także przy celach 
wyznaczanych tradycyjnie, działalność 
samorządu terytorialnego będzie podle-
gać ocenie z punktu widzenia legalności, 
gospodarności i rzetelności, tj. zgodnie 
z kryteriami wskazanymi w powołanym 
wyżej przepisie ustawowym. To pole 
do oceniania przedsięwzięć z punktu 
widzenia kryteriów wskazanych na eta-
pie realizacji wcześniej wybranych celów. 
Sztuczna inteligencja może bowiem stero-
wać np. procesami inwestycyjnymi, pod-
powiadając (a może narzucając) określo-
ne rozwiązania techniczne, ekonomiczne, 

19	 Por.	E.	Jarzęcka-Siwik,	B.	Skwarka:	Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kon-
troli,	Warszawa	2017,	s.	52.

20 Przykład	algorytmu	wirtualnego	polityka	Michito	Matsuda	jako	kandydata	(kandydatki)	w	wyborach	na	burmi-
strza	miasta	Tama	w	Japonii,	<https://leadership4ir.com/2018/04/19/ai-candidate-runs-for-mayor-in-japan/>	
(dostęp	16.11.2022).	Por.	także	rozważania	J.	Salmi’ego	na	temat	problemu	sztucznej	inteligencji	„jako	obywa-
tela	w	demokratycznym	społeczeństwie”.	J.	Salmi:	A democratic way of controlling artificial general intelligence, 
„AI	&	Society”	2022,	pkt	2.3,	<https://doi.org/10.1007/s00146-022-01426-x>	(dostęp	16.11.2022).

ekologiczne etc. Skoro tak, to pojawia się 
pytanie o sposób oceny działań danej jed-
nostki kontrolowanej. Zauważmy, że isto-
tą sztucznej inteligencji na odpowiednio 
wysokim poziomie autonomiczności 
jest jej oderwanie od procesów decyzyj-
nych podejmowanych przez człowieka. 
Tymczasem, według obecnie obowiązują-
cych reguł, określone zadania spoczywają 
na człowieku i on jest z nich rozliczany. 
Mówiąc o człowieku stosuję tu pewien 
skrót myślowy – chodzi oczywiście o okre-
ślone zbiorowości (wspólnota samorządo-
wa, obywatele państwa), funkcjonujące 
w ten sposób, że decyzje w ich imieniu 
i za nie podejmowane są przez demokra-
tycznie wybrane organy, składające się 
z przedstawicieli tych zbiorowości. Fak-
tem jest jednak, że sztuczna inteligencja 
może coraz częściej zastępować człowie-
ka20. Zjawisko to nie musi od razu wystąpić 
na poziomie decyzyjnym, ale na pewno 
eksperckim, co w procesie podejmowania 
decyzji, a także tworzenia prawa ma nie-
bagatelne znaczenie. Należy zgodzić się 
z poglądem, że: „W konsekwencji decyzja 
końcowa – nadal oczywiście podejmowana 
przez konstytucyjnie uprawnione organy 
– de facto stanie się odwzorowaniem woli 
AI, gdyż jej analizy żaden człowiek nie bę-
dzie w stanie zastąpić albo zrobić lepiej. 
Wprawdzie polityczną odpowiedzialność 
(a niekiedy też prawną) za te decyzje będą 
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ponosić ludzie, to jednak ich rola coraz 
częściej będzie się sprowadzała jedynie 
do akceptacji czy wręcz tylko obwiesz-
czenia w odpowiedniej formie woli wy-
rażonej przez maszynę”21. Na potencjal-
ny wzrost znaczenia sztucznej inteligencji 
w procesach decyzyjnych w państwach 
demokratycznych wskazują także badania 
statystyczne22. Pojawia się w tym miej-
scu szczególnie istotna kwestia respek-
towania określonego systemu wartości. 
Jak zwrócono uwagę w innej wypowie-
dzi, „co do wartości, to wskazać należy, 
że już samo projektowanie algorytmicz-
ne sztucznej inteligencji mogącej podej-
mować zadania decyzyjne na podstawie 
określonych wartości, napotyka zasadniczy 
problem właśnie na etapie definiowania 
i wartościowania (katalogowania) warto-
ści, na których miałby być zbudowany ów 
system”23. Z tego względu jako wyzwanie 
przyszłości należy traktować dokonywanie 
analiz ryzyka związanych z „przekazywa-
niem kompetencji decyzyjnych” sztucznej 
inteligencji. Podstawy takich analiz są już 
opracowywane24. W literaturze wyraża się 
przy tym obawę, że „możliwa jest powolna 
transformacja państwa demokratycznego 

21	 P.	Księżak:	My, Naród? Konstytucjonalizacja sztucznej inteligencji…,	op.cit.,	s.	69.
22 Badania	wskazują,	że	na	pytanie:	„Co	sądzisz	o	zmniejszeniu	liczby	parlamentarzystów	narodowych	w	swo-

im	kraju	i	przyznaniu	tych	miejsc	algorytmowi	sztucznej	inteligencji,	który	miałyby	dostęp	do	Twoich	danych,	
aby	zmaksymalizować	Twoje	interesy?”	aprobująco	wypowiedziało	się	51%	Europejczyków.	Centre	for	the	Gov-
ernance	of	Change.	European	Tech	Insights	2021.	Part II. Embracing and Governing Technological Disruption, 
s.	10,	<https://docs.ie.edu/cgc/IE-CGC-European-Tech-Insights-2021-(Part-II).pdf>	(dostęp	16.11.2022).

23	 T.	Zienowicz:	Artificial intelligence i singularity w procesie stosowania prawa,	„Prawo	Mediów	Elektronicz-
nych”	nr	2/2019,	s.	8	(w	wersji	wg	systemu	Legalis).

24	 Por.	opracowanie	The	Alan	Turing	Institute:	Human Rights, Democracy and the Rule of Law Assurance Frame-
work for AI Systems: A proposal prepared for the Council of Europe’s Ad hoc Committee on Artificial Intelli-
gence	<https://rm.coe.int/huderaf-coe-final-1-2752-6741-5300-v-1/1680a3f688>	(dostęp	16.11.2022).	
Por.	także	dokument	pt.	Feasibility Study,	opracowany	przez	Ad	Hoc	Committee	On	Artificial	Intelligence	
(CAHAI)	Rady	Europy,	Strasburg	2020	<http://www.coe.int/cahai>	(dostęp	16.11.2022).

25	 J.	Piecha:	Social control…,	op.cit.,	s.	285.

w specyficzną autorytarną strukturę tech-
nologiczną”25, co wzmacnia potrzebę wy-
pracowania adekwatnych mechanizmów 
kontrolnych.

Jeśli nastąpi oderwanie procesów decy-
zyjnych od woli człowieka i przeniesienie 
jej na poziom sztucznej inteligencji, poja-
wia się pytanie, czy jest ona nadal przed-
miotem badań kontrolnych, czy staje się 
już może podmiotem kontroli.

Problem podmiotowości 
sztucznej inteligencji
W związku z dokonanymi wyżej ustalenia-
mi powstaje problem, w jaki sposób prze-
prowadzać ocenę realizacji tych zadań, 
których praktyczne wykonywanie nie bę-
dzie zależeć od danego podmiotu (or-
ganu reprezentującego wspólnotę oby-
wateli), ale od algorytmu, który nakaże 
takie postępowanie. Kto jest wówczas 
odpowiedzialny – organ, którego dzia-
łalność kontrolujemy czy inny podmiot, 
np. twórca oprogramowania, którego 
przecież – jako podmiotu prywatnego 
– nie można „oskarżyć” o wybór niewła-
ściwych z punktu widzenia interesu pu-
blicznego celów i sposobu ich realizacji. 
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Wydaje się przy tym, że problem ten 
pojawi się ze szczególną wyrazistością 
zwłaszcza wówczas, gdy system prawa 
wprowadzi takie rozwiązania legislacyjne, 
które pozwolą lub wręcz nakażą wyko-
rzystanie sztucznej inteligencji. Dodajmy, 
że gdyby chcieć prowadzić rozważania 
na poziomie wyłącznie futurystycznym, 
wypadało by się zastanowić, czy i w jakim 
zakresie sztuczna inteligencja nie mogłaby 
przejąć kompetencji prawodawcy – cho-
ciażby w zakresie prawa miejscowego albo 
na poziomie aktów wykonawczych (abs-
trahujemy od tego, że tego rodzaju rozwią-
zania wymagałyby wcześniej stosownych 
zmian legislacyjnych na poziomie konsty-
tucyjnym, umożliwiających przekazanie 
jej kompetencji ustawodawczych).

Dochodzimy w ten sposób do niezwykle 
kontrowersyjnej kwestii. Chodzi o pod-
miotowość sztucznej inteligencji zarówno 
na podstawie prawa obowiązującego, jak 
i w kontekście wniosków de lege ferenda. 

26	 Por.	w	szczególności	M.	Jankowska:	Podmiotowość prawna…,	op.cit.,	s.	171	i	nast.;	P.	Księżak:	Zdolność 
prawna sztucznej inteligencji (AI)	[w:]	Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor 
Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej,	W.	Robaczyński	(red.),	Łódź	2017,	s.	63	i	nast.;	K.	Biczysko-Pudełko,	
D.	Szostek:	Koncepcje dotyczące osobowości prawnej robotów – zagadnienia wybrane,	„Prawo	Mediów	
Elektronicznych”	nr	2/2019;	S.M.	Solaiman:	Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: 
a quest for legitimacy,	„Artif	Intell	Law”	nr	25/2017,	s.	155	i	nast.;	H.	Saripan,	N.S.	Fikriah,	M.S.	Putera:	Are 
Robots Human? A Review of the Legal Personality Model,	“World	Applied	Sciences	Journal”	nr	34	(6)/2016,	
s.	824	i	nast;	R.	van	den	Hoven	van	Genderen:	Do We Need New Legal Personhood in the Age of Robots 
and AI?	[w:]	Robotics, AI and the Future of Law,	M.	Corrales,	M.	Fenwick,	N.	Forgó	(red.),	Singapur	2018,	
s.	15	i	nast.

27	 Z	punktu	widzenia	odpowiedzialności	cywilnej	szczególnie	istotne	znaczenie	ma	zaliczenie	określonych	
systemów	inteligencji	do	systemów	sztucznej	inteligencji	wysokiego	ryzyka,	zgodnie	z	załącznikiem	III	
do	wniosku	Komisji	Europejskiej	dotyczącego	rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	ustana-
wiającego	zharmonizowane	przepisy	dotyczące	sztucznej	inteligencji	(akt	w	sprawie	sztucznej	inteligen-
cji)	i	zmieniającego	niektóre	akty	ustawodawcze	Unii	(Bruksela,	21.4.2021	COM(2021),	206	final).	Warto	
jednak	zauważyć,	że	w	odniesieniu	do„8.	sprawowanie	wymiaru	sprawiedliwości	i	procesy	demokratyczne”	
do	systemów	sztucznej	inteligencji	wysokiego	ryzyka	zaliczono	wyłącznie	„systemy	sztucznej	inteligencji,	
które	mają	służyć	organowi	sądowemu	pomocą	w	badaniu	i	interpretacji	stanu	faktycznego	i	przepisów	prawa	
oraz	w	stosowaniu	prawa	do	konkretnego	stanu	faktycznego”,	co	nie	obejmie	zatem	systemów	potencjalnie	
używanych	przez	organy	kontroli	państwowej.

28	 W.	Robaczyński:	Odpowiedzialność za szkody…,	op.cit.,	s.	70.

W obszernej literaturze zagranicznej i pol-
skiej takie rozważania są podejmowane 
i można je uznać za zaawansowane26. Im-
pulsem do ich prowadzenia stały się za-
gadnienia odpowiedzialności za szkody, 
które mogą wynikać z funkcjonowania 
sztucznej inteligencji27. Najbardziej za-
awansowane są w odniesieniu do odpo-
wiedzialności w dziedzinie transportu, 
w tym funkcjonowania pojazdów auto-
nomicznych. Z tego punktu widzenia 
analizowane są zagadnienia dotyczące 
ustalenia kręgu podmiotów potencjal-
nie odpowiedzialnych. Warto zacyto-
wać pogląd, że „(…) na obecnym etapie 
rozwoju pojazdów autonomicznych nie 
można (jeszcze?) przyjąć koncepcji odpo-
wiedzialności samej sztucznej inteligencji 
jako takiej” oraz dziś „zaskakująco brzmi 
stwierdzenie, że chodzi o takie sytuacje, 
w których za szkodę miałby odpowiadać 
»sam pojazd«”28. I dalej: „Koncepcja ta nie 
jest jednak w ogóle nie do pomyślenia. Jej 
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zakotwiczeniem teoretycznym są rozwa-
żania na temat podmiotowości prawnej 
sztucznej inteligencji. Rozważania takie 
są prowadzone. Nie doprowadziły one 
jednak jak dotąd do ostatecznie przesą-
dzających – przynajmniej na obecnym eta-
pie rozwoju – wyników”29. Warto jednak 
podkreślić, że właśnie w prawie odszko-
dowawczym wskazuje się, że potencjalna 
podmiotowość sztucznej inteligencji może 
ułatwić prawną ocenę określonych sta-
nów faktycznych30. Takie podejście, choć 
na pierwszy rzut oka atrakcyjne, wiąże 
się jednak z wieloma potencjalnymi trud-
nościami, dotyczącymi m.in. konieczno-
ści stworzenia dla sztucznej inteligen-
cji miary należytej staranności (art. 355 
k.c.)31. W literaturze można także spo-
tkać wypowiedzi, w świetle których pod-
miotowość sztucznej inteligencji miałaby 
w przyszłości wyrażać się w zawieraniu 
umów i wykonywaniu zobowiązań32, 
co z punktu widzenia organu kontroli 
państwowej jest istotne o tyle, że w ten 
sposób realizowane są niejednokrotnie 
określone cele publiczne (np. w ramach 
systemu zamówień publicznych, koncesji, 
udzielania dotacji).

29	 Tamże.
30	 M.	Hulicki:	Wybrane zagadnienia…,	op.cit.,	s.	896.	Zob	także	P.	Księżak,	S.	Wojtczak:	Prawa Asimova, czyli 

science fiction…,	op.cit.,	s.	65.
31	 W.	Robaczyński:	Odpowiedzialność za szkody…,	op.cit.,	s.	70.
32	 Por.	np.	P.	Księżak:	Zawieranie umów przez sztuczną inteligencję	[w:]	Sto lat polskiego prawa handlowego. 

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie,	M.	Dumkiewicz,	J.	Szczotka,	K.	Kopa-
czyńska-Pieczniak	(red.),	Warszawa	2020,	s.	294	i	nast.

33	 Komisja	Prawna	Parlamentu	Europejskiego	zaproponowała	wprowadzenie	przepisu,	zgodnie	z	którym	Komisja	
Europejska	miałaby	rozważyć	„(…)	objęcie	robotów	specjalnym	statusem,	aby	przynajmniej	najbardziej	roz-
winiętym	autonomicznym	robotom	można	było	nadać	status	osób	elektronicznych	posiadających	konkretne	
prawa	i	obowiązki,	w	tym	obowiązek	naprawiania	wszelkich	wyrządzanych	szkód	oraz	stosowania	osobowości	
elektronicznej	w	przypadkach	podejmowania	przez	roboty	inteligentnych	autonomicznych	decyzji	lub	ich	nieza-
leżnych	interakcji	z	osobami	trzecimi”.	Sprawozdanie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego zawierające 
zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki	(2015/2103(INL)).

Warto w tym miejscu podkreślić, że roz-
ważania na temat ewentualnego wyposa-
żenia sztucznej inteligencji w jakiegoś ro-
dzaju podmiotowość nastręczają mniej 
trudności w czasie analizy zagadnień cy-
wilnej odpowiedzialności odszkodowaw-
czej, gdyż problem sprowadza się wówczas 
do zapewnienia realnych możliwości napra-
wienia szkody. Ciężar problemu przesuwa 
się na ekonomiczne gwarancje zaspokoje-
nia roszczeń odszkodowawczych. Biorąc 
to pod uwagę, można wyobrazić sobie 
stworzenie specjalnego funduszu, z któ-
rego byłyby pokrywane takie roszczenia. 
Środki na ten fundusz musiałyby pochodzić 
najprawdopodobniej z opłat wnoszonych 
przez operatorów sztucznej inteligencji. 
Przyjęcie jej podmiotowości miałoby wów-
czas drugorzędne znaczenie – chodziłoby 
tylko o to, aby wskazać podstawę odpowie-
dzialności (zgodnie z obecnymi tendencja-
mi byłaby ona oparta na zasadzie ryzyka). 
Propozycje dotyczące przyznania sztucznej 
inteligencji podmiotowości prawnej na pod-
stawie prawa odszkodowawczego znajdują 
się w dokumentach europejskich33, choć 
trzeba przyznać, że na razie przeważają 
głosy sprzeciwiające się tym propozycjom, 
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przynajmniej na obecnym etapie jej roz-
woju. I tak Parlament Europejski w rezo-
lucji z 2017 r. podkreślił, że „przynajmniej 
na obecnym etapie odpowiedzialność musi 
spoczywać na człowieku, a nie na robo-
cie”34, zaś projekt rozporządzenia zawarty 
w rezolucji z 2020 r.35 nie zakłada wprost 
przyznania sztucznej inteligencji podmio-
towości prawnej36. Również w literaturze 
można spotkać głosy sceptyczne wobec 
koncepcji podmiotowości sztucznej inte-
ligencji de lege lata37, ale i zdecydowanie 
sprzeciwiające się przyznaniu jej jakich-
kolwiek atrybutów podmiotowości także 
w przyszłości38.

Kwestia uwzględnienia w jakiś sposób 
podmiotowości prawnej sztucznej inteli-
gencji w odniesieniu do sfery prawa pry-
watnego wydaje się łatwiejsza do ewentu-
alnego przesądzenia, niż w wypadku prawa 
publicznego, zwłaszcza konstytucyjnego. 
Zauważmy, że konstruowane w ustawo-
dawstwie i rozważane w literaturze poję-
cie podmiotu publicznego znajduje jednak 

34	 Par.	56	rezolucji	Parlamentu	Europejskiego	z	16.2.2017	zawierającej	zalecenia	dla	Komisji	w	sprawie	prze-
pisów	prawa	cywilnego	dotyczących	robotyki	(2015/2103(INL)).

35	 Rezolucja	Parlamentu	Europejskiego	z	20.10.2020	z	zaleceniami	dla	Komisji	w	sprawie	systemu	odpowiedzial-
ności	cywilnej	za	sztuczną	inteligencję	(2020/2014(INL)),	zawierająca	Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za działanie systemów sztucznej inteligencji.

36	 Por.	K.	Rębisz:	Wybrane zagadnienia prawa cywilnego w propozycjach regulacyjnych dotyczących sztucznej 
inteligencji w Unii Europejskiej,	„Europejski	Przegląd	Sądowy”	nr	10/2021,	s.	26.	Zob.	W.	Robaczyński:	
Odpowiedzialność za szkody…,	op.cit.,	s.	70-71.

37	 Por.	M.	Wałachowska	[w:]	Prawo sztucznej inteligencji…,	op.cit.,	s.	5.
38	 A.	Kappes:	Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji. Rzeczywista potrzeba czy kreacjonizm prawniczy? 

[w:]	Non omne quod licet honestum est.	Studia z prawa cywilnego i handlowego w 50-lecie pracy naukowej 
Profesora Wojciecha Jana Katnera,	U.	Promińska,	S.	Byczko,	A.	Kappes	i	B.	Kucharski	(red.),	Warszawa	
2022,	s.	330-340.	Stanowisko	przeciwne	przyznaniu	podmiotowości	sztucznej	inteligencji	zajęli	także	au-
torzy	opracowania	Założenia do strategii AI w Polsce…,	op.cit.,	s.	136.

39	 Por.	W.	Szydło:	Analiza przesłanek uznania podmiotu prawa publicznego za zamawiającego na gruncie prawa 
zamówień publicznych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE,	„Prace	Naukowe	Uniwersy-
tetu	Ekonomicznego	we	Wrocławiu”	nr	497/2017,	s.	151	i	nast.

40 Por.	T.	Dębowska-Romanowska:	Uwagi o statusie państwowych i samorządowych zakładów użyteczności pu-
blicznej, wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych	[w:]	Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa 
dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej,	W.	Robaczyński	(red.),	Łódź	2017,	s.	410-415.

odniesienie przede wszystkim do stosun-
ków cywilnoprawnych. Tak jest w zamó-
wieniach publicznych, opierających się 
przecież na cywilnoprawnej konstrukcji 
umowy. Chodzi wówczas o uznanie pod-
miotu prawa publicznego za zamawiają-
cego39. Przyznanie przymiotu podmio-
towości prawnej w prawie prywatnym 
znajduje najpełniejszy wyraz w uzna-
niu określonej jednostki organizacyjnej 
za osobę prawną. Z punktu widzenia prawa 
publicznego, w tym prawa finansowego, 
zwraca się uwagę na pewne niekonse-
kwencje w traktowaniu w ten sposób jed-
nostek państwowych i samorządowych40. 
Nie zmienia to jednak, że z punktu widze-
nia organów kontroli zasadnicze znaczenie 
ma nie kwestia podmiotowości prawnej 
danej jednostki w obrocie, ale takiego wy-
odrębnienia organizacyjnego, że można 
jej przypisać realizację określonych zadań 
publicznych, poddanych następnie kon-
troli. Pojęcie podmiotu w odniesieniu 
do kompetencji organów kontroli, czyli 
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podmiotu kontrolowanego, nie pokrywa 
się zatem z pojęciem podmiotu w obrocie 
cywilnoprawnym, jego zakres jest też szer-
szy w wypadku kontroli NIK niż poję-
cie jednostki sektora finansów publicz-
nych w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych41. Dokonując analizy zagad-
nień związanych ze stosowaniem sztucznej 
inteligencji, trzeba obszerniej odnieść się 
do kwestii podmiotowości na podstawie 
prawa prywatnego, gdyż na tym właśnie 
tle prowadzone są w najszerszym zakre-
sie rozważania na temat podmiotowości 
sztucznej inteligencji w ogóle.

Zaznaczono już wyżej, że wprowadze-
nie pewnych rozwiązań w prawie publicz-
nym wymagałaby uzgodnienia tego stanu 
z normami ustrojowymi, w tym konstytu-
cyjnymi. Zadać trzeba przede wszystkim 
pytanie, kto ma decydować o określonym 
sposobie realizacji zadań społecznych i kto 
w ogóle ma dokonać wyboru tych zadań? 
W obecnym, demokratycznym ujęciu rolę 
tę pełnią obywatele posiadający określo-
ne możliwości wpływania na bieg spraw 
publicznych, w szczególności przez wy-
branych przez siebie reprezentantów. 
Na podstawie obowiązujących przepi-
sów nie byłoby dopuszczalne delegowa-
nie tych kompetencji na algorytm sztucz-
nej inteligencji, stąd wynika wskazywana 
w literaturze potrzeba wprowadzenia sto-
sownych rozwiązań na poziomie konstytu-
cyjnym42. Dodać trzeba, że – niezależnie 
od pewnego oderwania sztucznej inteli-
gencji od autora oprogramowania – sposób 
doboru celów zawsze byłby jakąś pochodną 

41	 E.	Jarzęcka-Siwik,	B.	Skwarka:	Najwyższa Izba Kontroli…,	op.cit.,	s.	27-28.
42 Obszerniej	na	ten	temat	P.	Księżak:	My, Naród? Konstytucjonalizacja sztucznej inteligencji...,	op.cit.,	s.	73-81.

określonych koncepcji, którymi ten autor 
się posługiwał. To zresztą odrębne pytanie: 
czy autor oprogramowania robota mógł-
by „oszukać” system, aby ten podejmo-
wał decyzje, jakie byłyby przez tego niego 
oczekiwane. Stąd już krok do pytania o to, 
czy powierzenie określonej sfery decy-
zyjnej sztucznej inteligencji skazywało-
by społeczeństwa na jej „przypadkowe” 
decyzje, czy też w istocie realizowałaby 
ona zadania przewidziane przez człowie-
ka na etapie tworzenia oprogramowania. 
Wydaje się przy tym, że z punktu widze-
nia reguł ustroju demokratycznego lepszy 
(choć oczywiście ryzykowny) byłby model 
działania sztucznej inteligencji jako w pełni 
niezależnego decyzyjnie mechanizmu 
niż struktury realizującej w istocie za-
mysł człowieka lub grupy osób stojących 
za stworzonym algorytmem. O ile bowiem 
można sobie wyobrazić dobrowolne pod-
danie się określonej zbiorowości mecha-
nizmom „czysto matematycznym”, o tyle 
trudno przyjąć, aby sfera aktywności pu-
blicznej była zdeterminowana przez pro-
gramistów, stających się w ten sposób „de-
cydentami” niepochodzącymi przecież 
z demokratycznego wyboru.

W odniesieniu do podmiotowego ujęcia 
sztucznej inteligencji na tle kompetencji 
kontrolnych NIK pojawiłoby się w konse-
kwencji pytanie, kogo wówczas kontrolo-
wałby organ kontroli, czy nadal określony 
podmiot lub organ usytuowany w struktu-
rze państwa lub samorządu terytorialnego, 
czy też „bezosobowy”, choć „upodmioto-
wiony” mechanizm sztucznej inteligencji. 
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Trzeba wziąć pod uwagę, że prawdopodob-
nie tylko w tym pierwszym przypadku 
można oczekiwać wdrożenia wniosków 
pokontrolnych w rozumieniu art. 53 ust. 1 
pkt 5 ustawy o NIK. W grę mogłaby wcho-
dzić np. korekta oprogramowania w taki 
sposób, aby decyzje sztucznej inteligencji 
nie pozostawały w sprzeczności z normami 
ustawowymi i konstytucyjnymi. Natomiast 
w drugim przypadku sytuacja wyglądała-
by na tę bez wyjścia, bo przecież sztucz-
nej inteligencji nie można niczego nakazać 
– chyba że udałoby się stworzyć taką, która 
charakteryzowałaby się pewną wrażliwo-
ścią społeczną. Czas pokaże, czy będzie 
to potrzebne i możliwe.

Biorąc to pod uwagę wcześniejszą ana-
lizę, kwestia tak lub inaczej rozumianej 
podmiotowości sztucznej inteligencji po-
zostanie – jako problem prawny – przede 
wszystkim domeną rozważań z zakresu 
prawa prywatnego. Nie znaczy to rzecz 
jasna, że zagadnienie nie jest interesujące 
i nie będzie doniosłe z punktu widzenia 
badań kontrolnych. Jednak hasło „kontrola 
sztucznej inteligencji” może zawierać – nie 
wiadomo, czy zawsze, ale na pewno w naj-
bliższych latach – pewien skrót myślowy. 
Chodzi o to, że trudno wyobrazić sobie, 
„upodmiotowienie” sztucznej inteligencji 
w tym sensie, aby sama stała się realizato-
rem władzy publicznej. Należy natomiast 
spodziewać się, że będzie coraz szerzej 
wykorzystywana jako wysoko wyspecja-
lizowany instrument realizacji władzy pu-
blicznej przez tradycyjnie ukształtowa-
ne i konstytucyjnie umocowane organy. 

43	 J.	Piecha	podaje	przykład	wykorzystania	sztucznej	inteligencji	przy	kontroli	dotacji	związanych	z	produkcją	
rolną	w	Estonii.	J.	Piecha:	Social control…,	op.cit.,	s.	278.

Podejmowane przez nie decyzje dotyczące 
wykonania zadań administracji rządowej 
i samorządowej będą jednak w coraz szer-
szym zakresie kształtowane w ramach pro-
cesów z udziałem sztucznej inteligencji. 
Problemem, który jako pierwszy stanie 
przed ustawodawcą, będzie umiejscowie-
nie sztucznej inteligencji w tym procesie. 
Rozwiązania mogą zmierzać w dwóch prze-
ciwstawnych kierunkach, z możliwymi 
wieloma rozwiązaniami pośrednimi.

Jeden kierunek oznacza pozostawienie 
dotychczasowym organom daleko idącej 
swobody w interpretacji rezultatów dzia-
łania sztucznej inteligencji, która wciąż 
będzie wyspecjalizowanym narzędziem 
ułatwiającym podejmowanie decyzji 
przez szybkie (i zakładamy – bezbłędne) 
przetwarzanie informacji. Ostateczną od-
powiedzialność za nie musiałby nadal po-
nosić organ (np. z tytułu naruszenia dys-
cypliny finansów publicznych).

Drugi kierunek będzie wyznaczać okre-
śloną samodzielność sztucznej inteligen-
cji w tym sensie, że może ona generować 
swego rodzaju projekty rozstrzygnięć, ob-
ligatoryjnie uwzględnianych przez dany 
organ, niejako jedynie firmujący decyzję. 
Dotyczyć to może np. wyboru beneficjenta 
dotacji i kontroli jej wykorzystania na pod-
stawie ustawy o finansach publicznych 
i innych ustaw43, wyboru wykonawcy 
w trybie przepisów o zamówieniach pu-
blicznych i realizacji zamówienia, wyboru 
świadczeniodawcy w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych i wielu innych 
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rozstrzygnięć. W rachubę może wejść 
także analiza okoliczności dotyczących 
lokalizacji inwestycji, wydawania pozwo-
leń na budowę, zezwoleń i koncesji na pro-
wadzenie określonych rodzajów działal-
ności etc.44 Uwzględniając ograniczenia 
konstytucyjne i organizacyjne, sztuczna 
inteligencja nie będzie jednak sama podej-
mować wiążących decyzji, choć przepisy 
prawa – i tu lokują się możliwe rozwią-
zania pośrednie – mogą dawać organowi 
zróżnicowany zakres swobody w interpre-
towaniu jej „rozstrzygnięć”. W tym sen-
sie sztuczna inteligencja zyskuje wyższy 
walor niż „zwykłe” narzędzie, ale pozo-
staje przedmiotem badań kontrolnych, 
a nie ich podmiotem. W takich sytuacjach 
najtrudniej ustalić odpowiedzialność 
za ewentualne nieprawidłowości. Skoro 
decyzje będą podejmowane przez organ, 
to oznacza tradycyjnie odpowiedzialność 
konkretnej osoby realizującej funkcje or-
ganu (lub kilku konkretnych osób w wy-
padku organu wieloosobowego). Ocena 
odpowiedzialności, poza wskazaniami 

44	 Według	P.	Księżaka:	„Najszybciej	AI	pojawi	się	tam,	gdzie	chodzi	o	operacje	polegające	na	przetwarzaniu	
i	analizowaniu	dużych	zbiorów	danych	o	technicznym	znaczeniu.	Chodzi	zatem	o	decyzje	na	przykład	z	za-
kresu	zamówień	publicznych,	zarządzania	finansami	czy	–	w	zupełnie	innym	znaczeniu	–	zarządzania	mia-
stem	i	produkcją	rolną.	Szerokie	wykorzystanie	AI	w	tym	zakresie	wydaje	się	najbardziej	prawdopodobne	
w	niedalekiej	przyszłości	–	może	to	prowadzić	do	tworzenia	optymalnych	rozwiązań,	np.	urbanistycznych,	
ekologicznych,	agrarnych,	komunikacyjnych,	a	także	wyboru	najlepszych	ofert	w	przetargach	(a	wcześniej	
przygotowanie	optymalnych	specyfikacji	zamówienia),	jak	również	analiz	z	zakresu	zwalczania	porozumień	
ograniczających	konkurencję	czy	służących	identyfikacji	procesów	unikania	opodatkowania”.	P.	Księżak:	
My, Naród? Konstytucjonalizacja sztucznej inteligencji…,	op.cit.,	s.	70-71	i	powołana	przez	autora	literatura.

45 Por.	A.	Deeks:	The judicial demand for explainable artificial intelligence,	„Columbia	Law	Review”	2019,	vol.	119,	
s.	1829	i	nast.	Wprawdzie,	zdaniem	autora,	określenie	w	jaki	sposób	i	dlaczego	algorytmy	osiągają	określone	
rezultaty,	może	być	trudne	do	ustalenia,	jednak	i	ludzie,	i	prawo	często	„żądają	odpowiedzi	na	pytania	»dla-
czego?«	i	»skąd	wiesz?«”.	Odpowiedzią	na	ten	problem	jest	zaś	„projektowanie	systemów,	które	wyjaśniają,	
w	jaki	sposób	algorytmy	dochodzą	do	swoich	wniosków	lub	prognoz”,	co	określa	się	mianem	„wyjaśnialnej	
sztucznej	inteligencji”	(ang.	explainable artificial intelligence	-	xAI).	Tamże,	s.	1829.	Niejako	konkurencyjną	
koncepcją,	choć	zmierzającą	w	tym	samym,	jak	się	wydaje,	kierunku,	jest	„interpretability	in	machine	learning	
(ML)”.	Por.	C.	Rudin,	C.	Chen,	Z.	Chen,	H.	Huang,	L.	Semenova,	C.	Zhong:	Interpretable Machine Learning: 
Fundamental Principles and 10 Grand Challenges,	July	2021,	Cornell	University,	arXiv:2103.11251.

podmiotowymi, nie może jednak abs-
trahować od sfery informacji dostępnych 
danej osobie (osobom) w chwili podejmo-
wania decyzji. W tym zakresie, podobnie 
jak przy zastosowaniu innych znanych nam 
dziś narzędzi, ocena odpowiedzialności 
musi być uzależniona od możliwości roze-
znania stanu faktycznego i ewentualnych 
konsekwencji przez osoby podejmujące 
decyzje. W wypadku sztucznej inteligen-
cji, gdy jej zastosowanie zostanie uznane 
za niezbędne, zakładamy przetworzenie 
tak dużej liczby danych w krótkim czasie, 
że faktyczna weryfikacja stanie się niemoż-
liwa. Stąd problem, przed którym z pew-
nością stanie kontroler – z jednej strony 
określona decyzja będzie nadal pocho-
dzić od tradycyjnego organu, z drugiej 
jednak nie będzie on miał realnej moż-
liwości weryfikacji trafności tej decyzji 
w chwili jej podejmowania. Jest to pro-
blem tzw. algorytmu niewyjaśnialnego 
(org. black-box). W literaturze zwraca się 
jednak uwagę na konieczność tworzenia 
algorytmów wyjaśnialnych45.
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Wydaje się, że wynikające stąd proble-
my będą wymagały rozstrzygnięcia na po-
ziomie ponadindywidualnym: na pewno 
ustawowym, ale także konstytucyjnym46.

Mogą one pojawić się także wówczas, 
gdy  funkcjonowanie danej jednostki 
kontrolowanej z założenia zostanie opar-
te na algorytmach sztucznej inteligencji 
(np. centrum obliczeniowe dostarczają-
ce dane organom i instytucjom publicz-
nym). W takich sytuacjach, przy założeniu 
prawidłowości organizacji procesu wpro-
wadzania i przetwarzania danych, ocena 
działalności tej jednostki będzie oderwana 
od oceny konkretnych osób działających 
w jej imieniu. W efekcie sytuacja w zasa-
dzie nie będzie się różnić od tej, w której 
sztuczna inteligencja miałaby być podmio-
tem kontrolowanym. Do takiego stanu mo-
głoby też dojść, gdyby przyznać sztucznej 
inteligencji podmiotowość na płaszczyź-
nie prawa prywatnego, np. w zakresie za-
wierania umów. Jak wyżej stwierdzono, 
takie ujęcie jej podmiotowości – nawet 
jeśli nie zyska dostatecznego grona zwo-
lenników – jest obecnie przedmiotem 
najszerszej dyskusji. Ocena działania 
sztucznej inteligencji może się wówczas 
sprowadzać do oceny jej funkcjonowania 
jako mechanizmu oderwanego od jakiego-
kolwiek podmiotu, ale nie jako podmiotu. 
Trudno jednak byłoby to pogodzić z zasadą 
podmiotowości kontroli. Sprowadza się ona 
bowiem nie tylko do tego, że oceny doty-
czą wyłącznie kontrolowanej jednostki47; 

46 Por.	P.	Księżak:	My, Naród? Konstytucjonalizacja sztucznej inteligencji…,	op.cit.,	s.	73	i	nast.	Autor	odpowiednie-
mu	fragmentowi	swojego	opracowania	nadał	śródtytuł:	Konstytucja jako miejsce regulacji sztucznej inteligencji.

47	 Por.	E.	Jarzęcka-Siwik	[w:]	E.	Jarzęcka-Siwik,	M.	Berek,	B.	Skwarka,	Z.	Wrona:	Najwyższa Izba Kontroli 
i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej,	Warszawa	2018,	s.	159.

warunkiem wstępnym jest, że jednostka 
musi istnieć właśnie jako podmiot. Nie wy-
starczy zatem, że będzie to mechanizm 
o pewnym, nawet istotnym stopniu samo-
dzielności, jeśli nie można mu przypisać 
przymiotu podmiotowości na podstawie 
przepisów regulujących zasady przepro-
wadzania kontroli i funkcjonowanie or-
ganów kontroli.

Co naprawdę podlega kontroli
W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy 
jest jednak zasadne i do wyobrażenia 
oderwanie oceny sztucznej inteligencji 
od działania lub zaniechania konkretnych 
organów lub osób? Sztuczna inteligencja, 
nawet jeśli jej zastosowanie w konkretnej 
sprawie będzie pozostawać poza ścisłą kon-
trolą, nie bierze się znikąd. Ostatecznie 
jest to przecież pewien rezultat pracy inte-
lektualnej (algorytm, program kompute-
rowy) zamówiony, wymyślony, opracowa-
ny, wprowadzony, stosowany, zmieniany 
itd. przez człowieka. Z punktu widzenia 
kontroli pojawia się zatem problem oceny 
nie tyle sztucznej inteligencji, co może być 
trudne lub niemożliwe (chyba że organ 
kontroli będzie dysponował sztuczną 
inteligencją w tym celu opracowaną), 
ale efektów jej stosowania. Odniesienie 
do efektów stosowania oznaczać zaś bę-
dzie ostatecznie ocenę organów (osób), 
od których zależy zastosowanie konkret-
nej sztucznej inteligencji w danym przy-
padku. W takich sytuacjach na pierwszy 
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plan wysuną się sprawy związane z prawną 
regulacją działania sztucznej inteligen-
cji i jej stosowaniem. Pojawić się może 
zwłaszcza pytanie, czy wprowadzenie jej 
mechanizmów do rozstrzygania określonej 
kategorii spraw (problemów, procesów) 
było uzasadnione. Czy nastąpiło prawi-
dłowo, czy otoczenie zewnętrzne zostało 
odpowiednio przygotowane do odbioru 
efektów funkcjonowania sztucznej inteli-
gencji? Czy zapewniono prawną i organi-
zacyjną możliwość korygowania skutków 
jej działania? Pytania tego rodzaju można 
mnożyć. Zmierzają one do uzyskania in-
formacji, czy i w jakim zakresie odpo-
wiedzialność za zastosowanie sztucznej 
inteligencji może być ulokowana po stronie 
państwa i jego organów. Chodzi o szeroko 
pojętą odpowiedzialność konstytucyjną 
i polityczną, ale również odszkodowaw-
czą. Kwestie związane z poszukiwaniem 
przyczyn nieprawidłowości i ustalania od-
powiedzialności będą w takim wypadku 
istotnym polem aktywności kontrolnej, 
w tym także naczelnego organu kontroli 
państwowej.

Odchodząc od rozważań hipotetycz-
nych i futurystycznych, pragnę powrócić 
do istniejącej regulacji, która może stać się 
podstawą do formułowania ocen w toku 
kontroli, w szczególności w odniesieniu 
do przestrzegania jej postanowień. Przy-
kładem jest obowiązującą w prawie polskim 

48	 W.	Robaczyński:	Odpowiedzialność za szkody…,	op.cit.,	s.	81.	Zob.	także	M.	Domagała:	Zagrożenia zwią-
zane z wprowadzeniem pojazdów autonomicznych jako przykład negatywnych skutków rozwoju sztucznej 
inteligencji	[w:]	Prawo sztucznej inteligencji,	L.	Lai	i	M.	Świerczyński(red.),	Warszawa	2020;	G.	Urbanik:	
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazd autonomiczny w kontekście art. 446 kc,	„Studia	Praw-
nicze.	Rozprawy	i	Materiały”	nr	2/2019,	s.	87-88.

49	 Dz.U.	z	2022	r.	poz.	988,	ze	zm.	Oddział	6	ustawy	nosi	tytuł	Wykorzystanie dróg na potrzeby prac badaw-
czych nad pojazdami autonomicznymi.	Przepisy	te	weszły	w	życie	w	lutym	2018	r.

regulacja dotycząca badań nad pojazdami au-
tonomicznymi. W literaturze wskazuje się, 
że konkretnie chodzi o działanie organu za-
twierdzającego uwarunkowania techniczne, 
w tym wymagania programów wykorzysty-
wanych w odniesieniu do ich ruchu, co doty-
czy w szczególności prób eksploatacyjnych 
pojazdów autonomicznych. Jest to obecnie 
szczególnie ważne ze względu na przypad-
ki nieszczęśliwych zdarzeń w ramach te-
stowania próbnych egzemplarzy48. W pra-
wie polskim obowiązują w tym zakresie 
art. 65k – 65n ustawy z 20 czerwca 1997 r. 
– Prawo o ruchu drogowym49. Określają one 
m.in. warunki prowadzenia prac badaw-
czych związanych z testowaniem pojazdów 
autonomicznych na drogach publicznych, 
w szczególności na potrzeby ich zastoso-
wania w transporcie zbiorowym i realizacji 
innych zadań publicznych, co jest dopusz-
czalne pod warunkiem spełnienia wyma-
gań bezpieczeństwa i uzyskania zezwolenia 
na przeprowadzenie tych prac. W literatu-
rze podkreślono, że „(…) w tym przypad-
ku mamy do czynienia właśnie z sytuacją, 
że – w razie niewłaściwej weryfikacji prze-
słanek zawartych w ustawie – niezgodne 
z prawem działanie organu wydającego ze-
zwolenie skutkować może odpowiedzialno-
ścią za szkodę wyrządzoną przez niezgodne 
z prawem wykonywanie władzy publicznej, 
oczywiście w razie stwierdzenia związku 
przyczynowego między działaniem organu 
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a szkodą wyrządzoną przez ruch pojazdu 
autonomicznego”50.

Zagadnienia związane z badaniami 
i próbną eksploatacją pojazdów auto-
nomicznych mogą się z pewnością stać 
przedmiotem badań kontrolnych, w ra-
mach ustawowych kompetencji Najwyż-
szej Izby Kontroli określonych w art. 203 
Konstytucji i art. 2 ustawy o NIK. Skoro 
zaś mowa o pojazdach, to warto sygna-
lizacyjnie wskazać na jedną z dziedzin, 
które pojawiają się przy analizie zagad-
nienia sztucznej inteligencji w realiach 
funkcjonowania dzisiejszego i przyszłego 
(w nieodległej perspektywie) społeczeń-
stwa, a które mogą stać się przedmiotem 
zainteresowania organu kontroli. Chodzi 
o kwestie związane z szeroko rozumia-
ną dziedziną transportu. Należy zauwa-
żyć, że w tej sferze dokonania dotyczące 
sztucznej inteligencji są szczególnie spek-
takularne, a badania zaawansowane. Wy-
raźnie widać tę tendencję w aktywności 
organów unijnych51. Można mówić nawet 
o początkach zjawiska określanego mia-
nem autonomicznej organizacji transpor-
tu. Także i tu w prowadzonych w lite-
raturze rozważaniach na pierwszy plan 
wysuwają się kwestie odpowiedzialności 
za szkody. Gdy zaś zastanawiamy się nad 
podmiotami odpowiedzialnymi za te wy-
rządzone w transporcie autonomicznym, 

50	 W.	Robaczyński:	Odpowiedzialność za szkody…,	op.cit.,	s.	81-82.
51	 Por.	m.in.	następujące	dokumenty	europejskie:	rezolucja	Parlamentu	Europejskiego	z	15.1.2019	w	spra-

wie	jazdy	autonomicznej	w	transporcie	europejskim	(2018/2089(INI)),	komunikat	Komisji	Europejskiej	
z	17.5.2018	do	Parlamentu	Europejskiego,	Rady,	Europejskiego	Komitetu	Ekonomiczno-Społecznego	i	Ko-
mitetu	Regionów	pt.	Droga do zautomatyzowanej mobilności: strategia UE na rzecz mobilności w przyszłości, 
(COM(2018)	283	final).

52	 Zob.	także	W.	Robaczyński:	Odpowiedzialność za szkody…,	op.cit.,	s.	78-79.
53	 Na	zagadnienia	bezpieczeństwa	cybernetycznego	w	tym	zakresie	zwraca	uwagę	M.	Domagała	[w:]	Prawo 

sztucznej inteligencji…,	op.cit.,	s.	10-12.

których działalność może być przedmio-
tem kontroli NIK, dochodzimy do wnio-
sku, że chodzi w szczególności o odpo-
wiedzialność podmiotu publicznego jako 
operatora (np. zarządcy drogi, koordyna-
tora ruchu lotniczego) lub jako zamawia-
jącego stworzenie algorytmów sztucznej 
inteligencji do obsługi systemu transpor-
towego, a także organu władzy publicz-
nej zatwierdzającego uwarunkowania 
techniczne programów wykorzystywa-
nych w odniesieniu do transportu au-
tonomicznego52. W każdym z tych ob-
szarów mogą być wykonywane zadania 
z zakresu zarządzania drogami i sieciami 
transportowymi przez wyspecjalizowane 
jednostki państwowe lub samorządowe. 
Niezależnie od tego, zaawansowane sys-
temy transportowe oparte na sztucznej 
inteligencji będą wymagać stosownych 
zabezpieczeń z zakresu bezpieczeństwa 
cybernetycznego, gdyż niewykluczone 
są ataki hakerskie53. Ich wprowadzenie 
stanie się przede wszystkim zadaniem 
organów państwa.

Sprawowanie wskazanych funkcji jest 
istotnym zadaniem władzy publicznej. Za-
gadnienia te mogą więc stać się w przy-
szłości obszarem badań kontrolnych NIK. 
Wydaje się jednak, że także w tym zakre-
sie będą dotyczyć sztucznej inteligencji 
jako przedmiotu, a nie podmiotu kontroli.
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Zakończenie
Na zakończenie powrócę do pierwsze-
go zdania: rozwój sztucznej inteligencji 
jest faktem i dodam, że to proces nie-
odwracalny. W związku z tym pojawia 
się konieczność rozstrzygnięcia kwestii 
prawnej regulacji zarówno sztucznej in-
teligencji, jak poszczególnych obszarów 
jej zastosowania. Duże znaczenie będą 
tu mieć szeroko zakrojone działania legi-
slacyjne na poziomie prawa europejskie-
go, gdyż – biorąc pod uwagę choćby roz-
wiązania wskazane w tym opracowaniu 
– ustawodawstwo UE wyprzedza krajowe. 
Rozwój sztucznej inteligencji nie pozo-
stanie z pewnością bez wpływu na za-
łożenia i praktykę funkcjonowania orga-
nów kontroli. Z jednej strony – co łatwe 
do wyobrażenia, choć może trudne jesz-
cze do zwymiarowania – wpływ ten 
będzie przejawiał się w jej wykorzysta-
niu do planowania i przeprowadzania 

czynności kontrolnych. Z drugiej strony 
– i to było zasadniczym przedmiotem ni-
niejszego opracowania – sztuczna inteli-
gencja będzie wyznaczać nowe obszary 
badań kontrolnych. Jest to wizja całko-
wicie realna, choć przyszłościowa. Może 
jednak sztuczna inteligencja uzyska kiedyś 
taki zakres podmiotowości, że sama stanie 
się podmiotem kontrolowanym? Trudno 
dziś powiedzieć, czy taka wizja jest realna. 
Inna sprawa, że wątpliwe, aby była obec-
nie przez wszystkich pożądana.
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ABSTRACT
Artificial Intelligence – an Audit Subject or an Audited Entity? Law in the Face of 
Technology Development
Development of artificial intelligence is a fact. Beyond doubt, we will be witnessing 
its constant progress over the next years. It is hard to say now where this progress will 
ultimately lead, but it is not an exaggeration to expect (and sometimes also to fear) 
that artificial intelligence will significantly change our lives in many areas: social, eco-
nomic, and even personal. This allows us to reflect on various aspects of artificial in-
telligence development. Artificial intelligence can be used by humans to advance, but 
there are several significant threats attached to it. These mainly result from difficul-
ties with controlling the processes and decisions suggested, supported or even created 
by artificial intelligence systems. For every observer and participant of social life, not 
only for a lawyer, it comes as the basic issue to put it in an appropriate framework of 
a democratic state. That is why the majority of considerations revolving around artifi-
cial intelligence and robotics (apart from strictly information technology related and 
technical issues) are related to the current and future legal solutions. These focus, in 
the first place, on liability – mostly the civil law liability – for damages, which is to en-
sure appropriate protection standards. Due to the broad scope of potential activities 
of artificial intelligence, we should expect that the issues related to its implementa-
tion, and later operations, will also become an area of the interest of Supreme Audit 
Institutions, including NIK. The article presents the impact of artificial intelligence 
on audit subjects.

Wojciech Robaczyński, PhD, professor at the University of Łódź, Faculty of Law and 
Administration Regional Branch of NIK in Łódź, ORCID: 0000-0001-7904-7677
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W  opracowaniu scharakteryzowano system nadzoru zgodności dzia-
łalności z prawem jako element systemu kontroli wewnętrznej istnie-
jący w  towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Podstawowym celem 
badawczym jest wskazanie zakresu przedmiotowego oraz funkcji jakie 
pełni w kontekście zakresu prawnej regulacji tego obszaru oraz pozio-
mu zainteresowania nim europejskiego i polskiego organu nadzoru nad 
rynkiem kapitałowym. Rozważania są  prowadzone ze  świadomością 
ułomności przepisów i potencjalnych zagrożeń w praktyce funkcjono-
wania tego systemu.

Funkcja compliance w towarzystwie 
funduszy inwestycyjnych

System	kontroli	wewnętrznej

ANNA LICHOSIK

Wstęp
Potrzebę przybliżenia problematyki stano-
wiącej zasadniczy temat artykułu można 
dostrzec w istotności funkcji jaką pełni 
system kontroli wewnętrznej w podmio-
tach działających na rynku kapitałowym 
w Polsce. Jest on jednym z segmentów 
rynku finansowego, który charakteryzu-
je się znacznymi przepływami finansowy-
mi. Stopień alokacji środków finansowych 
w połączeniu z wysokim poziomem ryzy-
ka inwestycyjnego powoduje, że jednym 
z podstawowych celów jest kształtowanie 
regulacji prawnych w sposób pozwalają-
cy na zapewnienie bezpieczeństwa obro-
tu oraz ochronę interesów uczestników 

tego rynku. Powinny one zatem sprowa-
dzać się do zapewnienia sprawnego prze-
pływu środków pieniężnych przy zacho-
waniu maksymalnego poziomu bezpie-
czeństwa inwestycyjnego. W tym celu 
prawodawca przewiduje wiele instru-
mentów o charakterze publiczno-praw-
nym, które ingerują także w sferę prawa 
prywatnego. Jednym z nich jest ustawowy 
obowiązek wdrożenia w podmiocie prawa 
prywatnego, jakim jest towarzystwo fun-
duszy inwestycyjnych, systemu kontroli 
wewnętrznej, który sprawdza legalność 
i prawidłowość działalności gospodarczej, 
a także prawidłowość sprawozdań i infor-
macji sporządzanych przez towarzystwo 
oraz zarządzane przez nie fundusze in-
westycyjne.
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Towarzystwo jako uczestnik 
rynku kapitałowego
Przybliżając status prawny towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych należy wska-
zać, że jest to podmiot prawa gospodar-
czego, uczestnik rynku kapitałowego, 
który przez ustawodawcę został zaliczo-
ny do kategorii podmiotów nadzorowa-
nych przez Komisję Nadzoru Finansowego1 
w myśl normy wynikającej z art. 5 pkt. 
9 ustawy z 29 lipca 2005 r. o nadzorze 
nad rynkiem kapitałowym2. Jego status 
prawny regulują przepisy ustawy z 27 maja 
2004 r. o funduszach inwestycyjnych i za-
rządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi3. Zgodnie z art. 45 ust. 1 
u.f.i. wyłącznym przedmiotem działalno-
ści towarzystwa jest tworzenie funduszy 
inwestycyjnych otwartych lub funduszy 
zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym 
pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu 
jednostek uczestnictwa, reprezentowa-
nie ich wobec osób trzecich oraz zarzą-
dzanie zbiorczym portfelem papierów 
wartościowych. Za zezwoleniem Komi-
sji Nadzoru Finansowego towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych może rozsze-
rzyć przedmiot działalności m.in. o two-
rzenie specjalistycznych funduszy inwe-
stycyjnych otwartych i funduszy inwe-
stycyjnych zamkniętych, zarządzanie 

1	 Dalej	Komisja	lub	KNF.
2 Dz.U.	z	2014	r.	poz.	1537,	ze	zm,	t.j.;	dalej	u.n.r.k.
3	 Dz.U.	z	2004	r.	nr	146	poz.	1546,	ze	zm.;	dalej	jako	ustawa	o	funduszach	inwestycyjnych	lub	w	skrócie	u.f.i.
4	 Ustawodawca,	mając	na	uwadze	zapewnienie	bezpieczeństwa	środków	pieniężnych	powierzonych	funduszom	

inwestycyjnym	przez	inwestorów	oraz	budowanie	i	utrzymywanie	profesjonalizmu	towarzystwa	funduszy	
inwestycyjnych	i	funduszu	inwestycyjnego	jako	instytucji	zaufania	publicznego,	wprowadził	także	rozwią-
zanie	dotyczące	kontroli	struktury	akcjonariatu	towarzystwa	funduszy	inwestycyjnych	przez	wymóg	emito-
wania	wyłącznie	akcji	imiennych	czy	uzależnienie	nabycia	określonego	pakietu	akcji	od	zgody	organu	nad-
zoru.	Szerzej	na	ten	temat	zob.:	A.	Lichosik:	Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych,  
Wydawnictwo	Uniwersytetu	Śląskiego,	Katowice	2022.

nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu 
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, 
a także reprezentowanie ich wobec osób 
trzecich oraz zarządzanie unijnymi alter-
natywnymi funduszami inwestycyjnymi, 
w tym wprowadzanie ich do obrotu.

Przedstawiając formalne aspekty funk-
cjonowania towarzystwa funduszy inwe-
stycyjnych, należy wskazać, że prawodawca 
wprowadza szereg ograniczeń formalno- 
-prawnych dotyczących funkcjonowa-
nia podmiotu o takim statusie. Zastrze-
ga m.in. szczególną formę prawną wraz 
z ograniczeniem terytorialnym siedziby 
czy wprowadza obostrzenia wobec założy-
cieli. Towarzystwem funduszy inwestycyj-
nych może być wyłącznie spółka akcyjna 
z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, która uzyskała zezwolenie KNF 
na wykonywanie podstawowej działalno-
ści towarzystwa określonej w art. 45 ust. 1 
u.f.i., a jej jednoosobowym założycielem 
wyłącznie osoba prawna4.

Stanowi to przykład limitowania pod-
miotowego i przedmiotowego konstytu-
cyjnej zasady wolności gospodarczej, która 
może zostać ograniczona tylko wtedy, gdy 
przemawia za tym ważny interes publiczny 

i stanowi konsekwencję przyjęcia przez 
prawodawcę konieczności ochrony inte-
resu inwestorów (klientów towarzystwa 
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funduszy inwestycyjnych) jako dobra nad-
rzędnego5. Ograniczenie podmiotowe 
obejmuje zastrzeżenie jedynej dopusz-
czalnej formy prawnej – spółki akcyjnej, 
natomiast przedmiotowe dotyczy zakresu 
działalności gospodarczej podmiotu pro-
wadzącego działalność jako towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych. Nie stanowi ono 
jednak odrębnego typu spółki akcyjnej, 
a jego częściowo odrębna regulacja wynika 
ze specyfiki prowadzonej działalności6.

Towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych jest podmiotem ściśle nadzorowa-
nym przez Komisję Nadzoru Finansowe-
go. W myśl art. 5 u.n.r.k. nadzorowi KNF 
podlegają podmioty prowadzące działal-
ność na rynku kapitałowym na podstawie 
zezwoleń Komisji lub innego właściwego 
organu administracji oraz inne podmioty 
w zakresie, w jakim ciążą na nich określone 
w odrębnych przepisach obowiązki zwią-
zane z uczestnictwem w tym rynku, w tym 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 
jak również fundusze inwestycyjne, któ-
rych organem jest towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych7. Bieżący nadzór sprawo-
wany przez Komisję Nadzoru Finansowego 

5	 Por.	A.	Walaszek-Pyzioł,	C.	Kosikowski: Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa	1995,	s.	2;	
A.	Żurawik: Zasada wolności działalności gospodarczej i jej ograniczenia [w:] System Prawa Administracyj-
nego, T.	8A; Publiczne prawo gospodarcze,	R.	Hauser,	Z.	Niewiadomski,	A.	Wróbel	(red.),	Warszawa	2013,	
s.	449;	C.	Banasiński: Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia 
administracyjnoprawne,	H.	Gronkiewicz-Waltz,	M.	Wierzbowski	(red.),	Warszawa	2017,	s.	75.

6	 Por.	R.	Blicharz:	Pozycja prawna uczestnika funduszu inwestycyjnego w Polsce,	Sosnowiec	2006,	s.	15.
7	 Na	temat	konstrukcji	prawnej,	w	której	organem	jednej	osoby	prawnej	jest	inna	osoba	prawna,	zob.	sze-

rzej:	A.	Lichosik,	R.	Blicharz:	Podwójna osobowość funduszy inwestycyjnych	[w:] O czym mówią prawnicy, 
mówiąc o podmiotowości,	A.	Bielska-Brodziak	(red.),	Katowice	2015,	s.	249-271.

8	 Szerzej	na	temat	uprawnień	nadzorczych	Komisji	Nadzoru	Finansowego	zob.	R.	Blicharz:	Nadzór Komisji 
Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce,	Katowice-Bydgoszcz	2009.

9	 Jako	organy	funduszu	inwestycyjnego	mogą	działać	również:	rada	inwestorów,	zgromadzenie	inwestorów	
lub	zgromadzenie	uczestników,	w	zależności	od	rodzaju	funduszu	inwestycyjnego	i	postanowień	statutu	
danego	funduszu	inwestycyjnego.

10	 Por.	M.	Dyl:	Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania,	Warszawa	2001,	s.	73.

obejmuje m.in. podejmowanie czynności 
analitycznych i kontrolnych (inspekcji), 
czynności w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terrory-
zmu (AML/CFT), analizę stosowanych 
praktyk rynkowych8.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim, 
reprezentuje w stosunkach z osobami trze-
cimi i jest jego podstawowym organem9. 
W ujęciu normatywnym fundusz inwesty-
cyjny, w myśl art. 3 ust. 1 u.f.i., to osoba 
prawna, której wyłącznym przedmiotem 
działalności jest lokowanie środków pie-
niężnych zebranych w drodze proponowa-
nia nabycia jednostek uczestnictwa albo 
certyfikatów inwestycyjnych w określone 
w ustawie o funduszach inwestycyjnych pa-
piery wartościowe, instrumenty rynku pie-
niężnego i inne prawa majątkowe10. Fundusz 
inwestycyjny stanowi zatem jedną z form 
zbiorowego inwestowania na rynku kapita-
łowym. Gromadząc środki pieniężne ze-
brane od wielu inwestorów, kolejno lokuje 
je w określone w przepisach instrumenty 
finansowe (w tym papiery wartościowe), 
w celu pomnożenia wartości zebranych 
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środków11. Tego rodzaju konstrukcja oraz 
funkcja funduszu inwestycyjnego powo-
duje, że niezwykle ważne jest budowanie 
zaufania inwestorów do takich podmiotów.

Posiadanie zarówno przez fundusz in-
westycyjny, jak i towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych szczególnego statusu in-
stytucji zaufania publicznego związane 
jest z określeniem przez ustawodawcę 
dodatkowych warunków podejmowania 
tego rodzaju działalności gospodarczej oraz 
z koniecznością wprowadzenia wielu ogra-
niczeń w prowadzonej przez te podmioty 
działalności, przejawiających się w różne-
go rodzaju dodatkowych obowiązkach. 
Środowisko sprzyjające budowaniu owego 
zaufania tworzy już sam ustawodawca. 
Jednym z zastosowanych narzędzi jury-
dycznych jest m.in. ustawowy obowiązek, 
aby w towarzystwie funduszy inwestycyj-
nych funkcjonował system kontroli we-
wnętrznej, o czym stanowi art. 48 ust. 1 
u.f.i. Sprawdza on legalność i prawidło-
wość wykonywanej przez towarzystwo 
działalności, prawidłowość sprawozdań 
i informacji towarzystwa oraz zarządza-
nych przez nie funduszy inwestycyjnych.

System kontroli wewnętrznej
Specyfikę działania systemu kontroli 
wewnętrznej określają przepisy rozpo- 

11	 Na	temat	funduszy	inwestycyjnych	jako	instytucji	zbiorowego	(wspólnego)	inwestowania	zob.	szerzej	A.	Li-
chosik:	Private closed-end investment funds of non-public assets as a form of collective investment on the 
capital market in Poland,	„European	Journal	of	Accounting,	Finance	&	Business”,	Volume	XV/2021,	<http://
www.accounting-management.ro/index.php?pag=showcontent&issue=25&year=2021>;	R.	Blicharz:	Cha-
rakter prawny funduszu inwestycyjnego,	„Przegląd	Ustawodawstwa	Gospodarczego”	nr	3/2002,	s.	10;	
P.	Zawadzka:	Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych,	Warszawa	2009,	s.	127;	P.	Zawadz-
ka:	Firma inwestycyjna a fundusz inwestycyjny w prawie polskim,	„Gdańskie	Studia	Prawnicze”	nr	1/2007,	
s.	621-634;	U.	Banaszczak-Soroka:	Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego,	Warszawa	2008,	s.	57	i	n.

12	 Dz.U.	poz.	2103,	ze	zm.,	dalej	również	jako	rozporządzenie	w	sprawie	warunków	prowadzenia	działalności	
przez	towarzystwa	funduszy	inwestycyjnych	lub	w	skrócie	rozp.	o	TFI.

rządzenia Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej z 18 listopada 2020 r. 
w sprawie sposobu, trybu oraz warunków 
prowadzenia działalności przez towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych12. Obejmuje 
on system nadzoru zgodności działalności 
z prawem, system zarządzania ryzykiem 
oraz system audytu wewnętrznego. Każdy 
z tych trzech podsystemów realizuje różne 
funkcje i jest także w nieco odmienny spo-
sób skonstruowany, ale posiadają one cechy 
wspólne.

Pierwszy służy zapewnieniu zgodności 
działalności towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych oraz osób działających na jego rzecz 
z obowiązującymi przepisami oraz procedu-
rami i regulaminami wewnętrznymi. Zakres 
przedmiotowy tego systemu obejmuje m.in.: 
nadzór nad przepływem informacji pouf-
nych oraz informacji stanowiących tajemnicę 
zawodową, zabezpieczeniem dostępu do nich 
i przeciwdziałanie ich wykorzystywaniu przez 
osoby obowiązane; zapewnienie przestrzega-
nia procedur i regulaminów wewnętrznych; 
nadzór nad przestrzeganiem zasad postępo-
wania w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, finansowaniu terroryzmu czy 
unikaniu opodatkowania.

System audytu wewnętrznego służy we-
ryfikacji systemów oraz procedur i regula-
minów wewnętrznych według kryterium 
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prawidłowości i skuteczności wypełniania 
przez towarzystwo obowiązków wynika-
jących z przepisów oraz eliminacji niepra-
widłowości. W strukturze organizacyjnej 
towarzystwa wydziela się odrębną i nie-
zależną komórkę, którą kieruje audytor 
wewnętrzny z tym zastrzeżeniem, że funk-
cji tej nie może pełnić członek zarządu 
towarzystwa.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
zapewnia, aby osoby wykonujące zadania 
z zakresu audytu wewnętrznego nie łączyły 
ich z funkcją nadzoru zgodności działalno-
ści z prawem lub funkcją zarządzania ryzy-
kiem oraz posiadały odpowiednią wiedzę 
i kompetencje dotyczące procedur audy-
towych i działalności towarzystwa.

System zarządzania ryzykiem ma za za-
danie m.in.: wdrożyć procesy, metody 
i procedury zarządzania ryzykiem służące 
skutecznemu i ostrożnemu zarządzaniu 
funduszami inwestycyjnymi oraz zapewnić 
zgodność jego działania z systemem limi-
tów ryzyka ustalonym dla danego fundu-
szu. W tym celu towarzystwo wydziela 
w strukturze odrębną i niezależną komór-
kę, którą kieruje zarządzający ryzykiem. 
Stanowi ona jednostkę organizacyjną od-
rębną i niezależną, w szczególności pod 
względem podległości służbowej i pełnio-
nych funkcji, od jednostek operacyjnych 
towarzystwa odpowiedzialnych za podej-
mowanie decyzji inwestycyjnych funduszy 
inwestycyjnych otwartych.

Towarzystwo jest obowiązane zapewnić 
osobom wykonującym zadania z zakresu za-
rządzania ryzykiem stosowne uprawnienia, 
środki oraz dostęp do niezbędnych informa-
cji i pomieszczeń. Podobnie jak w wypad-
ku pozostałych obszarów systemu kontroli 
wewnętrznej, osoby wykonujące zadania 

z zakresu zarządzania ryzykiem nie mogą 
łączyć tej funkcji z funkcją nadzoru zgod-
ności z prawem lub audytu wewnętrznego.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
powinno także zapewnić, aby osoby wy-
konujące zadania z obszaru kontroli we-
wnętrznej nie brały udziału w wykonywa-
niu czynności z zakresu działalności, która 
jest przedmiotem sprawowanego przez nie 
nadzoru. Prawodawca jednak różnicuje tę 
autonomię i w zależności od rodzaju pod-
systemu ogranicza np. tylko do czynności 
operacyjnych, chociaż przy tym ich nie de-
finiuje. I tak też w wypadku audytu we-
wnętrznego towarzystwo jest zobowiązane 
zapewnić, aby osoby wykonujące zadania 
z nim związane nie brały udziału w wyko-
nywaniu czynności operacyjnych dotyczą-
cych ustalania poziomu i rodzaju ryzyka 
ponoszonego przez fundusz inwestycyjny 
otwarty, gdyby prowadziło to do sytuacji, 
w której jednocześnie nadzorowałyby one 
wykonywane przez siebie czynności. Osoby 
te nie mogą również uczestniczyć w czynno-
ściach związanych z zakresem działalności 
będącej przedmiotem audytu. Jeśli chodzi 
o system nadzoru zgodności działalności 
z prawem towarzystwo zapewnia, aby osoby 
wykonujące te zadania nie brały udziału 
w czynnościach związanych z obszarem, 
który jest przedmiotem sprawowanego 
przez nie nadzoru.

W ramach funkcjonowania systemu kon-
troli wewnętrznej w towarzystwie fun-
duszy inwestycyjnych obowiązuje zasada 
proporcjonalności. Mianowicie zarówno 
system nadzoru zgodności działalności 
z prawem, audytu wewnętrznego, jak i sys-
tem zarządzania ryzykiem powinny być 
projektowane z uwzględnieniem charak-
teru, zakresu, rodzaju i stopnia złożoności 
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czynności wykonywanych przez towarzy-
stwo funduszy inwestycyjnych oraz zarzą-
dzane przez nie fundusze inwestycyjne.

System nadzoru zgodności 
działalności z prawem
Jak już zasygnalizowano powyżej, w ra-
mach systemu kontroli wewnętrznej towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych funkcjo-
nuje wyodrębniony system nadzoru zgod-
ności działalności z prawem. Jego funkcje 
są realizowane przez wydzieloną w struk-
turze organizacyjnej towarzystwa komór-
kę, kierowaną przez inspektora nadzoru.

Jednostce towarzystwa funduszy inwe-
stycyjnych, która realizuje taką funkcję, 
należy zapewnić niezależność organizacyjną 
umożliwiającą prawidłowe wykonywanie 
obowiązków. Inspektor nadzoru co do zasa-
dy podlega bezpośrednio prezesowi zarzą-
du towarzystwa albo innemu wskazanemu 
przez radę nadzorczą towarzystwa człon-
kowi zarządu, a w wypadku gdy prezes nie 
został powołany lub inny członek zarządu 
nie został wskazany przez radę nadzorczą 
–  zarządowi towarzystwa. Inspektor nad-
zoru nie może pełnić tej funkcji jednocze-
śnie w więcej niż jednym towarzystwie 
funduszy inwestycyjnych.

Regulacje prawne wskazują na silne umo-
cowanie inspektora nadzoru. Przepisy, poza 
koniecznością zapewnienia niezależności 
organizacyjnej, przewidują bezpośred-
nią podległość osobie pełniącej najważ-
niejszą funkcję kierowniczą w organiza-
cji, tj. prezesowi zarządu (z wyłączeniem 
przypadków, w których organ nadzoru 

13	 Na	temat	roli	zarządu	spółki	kapitałowej	w	realizacji	funkcji	compliance	zob.	szerzej	B.	Jagura:	Rola organów 
spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance,	Warszawa	2017,	s.	188	i	n.

postanowi o odmiennym powierzeniu 
nadzoru  w ramach zarządu)13. Powoduje 
to, że inspektorowi nadzoru przyznana jest 
swoboda działania, nieskrępowana ewen-
tualnymi powiązaniami czy zależnością 
w strukturze organizacyjnej towarzystwa. 
Szczególnie istotne jest, że tego rodzaju 
umiejscowienie inspektora nadzoru wy-
łącza go ze schematu podległości wobec 
innych pracowników pełniących funkcje 
kierownicze, a będących przez niego kon-
trolowani. Brak zapewnienia tego rodzaju 
niezależności miałby negatywny wpływ 
na realizację podstawowych obowiązków 
inspektora nadzoru, tj. przeprowadzanie 
czynności kontrolnych nie tylko związanych 
z działalnością towarzystwa, ale również 
innych pracowników. Natomiast zupełna 
niezależność i brak stosunku podległości 
inspektora nadzoru wobec innych pracow-
ników zapewnia nieskrępowaną swobodę 
w realizacji zadań.

Do zakresu działania prezentowanej ko-
mórki należy m.in: ujawnianie i zapobie-
ganie naruszaniu przez towarzystwo fun-
duszy inwestycyjnych i zarządzane przez 
nie fundusze obowiązków wynikających 
z przepisów; sprawowanie nadzoru nad 
działalnością towarzystwa oraz osób w nim 
zatrudnionych według kryterium zgodno-
ści z przepisami prawa, a także procedu-
rami i regulaminami wewnętrznymi, jak 
również przeprowadzanie kontroli w tym 
zakresie.

Jej pracownicy przeprowadzają kontrole 
działalności towarzystwa i zatrudnionych 
w nim osób. Towarzystwo jest przy tym 
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zobowiązane zapewnić pracownikom ko-
mórki stosowne uprawnienia, środki oraz 
dostęp do niezbędnych informacji i pomiesz-
czeń. Ponadto dba, by osoby te nie brały 
udziału w wykonywaniu czynności z za-
kresu działalności, która jest przedmiotem 
sprawowanego przez nie nadzoru, a sposób 
ich wynagradzania zapewniał obiektywizm.

Jednostkami organizacyjnymi reali-
zującymi funkcję nadzoru zgodności 
działalności w towarzystwach funduszy 
inwestycyjnych są specjalne komórki (ze-
społy, departamenty) określane zespołami 
nadzoru, zespołami nadzoru wewnętrzne-
go czy departamentami compliance, a osoba 
kierująca nimi nazywana jest także, zgod-
nie z terminologią anglojęzyczną, Chief 
Compliance Officer (CCO).

W literaturze przedmiotu compliance 
definiuje się jako system (w odniesieniu 
do procesów i procedur) zapewniania zgod-
ności działania z prawem oraz wszelkie me-
tody służące zagwarantowaniu przestrzega-
nia reguł postępowania, w tym także w sfe-
rze wykraczającej poza prawo stanowione 
(standardy etyczne, zalecenia nadzorcze)14. 
Z etymologicznego punktu widzenia po-
chodzące z języka angielskiego pojęcie 
compliance oznacza zgodność, natomiast 
z celowościowego – zapewnienie zgod-
ności funkcjonowania danego podmiotu 

14	 Tak	P.	Szpytka	[w:]	P.	Eleryk,	A.	Piskorz-Szpytka,	P.	Szpytka:	Compliance w podmiotach nadzorowanych 
rynku finansowego. Aspekty praktyczne,	Warszawa	2019,	s.	31-32.

15 Miękkie	prawo –	termin	odnoszący	się	do	norm,	które	nie	mając	charakteru	wiążącego,	posiadają	jednocze-
śnie	swoistą	doniosłość	prawną.

16	 Por.	M.	Kończak	[w:]	Jak uniknąć ryzyka odpowiedzialności podatkowej. Tax compliance,	P.	Tomczykowski	
(red.),	Warszawa	2021,	s.	21.	Podobnie	D.	Ligęza:	Ryzyko compliance	[w:]	Problemy prawa i administracji, 
A.	Kojder	(red.),	„Zeszyty	Naukowe	Wszechnicy	Polskiej”	nr	1/2010,	s.	128.

17	 P.	Szpytka,	op.cit.,	s.	31-32.
18	 Zob.	<https://www.iso.org/news/ref2656.html>	(dostęp	27.8.2022).

z określonymi normami (prawnymi, moral-
nymi, soft law15)16. Compliance to „funkcja 
wewnętrzna w organizacji, której zadania 
skupiają się na zarządzaniu ryzykiem nie-
zgodności i wdrażaniu rozwiązań gwaran-
tujących postępowanie zgodnie z przepi-
sami prawa i innymi regulacjami”17.

Obszar compliance doczekał się regulacji 
na podstawie normy wydanej przez Mię-
dzynarodową Organizację Normalizacyjną 
(International Organization for Standari-
zation – ISO). W roku 2014 opublikowała 
ona standard ISO 19600:2014 Compliance 
Management Systems (Systemy zarządza-
nia zgodnością – wytyczne), obecnie za-
stąpiony przez standard ISO 37301:2021.  
Norma ISO wskazuje na wymogi niezbędne 
do opracowania, wdrożenia, utrzymywa-
nia i doskonalenia skutecznego systemu 
zarządzania zgodnością18.

Jak wskazuje się w literaturze, podsta-
wowym elementem systemu compliance 
jest nadzór wewnętrzny, który obejmuje 
zarządzanie ryzykiem braku zgodności, 
tzw. kontrolę instytucjonalną (przeprowa-
dzanie kontroli na podstawie kryterium 
zgodności z prawem powszechnie obo-
wiązującym, regulacjami wewnętrznymi 
lub soft law), udział w procesie opracowania 
i wdrażania procedur, opiniowanie zgod-
ności z przepisami planów biznesowych, 
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szkolenia pracowników oraz doradztwo 
dotyczące zgodności działania19.

Kontrola instytucjonalna wykonywana 
przez komórkę ds. zgodności działalności 
z prawem obejmuje planowe lub doraźne 
postępowania kontrolne, które mogą przy-
brać formę kontroli wewnętrznej lub kon-
troli zewnętrznej20 prowadzonej w pod-
miotach, którym towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych powierzyło wykonywa-
nie określonego segmentu swojej działal-
ności – u tzw. outsourcerów21. Ich celem 
jest sprawdzenie stanu faktycznego i porów-
nanie go ze stanem wymaganym przepisami 
prawa czy wewnętrznymi regulacjami obo-
wiązującymi w towarzystwie (bądź regu-
lacjami obowiązującymi u outsourcerów), 
w celu oceny rezultatów tego porównania 
i ustalenia warunków dalszego działania 
kontrolowanego obszaru czy podmiotu22.

Dodatkowe wymogi przewidują regulacje 
o charakterze soft law. W sektorze rynku 
kapitałowego Europejski Urząd Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych (Euro-
pean Securities and Markets Authority 
– ESMA)23 w 2021 r. określił wytyczne 

19	 Zob.	P.	Szpytka,	op.cit.,	s.	33-34.
20	 Por.	L.	Zacharko:	Tradycyjne a współczesne pojęcie kontroli i jej zasięg	[w:]	A.	Ziółkowska,	A.	Gronkiewicz:	

Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia,	Katowice	2016,	s.	13.
21	 Podstawę	prawną	do	powierzenia	innemu	podmiotowi	(przedsiębiorcy	lub	przedsiębiorcy	zagranicznemu)	

wykonywania	czynności	związanych	z	działalnością	prowadzoną	przez	towarzystwo	funduszy	inwestycyj-
nych	przewiduje	art.	45a	u.f.i.

22	 Por.	W.	Dawidowicz:	Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce,	Warszawa	1970,	s.	34.
23	 Niezależny	organ	Unii	Europejskiej,	którego	celem	jest	poprawa	ochrony	inwestorów	oraz	promowanie	

stabilnych	i	sprawnych	rynków	finansowych; <https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/
esma_pl>;	<https://www.esma.europa.eu>	(dostęp	17.8.2022).

24	 <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/guidelines_on_certain_aspects_of_mifid_ii_
compliance_function_requirements_pl.pdf>	(dostęp	17.8.2022);	dalej	także	jako	Wytyczne	ESMA.

25 Europejski	System	Nadzoru	Finansowego	(ESNF)	to	zdecentralizowany	i	wielopoziomowy	system	organów	
mikro-	i	makroostrożnościowych	mający	na	celu	zapewnienie	konsekwentnego	i	spójnego	nadzoru	finanso-
wego	w	Unii	Europejskiej.	Obejmuje	on	Europejską	Radę	ds.	Ryzyka	Systemowego	(ERRS),	trzy	Europejskie	
Organy	Nadzoru	(EUNB,	ESMA	i	EIOPA)	oraz	krajowe	organy	nadzoru.	Szerzej	zob.	<https://www.europarl.
europa.eu/factsheets/pl/sheet/84/europejski-system-nadzoru-finansowego-esnf->	(dostęp	17.8.2022).

dla funkcji compliance realizowanej w insty-
tucjach finansowych działających na rynku 
kapitałowym, w tym dla towarzystw fun-
duszy inwestycyjnych. Celem Wytycz-
nych dotyczących wybranych aspektów 
wymogów MiFID II24 jest ustanowienie 
spójnych, efektywnych i skutecznych prak-
tyk nadzorczych w ramach Europejskiego 
Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF)25 
oraz zapewnienie wspólnego, jednolitego 
i spójnego stosowania przepisów obligują-
cych do utrzymywania stałej i skutecznie 
działającej funkcji zgodności z prawem.

Jeśli chodzi o komórkę ds. nadzoru zgod-
ności z prawem, wytyczne ESMA odno-
szą się do:

 • konieczności monitorowania opartego na 
analizie ryzyka braku zgodności z prawem;

 • obowiązków sprawozdawczych oraz 
w zakresie doradztwa i pomocy (w tym 
udzielania wsparcia w szkoleniu pracow-
ników i kierownictwa, świadczenia im bie-
żącej pomocy oraz udziału w ustanawianiu 
nowych polityk i procedur);

 • skuteczności komórki (odpowiednich 
zasobów ludzkich);
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 • umiejętności, wiedzy, także fachowej, 
i uprawnień;

 • stałości komórki;
 • niezależności;
 • proporcjonalności w odniesieniu do sku-

teczności;
 • łączenia tej komórki z innymi komór-

kami ds. kontroli wewnętrznej;
 • outsourcingu komórki ds. nadzoru zgod-

ności z prawem.
System nadzoru zgodności działalności 

z prawem funkcjonujący w towarzystwie 
funduszy inwestycyjnych został więc 
ukształtowany przez przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego o randze 
ustawowej i rozporządzenia wykonaw-
czego oraz soft law, którymi są wytyczne 
europejskiego organu nadzoru nad ryn-
kiem kapitałowym czy certyfikaty zgod-
ności z normą ISO 37301:2021, określają-
cą wymogi i wytyczne w zakresie zarzą-
dzania zgodnością. Głębokość podejścia 
regulacyjnego w ramach całościowego 
ujęcia obszaru zarówno stanowienia, 
jak i stosowania prawa oraz zaintere-
sowanie nadzoru polskiego i europej-
skiego jednostką ds. zgodności z pra-
wem wskazuje istotność tego rodzaju 
struktury w instytucjach finansowych, 

26	 Zob.	J.	Boć:	Pojęcie i zasięg kontroli	[w:]	Prawo administracyjne,	J.	Boć	(red.),	Wrocław	2010,	s.	378-380.
27	 W	literaturze	brak	jest	jednoznacznego	stanowiska	co	do	zakwalifikowania	prawa	rynku	kapitałowego	

do	jednej	z	podstawowych	gałęzi	prawa	(prawa	cywilnego	czy	administracyjnego).	Część	przedstawicieli	
doktryny	prezentuje	poglądy	o	możliwości	wyodrębnienia	niezależnej	gałęzi,	działu	prawa	rynku	kapitałowe-
go.	Szersze	uwagi	na	ten	temat	zob.	A.	Lichosik:	Interdyscyplinarny charakter prawa rynku kapitałowego	[w:]	
Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego,	P.	Bieś-Srokosz,	J.	Srokosz,	E.	Żelasko-
-Makowska	(red.),	Częstochowa	2017,	s.	31-37.	i	przywołana	tam	literatura.	Niemniej,	biorąc	pod	uwagę	
niekwestionowaną	zasadę	administracyjnego	nadzoru	nad	rynkiem	kapitałowym,	autorka	poglądy	dotyczące	
kontroli	i	nadzoru	czerpie	także	z	doktryny	prawa	administracyjnego.	Szerzej	nt.	administracyjnego	nadzo-
ru	nad	rynkiem	kapitałowym	zob.	A.	Lichosik:	Zasada administracyjnego nadzoru nad rynkiem kapitałowym 
[w:]	Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo,	Z.	Duniewska,	M.	Stahl,	A.	Krakała	
(red.),	Warszawa	2018,	s.	605-617.

w tym w towarzystwach funduszy in-
westycyjnych.

Kontrola i nadzór zgodności
Konstrukcja systemu nadzoru zgodności 
działalności towarzystwa funduszy in-
westycyjnych i oczekiwania ustawodaw-
cy co do jego funkcjonowania stawiają 
przed uczestnikami rynku kapitałowego 
wiele wyzwań.

Funkcja kontrolna realizowana w ra-
mach tego systemu jest wykonywana 
przez badanie zgodności istniejącego 
stanu faktycznego ze stanem postulo-
wanym (zamierzonym), ustalenie zakresu 
i przyczyn rozbieżności, a kolejno przeka-
zanie wyników oraz ewentualnych wy-
tycznych czy dyspozycji dla podmiotu 
(jednostki) kontrolowanego oraz pod-
miotu organizacyjnie zwierzchniego26. 
Zatem w założeniu kontrola powinna 
zweryfikować nieprawidłowości w celu 
wprowadzenia mechanizmów zapobie-
gających ich powstawaniu w przyszłości. 
W doktrynie prawa administracyjnego27 
podkreśla się rozdział kontroli od nad-
zoru oraz to, że wprowadzając te poję-
cia, prawodawca używa ich w odmien-
nych znaczeniach w różnych aktach 
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prawnych28. W prawie odnoszącym się 
do rynku kapitałowego nie ma definicji 
legalnych tych pojęć. W ogólnym ujęciu 
funkcja kontrolna traktowana jest jako sa-
moistna, która w założeniu nie zawiera 
elementów władczych, w przeciwień-
stwie do funkcji nadzoru, która obejmu-
je również kontrolę. Nadzór jest zatem 
pojęciem szerszym od kontroli29.

Podmiot nadzorujący posiada upraw-
nienia, które obejmują prawo do kontroli 
oraz możliwość władczej ingerencji w dzia-
łalność jednostki nadzorowanej przez stoso-
wanie określonych środków oddziaływania. 
Chodzi o takie jej skorygowanie, którego 
oczekuje podmiot sprawujący nadzór30. 
W wypadku nadzoru mówimy zatem o ob-
serwacji połączonej z możliwością wyda-
wania dyrektyw, gdy organ nie tylko spo-
strzega i ocenia, ale także w ramach sto-
sowanych środków odpowiada za wyniki 
działalności jednostki nadzorowanej31.

Treść nadzoru, w tym zasięg władczej 
ingerencji, wyznaczają przepisy prawa. 
W towarzystwie funduszy inwestycyj-
nych są to głównie przepisy rozporządzenia 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z 18 listopada 2020 r. w spra-
wie sposobu, trybu oraz warunków pro-
wadzenia działalności przez towarzystwa 

28	 Zob.	J.	Boć	(red.),	Prawo administracyjne,	Wrocław	2005,	s.	242;	K.	Horubski,	L.	Kieres,	T.	Kocowski,	M.	Szy-
dło,	A.	Żurawik	[w:]	System Prawa Administracyjnego, Tom 8A, Publiczne prawo gospodarcze,	R.	Hauser	
(red.),	Z.	Niewiadomski,	A.	Wróbel,	Warszawa	2018,	s.	377	i	n.

29	 Por.	J.	Filipek:	Prawo administracyjne. Instytucje ogólne,	Warszawa	2001,	Kantor	Wydawniczy	Zakamycze,	
s.	217;	M.	Jaroszyński:	Prawo administracyjne,	Warszawa	1952,	s.	165.

30 Por.	M.	Wierzbowski,	A.	Wiktorowska	[w:]	Prawo administracyjne,	M.	Wierzbowski	(red.),	Warszawa	2017,	s.	81.
31	 Zob.	J.	Starościak:	Elementy nauki administracji,	Warszawa	1957,	s.	187.
32	 Gdzie	zgodnie	z	§	59	ust.	1	rozp.	o	TFI,	towarzystwo	funduszy	inwestycyjnych	prowadzi	ewidencję	transak-

cji	zawartych	przez	fundusz	inwestycyjny	otwarty,	transakcji	zawartych	na	rachunek	własny	towarzystwa,	
transakcji	dotyczących	portfela,	w	skład	którego	wchodzi	jeden	lub	większa	liczba	instrumentów	finansowych	
(tzw.	usługa	asset management)	lub	transakcji	dotyczących	zbiorczego	portfela	papierów	wartościowych.

funduszy inwestycyjnych. Funkcja nadzoru 
jest zatem ściśle limitowana normatywnie, 
zarówno jeśli chodzi o zakres podmioto-
wy relacji nadzorczej, jak i odnośnie do jej 
składników przedmiotowych, a zwłaszcza 
kryteriów wkraczania i środków oddzia-
ływania na podmiot nadzorowany.

Również dla systemu nadzoru zgodności 
działalności z prawem w towarzystwie fun-
duszy inwestycyjnych ustawodawca prze-
widuje zadania o charakterze kontrolnym 
i nadzorczym. Do pierwszych zalicza się 
przeprowadzanie kontroli działalności to-
warzystwa oraz osób w nim zatrudnionych 
według kryterium zgodności z przepisami 
prawa oraz procedurami i regulaminami 
wewnętrznymi obowiązującymi w towa-
rzystwie, kontroli sposobu prowadzenia 
ewidencji transakcji32 oraz ewidencji zleceń 
składanych przez uczestników funduszy 
inwestycyjnych, a także kontroli prawi-
dłowości dokumentowania źródeł będą-
cych podstawą decyzji inwestycyjnych. 
Natomiast do zadań o charakterze nad-
zorczym zalicza się sprawowanie nadzoru 
nad działalnością towarzystwa oraz osób 
w nim zatrudnionych według kryterium 
zgodności z przepisami prawa oraz pro-
cedurami i  regulaminami wewnętrz-
nymi czy też nadzór nad przepływem 
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informacji poufnych i informacji stanowią-
cych tajemnicę zawodową, zabezpiecze-
niem dostępu do nich oraz przeciwdziała-
niem wykorzystywaniu w sposób niezgodny 
z przepisami prawa lub procedurami i re-
gulaminami wewnętrznymi. Także w in-
nych obszarach działalności towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych ustawodawca 
wprost wskazuje na konieczność realizo-
wania przez komórkę nadzoru działalności 
z prawem zadań kontrolnych i nadzorczych. 
I tak np. sprawuje ona nadzór nad załatwia-
niem reklamacji uczestników funduszy za-
rządzanych przez towarzystwo i klientów 
towarzystwa, ale też powinna kontrolować 
sposób prowadzenia rejestru reklamacji.

Warto tu przypomnieć, że prawodaw-
ca przyznaje niezależność organizacyjną 
komórce nadzoru zgodności działalności 
z prawem. Towarzystwo funduszy inwesty-
cyjnych powinno zapewnić, aby osoby wy-
konujące zadania z tego zakresu, w tym in-
spektor nadzoru, nie brały udziału w czyn-
nościach związanych z działalnością, która 
jest przedmiotem sprawowanego przez 
nie nadzoru.

Praktyka obrotu gospodarczego poka-
zuje, że pomimo jednoznacznej regulacji 
prawnej, inspektor często uczestniczy 
w wykonywaniu zadań, które następnie 
nadzoruje. I tak np. § 3 ust. 1 pkt. 6 rozp. 
o TFI wprost określa, że system nadzoru 
zgodności działalności z prawem zapew-
nia nadzór nad przestrzeganiem zasad 

33	 Gdzie	zgodnie	z	§	9	ust.	1	pkt.	7	rozporządzenia	Ministra	Rozwoju	i	Finansów	z	28.6.2017	w	sprawie	okresowych	
sprawozdań	oraz	bieżących	informacji	dotyczących	działalności	i	sytuacji	finansowej	towarzystw	funduszy	inwe-
stycyjnych	i	funduszy	inwestycyjnych	dostarczanych	przez	te	podmioty	Komisji	Nadzoru	Finansowego	(Dz.U.	
poz.	1285,	ze	zm.)	fundusz	inwestycyjny	otwarty	oraz	specjalistyczny	fundusz	inwestycyjny	otwarty	są	obo-
wiązane	przekazywać,	w	formie	raportu	bieżącego,	informacje	o:	przekroczeniu	ograniczeń	inwestycyjnych	
wynikających	z	ustawy	o	funduszach	inwestycyjnych	lub	statutu	funduszu	i	zwiększaniu	tego	przekroczenia.

postępowania w zakresie przeciwdziała-
nia praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu. Wskazanie przez prawodaw-
cę na kompetencje takiej komórki, przy 
uwzględnieniu konieczności rozdziału 
od wykonywania czynności nadzorowa-
nych, wyklucza możliwość faktycznego 
realizowania zadań z obszaru przeciw-
działania praniu pieniędzy i finansowa-
niu teroryzmu przez inspektora nadzoru. 
Podobnie jest w wypadku obowiązków 
dotyczących przekroczeń i dostosowań 
ograniczeń inwestycyjnych33 czy innych 
obowiązków informacyjnych realizo-
wanych na podstawie przepisów rozpo-
rządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych 
sprawozdań oraz bieżących informacji do-
tyczących działalności i sytuacji finanso-
wej towarzystw funduszy inwestycyjnych 
i funduszy inwestycyjnych dostarczanych 
przez te podmioty Komisji Nadzoru Fi-
nansowego. Wykonanie tych obowiązków 
powinno stanowić przedmiot kontroli ko-
mórki ds. zgodności z prawem, a nie być 
przedmiotem realizowanych przez tę ko-
mórkę zadań.

Koncepcja wdrożenia w instytucjach 
finansowych systemu kontroli wewnętrz-
nej nie jest właściwa wyłącznie dla to-
warzystw funduszy inwestycyjnych. 
Również w instytucjach finansowych 
prowadzących działalność bankową usta-
wodawca przewiduje tego rodzaju system. 
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I to właśnie dla działalności bankowej, 
jako jednego z obszarów najsilniej regulo-
wanych, Komisja Nadzoru Finansowego 
wydała stosowną rekomendację dotyczącą 
systemu kontroli wewnętrznej. Pomimo 
że poglądy Komisji nie mają bezpośred-
niego zastosowania do towarzystw fun-
duszy inwestycyjnych, to jednak wobec 
zbliżonych, jeśli nie tożsamych funkcji 
systemu kontroli wewnętrznej działają-
cego w tych podmiotach, warto wskazać 
podejście regulatora do funkcji compliance 
w instytucji finansowej jaką jest bank34. 
Rekomendację H dotyczącą systemu 
kontroli wewnętrznej w bankach35 KNF 
wydała w kwietniu 2017 r. na podstawie 
art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. – Prawo bankowe36 i art. 11 ust. 1 
oraz art. 67 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. 
o nadzorze nad rynkiem finansowym37.

W kontekście wskazanych uprzednio 
założeń dotyczących niezależności i roz-
działu funkcji compliance warto zwrócić 
uwagę na ujęcie przez KNF systemu kon-
troli wewnętrznej w ramach tzw. modelu 

34	 Środkami,	za	pomocą	których	Komisja	Nadzoru	Finansowego	realizuje	w	praktyce	cele	i	zadania	nadzorcze	
nad	rynkiem	finansowym	są	wytyczne,	rekomendacje	czy	stanowiska	dla	podmiotów	przez	nią	nadzoro-
wanych,	dotyczące	sektora	bankowego,	sektora	SKOK,	sektora	ubezpieczeniowego,	rynku	kapitałowego,	
wydawane	na	podstawie	art.	2	czy	art.	4	ust.	1	pkt.	2	u.n.r.f.	Zob.	<https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/re-
gulacje_i_praktyka/rekomendacje_i_wytyczne>	(dostęp	24.8.2022).	Rekomendacje	KNF,	wytyczne	czy	sta-
nowiska	stanowią	zbiór	dobrych	praktyk	w	danym	zakresie,	a	które	przedstawiają	oczekiwania	KNF	wobec	
instytucji	nadzorowanych	w	zakresie	postępowania	zgodnego	z	przepisami.	Sformalizowane	rekomendacje	
najczęściej	są	wydawane	dla	sektora	bankowego.

35	 <https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_170534_Rekomendacja_H_2017_50303.pdf>	 
(dostęp	24.8.2022),	dalej	zwana	także:	Rekomendacją	H.

36	 Dz.U.	z	2021	r.	poz.	2439,	t.j.
37	 Dz.U.	z	2022	r.	poz.	660,	t.j.
38	 Dz.U.	z	2017	r.	poz.	637,	ze	zm.	Rozporządzenie	w	odniesieniu	do	działalności	bankowej	i	systemu	kontroli	

wewnętrznej	stanowi	swoisty	odpowiednik	rozdziału	2	rozporządzenia	Ministra	Finansów,	Funduszy	i	Po-
lityki	Regionalnej	w	sprawie	sposobu,	trybu	oraz	warunków	prowadzenia	działalności	przez	towarzystwa	
funduszy	inwestycyjnych.

39 Rozporządzenie	poszczególne	linie	obrony	określa	jako	„poziomy”,	wskazując	w	§	3	ust.	1,	że	funkcjonujące	w	banku:	
system	zarządzania	ryzykiem	i	system	kontroli	wewnętrznej	są	zorganizowane	na	trzech	niezależnych	poziomach.

trzech linii obrony. Rekomendacja H 
w słowniczku stosowanych pojęć de-
finiuje je jako funkcjonujący w banku 
system zarządzania ryzykiem i system 
kontroli wewnętrznej zorganizowane 
na trzech niezależnych poziomach, 
o których mowa w § 3 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z 6 marca 
2017 r. w sprawie systemu zarządzania 
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrz-
nej, polityki wynagrodzeń oraz szcze-
gółowego sposobu szacowania kapitału 
wewnętrznego38. I tak:

 • do pierwszej linii obrony zalicza się za-
rządzanie ryzykiem w działalności ope-
racyjnej banku;

 • na linię drugą składa się co najmniej za-
rządzanie ryzykiem przez pracowników 
na specjalnie powoływanych do tego sta-
nowiskach lub w komórkach organizacyj-
nych, niezależnie od zarządzania ryzykiem 
na pierwszej linii obrony oraz działalność 
komórki do spraw zgodności;

 • trzecią linię obrony zapewnia działalność 
komórki audytu wewnętrznego39.
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KNF wskazuje, że na każdej z nich pra-
cownicy instytucji finansowej, w związ-
ku z wykonywaniem obowiązków służ-
bowych, powinni odpowiednio stosować 
mechanizmy kontrolne lub niezależnie mo-
nitorować ich przestrzeganie.

Pomimo że architektura systemu kontroli 
wewnętrznej funkcjonującego w towarzy-
stwie funduszy inwestycyjnych różni się 
od tej działającej w banku, można dostrzec 
podobieństwo w odniesieniu do kwalifikacji 
komórek operacyjnych (w tym częściowo 
komórki zarządzania ryzykiem) jako pierw-
szej linii obrony, komórki do spraw zgodno-
ści oraz wyodrębnionej komórki zarządzania 
ryzykiem jako drugiej, a komórki audytu 
wewnętrznego jako trzeciej linii obrony.

Na zakresy realizacji funkcji w ramach 
poszczególnych linii obrony wskazuje KNF 
także w innych dokumentach, na przy-
kład w wydanym bezpośrednio dla towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych Stano-
wisku Urzędu Komisji Nadzoru Finan-
sowego w sprawie niektórych aspektów 
dotyczących zarządzania ryzykiem fun-
duszy inwestycyjnych i alternatywnych 
spółek inwestycyjnych40, w którym Ko-
misja jako pierwszą linię obrony wskazuje 
funkcję zarządzania aktywami41 czy inne 
jednostki operacyjne.

Podsumowanie
Odpowiednie zaprojektowanie syste-
mu nadzoru zgodności z prawem, przy 

40	 Zob.	<https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_dot_zarzadzania_ryzykiem_75559.pdf>	 
(dostęp	26.8.2022).

41	 Funkcja	zarządzania	aktywami	stanowi	zasadniczą	i	podstawową	działalność	towarzystwa	funduszy	inwe-
stycyjnych	i	samego	funduszu	inwestycyjnego,	którego	wyłącznym	przedmiotem	działalności	jest	lokowanie	
(zarządzanie)	zebranych	środków	pieniężnych	w	określone	w	ustawie	o	funduszach	inwestycyjnych	instru-
menty	finansowe	lub	inne	prawa	majątkowe.

uwzględnieniu architektury systemu kon-
troli wewnętrznej działającego w towarzy-
stwie funduszy inwestycyjnych, w kontek-
ście fundamentalnych zasad dotyczących 
niezależności organizacyjnej komórki nad-
zoru zgodności z prawem oraz konieczności 
rozdziału od realizacji czynności operacyj-
nych, stanowi jedno z istotnych wyzwań 
dla instytucji finansowych prowadzących 
działalność w tej formie.

Z jednej strony towarzystwo powinno 
zapewnić pracownikom jednostki orga-
nizacyjnej realizującej funkcję nadzoru 
zgodności z prawem, aby nie brali oni 
udziału w wykonywaniu czynności z za-
kresu działalności, która jest przedmiotem 
sprawowanego przez nich nadzoru. Z dru-
giej, praktyka funkcjonowania komórek 
compliance oraz stawiane im oczekiwania 
konsultacyjne ex ante niejako zaburzają ten 
postulowany rozdział zadań. Niejedno-
krotnie bowiem pracownicy zatrudnieni 
w jednostce nadzoru zgodności z prawem 
uczestniczą w charakterze doradczym 
i konsultacyjnym w planowaniu czy re-
alizacji zamierzeń strategii biznesowej, jak 
również tworzą ciało opiniujące regulacje 
wewnętrzne, a także faktycznie wykonują 
obowiązki informacyjne towarzystwa lub 
funduszy inwestycyjnych.

W takich sytuacjach można z jednej 
strony uznać udział komórki compliance 
za pożądamy i uzasadniony, pozwala bo-
wiem niezależnie od zespołu prawnego 
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dbać o zapewnienie zgodności planów 
biznesowych i projektów regulacji we-
wnętrznych z prawem. Z drugiej stro-
ny warto jednak postawić pytanie, czy 
tego rodzaju uczestnictwo nie wypeł-
nia przesłanek udziału w wykonywa-
niu czynności z zakresu działalności, 
która jest przedmiotem sprawowane-
go przez nie nadzoru, w szczególności 
jeśli chodzi o wykonywanie przez tę 
komórkę obowiązków informacyjnych 
towarzystwa. Poszczególne obszary 
jego działalności będą podlegały kon-
troli komórki compliance, w tym w za-
kresie zgodności obowiązujących regu-
lacji wewnętrznych z prawem. Można 
zatem postawić hipotezę dotyczącą 
stopnia obiektywizmu oraz wystąpie-
nia konfliktu interesów inspektora nad-
zoru, który uprzednio opiniował projekt 
przyjętej regulacji wewnętrznej, wyraził 
swoją aprobatę co do proponowanych 
rozwiązań biznesowych czy osobiście 

wykonał obowiązek informacyjny towa-
rzystwa lub funduszu inwestycyjnego, 
a kolejno podczas czynności kontrolnych 
uwidoczniły się przypadki braku zgod-
ności z prawem w tym obszarze.

Mając na względzie powyższe, a także 
biorąc pod uwagę subtelność zarysowanych 
granic, postulat rozdziału i niezależności 
komórki zgodności z prawem od realizacji 
czynności, które są przedmiotem sprawo-
wanego przez nią nadzoru, powinien sta-
nowić szczególny obszar zainteresowania 
zarządu towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych. Ponosi on bowiem odpowiedzial-
ność za prawidłowe funkcjonowanie całe-
go systemu kontroli wewnętrznej w tym 
podmiocie.

dr	ANNA LICHOSIK
adiunkt	na	Wydziale	Prawa	i	Administracji
Uniwersytetu	Śląskiego	w	Katowicach

Słowa kluczowe: towarzystwo funduszy inwestycyjnych, kontrola, compliance, zgodność, 
kontrola wewnętrzna
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ABSTRACT
Compliance Function in an Investment Funds Company – Internal Control System
The article presents the characteristics of the system for supervision of compliance 
with the law, which is an element of the internal control system in investment funds 
companies. In a brief way, the author discusses the legal basis for the system with re-
gard to both: commonly binding regulations and soft law, such as the guidelines of the 
European Securities and Markets Authority (ESMA), the Polish Financial Supervision 
Authority (Polish: Komisja Nadzoru Finansowego – KNF) and the compliance-re-
lated standards of the International Organisation for Standardisation (ISO). In her 
article, the author focuses on the scope of the system for supervising the compliance 
with the law in the context of the functions performed and organisational solutions 
adopted. Special attention is paid to the independence of the compliance function 
and the exclusion of compliance officers from tasks that can be subject to their control 
proceedings – as postulated by the employer. The nature of investment funds com-
panies allows for emphasising the importance of the compliance unit in the entities 
that are actors on the capital market.

Anna Lichosik, PhD, assistant professor, Faculty of Law and Administration of the 
University of Silesia in Katowice

Key words: investment funds company, control, compliance, internal control
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Realizacja siedmiu programów restrukturyzacji górnictwa, przyjętych po  1989  r. 
i prowadzonych do 2018 r., nie doprowadziła do trwałej rentowności branży. Celem 
kolejnego, zatwierdzonego w 2018 r. i skorygowanego w 2019 r. było więc tworzenie 
warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora, 
a kluczem do jego uzyskania – przeprowadzenie radykalnej sanacji górnictwa wę-
gla kamiennego przy aktywnym udziale państwa. Wyniki kontroli NIK wskazują, 
że większości tych zamierzeń nie udało się jeszcze zrealizować1.

EDYTA KOSIARZ

Nieefektywna	restrukturyzacja	
górnictwa	węgla	kamiennego

Ósma	reforma	sektora

Wprowadzenie               
Przeprowadzona w 2015 r. kontrola2 rządo-
wego programu z lat 2007–2015 wykazała, 
że nie wykorzystano sprzyjających warun-
ków powstałych po realizacji wcześniej-
szych programów. Działania podejmowane 
przed 2007 r. skutkowały m.in.: istotną re-
dukcją zdolności produkcyjnych oraz zna-
czącym obniżeniem zatrudnienia w branży 
w czasie trwania programu z lat 1998–2002 
i oddłużeniem o ponad 18 mld zł przed-
siębiorstw górniczych w 2003 r. Jak wska-
zano, przyczyna niepowodzeń tkwiła rów-
nież w procesie planowania. Program z lat 
2007–2015 oparto na zbyt optymistycznych 
założeniach i prognozach. W konsekwencji 

1	 Artykuł	opracowano	na	podstawie	Informacji	o	wynikach	kontroli:	Przygotowanie i realizacja „Programu dla 
sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”,	nr	ewid.	23/2022/P/21/019/KGP.

2 Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2007–2015 na tle założeń programu rządowego,	P/15/074.	

nierozwiązanym problemem pozostała 
niska wydajność wydobycia, przerosty za-
trudnienia i nieefektywny system wynagra-
dzania, przekładający się na wysoki udział 
kosztów stałych w prowadzonej działalności 
oraz jej dużą wrażliwość na wahania popytu 
i cen węgla. Także koncepcja restruktury-
zacji realizowana od 2015 r. przez Polską 
Grupę Górniczą nie rozwiązała problemu 
niskiej wydajności oraz nieefektywnego 
systemu płac.

Planowanie programu ósmego
Prace nad programem rządowym rozpo-
częły się już w lipcu 2016 r. Powołano Pod-
zespół ds. programu dla sektora górnictwa 
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węgla kamiennego w ramach Zespołu trój-
stronnego do spraw bezpieczeństwa so-
cjalnego górników. Podzespół tworzyli nie 
tylko parlamentarzyści i przedstawiciele 
strony rządowej, ale również przedstawi-
ciele związków zawodowych i przedsię-
biorcy, w tym spółki wydobywcze węgla 
kamiennego. Podstawą do wypracowa-
nia założeń była analiza Agencji Restruk-
turyzacji Przedsiębiorstw SA Oddział 
w Katowicach3, bazująca na wybranych 
opracowaniach branżowych4. Same prace 
planistyczne Podzespół prowadził od lipca 
2016 r. do lutego 2017 r.; zostały wstrzyma-
ne do czerwca 2017 r. z uwagi na potrzebę 
wypracowywania miksu energetycznego5 
oraz założeń do polityki energetycznej, 
z którymi program rządowy powinien być 
skorelowany. Zdaniem przedstawiciela 
Ministra Aktywów Państwowych zapisy 
Programu zawierały wszystkie konklu-
zje, wnioski oraz rekomendacje wynika-
jące z analizy i diagnozy stanu polskiego 
górnictwa węgla kamiennego. Natomiast 
kontrola wykazała, że w rzeczywistości 
był kompilacją, a raczej składową różnych 
strategii i projektów spółek wydobywczych 
oraz projektów nawet już realizowanych, 
zarówno przez przedsiębiorstwa górnicze, 
jak i podmioty rządowe. Spółki wydobyw-
cze zgłaszały działania, przedsięwzięcia 

3	 Dalej	ARP	Oddział	w	Katowicach.
4 M.in.	Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, Wyniki działalności gospodarczej przedsię-

biorstw górniczych, Ceny zbytu i kierunki sprzedaży węgla kamiennego, Informacja o realizacji zadań dotyczących 
likwidacji kopalń, działań polikwidacyjnych i zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, ga-
zowym oraz pożarowym, Informacja o realizacji zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zlikwi-
dowanego zakładu górniczego oraz Analiza wskaźnikowa wybranych parametrów techniczno-ekonomicznych. 
Przedmiotowe	opracowania	ARP	Oddział	w	Katowicach	były	przekazywane	do	ME/MAP	w	cyklu	miesięcznym.

5	 Miks	energetyczny	to	struktura	produkcji	i	konsumpcji	energii	według	kryterium	jej	nośników	(np.	prąd	
lub	olej	napędowy)	lub	sposobów	wytwarzania.	Jest	też	jednym	z	indeksów	wykorzystywanych	w	ocenie	
bezpieczeństwa	energetycznego	<https://pl.wikipedia.org/wiki/Mix_energetyczny>	(dostęp	14.11.2022).

i inicjatywy, które już rozpoczęły lub miały 
podjąć na podstawie wcześniej przyjętych 
dokumentów planistycznych i strategii, tj.:

 • Strategii Grupy TAURON z 2016 r.;
 • Strategii PGG SA 2017–2030 oraz jej ak-

tualizacji, tj. Strategii PGG SA – Kierun-
ki zmian 2019–2030, a także aktualizacji 
Biznesplanu PGG SA ze stycznia 2018 r.;

 • Strategii JSW SA z uwzględnieniem 
spółek zależnych Grupy Kapitałowej JSW 
na lata 2018–2030;

 • Strategii Rozwoju Węglokoks Kraj 
Sp. z o.o. na lata 2018–2023 i planu rze-
czowo-finansowego na 2018 r.;

 • Strategii rozwoju i działania LW Bog-
danka SA na lata 2013–2020 i Strategii 
rozwoju LW Bogdanka SA Obszar Wydo-
bycia Grupy Enea do 2030 r. (perspekty-
wa do 2040).

W styczniu 2018 r. Rada Ministrów 
przyjęła Program dla sektora górnictwa 
kamiennego w Polsce. Jego celem „było 
tworzenie warunków sprzyjających bu-
dowie rentownego, efektywnego i nowo-
czesnego sektora górnictwa węgla kamien-
nego, opartego na kooperacji, wiedzy i in-
nowacjach, który działając w przyjaznym 
oraz przewidywalnym otoczeniu progra-
mowo-prawnym pozwala na efektywne 
wykorzystanie kapitału zasobowego, spo-
łecznego i gospodarczego dla zapewnienia 
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wysokiej niezależności energetycznej Pol-
ski oraz wspierania konkurencyjności go-
spodarki narodowej”. Jego realizacja miała 
zapewnić m.in.: zaspokojenie krajowego 
zapotrzebowania na ten surowiec, popra-
wę warunków pracy górników, wsparcie 
konkurencyjności krajowego rynku ener-
getycznego, ciepła i rynku koksowego. Za-
łożono, że cel główny zostanie osiągnięty 
do 2030 r. dzięki wdrożeniu dziesięciu 
celów szczegółowych, do których zostały 
przypisane 74 działania, a także założono 
wykonanie 34 tzw. projektów kluczowych.

Tylko w przypadku czterech działań 
i pięciu projektów wskazano podmioty 
odpowiedzialne za ich realizację. W sto-
sunku do niewielkiej liczby przewidzianych 
działań czy przedsięwzięć zaplanowano 
terminy realizacji. Taki stan rzeczy budził 
istotne wątpliwości podmiotów opiniują-
cych projekt Programu co do możliwości 
wykonania go przez poszczególne podmio-
ty, a zwłaszcza spółki węglowe. Przedsta-
wiciele Ministerstwa Energii wskazywali, 
że konieczne jest przypisanie podmiotów 
odpowiedzialnych, aby uniknąć sporów 
kompetencyjnych oraz określenie termi-
nów realizacji poszczególnych działań, 
ponieważ ułatwiłoby to monitorowanie 
przebiegu Programu. Rządowe Centrum 
Legislacji podkreślało, że przy takiej for-
mie programowania działań i projektów 
zaistniało wysokie ryzyko dowolnego po-
dejścia spółek węglowych do poszczegól-
nych zadań. Program rządowy nie był do-
kumentem powszechnie obowiązującym 
i jako taki nie mógł kształtować uprawnień 
ani nakładać obowiązków na podmioty 
spoza administracji rządowej. Natomiast 
projekt Programu jednoznacznie wska-
zywał, że działania związane z polityką 

zatrudnienia spółek węglowych mogą po-
dejmować tylko one. Podnoszone przez 
opiniujących kwestie nie spotkały się 
z przychylnością właściciela projektu Pro-
gramu, czyli Ministerstwa Energii. W kon-
sekwencji stworzono Program, w którym 
brakowało skutecznego zobowiązania po-
szczególnych podmiotów do jego realiza-
cji, pozwalając na dowolność interpretacji 
i osiągania celów.

Program nie posiadał efektywnego, 
skutecznego a jednocześnie przejrzy-
stego i nieskomplikowanego systemu 
monitorowania efektów. Nie wskazano 
w nim ani wskaźników, ani mierników 
osiągania poszczególnych celów. Posta-
nowiono, że w terminie trzech miesięcy 
od dnia przyjęcia Programu przez Radę 
Ministrów zostaną przygotowane pro-
jekcje techniczno-ekonomiczne na lata 
2018–2020, w perspektywie do 2030 r., 
na podstawie wielkości wynikających 
ze strategicznych dokumentów przed-
siębiorstw górniczych, zbilansowane 
do poziomu sektora. Przekazano je do 
ARP Oddział w Katowicach, która 
na tej podstawie przygotowała projek-
cje wskaźników, przekazane następnie 
do Ministerstwa Energii. Po uchwaleniu 
Programu przez Radę Ministrów zdefi-
niowano wskaźniki, za pomocą których 
miała być monitorowana realizacja celów 
szczegółowych. Niektóre były przezna-
czone wyłącznie dla Spółki Restruktu-
ryzacji Kopalń, a inne nie zostały dla 
niej określone, co wynikało ze specyfi-
ki działalności tego podmiotu. Wskazano 
także planowane wielkości wskaźników 
dla sektora górnictwa węgla kamiennego, 
których wartości wynikały z tych zakła-
danych przez poszczególne spółki w ich 
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dokumentach planistycznych. W konse-
kwencji nie stanowiły one wielkości ocze-
kiwanych, których wykonanie świadczy-
łoby o pełnej realizacji celów Programu 
przez sektor węgla kamiennego, a były 
jedynie wypadkową wskaźników plano-
wanych przez spółki. Taka konstrukcja 
wskaźników i mierników wskazuje rów-
nież, że każdy podmiot zaangażowany tak 
naprawdę realizował swoje dotychcza-
sowe plany działalności, a nie rządowy 
program restrukturyzacji i odbywało się 
to z przyzwoleniem ministerstwa odpo-
wiedzialnego za nadzór.

Wątpliwości budziły nie tylko same war-
tości wskaźników, ale również ich zakres 
merytoryczny. W przypadku celu główne-
go określono wskaźniki wartości bazowej 
(2015 r.), pośredniej (2020 r.) i docelowej 
(2030 r.). Wynoszą one dla:

 • sprzedaży węgla na  rynek krajowy 
odpowiednio: 64 564,8 tys. t, poniżej 
60 000 tys. t i poniżej 60 000 tys. t;

 • udziału kosztów paliwa węglowego 
w cenie energii elektrycznej z węgla ka-
miennego odpowiednio: 54,5%, 50% i 45%;

 • udziału energii elektrycznej z węgla ka-
miennego w produkcji energii elektrycznej 
ogółem odpowiednio: 50,6%, 45% i 40%;

 • produkcji kwalifikowanych paliw ni-
skoemisyjnych odpowiednio: 408,9 tys. t, 
1500 tys. t i 1900 tys. t.

Żaden z powyższych wskaźników nie do-
tyczył zatem rentowności ani efektyw-
ności działalności przedsiębiorstw wy-
dobywczych, a udział węgla kamiennego 
w cenie i kosztach energii elektrycznej 
nie zależy od podmiotów górnictwa węgla 
kamiennego. Nie wyznaczono przy tym 
wskaźników odnoszących się do takich 
kwestii wskazanych w celu głównym, jak 

efektywność, nowoczesność, kooperacja 
czy innowacyjność.

Realizacja Programu
Program dla sektora górnictwa węgla ka-
miennego w Polsce miał być realizowany 
do końca 2030 r., jednakże już początkowe 
jego wykonanie wskazywało, że sposób 
zaplanowania miał dalekosiężne konse-
kwencje w efektywności osiąganych celów 
szczegółowych i celu głównego. Nie można 
było oczekiwać diametralnych zmian, jeżeli 
zaplanowane projekty, działania i sposób 
ich przeprowadzenia był tożsamy z do-
tychczasową działalnością poszczególnych 
zaangażowanych podmiotów.

Konsekwencją nieuszczegółowienia kwe-
stii wykonawstwa działań czy projektów 
oraz braku wskazania terminów była do-
wolność w postępowaniu poszczególnych 
podmiotów w trakcie realizacji Programu. 
Każda ze spółek węglowych realizowa-
ła tylko te z celów szczegółowych, które 
były zbieżne z ich dotychczasowymi stra-
tegiami lub planami. Żadna z nich nie wi-
działa konieczności aktualizacji swoich do-
kumentów strategicznych i planistycznych 
w celu wprowadzenia do nich przedsię-
wzięć zawartych w Programie. Również 
w żadnej ze skontrolowanych spółek wy-
dobywczych węgla kamiennego ich orga-
ny nie podjęły uchwał zobowiązujących 
je do realizacji Programu. W rzeczywistości 
spółki kontynuowały więc własne strate-
gie korporacyjne, a nie Program rządowy.

Podmioty administracji rządowej także 
realizowały zadania raczej już wcześniej 
zaplanowane w innych rządowych doku-
mentach strategicznych czy operacyjnych. 
Konsekwencją takiego działania nie mogła 
być realizacja celów w formie przypisanej 
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w Programie rządowym, w szczególności 
zmiana rentowności sektora węgla kamien-
nego czy wzrost jego innowacyjności o tyle, 
ile w nim zaplanowano. Od 2017 r. wyniki 
sektora ulegały systematycznemu pogor-
szeniu, przy czym dotyczyło to zarówno 
finansowych, które z kwoty 3 mld zysku 
netto w 2017 r. spadły do 6,2 mld zł straty 
netto w 2020 r., jak i wielkości wydoby-
cia, a zatem i sprzedaży węgla kamien-
nego. Spadkowi wydobycia o 17% towa-
rzyszyła redukcja zatrudnienia zaledwie 
o 3% (z 80 625 osób w 2017 r. do 78 037 
w 2020 r., tj. przeciętnie o 647 osób rocz-
nie). Konsekwencją tego był spadek war-
tości wskaźnika wydobycia węgla na jed-
nego zatrudnionego z 780 ton w 2017 r. 
do 672 ton w 2020 r. Jednocześnie istot-
nie wzrosło zadłużenie kopalń, z 7 mld zł 
w 2017 r. do 14 mld zł w 2020 r. Kondycja 
finansowa sektora za 9 miesięcy 2021 r. 
poprawiła się, jednakże wynik finan-
sowy netto nadal był ujemny i wyniósł 
(-) 2,3 mld zł. Po dwóch latach realizacji 
Programu rządowego nadal nie rozwiązano 
problemu niskiej wydajności wydobycia, 
przerostu zatrudnienia czyli wysokiego 
udziału kosztów stałych w prowadzonej 
działalności oraz jej dużej wrażliwości 
na wahania popytu i cen węgla.

Oprócz LW Bogdanka wyniki spółek 
wydobywczych pogarszały się z roku na 
rok i na koniec 2020 r. pięć z sześciu skon-
trolowanych spółek miało wynik ujemny. 
Czynnikami, które dodatkowo wpływały 
na pogarszający się stosunek przychodu 
do kosztów wydobycia były niski poziom 

6	 Dalej	SRK.
7	 Dz.U.	z	2019	r.	poz.	1821,	ze	zm.

cen ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
wysokie notowania certyfikatów emi-
syjnych CO2. Natomiast wraz z pande-
mią COVID-19 nastąpiło spowolnienie 
gospodarcze i spadek popytu na węgiel, 
a co za tym idzie systematyczna reduk-
cja jego cen.

Zadania, które realizowała Spółka Re-
strukturyzacji Kopalń SA6 co do zasady 
były tożsame z tymi, które wcześniej 
w niej podejmowano. Działania wynikające 
z celów szczegółowych VI: „zmniejszenie 
oddziaływania sektora górnictwa węgla ka-
miennego na środowisko oraz zwiększenie 
wykorzystania odpadów wydobywczych 
i kopalin towarzyszących” i IX: „wyelimi-
nowanie skutków dotychczas przeprowa-
dzonych działań restrukturyzacyjnych”, 
odpowiadały zadaniom określonym w usta-
wie z 7 września 2007 r. o funkcjonowa-
niu górnictwa węgla kamiennego7 i wpi-
sywałaby się w podstawową działalność 
SRK. W szczególności dotyczyło to takich 
zadań, jak przejęcie od przedsiębiorstw 
górniczych infrastruktury dołowej i po-
wierzchniowej oraz przejęcie odwadniania 
od Centralnej Pompowni „Bolko”. Zatem 
powielenie zadań ustawowych SRK, któ-
rych realizacja była finansowana z budżetu 
państwa nie mogło mieć żadnego istotnego 
wpływu na efektywność sektora górnic-
twa węgla kamiennego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
(MKiŚ) realizowało siedem z dziewię-
ciu działań wskazanych w trzech celach 
szczegółowych Programu dla sektora 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 
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W praktyce dowolnie podejmowano decy-
zje co do sposobu i terminu ich realizacji, 
ponieważ – z jednym wyjątkiem – Pro-
gram nie zawierał terminów, wskaźników 
oraz mierników dla zadań wykonywanych 
przez Ministerstwo.

Pod koniec 2020 r. Ministerstwo zreali-
zowało siedem z dziewięciu działań zapla-
nowanych w celach szczegółowych I, III 
i IV. Aby osiągnąć m.in. cel szczegółowy 
I i III8 Minister podejmował szereg dzia-
łań, których charakter wskazywał raczej 
na wykonywanie pracy ciągłej aniżeli na po-
dejmowaniu nowych projektów czy zadań. 
Finansowaniu transformacji sektora ener-
getycznego w kierunku niskoemisyjnym 

8	 Odzyskanie	i	stabilizacja	płynności,	rentowności	i	efektywności	ekonomiczno-finansowej	sektora	górnictwa	
węgla	kamiennego,	w	tym	przez	dostosowanie	zdolności	produkcyjnych	do	potrzeb	rynku	oraz	możliwości	
eksportowych.

9	 Dokument	roboczy.
10	 Dz.U.	poz.	1690,	ze	zm.

miała służyć propozycja reformy mechani-
zmu EU ETS, która została przedstawiona 
podczas Rady Unii Europejskiej ds. Środo-
wiska 23 października 2020 r. oraz non-pa-
per9 dotyczący finansowania neutralności 
klimatycznej. Minister podnosił również 
kwestię wysokich cen uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych w piśmie do komi-
sarzy Unii Europejskiej z 18 marca 2021 r. 
MKiŚ brało udział w przygotowaniu regu-
lacji prawnych, współpracując w ramach 
procesu legislacyjnego z Ministrem właści-
wym ds. gospodarki przy opracowaniu roz-
porządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 
dla kotłów na paliwa stałe10, które zostało 

Tabela 1. Sytuacja w sektorze górnictwa w latach 2017–2020

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 				2020

Sprzedaż węgla kamiennego 
ogółem w tys. ton 63 255,1 60 001,4 56 855,5 50 839,9

Wynik ze sprzedaży węgla 
w mln zł 2 718 638,3 1 223 118,8 -255 672,2 -3 424 286,2

Wynik finansowy netto 2 999 624,2 976 698,7 -1 726 030,9 -6 159 029,10

Nakłady 
inwestycyjne w mln zł 1 523,1 2 563,3 3 924,5 2 833,50

Zatrudnienie 80 625 80 672 81 097 78 037

Wydobycie na 1 zatrudnionego 
w tonach 779,7 758,7 737,6 671,7

Źródło:	Dane	z	kontroli	w	MAP	na	podstawie	Informacji	za	lata	2018	i	2019	oraz	projektu	Informacji	za	2020	r.
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dwukrotnie znowelizowane w 2019 r.11 
Chciano w ten sposób poprawić jakość 
powietrza w Polsce i osiągnąć przewidziane 
prawem poziomy pyłów (PM10 i PM2,5) 
oraz benzopirenu. Spowodowało to do-
puszczenie do sprzedaży wyłącznie kotłów 
spełniających wymogi sezonowej efektyw-
ności energetycznej i emisji zanieczyszczeń 
dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń 
określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 
2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2009/125/WE w odnie-
sieniu do wymogów dotyczących ekopro-
jektu dla kotłów na paliwo stałe12.

W wypadku braku aktywności ze strony 
MKiŚ wyjaśniano, że Minister Klimatu 
i Środowiska ostatecznie został wskazany 
jako podmiot współpracujący, a nie ini-
cjujący wyszczególnione działania, zaś 
do resortu nie wpłynęły z Ministerstwa 
Aktywów Państwowych pisma inicjujące 
podjęcie konkretnych kroków. Nie zreali-
zowano zadań związanych z wdrożeniem 
rozwiązań legislacyjnych m.in. w odniesie-
niu do opodatkowania wyrobisk, opłaty 
eksploatacyjnej czy opłaty za informację 
geologiczną. W konsekwencji nie uzyska-
no zakładanego obniżenia kosztów dzia-
łalności przedsiębiorstw górniczych, 
a tym samym nie zwiększono ich pozycji 
konkurencyjnej. Nie opracowano wyka-
zu strategicznych złóż węgla kamienne-
go wraz z pakietem rozwiązań prawnych, 

11	 Rozporządzeniem	Ministra	Przedsiębiorczości	i	Technologii	z	21.2.2019,	zmieniającym	rozporządzenie	
w	sprawie	wymagań	dla	kotłów	na	paliwo	stałe	(Dz.U.	poz.	363)	oraz	rozporządzeniem	Ministra	Rozwoju	
z	30.12.2019,	zmieniającym	rozporządzenie	w	sprawie	wymagań	dla	kotłów	na	paliwo	stałe	(Dz.U.	poz.	2549).

12	 Dz.U.	L	193	z	21.7.2015,	s.	100.
13	 Dalej	MAP.

który miał służyć ochronie złóż. Przyczyną 
było niedookreślenie w przepisach definicji 
złoża strategicznego. Pomimo świadomości 
jej braku, w trakcie opiniowania projektu 
Programu Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska nie wnosiło uwag co do planów 
sporządzenia takiego wykazu. Ostatecz-
nie, w czasie opracowywania dokumentu 
Polityka surowcowa państwa (PSP), Mini-
sterstwo podjęło również działania mające 
na celu sporządzenie wykazu złóż strate-
gicznych. Projekt PSP został przedłożony 
przez MKiŚ pod obrady Stałego Komitetu 
Rady Ministrów dopiero w styczniu 2019 r., 
tj. z opóźnieniem w stosunku do terminu 
wskazanego w Strategii na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju. Na etapie plano-
wania Programu MKiŚ nie proponowało 
wyznaczenia nowego terminu, chociaż 
stan zaawansowania projektu oraz ilość 
prac niezbędnych do sformułowania po-
lityki (konsultacje społeczne i międzyre-
sortowe, jak również prace nad PEP 2040) 
wskazywały na wysokie ryzyko niedocho-
wania terminu. W efekcie, zaplanowany 
okres jednego roku był niewystarczający, 
aby rzetelnie przeprowadzić cały proces 
wdrażania PSP.

Minister Aktywów Państwowych13 
był organem odpowiedzialnym za reali-
zację Programu rządowego. Z 65 działań, 
co do których nie wskazano ich bezpo-
średnich wykonawców, w MAP podej-
mowano te właściwe dla ministerstwa 
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i monitorowano ich realizację przez inne 
podmioty (w sumie 53 działania oraz 25 
z 34 projektów). Jak wykazała kontro-
la, część zadań nie było wykonywanych 
lub nie powiodły się, ponieważ w trakcie 
planowania nie przeprowadzono wystar-
czających analiz, dotyczących np.:

 • zrównania pozycji polskiego węgla wobec 
surowca importowanego;

 • wsparcia spółek węglowych w procesie 
pozyskiwania finansowania na realizację 
kluczowych inwestycji;

 • łagodzenia skutków wahań koniunktu-
ralnych oraz projektu Sektorowego Fun-
duszu Stabilizacyjnego;

 • integracji pionowej górnictwa i energe-
tyki opartej na dwóch grupach producen-
tów węgla energetycznego.

Realizując I cel szczegółowy14, nie 
wdrożono działań pozwalających zrów-
nać pozycję polskiego węgla wobec su-
rowca importowanego z krajów gdzie 
nie obowiązują regulacje unijnej polityki 
klimatycznej. Okazało się to niemoż-
liwe z uwagi na brak prawnych możli-
wości obniżenia opłacalności importu 
węgla. Polityka handlowa krajów człon-
kowskich jest bowiem prowadzona wy-
łącznie przez Unię Europejską. Gdyby 
w trakcie sporządzania projektu Pro-
gramu rządowego rzetelnie przeanali-
zowano otoczenie prawne, wyżej wska-
zane działanie nie powinno pojawić się 
w zbiorze do realizacji. Nie udzielono 
pomocy spółkom węglowym w proce-
sie pozyskiwania wsparcia na realiza-
cję kluczowych inwestycji w postaci 

14	 Odzyskanie	i	stabilizacja	płynności,	rentowności	i	efektywności	ekonomiczno-finansowej	górnictwa	węgla	
kamiennego.

poręczeń lub gwarancji na kredyty in-
westycyjne. Jak wynika z przeprowa-
dzonej kontroli, źródła niepowodzenia 
należy poszukiwać również na etapie pla-
nowania Programu, w trakcie którego 
nie wykonano dostatecznych analiz i ro-
zeznania możliwości rynku jeśli chodzi 
o pozyskanie finansowania. Natomiast 
już od 2013 r. instytucje finansowe od-
chodziły od wspierania inwestycji opar-
tych na węglu w związku z wewnętrzną 
polityką antywęglową. Nie złagodzono 
także skutków wahań koniunkturalnych 
oraz projektu Sektorowego Funduszu 
Stabilizacyjnego. Sformułowanie w Pro-
gramie zadań związanych z funduszem 
bez wcześniejszego rozpoznania sytuacji 
i potwierdzenia możliwości finansowych 
spółek węglowych było działaniem nie-
rzetelnym. Jeszcze przed wprowadze-
niem w życie Programu sektor górni-
czy w Polsce, z wyjątkami, był trwale 
nierentowny, a odchodzenie instytucji 
finansowych od problematycznych in-
westycji węglowych – faktem. Fundusz 
Stabilizacyjny został utworzony jedynie 
przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA. 
Również przyczyna nieprzeprowadzenia 
integracji pionowej górnictwa i energe-
tyki opartej na dwóch grupach produ-
centów węgla energetycznego tkwiła 
w procesie planowania Programu, gdyż 
Ministerstwo nie przeprowadziło analiz 
w tym zakresie.

Według planów MAP, ujawnionych 
jeszcze przed przeprowadzaniem procesu 
kontrolnego, przewidywano utworzenie 
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Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Ener-
getycznego15, do której miały trafić ak-
tywa związane z wytwarzaniem ener-
gii z węgla od PGE SA, Tauron Polska 
Energia SA i Enei SA. Poza NABE miały 
pozostać spółki wydobywające węgiel 
kamienny. Tym samym koncepcja stwo-
rzenia planu realizacji celu szczegółowe-
go II Programu, przez integrację piono-
wą górnictwa i energetyki (kapitałową, 
funkcjonalną na poziomie operatywnym), 
nie będzie realizowana, a Wschodnia 
Grupa nie powstanie16. Nie zaprojekto-
wano też działania polegającego na bu-
dowie Centrum Kopernika, ponieważ 
poszerzono zakres realizowanych prac 
na terenie byłej kopalni Krupiński w ra-
mach Programu Jastrzębskie Zakłady 
Remontowe Rozwój. Nie wykonano jed-
nego projektu dotyczącego zwiększenia 
gospodarczego wykorzystania metanu 
przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA, 
polegającego na utworzeniu Jastrzębskie-
go Klastra Energii. Projekt wstrzymano 
z uwagi na nieuruchomienie procedury 
certyfikacji klastrów. Częściowo nie zre-
alizowano także projektu pozwalającego 
obniżyć koszty funkcjonowania Grupy 
JSW dzięki utworzeniu Centrum Ko-
pernika.

Brak analiz był przyczyną zaniechania 
działań przewidywanych w Programie, 
które okazały się nieopłacalne, np. opra-
cowania:

15	 Dalej	NABE.
16	 Integracja	pionowa	górnictwa	i	energetyki	oraz	stworzenie	efektywnego	modelu	grupy	węglowo-koksowej.	

Działanie	polegało	na	integracji	dwóch	grup	producentów	węgla	energetycznego	(Górnośląskiej,	opartej	
na	PGG	Sp.	z	o.o.	i	Wschodniej,	opartej	na	LW	Bogdanka	SA).

17	 Zaspokojenie	krajowych	potrzeb	na	węgiel	kamienny,	w	tym	w	szczególności	do	produkcji	energii	elektrycz-
nej,	ciepła	oraz	koksu.

 • programu rozbudowy i modernizacji sys-
temowego dostarczania ciepła do użyt-
kowników indywidualnych;

 • programu promocji polskiego węgla 
i programu wsparcia polityki eksportowej;

 • nowych standardów i metodyki oceny 
zasobów w długoletniej strategii polskiego 
górnictwa węgla kamiennego – Sektorowej 
Dynamicznej Bazie Eksploatacji;

 • projektu przedeksploatacyjnego ujęcia 
metanu z pokładów węgla.

Działaniem, które miało służyć reali-
zacji celu szczegółowego III17 Programu, 
a ostatecznie okazało się nieopłacalne, 
było rozbudowanie i modernizacja sys-
temowego dostarczania ciepła do użyt-
kowników indywidualnych. Na wniosek 
Ministra Energii z 22 sierpnia 2019 r. 
powstał Zespół roboczy do opracowa-
nia koncepcji integracji aktywów cie-
płowniczych na terenie województwa 
śląskiego i Małopolski zachodniej. Zespół 
rekomendował powołanie spółki celo-
wej Śląskie Ciepło i wniesienie do niej 
aktywów ciepłowniczych należących 
do PGG SA, Węglokoks SA i Tauron 
Ciepło Sp. z o.o. Toczące się rozmowy 
zostały wstrzymane bez wyznaczenia 
harmonogramu dalszych prac. Główne 
negocjacje dotyczyły PGNiG SA jako 
podmiotu zapewniającego finansowanie 
projektu i Tauron Polska Energia SA. Od 
czerwca 2020 r. do stycznia 2021 r. trwa-
ły negocjacje w sprawie zakupu Tauron 
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Ciepło Sp. z o.o. przez PGNiG SA, które 
zakończyły się odstąpieniem PGNiG SA. 
Natomiast wdrożenie programu promo-
cji polskiego węgla, w tym certyfiko-
wanych paliw kwalifikowanych nie było 
dotychczas konieczne z uwagi na duże za-
interesowanie paliwami wysokiej jakości, 
przeznaczonymi do sektora komunalno-
-bytowego. Spółki realizujące Program 
nie odnotowały problemów z ich sprze-
dażą. Zaniechanie opracowania progra-
mu wsparcia polityki eksportowej wyni-
kało także z braku szczegółowych analiz. 
Wywóz do UE i eksport węgla kamien-
nego poza jej granice odbywał się przez 
pośredników oraz bezpośrednio przez 
spółki węglowe, a ilość eksportowane-
go węgla od momentu przyjęcia przez 
Radę Ministrów Programu utrzymywa-
ła na stałym poziomie około 4 mln ton 
rocznie.

Brak rzetelnych analiz prawnych 
w fazie planowania przyczynił się do 
niezrealizowania w celu szczegółowym 
IV Programu18 projektu stworzenia no-
wych standardów i metodyki oceny za-
sobów w długoletniej strategii polskiego 
górnictwa węgla kamiennego – Sekto-
rowej Dynamicznej Bazie Eksploatacji. 
Zakładane efekty, w tym m.in. wspar-
cie procesów decyzyjnych związanych 
z udostępnianiem nowych złóż węgla, 
określenie metodyki dynamicznej oceny 
efektywności przyjętych scenariuszy 
ekonomicznych oraz map uciążliwo-
ści warunków górniczo-geologicznych 

18	 Zapewnienie	dostępu	do	nowych	złóż	węgla	i	odpowiedniego	poziomu	inwestycji	tam,	gdzie	dadzą	one	naj-
wyższą	efektywność	ekonomiczną.

19	 Rozwój	kompetencji	pracowniczych	i	wiedzy.

w  odniesieniu do  pokładów węgla 
od kilku lat w pewnym zakresie osiągano 
w spółkach węglowych, z zaangażowa-
niem znaczących środków finansowych. 
Spółki będące podmiotami gospodar-
czymi angażują środki na badania i uzy-
skanie know-how, a ich rezultaty stano-
wią aktywa tych podmiotów (wartości 
niematerialne i prawne) oraz podlegają 
ochronie jako własność przemysłowa. 
Program nie wskazywał na jakiej zasa-
dzie aktywa te miałyby być wykorzy-
stane w długoletniej strategii polskiego 
górnictwa węgla kamiennego.

Nie zostały zaakceptowane na poziomie 
spółek proponowane w Programie zmiany 
systemu wynagradzania, dotyczące:

 • wdrożenia ponadzakładowego układu 
zbiorowego pracy,

 • projektu Centralnego Programu Ada-
ptacji Zawodowej (CPAZ).

Zmiany systemu wynagradzania zwią-
zane z wdrożeniem ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy oraz projektu 
Centralnego Programu Adaptacji Za-
wodowej miały służyć urzeczywistnie-
niu celu szczegółowego V19 Programu. 
Ministerstwo Aktywów Państwowych 
uzasadniało niezrealizowanie projektu 
CPAZ stopniowym wygaszaniem kopalń 
w perspektywie do 2049 r., co wiąże się 
z ograniczaniem szkoleń przygotowu-
jących do zawodu górnika. Dodatkowo 
przewidywane działania i projekty w celu 
szczegółowym V wchodziły w zakres nie-
zależnych działań spółek wydobywczych. 
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Każdy z podmiotów gospodarczych samo-
dzielnie bilansuje i planuje rozwój swoich 
zasobów, do których zalicza się także ka-
pitał ludzki, a zatem cel szczegółowy V 
dotyczący rozwoju kompetencji pracow-
niczych i wiedzy realizowała każda z ko-
palń i zawarcie go w Programie okazało 
się niecelowe.

W ramach VI celu szczegółowego nie 
wdrożono rozwiązań prawnych pozwa-
lających na przepompowywanie wody 
systemowo i bezkonfliktowo z jednej 
do drugiej kopalni, będących własnością 
różnych podmiotów, w sytuacji gdy wy-
stępują uzasadnione warunki hydroge-
ologiczne, techniczne i ekonomiczne. 
Ujęcie w Programie rządowym działa-
nia, które wymagało indywidualnego 
podejścia było niezasadne. Ewentualne 
porozumienia spółek w tej sprawie po-
winny odbywać się na zasadach rynko-
wych i z poszanowaniem stosownych 
przepisów. Ze względu na nieopłacalność 
nie wdrożono projektu pt. Prowadze-
nie wyprzedzającego wydobycia metanu 
ze złóż węglowych, dla których konce-
sję posiadają spółki węglowe, służącego 
obniżeniu kosztów eksploatacji węgla 
kamiennego i poprawie bezpieczeństwa 
pracy górników.

W ramach X celu szczegółowego Pro-
gramu nie doszło do realizacji działania 
Wdrożenie ponadzakładowego układu 
zbiorowego pracy (od 2019 r.). Ze względu 
na rozpoczęcie sporu zbiorowego na tle 
płacowym w listopadzie 2019 r., prace 
nad układem zostały wstrzymane na czas 

20	 Górnictwo	węgla	kamiennego.

jego trwania. Spór zawieszono w lutym 
2020 r. w ramach porozumienia ze stroną 
społeczną. Prac nie wznowiono ze wzglę-
du na rozprzestrzeniającą się pandemię 
COVID-19, a następnie z uwagi na toczą-
ce się negocjacje strony rządowej z orga-
nizacjami związkowymi na temat funk-
cjonowania gwk20 oraz prace nad umową 
społeczną.

ARK Oddział w Katowicach przepro-
wadziła kontrole dotacji oraz pomocy pu-
blicznej udzielanej przedsiębiorstwom 
wydobywczym. W latach 2018–2020 
pracownicy ARP dokonali łącznie 40 kon-
troli w 17 kopalniach i Centralnym Zakła-
dzie Odwadniania Kopalń, wchodzących 
w skład SRK oraz w Biurze Zarządu SRK. 
W konsekwencji stwierdzonych nieprawi-
dłowości do budżetu państwa zwrócono 
około 3 mln zł.

Monitorowanie Programu
Zgodnie z założeniami Programu rządo-
wego monitoring realizacji zaplanowa-
nych w nim zadań miał prowadzić Mini-
ster Energii, wspomagany przez Komitet 
Sterujący ds. górnictwa przy Ministrze 
Energii powstały w kwietniu 2018 r. Do za-
kończenia kontroli na początku 2021 r. 
Komitet spotkał się trzy razy. Miał być 
natomiast wspierany przez Pomocnicze 
Komitety Sterujące w poszczególnych 
przedsiębiorstwach górniczych. Spółki 
węglowe stosownymi pismami lub uchwa-
łami potwierdziły ich utworzenie. Jak wy-
kazała przeprowadzona kontrola współ-
praca pomiędzy Komitetem Sterującym 
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a Pomocniczymi Komitetami Sterującymi 
nie miała miejsca.

W rzeczywistości monitorowanie Pro-
gramu odbywało się na wniosek MAP, 
które występowało do spółek węglowych 
oraz MKiŚ o uzupełnienie danych tabela-
rycznych i przekazanie ich do ARP Od-
dział w Katowicach w celu przygotowania 
projektu informacji o realizacji Programu 
w danym roku. Minister Aktywów Pań-
stwowych raz w roku, w terminie do końca 
lipca, miał przedstawiać Radzie Ministrów 
informację o realizacji Programu za rok 
poprzedni wraz z ewentualnymi propo-
zycjami korekt.

Agencja sporządziła dla ME i MAP 
łącznie 198 analiz, sprawozdań w ujęciu 
rocznym, kwartalnym i miesięcznym, 
dotyczących sytuacji gwk i podmiotów 
górniczych. Ponadto w latach 2018–2021 
(sierpień), ARP sporządziła 19 projekcji 
i analiz. Przedkładane Ministerstwu opra-
cowania pozwalały na dokonanie bieżącej 
i rzetelnej diagnozy sytuacji w górnictwie, 
w tym ocenę sytuacji finansowej podmio-
tów wraz z rozpoznaniem kluczowych 
czynników oddziałujących na nie. Do-
datkowo, w związku z symptomami po-
garszającej się sytuacji finansowej spółek 
wydobywczych, począwszy od 22 lipca 
2019 r., ARP została zobowiązana przez 
ME do prowadzenia tygodniowego moni-
toringu wyników produkcyjnych i sprze-
dażowych spółek węglowych z podziałem 
na poszczególne kopalnie. Przekazywane 
do ME informacje dotyczyły wielkości 
wydobycia i zapasów, liczby ścian czyn-
nych, poziomu sprzedaży oraz wydajności 
pracy. Niemniej ARP nie została zobo-
wiązana przez MAP do przedstawienia 
rekomendacji co do koniecznych środków 

zaradczych wobec stale pogarszającej 
się sytuacji w sektorze górnictwa węgla 
kamiennego. Monitoringu zaprzestano 
w kwietniu 2020 r. w związku z wybu-
chem pandemii.

Do zakończenia czynności kontrolnych 
sporządzono tylko dwie informacje o re-
alizacji Programu za lata 2018–2019. Prze-
kazano je RM z opóźnieniem – za 2018 r. 
z miesięcznym, a za 2019 r. z ponad dwu-
miesięcznym, natomiast informacja 
za 2020 r. nie została przekazana do 7 grud-
nia 2021 r., czyli zakończenia czynności 
kontrolnych. Sporządzone opracowania 
miały bardzo niską jakość jako dokument 
zarządczy służący podejmowaniu strate-
gicznych decyzji przez Radę Ministrów. 
Jego zapisy były nieprecyzyjne oraz nie za-
wierały sformułowań wskazujących, które 
cele zostały zrealizowane, a które nie i jakie 
były tego przyczyny.

Modyfikacja Programu
Program dla sektora górnictwa węgla ka-
miennego w Polsce od jego przyjęcia przez 
Radę Ministrów był dwukrotnie modyfi-
kowany. W 2019 r. wprowadzone zmiany 
miały charakter redakcyjno-doprecyzo-
wujący.

Druga zmiana nastąpiła w 2021 r. 
Dotychczasowe niepowodzenia w re-
alizacji Programu rządowego oraz zawar-
cie umowy społecznej były głównymi 
przyczynami jej dokonania. W związku 
z podpisaniem 28 maja 2021 r. umowy 
społecznej dotyczącej transformacji 
sektora gwk oraz wybranych procesów 
transformacji województwa śląskiego, 
w czerwcu 2021 r., sekretarz stanu 
w MAP zobowiązał ARP do zagrego-
wania informacji otrzymanych od spółek 
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i przedstawienia nowego brzmienia Pro-
gramu do 10 sierpnia 2021 r. Ich za-
daniem było wskazanie celów, działań 
i kluczowych projektów wymagających 
zmian oraz przedstawienie propozycji 
wskaźników, które będą obrazowały re-
alizację zaktualizowanego Programu. 
ARP przesłała materiały robocze do 
MAP 9 sierpnia 2021 r. Do zakończe-
nia kontroli trwały prace nad finalnym 
brzmieniem tego dokumentu.

Ostatecznie, 11 stycznia 2022 r., Rada 
Ministrów przyjęła zmieniony Program, 
w którym wskazano, że w dotychczaso-
wym kształcie nie może być realizowa-
ny, wymaga przeprowadzenia przeglądu 
oraz strukturalnej zmiany polegającej 
na rezygnacji z kierunku rozwojowego 
na likwidacyjny. Cel główny zdefinio-
wano jako „sprawiedliwa transforma-
cja sektora górnictwa węgla kamiennego 
z założeniem stopniowej likwidacji bran-
ży wydobywczej węgla energetycznego 
w oparciu o mechanizmy wsparcia pu-
blicznego”21.

Wnioski pokontrolne
W wyniku napaści Rosji na Ukrainę 
24 lutego 2022 r. nastąpił kolejny zwrot 
w historii, który ma wpływ na sektor 
górnictwa węgla kamiennego w Pol-
sce. Zmiany polegające na zaprzesta-
niu importu węgla z Rosji i Białorusi 
oraz spodziewanego pozostałych surow-
ców energetycznych wymagają opra-
cowania nowego programu, opartego 
na gruntownych analizach. Powinien być 

21	 Program…,	op.cit.

spójny z długookresowymi strategiami 
uwzględniającymi najnowsze trendy za-
chodzące w energetyce. Uwzględniać 
przyjęty 14 lipca 2021 r. przez Komi-
sję Europejską pakiet rozwiązań legi-
slacyjnych, który jest zgodny z poli-
tyką klimatyczną UE i dotyczy wielu 
regulacji zmierzających do zmniejsze-
nia do 2030 r. emisji gazów cieplarnia-
nych o 55% w stosunku do 1990 r. oraz 
działania wspierające zmianę polityki 
klimatycznej UE, także w odniesie-
niu do wykorzystania węgla. Przyjęte 
przepisy przewidują m.in. zaostrzenie 
unijnego systemu handlu emisjami oraz 
zastosowanie go w nowych sektorach, 
nacisk na pozyskiwanie energii ze źródeł 
odnawialnych, szybsze wprowadzenie 
niskoemisyjnych pojazdów oraz zmiany 
w polityce podatkowej, dostosowują-
ce ją do celów Europejskiego Zielone-
go Ładu.

Nowy program powinien uwzględniać 
również założenia wynikające z przyjętej 
przez Radę Ministrów w 2021 r. Polityki 
Energetycznej Polski do 2040 r.

W związku z powtarzającymi się nie-
prawidłowościami w obszarze projekto-
wania Programu rządowego we wniosku 
pokontrolnym skierowanym do Mini-
stra Aktywów Państwowych Najwyż-
sza Izba Kontroli położyła szczególny 
nacisk na konieczność przeprowadze-
nia rzetelnych analiz problemów wy-
stępujących w sektorze, aby dopiero 
na ich podstawie zaprojektować cele 
Programu i konkretne działania służące 
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ich wyeliminowaniu. Jednocześnie pod-
kreślono, że należy je poddać rzetel-
nej weryfikacji pod kątem możliwości 
wykonania. Zadania trzeba powierzyć 
konkretnym podmiotom, a Program 
powinien zawierać system stałego mo-
nitoringu realizacji celów i opierać się 
na wskaźnikach mierzących stopień 
ich osiągnięcia, weryfikowanych pod 

kątem dostępności, niezawodności i od-
powiedniości.

EDYTA KOSIARZ
p.o.	wicedyrektor, 
Departament	Gospodarki,
Skarbu	Państwa	i	Prywatyzacji	NIK
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ABSTRACT
Ineffective Restructuring of Black Coal Mining – Sector’s Eighth Reform
The implementation of seven restructuring programmes in the Polish black coal mining 
sector, adopted after 1989 and introduced by 2018, has not resulted in its permanent 
profitability. The measures taken before 2007 led to, among others, significant reduc-
tion in the production capacity and reduced employment in the sector. The programme 
implemented in 2007–2015 was based on too optimistic assumptions and forecasts. 
Similarly, the restructuring attempts taken since 2015 by the Polish Mining Group 
(Polska Grupa Górnicza) did not solve the problems of low efficiency and ineffective 
remuneration system. The objective of the new, eight in a row, programme adopted in 
2018 and revised in 2019 was to create favourable conditions for establishing a profita-
ble, effective and modern sector, and its key element is to execute a radical reform of 
black coal mining with active role of the state. The findings of NIK’s audit show that 
the majority of those intentions have not been realised.

Edyta Kosiarz, Acting Director of the Department of Economy, Public Assets & 
Privatisation of NIK

Key words: restructuring, government programme, mining, programme for the black coal 
mining sector, black coal mining sector
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W ostatnich latach obserwuje się obniżenie poziomu bezpieczeństwa wodnego. Zmia-
ny klimatu skutkujące m.in. zjawiskami suszy, niewystarczająca retencja, zmiany 
demograficzne czy  działalność w  różnych sektorach gospodarki wywierają wpływ 
na dostępność zasobów wodnych. Wobec ich ograniczonej wielkości działania podej-
mowane w celu racjonalnego wykorzystania wody odgrywają coraz większą rolę. Pod-
kreśla się kluczowe znaczenie właściwego gospodarowania jej zasobami w kontekście 
zrównoważonego rozwoju. Dysproporcje pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi 
oraz gorszy dostęp do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na wsiach wy-
magają kontroli efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa wodo-
ciągowe. Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli wskazują na liczne nieprawidłowości 
i zaniedbania prowadzące do znacznych strat wody oraz niższej jej jakości. W arty-
kule przybliżono najważniejsze ustalenia Izby.

Niewystarczająca	ochrona	zasobów	
wodnych	w	gminach	wiejskich

Gospodarowanie	przedsiębiorstw	wodociągowych

MARZENA MIELCAREK

Wprowadzenie
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnoto-
wego działania w dziedzinie polityki wod-
nej1 podkreśla potrzebę ochrony zasobów 
wodnych. Wskazuje się zarówno na ilo-
ściowy, jak i jakościowy aspekt ochrony 

1	 Dz.U.	L	327	z	22.12.2000,	ze	zm.,	s.	1,
2	 <https://www.unesco.pl/edukacja/szkoly-stowarzyszone/glowne-programy/woda>	(dostęp	6.10.2022).
3 Raport 2020. Polska na drodze zrównoważonego rozwoju,	GUS,	2020	<https://raportsdg.stat.gov.

pl/2020/o%20publikacji.html>	(dostęp	6.10.2022)	oraz	publikacja	Światowy Dzień Wody 2022   
<https://www.apgw.gov.pl/pl/news/show/474>	(dostęp	9.11.2022).

wód – zasoby wody są ograniczone, a jakość 
wpływa na zdrowie i życie ludzi2.

W ostatnich latach w większości regio-
nów świata obniżył się poziom bezpieczeń-
stwa wodnego. Możliwości zaspokojenia 
zapotrzebowania na wodę słodką są coraz 
mniejsze3. Niedobory wynikają zarówno 
ze zjawisk naturalnych, jak i działalności 
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człowieka. Zmiany klimatu, zmiany demo-
graficzne, działalność gospodarcza, rolnicza 
wpływają na poziom deficytu wodnego4. 
Polska, w wypadku której przeciętne za-
soby wynoszą ok. 60 mld m3, a w porach 
suchych nawet poniżej 40 mld m3, zalicza-
na jest do państw ubogich pod tym wzglę-
dem5. Według ONZ roczny poziom za-
sobów wody poniżej 1,7 tys. m3 na miesz-
kańca powoduje tzw. stres wodny, czyli 
przekroczenie poziomu bezpieczeń-
stwa wodnego6. W Polsce na mieszkańca 

4 Water resources across Europe — confronting water stress: an updated assessment,	EEA	Report	No	12/2021,	
Publications	Office	of	the	European	Union,	Luxembourg	2021,	s.	11	oraz	<https://www.eea.europa.eu/pl/
sygna142y/sygnaly-2018/artykuly/zuzycie-wody-w-europie-2014>	(dostęp	14.11.2022).

5 Ochrona środowiska 2021,	GUS,	Warszawa	2021,	s.	51	<https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ 
srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2021,1,22.html>	(dostęp	6.10.2022).

6	 <https://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml>	(dostęp	6.10.2022).
7	 Eurostat,	<https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Renewable_freshwater 

_resources_-_long-term_annual_average_(million_m%C2%B3).png>	(dostęp	14.10.2022)	oraz	Polska w Unii 
Europejskiej. Raport statystyczny,	GUS,	Warszawa,	2019,	s.	73.

8	 Rezolucja	Parlamentu	Europejskiego	z	8.9.2015	w	sprawie	dalszych	działań	w	następstwie	europejskiej	
inicjatywy	obywatelskiej	Right2Water	(2014/2239(INI)).

przypada ok. 1,6 tys. m3 odnawialnych 
zasobów wody słodkiej7. Mniej korzystna 
sytuacja wśród krajów Unii Europejskiej 
występuje tylko w Czechach, na Cyprze 
i Malcie (rys. 1).

ONZ wskazuje, że prawo do wody i urzą-
dzeń sanitarnych oznacza prawo każdego 
człowieka do korzystania do użytku osobi-
stego i domowego z wody, która jest bez-
pieczna, fizycznie dostępna, przystępna 
cenowo, w wystarczającej ilości i dobrej 
jakości8. Dlatego działania podejmowane 

Rysunek 1. Odnawialne zasoby wody słodkiej w Europie na 1000 mieszkańców 
(w mln m3, długoterminowe średnie roczne)

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	Eurostatu,	patrz	przyp.	7.
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w celu jej ochrony oraz właściwe gospoda-
rowanie zasobami odgrywają istotną rolę.

Od 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli prze-
prowadziła kilka kontroli dotyczących za-
sobów wodnych i odprowadzania ścieków. 
Ich wyniki9 wskazywały, że działania kon-
trolowanych podmiotów świadczących 
usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
nie gwarantowały należytej ochrony ja-
kości tej ujmowanej i podawanej do sieci 
wodociągowej, państwowi powiatowi in-
spektorzy sanitarni w niejednolity sposób 
sprawowali nadzór nad jakością wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi, gminy 
nie zapewniły właściwej ochrony wód po-
wierzchniowych i podziemnych przed za-
nieczyszczeniem ściekami komunalnymi 
pochodzącymi z obszarów nieskanalizo-
wanych, a mieszkańcy dużych aglomeracji 
miejskich nie byli wystarczająco zabezpie-
czeni na wypadek wystąpienia zdarzeń 
kryzysowych. NIK oceniła również, że nie-
dostateczne inwestowanie w rozbudowę 
i modernizację istniejących sieci oraz brak 
skutecznego nadzoru nad sposobem od-
prowadzania ścieków do zbiorników bez-
odpływowych utrudniał prawidłowe go-
spodarowanie zasobami.

Racjonalnemu wykorzystaniu zasobów 
wodnych, a także ich ochronie, w Polsce 
miały służyć w ostatnich latach liczne 
inwestycje. Stosownie do danych GUS 
w okresie od 2010 r. do 2021 r. nakłady 

9 Kontrole	o	numerach	ewidencyjnych:	177/2016/P/16/045/KSI;	142/2017/P/16/068/LKA;	196/2017/P/17/048/
KSI;	186/2017/P/17/107/LZG;	184/2018/P/18/076/LKR;	139/2021/P/21/066/LKA.

10	 <https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/tablica>	(dostęp	14.10.2022).
11 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2021,	GUS,	Warszawa	2021,	s.	24.
12	 <https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/data-and 

-statistics>	(dostęp	24.3.2021).
13	 <https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/tablica>	(dostęp	11.10.2022).

inwestycyjne na wodociągi zbiorowe wy-
nosiły 8 695 137,5 tys. zł, natomiast na ka-
nalizację zbiorczą 23 262 172,1 tys. zł. Od-
notowano efekty rzeczowe przedsięwzięć 
w postaci oddanych do użytku 40 111,3 km 
sieci wodociągowej oraz 56 271,7 km zbior-
czej sieci kanalizacyjnej10. W 2020 r. nakłady 
na środki trwałe służące gospodarce wodnej 
wyniosły łącznie 2 666 mln zł, z czego naj-
więcej przeznaczono na ujęcia i doprowa-
dzenia wody, budowę i modernizację stacji 
uzdatniania oraz zbiorniki i stopnie wodne11.

W kontekście zrównoważonego rozwo-
ju podkreśla się, że pomimo odnotowanej 
w ostatniej dekadzie poprawy w dostępie 
do wody pitnej oraz usług sanitarnych po-
stęp skoncentrowany jest jednak głównie 
na terenach miejskich. Światowa Organiza-
cja Zdrowia (WHO) podaje, że może być 
nawet czterokrotnie większy niż na obsza-
rach wiejskich12. Niejednakowy jest po-
ziom rozwoju infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej na tych obszarach. Dane 
statystyczne wskazują, że w Polsce udział 
mieszkań podłączonych do sieci wodocią-
gowej wynosił w 2020 r. na wsi 92,5%, pod-
czas gdy w miastach podłączone były nie-
mal wszystkie z nich (99,1%)13. Najmniej 
mieszkań podłączonych do sieci na wsi 
znajdowało się w województwach pod-
laskim i lubelskim – odpowiednio 84,1% 
oraz 85,2% ogółu. W Polsce średnio długość 
sieci kanalizacyjnej odpowiadała w 2021 r. 
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51,8% długości eksploatowanej sieci wodo-
ciągowej (w województwie podlaskim re-
lacja ta wynosiła 26,8%, a łódzkim 31,5%). 
W polskich miastach z wodociągu korzy-
stało w 2021 r. 96,7%, a z kanalizacji 90,7% 
ogółu ludności. Na wsi udział ten wynosił 
odpowiednio 85,9% wobec 43,8%14.

Dostrzegając wagę efektywnego gospoda-
rowania zasobami wodnymi, zwłaszcza przy 
słabiej rozwiniętej infrastrukturze wodocią-
gowej, a przede wszystkim kanalizacyjnej 
na terenach wiejskich, Najwyższa Izba Kon-
troli przeprowadziła w 2021 r. kontrolę pla-
nową15. Jej ustalenia wskazały na problemy 
z zakresu gospodarki wodnej występujące 
w przedsiębiorstwach wodociągowych oraz 
niewystarczające działania podejmowane 
w celu minimalizowania strat i zapewnie-
nia właściwej jakości dostarczanej wody.

Ochrona zasobów wodnych
Europejska Agencja Środowiska wskazuje, 
że z perspektywy globalnej zapotrzebowa-
nie na wodę do 2050 r. wzrośnie o 55%16. 
W świetle powyższego, a także w kontek-
ście problemów związanych z występującą 
w Polsce od lat suszą oraz wskazywanymi 
przez ekspertów niedoborami wody w rze-
kach i glebie17, ważne jest podejmowanie 
działań służących prawidłowemu gospo-
darowaniu jej zasobami, aby wyelimino-
wać straty.

14	 <https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/tablica>	(dostęp	11.10.2022).
15	 Artykuł	opracowano	na	podstawie	Informacji	o	wynikach	kontroli	NIK:	Gospodarowanie zasobami wodny-

mi przez przedsiębiorstwa wodociągowe w gminach wiejskich,	nr	ewid.	197/2021/P/21/102/LZG,	która	
objęła	okres	od	1	stycznia	2019	r.	do	30	września	2021	r.

16	 Europejska	Agencja	Środowiska, Środowisko Europy 2020 – stan i prognozy,	Luksemburg	2019,	s.	7.
17	 Np.	Sytuacja hydrologiczna w Polsce – SUSZA,	Komunikat	Biura	Prasowego	IMGW-PIB,	Warszawa	2022.
18 A.	Sznajder:	Pozwolenie wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi,	Warszawa	2020,	s.	XIV.
19	 T.	Bergel,	J.	Pawełek:	Straty wody w systemach wodociągowych – charakterystyka, wielkość, wykrywanie 

i ograniczanie,	Materiały	III	Konferencji	Naukowo-Technicznej,	Dubiecko,	21-22	kwietnia	2006,	s.	126-128.

Instrumenty zarządzania zasobami wod-
nymi obejmują w szczególności zgody wod-
noprawne, których udziela się m.in. przez 
wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 
Mają one służyć w szczególności zapew-
nieniu ochrony wód oraz środowiska zwią-
zanego z zasobami wodnymi18. W wyniku 
kontroli NIK ustalono, że w siedmiu z 20 
skontrolowanych przedsiębiorstw wystąpi-
ły przypadki braku wymaganych pozwoleń 
wodnoprawnych, a w jednej czwartej obję-
tych kontrolą jednostek stwierdzono prze-
kroczenia ilości wody pobranej w stosunku 
do wartości wskazanych w pozwoleniach. 
Może się to wiązać z nadmierną eksploata-
cją zasobów wodnych oraz niewystarczają-
cą ich ochroną. Ponadto w ponad połowie 
jednostek stwierdzono niewywiązywa-
nie się w pełni z obowiązków wynikają-
cych z pozwoleń wodnoprawnych, takich 
jak np. badania pobieranej wody surowej, 
prowadzenie pomiarów wydajności stud-
ni, dobowego rejestru pobranej wody, wy-
konywanie analiz odprowadzanych wód 
popłucznych czy dotyczących pomiarów 
poziomu zwierciadła wody w studniach.

Niewystarczająca ochrona zasobów wod-
nych może przejawiać się także nadmier-
nymi stratami wody. Wpływają na to stan 
techniczny sieci, wiek, panujące w nich 
ciśnienie czy materiał, z którego zostały 
wykonane rury19, a przede wszystkim zły 
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stan techniczny armatury i przewodów wo-
dociągowych. Straty powstają najczęściej 
na skutek awarii przewodów lub armatury 
sieci oraz przyłączy wodociągowych wy-
konanych np. z żeliwa szarego czy stali20. 
Kluczowe znaczenie w zapobieganiu awa-
riom, a w konsekwencji również stratom 
wody, wydaje się mieć rzetelna wiedza 
przedsiębiorstwa wodociągowego. Tym-
czasem kontrola NIK przeprowadzona 
w przedsiębiorstwach wodociągowych 

20	 M.	Kwietniewski:	Zastosowanie wskaźników strat wody do oceny efektywności jej dystrybucji w systemach 
wodociągowych,	„Ochrona	środowiska”	nr	4/2013,	s.	9-10.

21	 F.	Piechurski:	Działania zmierzające do ograniczania strat wody w systemach jej dystrybucji,	„Napędy	 
i	sterowanie”	nr	1/2014,	s.	68.

22	 Kontrole	objęły	41	stacji	uzdatniania	wody	oraz	59	odcinków	sieci	wodociągowej.

na terenach wiejskich wykazała, że 40% 
jednostek nie posiadało pełnej informacji 
na temat wieku sieci, a pracownicy 35%  
z nich nie znali jej struktury materiałowej 
(brak rzetelnej informacji dotyczył blisko 
40% długości sieci w objętych kontrolą 
jednostkach, rys. 2).

Znajomość, a w konsekwencji możliwość 
analizy warunków technicznych wykorzy-
stywanej sieci stanowi podstawowy wa-
runek pozwalający na ocenę poprawności 
pracy systemu dystrybucji wody. Ograni-
czeniu jej strat mogą też służyć urządzenia 
mierzące przepływ i ciśnienie21. Większość 
przedsiębiorstw uwzględnionych w kon-
troli (90%) nie korzystało jednak z automa-
tycznego monitoringu sieci wodociągowej 
lub korzystało z niego jedynie częściowo. 
Ponadto aż 75% z nich nie zlecało kontroli 
okresowych sieci, co wyjaśniano w szcze-
gólności brakiem środków finansowych 
lub nieznajomością przepisów. Kontrole 
przeprowadzone na zlecenie NIK przez 
pracowników powiatowych inspektoratów 
nadzoru budowlanego22 wykazały nato-
miast liczne nieprawidłowości, braki lub 
uchybienia. Kontrola NIK ujawniła także, 
że w niemal połowie przedsiębiorstw wy-
stępowały nieprawidłowości związane 
z funkcjonowaniem ustanowionych stref 
ochronnych ujęć wody, a w siedmiu jed-
nostkach, spośród 20 uwzględnionych 
w kontroli, ustanowiono je nie dla wszyst-
kich ujęć wody.

Źródło:	 Opracowanie	 własne	 na	 podstawie	 da-
nych	z	 Informacji	o	wynikach	kontroli	Gospoda-
rowanie zasobami wodnymi…,	op.cit.,	s.	29.

Rysunek 2. Struktura materiałowa  
sieci wodociągowej eksploatowanej 
przez przedsiębiorstwa wodociągowe 
objęte kontrolą NIK (w %)

PCW 39,5

Polietylen 
16,0

Brak danych 
39,5

Azbestowo-cementowe 2,4

Stal 2,2

Żeliwo
0,4
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W okresie objętym kontrolą przedsię-
biorstwa odnotowały łącznie straty w wy-
sokości 5,3 mln m3 wody oraz zaewiden-
cjonowały ok. 1,8 tys. awarii sieci wodo-
ciągowej. W ponad połowie podmiotów 
straty wody w kontrolowanym okresie wy-
niosły przeszło 30% tej wyprodukowanej. 
W wypadku 45% jednostek odpowiadały 
one ponad połowie objętości wody sprze-
danej, a w 30% przedsiębiorstw przekra-
czały 60% jej objętości, co w kontekście 
ograniczonych zasobów wodnych oraz nie-
wystarczających środków finansowych po-
winno być przedmiotem ich szczegółowej 
analizy. Liczne awarie sieci wodociągowej 
mogły przekładać się na pogorszenie jako-
ści dostarczanej wody, zwłaszcza przy wy-
stępujących awariach sieci kanalizacyjnej. 
Wcześniejsze kontrole NIK wskazywały 
też na niezapewnienie przez gminy wła-
ściwej ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych przed ściekami komunal-
nymi pochodzącymi z obszarów nieska-
nalizowanych23.

Jakość dostarczanej wody
Wytyczne WHO dotyczące jakości wody 
przeznaczonej do picia wskazują na szereg 
zagrożeń związanych z jakością24. Przy-
kładowo bakterie E. coli mogą powodo-
wać przypadki zakażeń dróg moczowych, 
posocznicę czy zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych. Nieliczne jej szczepy 

23 Przedmiotowe	zagadnienie	opisano	np.	w	kontrolach:	nr	ewid. 177/2016/P/16/045/KSI;	139/2021/P/21/066/LKA.
24 Guidelines for drinking-water quality: Fourth edition incorporating the first and second addenda,	2022,	 

World	Health	Organization.
25 Bakterie grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,	Główny	Inspektorat	Sanitarny,	 

Warszawa	2018,	s.	10-13.
26 Lead Standard in Drinking Water,	2011,	European	Commission,	Scientific	Committee	on	Health	and	Envi-

ronmental	Risks,	s.	6.

wywołują ostrą biegunkę (w 2-7% przypad-
ków zakażenie może prowadzić do śmier-
ci, największe ryzyko występuje u dzie-
ci w wieku poniżej pięciu lat). Obecność 
bakterii grupy coli w wodzie pobranej 
z ujęć podziemnych może wskazywać, 
że jest ono podatne na zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne25. Innym zagrożeniem 
jest występowanie w wodzie metali cięż-
kich, w wypadku których podkreśla się 
negatywne skutki zdrowotne, mogące  
się pojawić po wielu latach, w szczegól-
ności w wyniku długotrwałego kontak-
tu. Przykładowo wskazuje się wpływ oło-
wiu na układ nerwowy, układ krwionośny 
i pracę nerek26.

Właściwe działania informacyjne skie-
rowane do odbiorców wody odgrywają 
istotną rolę w zapobieganiu potencjal-
nemu zagrożeniu zdrowia i życia. Tym-
czasem w toku kontroli NIK ustalono, 
że ponad jedna trzecia objętych badaniem 
jednostek nie wywiązywała się w pełni 
z obowiązków przekazania im obligato-
ryjnych informacji. W kontekście zapew-
nienia bezpieczeństwa mieszkańców naj-
ważniejsza jest skuteczność podejmowa-
nych działań. Wyniki kontroli wskazują, 
że konsumenci byli informowani przede 
wszystkim za pośrednictwem komuni-
katów na stronach internetowych, tabli-
cach ogłoszeń, w sklepach, na przystan-
kach autobusowych, czasami w mediach 
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społecznościowych. Tylko w przypad-
ku jednego przedsiębiorstwa przesyłano 
mieszkańcom smsy. Przy uwzględnieniu 
poziomu informatyzacji i funkcjonowa-
niu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 
przesyłającego alerty w postaci wiadomości 
tekstowych sms w sytuacjach zagrożenia 
życia i zdrowia, wydaje się konieczne pod-
jęcie działań pozwalających niezwłocz-
nie przekazywać konsumentom infor-
macje o wystąpieniu realnego zagrożenia 
dla ich zdrowia lub życia, gdy dostarcza-
na woda nie spełnia wymaganych para-
metrów jakościowych. Jest to tym waż-
niejsze, że system zaopatrzenia w wodę 
wchodzi w skład infrastruktury krytycznej 
i jest kluczowy dla bezpieczeństwa pań-
stwa i jego obywateli.

Tymczasem u 80% skontrolowanych 
przez NIK przedsiębiorstw odnotowa-
no przypadki niespełniania parametrów 
wymaganych rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi27. W jednej jednostce woda 
była uznawana za przydatną warun-
kowo od 2013 r., czyli przez osiem lat. 
Stwierdzono także brak przydatności 
wody do spożycia przez okres około pię-
ciu miesięcy. W 35% objętych kontrolą 
podmiotach ujawniono nieprawidłowości 
z zakresu kontroli jakości wody, a w 25% 
związane z prowadzeniem albo brakiem 
monitoringu substancji promieniotwór-
czych w wodzie.

Z informacji otrzymanych od państwo-
wych inspektorów sanitarnych wynika, 

27	 Dz.U.	z	2017	r.	poz.	2294,	ze	zm.

że w 2019 r., we wszystkich gminach wiej-
skich z terenu województw uwzględnio-
nych w kontroli NIK, zakwestionowano 
pod względem jakości łącznie ok. 11% 
ogółu próbek objętych badaniami.

Sprawozdawczość 
przedsiębiorstw
Właściwa ochrona zasobów wodnych 
oraz działania zmierzające do usuwania 
związanych z nią przeszkód są ściśle po-
wiązane z przyjęciem właściwej polityki 
wodnej, zarówno na poziomie państwa, 
jak i całej Unii Europejskiej. Znaczenie 
ma sposób dokumentowania wielkości 
wykorzystania zasobów wody i eksploato-
wanej infrastruktury oraz sprawozdaw-
czość przedsiębiorstw wodociągowych. 
Wyniki kontroli NIK wskazują natomiast, 
że zaledwie 35% objętych kontrolą jed-
nostek terminowo i rzetelnie wywiązy-
wała się z obowiązków statystycznych 
wobec GUS. W sprawozdaniach poda-
wane były nierzetelne dane dotyczące 
m.in. ilości wody pobranej z ujęć, strat, 
długości sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej czy wielkości ścieków odprowadzo-
nych siecią. Ujawniono także przypadki 
nierzetelnego wypełniania sprawozdań 
składanych do wojewódzkich inspekto-
ratów ochrony środowiska oraz Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego (PGW) 
Wody Polskie.

Podsumowanie
Zadaniem przedsiębiorstw, które prowa-
dzą działalność w zakresie zbiorowego 
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zaopatrzenia w wodę jest dostarczanie ta-
kiej jej ilości, która odpowiada popytowi 
ze strony odbiorców, przy zapewnieniu 
odpowiedniej jej jakości. Ograniczone 
zasoby wodne oznaczają potrzebę efek-
tywnego ich wykorzystania. Przewiduje 
się, że zwłaszcza na skutek zmian klimatu 
problemy związane z niedoborami wody 
będą się pogłębiały. Kontrola NIK ujawni-
ła, że działania przedsiębiorstw wodocią-
gowych na terenach wiejskich związane 
z ochroną wód, zarówno pod względem 
jakościowym, jak i ilościowym były niewy-
starczające. Niedostatecznie informowano 
odbiorców o naruszeniu ich parametrów 
jakościowych.

W związku z wynikami badania Naj-
wyższa Izba Kontroli sformułowała 
w wystąpieniach pokontrolnych łącznie 
116 wniosków, m.in. dotyczących: uzyski-
wania pozwoleń wodnoprawnych na pobór 
wód z użytkowanych ujęć, respektowania 
ograniczeń jej poboru wskazanych w de-
cyzjach, wypełniania obowiązków okre-
ślonych w pozwoleniach wodnoprawnych, 
przeprowadzania kontroli okresowych 
stanu technicznego obiektów budowla-
nych, prawidłowego ogrodzenia i oznacze-
nia stref ochronnych ujęć wody, zlecania 
badań obejmujących wszystkie wyma-
gane parametry określone w przepisach 
o jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi czy rzetelnego sporządzania 
sprawozdań.

28	 Proponowane	zmiany	dotyczyły	obowiązku	opracowania	wieloletniego	planu	rozwoju	i	modernizacji	urządzeń	
wodociągowych	i	urządzeń	kanalizacyjnych,	obniżania	ceny	dostarczanej	wody,	której	ciśnienie	lub	jakość	
są	niezgodne	z	obowiązującymi	przepisami	oraz	załączania	do	wniosku	o	zatwierdzenie	taryf	danych	tech-
nicznych	dotyczących	eksploatowanych	sieci.

29	 Dz.U.	z	2020	r.	poz.	2028,	ze	zm.

W Informacji o wynikach kontroli 
NIK przedstawiła wnioski do Ministra 
Infrastruktury dotyczące uzupełnienia28 
art. 21 ust. 7, art. 6 oraz 24b ust. 4 ustawy 
z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków29, a także do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o zintensyfikowanie dzia-
łań na rzecz pozyskiwania środków finan-
sowych przeznaczonych na rozwój infra-
struktury wodociągowo-kanalizacyjnej  
na obszarach wiejskich.

Do Głównego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska Najwyższa Izba Kontroli zwróci-
ła się z wnioskiem o zapewnienie prowa-
dzenia przez organy Inspekcji Ochrony 
Środowiska skutecznych działań związa-
nych z ustalaniem opłat podwyższonych, 
a do PGW Wody Polskie o opracowanie 
wytycznych dotyczących sposobu moty-
wowania odbiorców usług do racjonalnego 
korzystania z wody i ograniczania zanie-
czyszczenia ścieków.

W swoim stanowisku Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, wskazując na bardzo 
duże potrzeby w infrastrukturze wodno-
-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich, 
poinformował o podjętych działaniach, 
mających na celu realizację wniosku NIK.

W stanowisku otrzymanym z Minister-
stwa Infrastruktury również wskazano 
na bardzo duże potrzeby inwestycyjne. 
Podkreślono świadomość wyzwań zwią-
zanych z zaopatrzeniem w wodę, na jakie 
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wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, do-
tyczących zwłaszcza małych przedsię-
biorstw wodociągowych działających 
na obszarach wiejskich. Poinformowano,  
że proponowane przez Izbę zmiany zosta-
ną przeanalizowane i wzięte pod uwagę 
w ramach prac nad planowaną nowelizacją 
ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków.

dr	MARZENA MIELCAREK
doradca	ekonomiczny,
Delegatura	NIK	w	Zielonej	Górze

Słowa kluczowe: zasoby wodne, straty wody, jakość wody, przedsiębiorstwa wodociągowe, 
gospodarowanie zasobami wodnymi
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ABSTRACT
Insufficient Protection of Water Resources in Rural Areas – Management of Waterworks 
Companies
A decrease in the level of water safety has been observed in recent years. Changes in 
climate (that have, for example, resulted in drought), insufficient water retention, de-
mographic changes and activities in many areas of economy affect the availability of 
water resources. In the light of the limited size of these resources, steps taken to use 
them practically play an increasingly vital role. The importance of proper management 
of water resources is underlined in the context of sustainable development. Disparity 
between urban and rural areas in terms of progress in achieving the goals of susta-
inable development (related to water resources management), or less access to water 
supplies and sewage infrastructure in villages, reflect the need to assess the adequacy 
of actions taken by water companies. The Supreme Audit Office carried out an audit 
of the effectiveness of water resource management in rural areas. Its results show nu-
merous irregularities and neglects resulting in significant water losses and problems 
in terms of water quality. The article highlights the most important findings of the 
audit in the context of the protection of water resources.

Marzena Mielcarek, PhD, Economic Advisor, Regional Branch of NIK in Zielona Góra

Key words: water resources, water losses, water quality, water companies, water resources 
management
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Ograniczona dostępność paliw kopalnych, zagrożenia środowiskowe związane 
z  ich wykorzystaniem oraz  trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa energetyczne-
go sprawiają, że szczególnego znaczenia powinny nabierać odnawialne źródła ener-
gii, w tym krajowe zasoby wód geotermalnych. Jak jednak pokazują wyniki kontroli 
NIK1, pomimo posiadania znaczących zasobów tej energii oraz korzyści wynikają-
cych z  jej  zastosowania, w  latach 2015–2021 nie  osiągnięto zakładanego rozwoju 
krajowej geotermii. Przyczyną był m.in. utrudniony dostęp inwestorów do informa-
cji o możliwościach zagospodarowania wód termalnych w konkretnych lokalizacjach 
oraz długotrwałość procesów inwestycyjnych.

TOMASZ KUŹNIAK

Wykorzystanie	wód	termalnych	
do	wytwarzania	ciepła

Powolny	rozwój	krajowej	geotermii

Wprowadzenie 
Energia pochodząca z wód termalnych 
jest bezpiecznym dla środowiska wybo-
rem – w przeciwieństwie do paliw ko-
palnych, takich jak węgiel, ropa czy gaz. 
Z reguły zapewnia niskie i stabilne koszty 
pozyskania ciepła, niezależne od zmian cen 
tradycyjnych nośników energii. Nie jest 
też – jak inne odnawialne źródła energii 
(OZE) – zależna od warunków atmos-
ferycznych. Nasze zasoby eksploatacyj-
ne odpowiadają około połowie rocznej 
produkcji krajowych, koncesjonowanych 
wytwórców ciepła. Pomimo tych zalet 

1 Artykuł	opracowano	na	podstawie	Informcji	o	wynikach	kontroli:	Wykorzystanie energii wód termalnych 
dla celów wytwarzania ciepła,	nr	ewid.	145/2021/P/21/067/LKA.

zagospodarowanie wód termalnych w Pol-
sce w celach ciepłowniczych jest niewielkie.

Instalacje geotermalne pełnią funkcje 
jednocześnie zakładów górniczych i przed-
siębiorstw ciepłowniczych. Zasada działa-
nia typowej ciepłowni geotermalnej polega 
na wydobyciu przez otwór produkcyjny 
ciepłej wody, która jest następnie kiero-
wana do wymienników ciepła usytuowa-
nych w napowierzchniowej części instalacji. 
Tam przekazuje ciepło wodzie sieciowej 
niezależnego obiegu wtórnego, zasilającej 
systemy grzewcze odbiorców oraz układy 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
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Schłodzona w wymienniku woda termal-
na kierowana jest do otworu chłonnego, 
którym wtłaczana jest do macierzystej 
warstwy wodonośnej. W miarę potrzeb, 
woda sieciowa opuszczająca wymiennik 
ciepła może zostać podgrzana do wyższej 
temperatury w kotłowni, pełniącej rolę 
szczytowo-rezerwowego źródła ciepła.    

Wody termalne, możliwe do wyko-
rzystywania w celach ciepłowniczych, 
występują w Polsce w rozległych zbior-
nikach hydrogeologicznych na znacznej 
części Niżu Polskiego (zbiorniki wód poro-
wych), a także w Karpatach i na ich przed-
górzu oraz w Sudetach, gdzie złoża mają 
charakter niewielkich basenów (Podhale) 
lub są ograniczone do stref tektonicznych 

2 Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. –	GUS	2016	r.	oraz	Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 r. – GUS	
2020	r.,	a	także	Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 r. – Informacje sygnalne – GUS	16.12.2021.

3	 <https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/aktualnosci-2021/8548-obszary-perspektywiczne-geotermia 
-www/file.html>

4	 Główne	krajowe	nośniki	energii	odnawialnej	to:	biopaliwa	stałe,	energia	wiatru,	biopaliwa	ciekłe,	biogaz,	
pompy	ciepła,	energia	wody,	energia	słoneczna,	odpady	komunalne	i	energia	geotermalna.

5	 Dane	UE	i	Polski	za	2018	r.	–	według	Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 r. ...,	op.cit.

(zbiorniki wód szczelinowych). W obrębie 
Niżu Polskiego najkorzystniejsze warunki 
do eksploatacji dotyczą wód pochodzą-
cych z utworów geologicznych kredy dol-
nej i jury dolnej3.

W Polsce udział energii geotermalnej 
w OZE jest najniższy wśród dziewięciu 
podstawowych nośników tej energii4 i ulega 
niewielkim zmianom (rys. 1). W krajach 
Unii Europejskiej także jest najniższy, jed-
nak ma około 10-krotnie wyższy udział 
w strukturze OZE, wynosi on bowiem 
2,9%, podczas gdy u nas nie przekracza 
0,3%5. 

W Europie w 2019 r. funkcjonowało 327  
geotermalnych instalacji ciepłowniczych 
o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 

Rysunek 1. Pozyskanie energii geotermalnej w Polsce (w TJ) i jej udział w energii 
z OZE (w %)

Źródło:	Opracowanie	NIK	na	podstawie	danych	GUS2.
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około 5500 MWt6, podczas gdy w Polsce 
działało w tym czasie jedynie sześć ob-
sługujących miejskie sieci ciepłownicze, 
o łącznej geotermalnej mocy zainstalowa-
nej 75 MWt. Wytworzyły one 996 tera-
dżuli (TJ), co stanowiło 95% ogółu energii 
geotermalnej pozyskanej w 2019 r. (wy-
noszącej 1050 TJ, rys. 1, s. 71).

W Polsce energia geotermalna zaspoka-
ja głównie potrzeby sektora bytowo-ko-
munalnego. 75% trafia do gospodarstw 
domowych (centralne ogrzewanie i pod-
grzanie wody), a 25% do handlu i usług7, 
gdzie poza ogrzewaniem woda termalna 
wykorzystywana jest w rekreacji i bal-
neologii.

Realizacja założeń 
rozwoju geotermii w Polsce
Brak konsekwencji w realizacji długofalo-
wych działań w celu szerszego wykorzysta-
nia geotermii, wynikający m.in. ze zmian 
organizacyjnych w resortach za nią odpowie-
dzialnych, nie sprzyjał rozwojowi tego sek-
tora OZE. Opracowany w 2018 r. projekt 
wieloletniego (bezterminowego) progra-
mu ProGeoterm, który miał komplekso-
wo wspierać inwestycje – w szczególności 

6 European Geothermal Market Report 2019, <https://www.egec.org/wp-content/uploads/2020/06/ 
MR19_KeyFindings_new-cover.pdf>.

7 Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 r.	...,	op.cit.
8	 W	październiku	2022	r.	uruchomiono	ciepłownię	geotermalną	w	Toruniu.
9 Przykładowe	opracowania	będące	wynikiem	prowadzonych	badań:	Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego, 

W.	Górecki	(red.),	ISE	AGH,	Okręgowe	Przedsiębiorstwo	Geodezyjno-Kartograficzne	1990;	Atlas zasobów 
energii geotermalnej na Niżu Polskim,	W.	Górecki	(red.),	Towarzystwo	Geosynoptyków	„Geos”	1995;	S.	Hurter,	
R.	Haenel:	Atlas of geothermal resources in Europe,	Office	for	Official	Publications	of	the	European	Communities,	
Luxemburg	2002	r.;	Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim, W.	Górecki	(red.),	KSE	
AGH,	Kraków	2006;	A.P.	Barbacki,	W.	Bujakowski,	L.	Pająk:	Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski, 
Wyd.	IGSMiE	PAN,	Kraków	2006; Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat zachodnich,	W.	Górecki	(red.),	
Wyd.	KSE	AGH	2011;	Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego, W.	Górecki	(red.),	Wyd.	KSE	AGH	2012.

10 Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r.,	PIG-PIB;	gdzie	1	tpu	(jedna	tona	paliwa	
umownego)	odpowiada	energii,	jaką	uzyskuje	się	z	jednej	tony	węgla	kamiennego	o	wartości	opałowej	29,3	GJ/t.	

w miastach już dysponujących siecią cie-
płowniczą – nie został wdrożony.

Założenia i prognozy Krajowego planu 
działania w zakresie energii ze źródeł od-
nawialnych (KPD) z 2010 r., dotyczące 
poziomu wykorzystania ciepła z wód ter-
malnych, nie zostały osiągnięte i znacznie 
odbiegały od rzeczywistego wykonania 
(rys. 2, s. 73).

W latach 2015–2020 niemal całe ciepło 
pozyskane z wód termalnych w kraju po-
chodziło z sześciu ciepłowni geotermalnych, 
powstałych jeszcze przed 2015 r. Żadne 
nowe ciepłownie nie zostały wybudowa-
ne. Rozpoczęto wprawdzie 28 inwestycji, 
jednak znajdują się one na różnym etapie 
realizacji, a pierwsze planowane rezultaty 
miały zostać osiągnięte po 2021 r.8

Zasoby geotermalne
Krajowe zasoby geotermalne zostały do-
brze rozpoznane po 1989 r. – oceniono 
ich wielkość oraz wytypowano w skali 
regionalnej obszary optymalne do wy-
korzystywania ciepła takich wód9. Te, 
które można praktycznie wykorzystać, 
odpowiadają ekwiwalentowi węgla 
w ilości od 4,7 do 7,9 mln tpu/rok10. 
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Dla potencjalnych inwestorów, niedyspo-
nujących specjalistyczną wiedzą, samo 
rozpoznanie występowania wód termal-
nych oraz ich wybranych parametrów 
nie jest jednak wystarczające, aby podjąć 
decyzję o rozpoczęciu drogiej inwestycji. 
Konieczna jest także interpretacja wyni-
ków dotychczasowych badań oraz wska-
zanie konkretnych lokalizacji, w których 
zagospodarowanie ciepła wód termalnych 
będzie technicznie wykonalne i opłacal-
ne. Perspektywiczne lokalizacje do bu-
dowy ciepłowni geotermalnych to takie, 
gdzie występują zarówno wody termal-
ne o odpowiedniej ilości i jakości, jak też 
dostatecznie duży rynek odbiorców, za-
pewniający niskie jednostkowe koszty 
pozyskania ciepła. 

11 Energia ze źródeł odnawialnych…,	op.cit.
12	 Jak	ustaliła	NIK,	ta	informacja	okazała	się	niezgodna	ze	stanem	faktycznym,	bowiem	Polskie	Stowarzysze-

nie	Geotermiczne	w	ogóle	nie	realizowało	takiego	zadania.

Działania PIG-PIB   
Jednym z zadań Państwowego Instytu-
tu Geologicznego – Państwowego Insty-
tutu Badawczego (PIG-PIB), w ramach 
prac związanych z rozwojem geotermii, 
było wykonanie dla wytypowanych miej-
scowości opracowań o charakterze wstęp-
nego studium wykonalności inwestycji 
geotermalnych, które mogły służyć jako 
podstawy przyszłej realizacji projektów. 
Wskutek uzyskania nieprecyzyjnych in-
formacji, jakoby podobny zakres zadań 
– dla dużych miejscowości – realizowało 
już Polskie Stowarzyszenie Geotermicz-
ne12, PIG-PIB skoncentrował się na mia-
stach poniżej 50 tys. mieszkańców. Jednak 
są one mniej perspektywiczne, ze wzglę-
du na charakter ich zabudowy i wiążący 

Rysunek 2. Zakładane i rzeczywiste zużycie energii geotermalnej (w TJ)
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się z tym częsty brak miejskich sieci cie-
płowniczych, a także niższą skalę potrzeb 
grzewczych. Dlatego w wykonanych ana-
lizach pominięto miasta o najkorzystniej-
szych warunkach dla rozwoju geotermii. 

Ostatecznie wykonano wstępne studia 
techniczno-ekonomiczne dla 11 miejsco-
wości13. Pomimo zakończenia w połowie 
2020 r. realizacji tego zadania, do dnia za-
kończenia kontroli NIK (tj. przez ponad 
rok), interesariuszom, a w szczególności sa-
morządom, których dotyczyły realizowane 
projekty, nie przedstawiono jego efektów, 
mogących stanowić podstawę do podjęcia 
decyzji o budowie ciepłowni geotermal-
nych. Okoliczności te ograniczyły poten-
cjalnym inwestorom dostęp do informacji 
ważnych z ich punktu widzenia. 

Wsparcie finansowe 
W latach 2015–2021 na rozwój geotermii 
przyznano wsparcie finansowe wynoszące 
około 839 mln zł, z czego ok. 599 mln zł 
(71%) stanowiły środki krajowe z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 
a 240 mln zł (29%) zagraniczne (przede 
wszystkim z Unii Europejskiej). Przezna-
czano je głównie na rozpoznanie i udostęp-
nienie wód termalnych przez otwory ba-
dawcze14 (48%) oraz wykonanie pozostałej 
infrastruktury ciepłowni geotermalnych 
(47%). Ponadto wsparcie skierowano na re-
alizowane przez PIG-PIB rozpoznanie 

13	 Obejmowały	one:	charakterystykę	miasta/gminy,	ogólną	charakterystykę	rynku	ciepłowniczego,	koncep-
cję	budowy	ciepłowni	geotermalnej,	wstępną	ocenę	finansową,	opis	stanu	środowiska	i	oddziaływania	pro-
jektu	na	środowisko,	prognozę	możliwości	zagospodarowania	wód	termalnych	oraz	wnioski.	Opracowania	
wykonano	dla	miejscowości	Lesznowola,	Kutno,	Mogilno,	Murowana	Goślina,	Piaseczno,	Police,	Strzelno,	
Ślesin,	Oborniki,	Września,	Zgierz.

14	 Otwory,	które	docelowo	stawały	się	eksploatacyjnymi.

możliwości wykorzystania zasobów geo-
termalnych (4%) oraz transfer wiedzy, 
technologii i dobrych praktyk (1%).

Nie zaowocowało to jednak powstaniem 
nowych ciepłowni, ani istotnym wzrostem 
produkcji ciepła geotermalnego. Przyczyn 
należy upatrywać w długotrwałości proce-
sów pozyskiwania środków na inwestycje 
oraz samej realizacji przedsięwzięć. Śred-
ni czas budowy ciepłowni geotermalnej 
trwał około sześciu lat. Wynika to głównie 
z tego, że pełnią one funkcję zarówno za-
kładów górniczych, jak i przedsiębiorstw 
ciepłowniczych. Oznacza to konieczność 
przeprowadzenia licznych procedur for-
malnoprawnych, poprzedzających oddanie 
ich do użytkowania. Okres ten mógł się 
wydłużać, gdy poza budową samej cie-
płowni (zakładu górniczego) konieczna 
była także budowa miejskiej sieci ciepłow-
niczej. Na czas trwania inwestycji często 
miało wpływ także pozyskiwanie środków 
z wielu źródeł na pokrycie wysokich po-
czątkowych nakładów.

W latach 2015–2021 wdrożono 12 pro-
gramów wsparcia finansowego ze środków 
krajowych i zagranicznych, udzielanego 
podmiotom m.in. rozpoznającym możliwo-
ści zagospodarowania zasobów geotermal-
nych oraz realizującym inwestycje wyko-
rzystujące energię cieplną wód termalnych. 
Częste zmiany programów oraz ich duża 
liczba nie ułatwiała inwestorom starań 
o środki wsparcia, komplikowała także 
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prowadzenie ich obsługi przez NFOŚiGW. 
Ponadto część z nich nie w pełni odpo-
wiadała potrzebom inwestorów. Dopiero 
wdrożenie od 2019 r. programów ściśle 
ukierunkowanych na geotermię korzyst-
nie zmieniło tę sytuację.

Kłopoty z prawidłowym przygotowa-
niem przez inwestorów wniosków o dofi-
nansowanie związane były m.in. z dużym 
stopniem skomplikowania przedsięwzięć, 
a przy tym niewystarczającym wsparciem 
merytorycznym na etapie ich opracowa-
nia. Wydłużało to fazę przedrealizacyjną 
i mogło w późniejszym okresie negatyw-
nie wpływać na efektywność inwestycji.

Rozpatrywanie wniosków 
o udzielenie wsparcia 
Zasadniczą przyczyną opóźnień przy roz-
patrywaniu przez NFOŚiGW wniosków 
o wsparcie finansowe były problemy or-
ganizacyjne, wiążące się z napływem 
dużej ich liczby, przy nakładających się 
terminach naborów w ramach różnych 
programów wsparcia, nie tylko dotyczą-
cych geotermii. Blisko 40% wniosków ob-
jętych badaniem rozpatrzono w terminach 
niezgodnych z regulaminami naborów, 
a opóźnienia wynosiły od 1 dnia do ok. 
3 miesięcy. W Ministerstwie Środowi-
ska15 (wcześniej Klimatu, Klimatu i Śro-
dowiska) nie przekraczano obowiązują-
cych terminów, jakkolwiek czas od daty 
wpływu wniosku z NFOŚiGW do mini-
sterstwa do wydania wymaganej opinii 
był jednak znaczny i zazwyczaj wynosił 

15	 Dalej	MŚ.
16	 W	wypadku	ciepłowni	planowanych	(w	budowie)	wskaźnik	określono	biorąc	pod	uwagę	projektowany	po-

ziom	odbioru	ciepła	geotermalnego.

ponad trzy miesiące, a niejednokrotnie 
przekraczał rok.

Długi czas rozpatrywania wniosków 
o wsparcie w ministerstwie był skutkiem 
m.in. dużej liczby wniosków i pracochłon-
ności ich opiniowania, wynikającej z ob-
szerności towarzyszącej im dokumentacji 
oraz konieczności zasięgania opinii eksper-
tów. Wpływała na to także niska jakość 
przygotowania części z nich, co było zwią-
zane m.in. z dużym stopniem skompliko-
wania inwestycji, a przy tym z niewystar-
czającym wsparciem merytorycznym in-
westorów na etapie opracowywania analiz 
przedrealizacyjnych.

Efektywne wykorzystanie 
energii geotermalnej
Rozwijanie geotermii jest perspektywiczne 
w miejscowościach, w których wydajność 
i temperatura wód termalnych jest wyso-
ka, a jednocześnie rynek odbiorców ciepła 
jest odpowiednio duży. Efektywność za-
gospodarowywania ciepła geotermalnego 
w różnych lokalizacjach – w tym w obję-
tych kontrolą sześciu działających oraz 
w dwóch planowanych do uruchomienia 
ciepłowniach – można porównać za po-
mocą wskaźnika wykorzystania poten-
cjału energetycznego ujęcia16. Obrazuje 
on w jakim stopniu wykorzystuje się ciepło 
zawarte w wodzie termalnej pochodzącej 
z danego ujęcia (rys. 3, s. 76).

Odpowiednio duża produkcja i sprze-
daż taniego w eksploatacji ciepła z uję-
cia wody termalnej (w przeciwieństwie 
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do zazwyczaj wysokich nakładów na budo-
wę instalacji) jest podstawowym sposobem 
zapewnienia opłacalności przedsięwzię-
ciom geotermalnym. Wymaga to eksplo-
atacji wody termalnej z możliwie dużą 
wydajnością oraz wykorzystania jej w sze-
rokim przedziale temperatur, nie tylko 
w sezonie grzewczym, ale także w pozo-
stałej części roku.

Opłacalne wykorzystanie ciepła geo-
termalnego jest łatwiejsze w większych 
miejscowościach, w których służy ono 
głównie do zaspokajania bazowej części 
potrzeb sektora bytowo-komunalnego, 
tj. centralnego ogrzewania oraz przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej. W mniej-
szych miejscowościach (np. Uniejów, 
Poddębice, Mszczonów), ze względu 
na ograniczone potrzeby sektora byto-
wo-komunalnego, dąży się do wyko-
rzystywania wód termalnych oraz za-
wartego w nich ciepła także w innych 
dziedzinach, w szczególności w sektorze 

rekreacyjno-balneologicznym (tabe-
la 1, s. 77). W większych miastach 
(np. Toruń, Sieradz) efektywne wyko-
rzystanie energii wód termalnych za-
zwyczaj nie wymaga realizacji dodat-
kowych, kapitałochłonnych inwestycji, 
służących zagospodarowaniu nadwyżek 
ciepła. W zwiększeniu stopnia wykorzy-
stania potencjału energetycznego ujęć 
wód mogą pomóc pompy ciepła, po-
zwalające eksploatować wody termalne 
o niższej temperaturze. Kontrolowane 
ciepłownie geotermalne w większości 
stosowały się do przywołanych wyżej 
zasad.

Budowa sześciu ciepłowni geotermal-
nych pozwoliła na zmianę modelu gospo-
darki paliwowo-energetycznej miejscowo-
ści, w których zostały one zlokalizowa-
ne, a także stworzyła warunki do rozwoju 
nowych lub wsparcia słabo rozwiniętych 
dziedzin, jak np. rekreacja, balneologia. 
Wykorzystanie energii geotermalnej 

Rysunek 3. Średni wskaźnik wykorzystania potencjału energetycznego ujęć w latach 
2015–2020 (w %)

Źródło:	Obliczenia	własne	NIK	na	podstawie	danych	z	kontroli.
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poprawiło zatem lokalne bezpieczeń-
stwo energetyczne, w części uniezależniło 
te miejscowości od niekorzystnych zmian 
cen paliw kopalnych oraz przyczyniło się 
do osiągania przez gminy dodatkowych 
korzyści.

Efektywność przedsięwzięć
Działalność czterech z sześciu funk-
cjonujących ciepłowni geotermalnych 
była ekonomicznie efektywna. W latach 
2015–2020 osiągały one dodatnie wyniki 
ze sprzedaży. Analizy przedrealizacyjne 
dotyczące dwóch nowych, objętych kon-
trolą ciepłowni w Sieradzu i Toruniu po-
twierdziły ich techniczną wykonalność 
oraz przewidywaną ekonomiczną efek-
tywność. Przypadki ujemnej rentowno-
ści ciepłowni spowodowane były błędną 
polityką sprzedaży (Uniejów) lub wiązały 

się z problemami technicznymi, będącymi 
pochodną trudnych warunków hydrogeo-
termalnych (Stargard).

Spółka Geotermia Uniejów ograniczyła 
sprzedaż ciepła geotermalnego o ok. 80%, 
zastępując go sprzedażą droższego ciepła 
z gminnej elektrociepłowni Energetyka 
Uniejów – opalanej gazem ziemnym. Jed-
nocześnie, mimo istotnego zmniejszenia 
sprzedaży własnego ciepła, spółka nie ogra-
niczyła eksploatacji wód termalnych. Nadal 
je dostarczała, w szczególności gminnej 
spółce Termy Uniejów, nie obciążając 
jej kosztami za ciepło dostarczone w wo-
dzie termalnej, a jedynie zaniżonymi opła-
tami za wodę, które nie pokrywały kosz-
tów jej wydobycia i dostawy. Działania 
te były główną przyczyną strat, skutkowały 
trudnościami w finansowaniu inwestycji 
oraz wzrastającym poziomem zobowiązań, 

Tabela 1. Kierunki zagospodarowania ciepła geotermalnego i wód termalnych

Źródło:	Opracowanie	NIK	na	podstawie	wyników	kontroli.
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Potrzeby grzewcze sektora bytowo- 
-komunalnego (c.o. i c.w.u.) √ √ √ √ √ √ √ √

Potrzeby grzewcze sektora rekreacyjno- 
-balneologicznego (c.o. i c.w.u.) √ √ √ √ możliwe możliwe

Wykorzystanie ciepłej wody termalnej  
do wypełniania basenów √ √ √ √

Wykorzystanie wody termalnej  
jako wody użytkowej √ √ plan

Tężnia z wodą termalną √ plan

Pijalnia wód termalnych √ plan √

Produkcja kosmetyków  
na bazie wody termalnej √ √

Produkcja artykułów spożywczych  
na bazie wody termalnej √ plan

		Ciepło	geotermalne
		Ciepło	geotermalne	 
oraz	woda	termalna
		Woda	termalna
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w tym wymagalnych. W przypadku cie-
płowni geotermalnej w Stargardzie czynni-
kiem rzutującym na osiągane wyniki eko-
nomiczne było ograniczone wydobycie 
wody termalnej, związane z osadzaniem 
w strefie złożowej otworów chłonnych 
drobnych cząstek mineralnych i związ-
ków chemicznych, a przy tym konieczność 
kosztownego usuwania skutków korozji 
i kolmatacji.

Wnioski 
Po kontroli NIK skierowała do Ministra 
Klimatu i Środowiska trzy wnioski syste-
mowe dotyczące:

 • powierzenia państwowej służbie geolo-
gicznej lub zainicjowania w innej formie 
prac badawczych poświęconych perspek-
tywicznym lokalizacjom dla przedsięwzięć 
geotermalnych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem możliwości inwestycyjnych w du-
żych miejscowościach, które ze wzglę-
du na znaczne potrzeby ciepłownicze 
oraz duże rynki zbytu ciepła zapewniają 

efektywne zagospodarowanie energii geo-
termalnej;

 • zapewnienia inwestorom szerszego 
wsparcia merytorycznego, udzielanego 
w formie specjalistycznego doradztwa 
na kolejnych etapach projektów inwe-
stycyjnych, w szczególności przedreali-
zacyjnym, w celu podniesienia efektyw-
ności przyszłych inwestycji oraz skrócenia 
etapu pozyskiwania źródeł finansowania, 
a także czasu realizacji inwestycji;

 • poszerzenia katalogu podmiotów mo-
gących ubiegać się o dofinansowanie po-
szukiwania i rozpoznania wód termalnych 
poza jednostki samorządu terytorialnego 
lub ich związki, mając na względzie zróżni-
cowaną strukturę właścicielską podmiotów 
eksploatujących wody termalne.

TOMASZ KUŹNIAK
p.o.	wicedyrektor,
Delegatura	NIK	w	Katowicach

Słowa kluczowe: wody termalne, energia geotermalna, wytwarzanie ciepła, bezpieczeństwo 
energetyczne, inwestycje geotermalne
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ABSTRACT
Use of Geothermal Waters in Heating Production – Slow Development of National 
Geothermics
Limited availability of fuel fossils, environmental threats related to their use, and dif-
ficulties with ensuring energy security – these factors make us realise that renewable 
energy sources should become more and more important, including national resour-
ces of geothermal waters. The energy obtained in this way usually provides for low 
and stable costs of heating, irrespectively of the changes in prices of traditional ener-
gy sources. What is more, such energy – unlike other renewable sources – does not 
depend on atmospheric conditions. The Polish resources are equivalent to the half of 
the annual national production by licenced heating producers. However, the findings 
of NIK’s audit show that, despite significant volumes of this energy and its benefits, 
in the years 2015–2021 the expected development of the national geothermics was 
not achieved. This was due to, among others, difficult access to information on possi-
bilities to use thermal waters, and lengthy investment processes. The article presents 
the results of the audit by NIK.

Tomasz Kuźniak, Acting Vice-Director of the Regional Branch of NIK in Katowice

Key words: thermal waters, geothermal energy, heating production, energy security, geothermal 
investments
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Odnawialne źródła energii (OZE), w  przeciwieństwie do  paliw kopalnych, 
nie  emitują szkodliwych substancji do  atmosfery, poprawiają bezpieczeństwo 
energetyczne kraju, zmniejszają uzależnienie od importu nośników energii i po-
zwalają oszczędzać surowce naturalne. Dostępność OZE jest jednak często zależ-
na od warunków atmosferycznych, a stosowane techniki magazynowania energii 
są kosztowne i nie zawsze skuteczne. Wykorzystanie biomasy w produkcji energii 
elektrycznej może zatem stanowić jedną z realnych alternatyw – jako odnawial-
ne i sterowalne źródło energii – w trwającym obecnie w Polsce procesie transfor-
macji energetycznej.

Wykorzystanie	biomasy	
w	produkcji	energii	elektrycznej

Odnawialne	źródła	energii

Wprowadzenie
W latach 2018–2020 liczba przedsiębiorstw 
wytwarzających energię elektryczną z bio-
masy nieznacznie wzrosła: z 55 podmio-
tów w 2018 r. (dysponujących 24 instala-
cjami wyłącznie na biomasę, 24 instalacja-
mi współspalającymi biomasę i sześcioma 
instalacjami termicznej przeróbki odpadów 
– TPO1), przez 57 w 2019 r. (z 38 instala-
cjami wyłącznie na biomasę, 23 współspa-
lającymi oraz dziewięcioma TPO), do 62 
w 2020 r. (z 41 instalacjami wyłącznie na 
biomasę, 24 współspalającymi i 10 TPO).

1	 Suma	wykorzystywanych	instalacji	jest	większa	od	liczby	podmiotów,	bowiem	część	wytwórców	eksploatuje	
więcej	niż	jedną	instalację.

Dominującą rolę w produkcji energii 
elektrycznej w Polsce odgrywają spółki 
należące do PGE Polskiej Grupy Energe-
tycznej SA, Enea SA, Energi SA, Tauronu 
SA (146,7 TWh, tj. ok. 91,7%), w których 
Skarb Państwa ma większościowy lub do-
minujący udział – podobnie jak w ich spół-
kach matkach. Produkcja energii odnawial-
nej, w tym z biomasy, jest objęta systemem 
wsparcia OZE bazującym w znacznej mie-
rze na świadectwach pochodzenia (ŚP), 
tzw. zielonych certyfikatach, którego zasa-
dy funkcjonowania uregulowano w ustawie 
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o OZE2, a uprzednio w ustawie – Prawo 
energetyczne oraz w aktach wykonaw-
czych. Od 1 lipca 2016 r. (od dnia wej-
ścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE) 
świadectwa pochodzenia wydawane są in-
stalacjom, w których energia elektrycz-
na została wytworzona po raz pierwszy 
przed tym dniem. Liczba wytwórców ko-
rzystających w tym okresie ze świadectw 
pochodzenia pozostawała na podobnym 
poziomie – było to 38 podmiotów w la-
tach 2018–2019 (co stanowi kolejno 69,1% 
i 66,7% wszystkich wytwórców produ-
kujących energię elektryczną z biomasy) 
oraz 39 w roku 2020 (co stanowi 62,9%).

Jednym z podstawowych celów systemu 
wsparcia opartego na wydawaniu/uma-
rzaniu świadectw pochodzenia energii 
elektrycznej, potwierdzających jej wy-
tworzenie z OZE, było uruchomienie me-
chanizmów rynkowych sprzyjających opty-
malnemu rozwojowi i konkurencji. Nieste-
ty w obecnej formule system ten pogłębił 
nierównowagę na rynku energii ze źródeł 
odnawialnych, głównie z powodu niepew-
ności co do liczby ŚP, a w konsekwencji 
także cen praw majątkowych w danym 
okresie. W efekcie doprowadziło to do nad-
podaży ŚP energii na rynku, a to utrudni-
ło możliwość optymalnego odziaływania 
na otoczenie gospodarcze i nie determino-
wało dalszego rozwoju przedsiębiorczości 

2	 Od	dnia	wejścia	w	życie	ustawy	o	OZE,	w	tym	jej	rozdziału	4.
3	 Artykuł	opracowano	na	podstawie	Informacji	o	wynikach	kontroli:	Rozwój sektora odnawialnych źródeł ener-

gii”,	nr	ewid.	171/2017/P/17/020/KGP.
4	 A.	Faber:	Zasoby biomasy oraz założenia jej logistyki dla Elektrowni Dolna Odra	<https://www.cire.pl/ 

item,36981,2,0,0,1,0,0,zasoby-biomasy-oraz-zalozenia-jej-logistyki-dla-elektrowni-dolna-odra.html>.
5	 Krajowy	plan	działania	dotyczący	energii	ze	źródeł	odnawialnych,	o	którym	mowa	w	art.	126	ustawy	o	OZE,	

w	zw.	z	art.	4	ust.	1	dyrektywy	nr	2009/28/WE	i	decyzją	Komisji	2009/548/WE	z	30.6.2009	przyjęty	został	
przez	Radę	Ministrów	7.12.2010	i	obejmował	okres	2011–2020.

w sektorze elektroenergetycznym3. Po-
nadto funkcjonujący w kraju proces wy-
korzystania biomasy w produkcji energii 
elektrycznej natrafił na kilka istotnych ba-
rier, takich jak brak: lokalnych rynków 
biomasy energetycznej, dopłat do upraw 
energetycznych, wyraźnych ograniczeń 
do współspalania biomasy w kotłach wę-
glowych dużej mocy oraz nieprzewidy-
walność obecnego systemu wsparcia ener-
gii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
Sektor elektroenergetyczny zainwestował 
znaczne środki finansowe w przygotowa-
nie infrastruktury do współspalania lub 
spalania biomasy, jednak jak stwierdził 
prof. Antoni Faber „(…) żeby produko-
wać ‘zieloną energię’ trzeba mieć zapew-
nione zaopatrzenie w biomasę. Tymcza-
sem nie jest mi znany ani jeden przykład 
kompleksowego planu bazy surowcowej 
biomasy, projektu organizacji takiej bazy 
i zarządzania nią”4. Przywołane stanowisko 
potwierdza, że w Polsce brakuje komplek-
sowego systemu produkcji i zaopatrzenia 
producentów energii w to paliwo.

Kluczowym dokumentem określają-
cym politykę i kierunek rozwoju odna-
wialnych źródeł energii w Polsce na lata 
2010–2020 był Krajowy plan działania 
(KPD)5. Określono w nim m.in. główny cel 
udziału OZE w końcowym zużyciu energii 
brutto – na poziomie 15% oraz wysokość 
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ich udziału w końcowym zużyciu energii 
w poszczególnych sektorach, w tym w elek-
troenergetyce – na 19,13%. W KPD zało-
żono, że te cele zostaną osiągnięte przede 
wszystkim dzięki wykorzystaniu energii 
pochodzącej z wiatru oraz biomasy. Na-
leży jednak zauważyć, że dojście do nich 
w 2020 r. było kluczowe w świetle przy-
jętych przez Unię Europejską – w ramach 
dyrektywy RED II – nowych ram służą-
cych osiągnięciu kolejnego celu do 2030 r., 
wynoszącego co najmniej 32%6 udziału 
OZE w końcowym zużyciu energii brut-
to dla całej Unii. Kraje członkowskie UE 
miały czas na transpozycję przepisów dy-
rektywy do prawa krajowego do 30 czerw-
ca 2021 r.

Kolejnym dokumentem strategicznym 
określającym rozwój OZE w Polsce w per-
spektywie lat 2021–2030 jest Krajowy plan 
na rzecz energii i klimatu (KPEiK), opraco-
wany przez międzyresortowy zespół, któ-
rego koordynatorem został Minister Ak-
tywów Państwowych; Komitet do spraw 
Europejskich przyjął go 18 grudnia 2019 r. 
KPEiK prezentuje najistotniejsze narzę-
dzia i środki, których zastosowanie miało 
ułatwić realizację krajowego celu – 23%7 
udziału OZE w finalnym zużyciu energii 
brutto w 2030 r.

Założenia przyjęte w KPEiK bazowały 
na obowiązujących krajowych strategiach 

6	 Wartość	udziału	określona	w	RED	II	dla	wszystkich	państw	członkowskich	łącznie.
7	 Wartość	wkładu	Polski	do	ww.	udziału	wszystkich	państw	UE.
8	 Przyjęta	uchwałą	Rady	Ministrów	z	2.2.2021,	ogłoszona	w	załączniku	do	obwieszczenia	Ministra	Klimatu	

i	Środowiska	z	2.3.2021	w	sprawie	polityki	energetycznej	państwa	do	2040	r.
9	 Wskazują	na	to	m.in.	dane	zawarte	w	raporcie	pn.	Ewaluacja funkcjonowania Programu pomocowego w po-

staci aukcyjnego systemu wsparcia dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł w okresie: 1 lipca 2016 r. – 
31 grudnia 2020 r., zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. SA.43697 (2015/N) 
– Polska – aukcyjny system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i odbiorców energochłonnych.

rozwoju oraz projektach dokumentów znaj-
dujących się na zaawansowanym etapie 
przygotowania. Należał do nich projekt 
PEP 2040 (Polityka Energetyczna Pol-
ski do 2040 r.8), zawierający założenie 
dotyczące doboru technologii budowy 
niskoemisyjnego systemu energetyczne-
go. Wskazano tam również jeden z celów 
szczegółowych – osiągnięcie co najmniej 
23% udziału OZE w końcowym zużyciu 
energii brutto w 2030 r. (w elektroener-
getyce – co mniej 32% netto).

W sektorze polskiej elektroenergetyki, 
wykorzystującej w procesie produkcji bio-
masę, system wsparcia oparty był głównie 
na świadectwach pochodzenia. Pogłębiło 
to nierównowagę na rynku energii z OZE, 
doprowadzając do ograniczenia tej formy 
wsparcia. Podobnie w wypadku systemu 
aukcyjnego – z powodu braku rozstrzy-
gnięć aukcji dla technologii wykorzystują-
cych paliwa z biomasy, co wynikało ze zbyt 
niskiej podaży takiej energii oferowanej 
przez producentów9, również ta forma 
wsparcia okazała się niedostateczna.

Istotną rolę w obydwu systemach wspie-
rających odgrywał Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki (URE), do którego kompetencji 
należało m.in. wydawanie i umarzanie ŚP, 
a także wydawanie zaświadczeń o dopusz-
czeniu oraz organizowaniu aukcji na sprze-
daż energii elektrycznej. Na podstawie 
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gromadzonych przez ten organ danych 
pochodzących od poszczególnych wy-
twórców energii, Prezes URE wydawał 
ŚP dla wyprodukowanej uprzednio energii 
elektrycznej. Dla wytworzonej w latach 
2019–2020 w instalacjach wykorzystu-
jących biomasę wydano 269 świadectw 
odpowiadających łącznemu wolumenowi 
4719,15 GWh (2403,20 GWh w 2019 r. 
i 2315,95 GWh w roku 2020), co stano-
wi 20,8% energii objętej świadectwami, 
wytworzonej we wszystkich rodzajach 
instalacji OZE10.

Cele, założenia 
i organizacja kontroli
Celem kontroli, podjętej z własnej inicja-
tywy przez Delegaturę NIK w Katowi-
cach w 2021 r., była weryfikacja zgodno-
ści danych o wielkości produkcji energii 
elektrycznej z biomasy i jej roli w procesie 
wypełniania wymaganego udziału energii 
z OZE. Oceniono również wpływ funk-
cjonującego systemu wsparcia na rynek 
energii elektrycznej z biomasy, zgodność 
danych o ilości energii elektrycznej z niej 
wytworzonej i objętej ŚP, prawidłowość 
pomiarów, rzetelność ewidencji i doku-
mentacji, a także wpływ organów państwa 
– w szczególności Prezesa URE oraz mini-
stra odpowiedzialnego za spawy związane 

10	 Najwięcej	energii	objętej	świadectwami	pochodzenia	wytworzono	w	przywołanym	okresie	w	instalacjach	
wykorzystujących	energię	wiatru	–	łącznie	15	478,30	GWh	(z	czego	4066,13	GWh	w	2019	r.	i	aż	11	412,18	
GWh	w	roku	2020).	Na	kolejnych	miejscach	uplasowały	się	instalacje	wytwarzające	energię	z	wykorzysta-
niem:	biomasy	–	4719,15	GWh,	technologii	współspalania	biomasy,	biopłynów,	biogazu	lub	biogazu	rolni-
czego	z	innymi	paliwami	–	1052,40	GWh,	biogazu	(w	tym	biogazu	rolniczego)	–	862,40	GWh,	hydroenergii	
–	445,62	GWh	oraz	promieniowania	słonecznego	–	92,42	GWh.	Opracowano	na	podstawie	Sprawozdania	
z	działalności	Prezesa	URE	w	2020	r.

11	 Ministrem	właściwym	 do	 spraw	 energii	 był	 od	 1.12.2015	 do	 14.11.2019	Minister	 Energii,	 a	 od	
15.11.2019	do	20.3.2020	Minister	Aktywów	Państwowych.	Od	21.3.	2020	działami	administracji	państwo-
wej	energia	i	klimat	kierował	Minister	Klimatu,	a	od	6.10.2020	Minister	Klimatu	i	Środowiska.

z rozwojem i wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii11 – na funkcjonowa-
nie rynku energii elektrycznej z bioma-
sy. Kontrolę przeprowadzono w sześciu 
podmiotach. W Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska (MKiŚ) oceniono monito-
rowanie instrumentów wspierających po-
zyskiwanie energii elektrycznej oraz dzia-
łań związanych z rozwojem produkcji 
energii elektrycznej z biomasy w sekto-
rze elektroenergetycznym, w Urzędzie 
Regulacji Energetyki (URE) sprawdzo-
no rzetelność postępowań w sprawach 
dotyczących wydawania ŚP dla energii 
elektrycznej z biomasy oraz monitorin-
gu procesów związanych ze wsparciem 
wytwarzania tego rodzaju energii. Skon-
trolowano też cztery przedsiębiorstwa 
energetyczne: Enea Elektrownia Poła-
niec SA, Tauron Wytwarzanie SA, PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonal-
na SA oraz Energa Elektrownie Ostrołę-
ka SA, w których sprawdzono efekty po-
zyskiwania wsparcia w produkcji energii 
elektrycznej z biomasy.

Wyniki badania
W ocenie NIK dostępne dla wytwórców 
systemy wsparcia nie zapewniały sta-
bilnego rozwoju produkcji energii elek-
trycznej z biomasy. Najpopularniejszym 



84 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Michał Kapek

z nich był ten polegający na pozyskiwa-
niu ŚP. Z pozostałych – w tym syste-
mu aukcyjnego – podmioty podda-
ne kontroli nie korzystały. Niezależ-
nie od tego, potwierdzono rzetelność 
przedstawianych przez producentów 
energii elektrycznej informacji dotyczą-
cych wykorzystania biomasy w procesie 
jej wytwarzania. Kolejne podejmowane 
przez nich czynności dotyczące pozy-
skiwaniem ŚP były zgodne z wymogami 
ustawy o OZE oraz wytycznymi Pre-
zesa URE. Zawarte w poszczególnych 
wnioskach o wydanie ŚP informacje 
o ilościach wytworzonej energii elek-
trycznej z biomasy odpowiadały ilo-
ściom energii wskazywanym w anali-
zowanych okresach na licznikach energii 
elektrycznej zamontowanych na zaci-
skach generatorów. Biomasa używana 
do produkcji energii objętej wnioskami 
spełniała wymogi wynikające z koncesji 
oraz obowiązujących przepisów prawa. 
NIK wskazała również, że Prezes URE, 
wykonując powierzone mu obowiązki 
związane z procesem wsparcia, sku-
tecznie ograniczał ryzyko przyznania 
pomocy publicznej nieuprawnionym 
do tego wytwórcom. Podejmowane 
czynności, polegające na opracowaniu, 
stosowaniu i egzekwowaniu przestrze-
gania procedur dotyczących uzyskania 
i umorzenia ŚP, wydawania gwarancji 
pochodzenia energii oraz zaświadczeń 
o dopuszczeniu do aukcji, były transpa-
rentne i jednakowe dla wszystkich pod-
miotów. Stwierdzono jednak, że Prezes 
URE wydawał gwarancję pochodzenia 
energii elektrycznej oraz zaświadczeń 
o dopuszczeniu do aukcji z naruszeniem 
obowiązujących terminów. 

Przeprowadzone w przedsiębiorstwach 
energetycznych kontrole wykazały m.in., 
że wytwórcy prawidłowo pozyskiwali 
świadectwa pochodzenia energii elek-
trycznej wytworzonej z biomasy. Skła-
dane przez nich wnioski zawierały kom-
pletne informacje wymagane przepisami 
ustawy o OZE, a zawarte w nich dane 
znajdowały potwierdzenie w zgromadzo-
nej przez poszczególnych wytwórców 
dokumentacji.

Minister odpowiedzialny za sprawy 
związane z zagadnieniami kontroli reali-
zował powierzone mu zadania. Zlecił opra-
cowanie dokumentacji dotyczącej funk-
cjonowania mechanizmów i instrumentów 
wspierających wytwarzanie energii elek-
trycznej oraz ewaluację funkcjonowania 
programu pomocowego w postaci aukcyj-
nego systemu wsparcia. Jako nierzetelne 
oceniono podjęcie przez Ministra zbyt 
późnych działań mających na celu im-
plementację dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2018/2001 w sprawie 
promocji stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych w terminie określonym 
w art. 36 dyrektywy, tj. do 30 czerwca 
2021 r., przez co nie została wdrożona. 
Krytycznie oceniono również niepodjęcie 
przez Ministra skutecznych działań zmie-
rzających do zwiększenia atrakcyjności 
systemu aukcyjnego dla wytwórców wy-
korzystujących technologie biomasowe, 
pomimo że w wyniku przeprowadzonych 
działań monitorujących MKiŚ dysponował 
danymi wskazującymi na nieskuteczność 
tego systemu.

Wybrane instrumenty wsparcia
W latach 2018–2020 wytwórcy ener-
gii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
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energii mieli możliwość korzystania z sys-
temów wsparcia określonych w art. 69a 
ustawy o OZE: świadectw pochodze-
nia; systemu wymienionego w art. 70a-
70f12; systemu aukcyjnego; rozliczeń, 
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy 
o OZE13 oraz rozliczenia, o którym mowa 
w art. 38c ust. 3 ustawy o OZE14. Spo-
śród tych form najpopularniejszą były ŚP. 
Mogli z niej skorzystać wytwórcy, którzy 
uzyskali energię elektryczną w instala-
cji OZE po raz pierwszy przed 1 lipca 
2016 r. Dla danej instalacji okres wsparcia 
świadectwami trwał od pierwszego dnia 
wytworzenia (potwierdzonego wydanym 
ŚP) przez kolejne 15 lat (jednak nie dłużej 
niż do 31 grudnia 2035 r.). Wytwórcy, któ-
rzy rozpoczęli produkcję 1 lipca 2016 r.15 
lub później mieli możliwość korzystania 
z aukcyjnego systemu wsparcia.

Świadectwa pochodzenia energii

Ich wprowadzenie miało na celu pro-
mowanie energii wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych (w tym z biomasy) oraz po-
dejmowanie przedsięwzięć poprawiają-
cych efektywność energetyczną. Wyda-
wane są przez Prezesa URE na wniosek 
wytwórcy energii elektrycznej, za po-
średnictwem lokalnego przedsiębior-
stwa dystrybucyjnego, na którego terenie 

12	 Sprzedaż	niewykorzystanej	energii	elektrycznej	wytworzonej	w	instalacji	odnawialnego	źródła	energii	o	mocy	
mniejszej	niż	500	kW,	w	tym	systemu	taryf	gwarantowanych	FIT	(ang.	feed-in-tariff)	oraz	dopłat	do	ceny	
rynkowej	FIP	(ang.	feed-in premium).

13	 System	prosumencki.
14	 System	rozliczania	ze	spółdzielniami	energetycznymi.
15	 Tj.	po	wejściu	w	życie	Rozdziału	4	ustawy	o	OZE.
16	 Dot.	pisma	Prezesa	URE	z	23.10.2009	oraz	Komunikatu	nr	43/2017	Prezesa	URE	z	4.7.2017	w	sprawie	wy-

tycznych	dla	wytwórców	składających	wnioski,	a	także	dwóch	informacji	Prezesa	URE	w	sprawie	realizacji	
obowiązku	zachowania	minimalnego	udziału	wagowego	biomasy	pochodzenia	rolniczego	w	łącznym	udziale	
wagowym	biomasy,	wykorzystanej	do	wytworzenia	energii	w	instalacjach	odnawialnego	źródła	energii.

znajduje się źródło energii. Ze świadectw 
pochodzenia wynikają prawa majątko-
we, które po wpisaniu do rejestru ŚP 
są przedmiotem obrotu na Towarowej 
Giełdzie Energii. Stanowią więc dodat-
kowy przychód dla podmiotów produ-
kujących energię przyjazną środowisku. 
Nabywcami praw majątkowych wynika-
jących z ŚP są przedsiębiorstwa sprze-
dające odbiorcom końcowym energię 
elektryczną, gaz i ciepło. Zgodnie z obo-
wiązującymi regulacjami wszyscy sprze-
dawcy muszą legitymować się odpowied-
nią liczbą certyfikatów albo muszą zapła-
cić tzw. opłatę zastępczą. Ten obowiązek 
ma w założeniu zagwarantować środki 
na wsparcie dla OZE.

W okresie objętym kontrolą procedu-
ra wydawania ŚP dla energii wytworzo-
nej z biomasy toczyła się na podstawie 
art. 45-46 ustawy o OZE, z wykorzysta-
niem zasad określonych przez Prezesa 
URE16. Do 13 sierpnia 2021 r. do URE 
wpłynęło łącznie 938 takich wniosków. 
W 937 sprawach zostały one wydane, 
tylko jedna zakończyła się odmową z po-
wodu złożenia wniosku po terminie. 
Szczegółowej analizie kontrolnej podda-
no dokumentację 67 wniosków. Ustalo-
no m.in., że w wypadku 62 postępowań 
(tj. 92,5% próby) ŚP wydano po upływie 
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od 46 do 309 dni od daty ich złożenia, 
a pozostałe rozpatrzono przed upływem 
45 dni. Ponadto w 38 sprawach (czyli 
56,7%) stwierdzono, że nie dokumento-
wano należycie przebiegu komunikacji 
z wytwórcami energii elektrycznej z bio-
masy w sprawach dotyczących składanych 
przez nich wniosków, w szczególności prze-
kazywania dokumentacji uzupełniającej.

Jako przyczyny wydłużonego – w sto-
sunku do terminu określonego w ustawie 
o OZE – procesu wydawania ŚP wskazano 
w szczególności: konieczność uzupełnie-
nia dokumentacji o dodatkowe dane nie-
zbędne Prezesowi URE do zapewnienia 
prawidłowego udzielania przedsiębiorcom 
pomocy publicznej; zmiany stanu prawnego 
(w tym dotyczące np. zobligowania jedno-
stek wytwórczych do zachowania odpo-
wiedniego minimalnego udziału wagowego 
biomasy pochodzenia rolniczego oraz usta-
lenia ilości stosowanych paliw i ich udziału 
w całości wytworzonej energii); uwarunko-
wania związane z wprowadzeniem stanu 
pandemii COVID-19; dużą liczbę wpły-
wających wniosków (te dotyczące ener-
gii elektrycznej z biomasy stanowiły tylko 
część spraw związanych z wydawaniem 
świadectw, każdego miesiąca rozpatrywano 
ok. 1300); ograniczenia kadrowe w URE.

Zgodność danych o ilości energii wy-
tworzonej ze stanem rzeczywistym we-
ryfikowano w URE głównie sprawdzając 
potwierdzenia dokonywane każdorazowo 

17	 Enea	Elektrownia	Połaniec	SA,	Tauron	Wytwarzanie	SA,	PGE	Górnictwo	i	Energetyka	Konwencjonalna	SA,	
Energa	Elektrownie	Ostrołęka	SA.

18	 Szczegółowej	kontroli	poddano	62	wnioski	o	wydanie	ŚP	(ze	132	złożonych	łącznie	przez	czterech	skontrolo-
wanych	wytwórców)	na	3896,58	GWh	energii	elektrycznej	(z	7026,07	GWh	objętych	wszystkimi	wnioskami	
złożonymi	przez	tych	przedsiębiorców).

przez operatorów sieci elektroenergetycz-
nej, za pośrednictwem których składano 
wnioski. Analiza pozostałych danych, 
istotnych z punktu widzenia ilości wy-
twarzanej energii, odbywała się zgodnie 
z procedurą określoną przez Prezesa URE, 
tj. przez sprawdzanie ich w dołączonej 
do wniosków dokumentacji uzupełnia-
jącej. Ponadto w ramach realizowanych 
czynności Prezes URE wymagał dołą-
czenia do wniosków oświadczeń, o któ-
rych mowa w art. 45 ust. 2 pkt 7 usta-
wy o OZE, jednak ich nie weryfikował. 
Jak wyjaśniono, zakres uprawnień kon-
trolnych Prezesa URE nie obejmował 
sprawdzania tych oświadczeń, a możli-
wość żądania dodatkowych wyjaśnień 
i informacji mogła nastąpić w wypadku 
powzięcia wątpliwości co do uzyskania 
świadectwa pochodzenia. Należy pod-
kreślić, że przywołane oświadczenia 
zastąpiły w 2015 r. obszerną procedurę 
każdorazowego przedstawiania Preze-
sowi URE całości dokumentacji z prze-
biegu pozyskania paliw i ich wykorzy-
stania, co miało na celu usprawnienie 
wydawania ŚP.

Przeprowadzone w wybranych przed-
siębiorstwach energetycznych17 czynności 
kontrolne18 wykazały, że wszystkie wnio-
ski wytwórcy złożyli w terminie, a wyka-
zywaną w nich ilość wytworzonej energii 
elektrycznej mierzono prawidłowo (od-
powiadała ilości wskazanej przez liczniki 
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zamontowane na zaciskach generatorów). 
Udział biomasy pochodzenia rolnego 
(tzw. biomasy agro) w całej jej zużytej 

ilości był zgodny z wymogiem określonym 
w art. 60a ust. 2 ustawy o OZE, a dane 
dotyczące wartości opałowych podawano 

Tabela 1. Energia elektryczna wytworzona w latach 2018–2020 przez kontrolowanych 
wytwórców (w GWh)

Wytwórca	
Ilość	energii	elektrycznej	

Ilość	energii	
elektrycznej	

objętej	
wsparciem	

(ŚP)2018 2019 2020 Łącznie

Enea Elektrownia 
Połaniec SA

Ogółem 11 012,85 9 376,54 6 882,20 27 271,60
5 020,46w tym 

z biomasy 1 680,57 1 879,93 1 933,75 5 494,25

Tauron 
Wytwarzanie SA

Ogółem 13 702,00 11 435,24 9 639,73 34 776,96
862,94w tym 

z biomasy 170,30 299,90 395,18 865,38

PGE GiEK SA
Ogółem 58,96 47 892,91 51 940,79 158 791,47

925,67w tym 
z biomasy 320,75 337,05 366,82 1 024,62

Energa 
Elektrownie 
Ostrołęka SA

Ogółem 2 545,79 2 110,98 1 767,83 6 424,60
217,00w tym 

z biomasy 0,00 55,78 161,52 217,30

Źródło:	Opracowano	na	podstawie	danych	zgromadzonych	przez	wytwórców	energii	elektrycznej.

Rysunek 1. Udział procentowy energii wytworzonej z biomasy w energii ogółem

Źródło:	Opracowano	na	podstawie	danych	zgromadzonych	przez	wytwórców	energii	elektrycznej.
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na podstawie wyników badań sporządza-
nych przez akredytowane i certyfikowane 
laboratoria badawcze.

Ilość energii elektrycznej wytworzonej 
w latach 2018–2020 przez poddanych kon-
troli czterech wytwórców (wraz z ilością 
energii wytworzonej z biomasy oraz objętej 
wsparciem przez pozyskane ŚP) przedsta-
wiono w tabeli 1, s. 87.

Jak wynika z przedstawionego wcześniej 
zestawienia, pomimo spadku ilości wypro-
dukowanej w latach 2018–2020 energii 
elektrycznej ogółem, ilość wytworzonej 
z biomasy systematycznie rosła, co ilustruje 
również rys. 1, s. 87.

System aukcyjny dla OZE

Przyjęta w 2015 r. ustawa o OZE otworzyła 
nowy rozdział wsparcia dla odnawialnych 
źródeł energii, m.in. przez wprowadzenie 
bardziej atrakcyjnego zdaniem ustawo-
dawcy systemu aukcyjnego. Co do zasady 
powinien on zapewniać konkurencyjność 
podmiotów, a to przekładałoby się na ko-
rzystniejsze ceny energii elektrycznej ofe-
rowanej odbiorcom końcowym. Prezes 
URE został wyposażony w kompetencje 
do ogłaszania, organizowania i przeprowa-
dzania aukcji na sprzedaż energii z OZE 
za pośrednictwem Internetowej Platfor-
my Aukcyjnej.

W aukcjach przeprowadzonych w latach 
2016–2019 udzielono wsparcia ponad 2000 
instalacjom. Łączna wartość energii obję-
tej tymi ofertami wyniosła ponad 38 mld 
zł za niemal 154 TWh. Istniejące instala-
cje (migrujące z kończącego się systemu 

19	 <https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8739,System-aukcyjny-dla-odnawialnych-
zrodel-energii-ma-5-lat.html>

świadectw pochodzenia) z przeznaczonej 
dla nich puli ponad 46 mld złotych zdołały 
zagospodarować nieco ponad 1 mld, tro-
chę więcej niż 2% łącznej wartości energii 
elektrycznej przeznaczonej na sprzedaż 
w drodze aukcji. Beneficjentami tego sys-
temu byli głównie producenci wykorzy-
stujący promieniowanie słoneczne i wiatr 
na lądzie. Pozostałe technologie stanowiły 
margines19. 

W latach 2018–2020 Prezes URE zor-
ganizował dziewięć aukcji na sprzedaż 
energii elektrycznej wytworzonej z bio-
masy, z których sześć pozostało nieroz-
strzygniętych z uwagi na złożenie mniej niż 
trzech ważnych ofert. Zaoferowana energia 
– w ilości kolejno 6905,36 GWh (2018 r.), 
3561,97 GWh (2019 r.) oraz 3231,61 GWh 
(2020 r.) – nie znalazła jednak nabywców. 
Należy podkreślić, że żaden ze skontro-
lowanych wytwórców nie przewidywał 
w ramach swojej działalności uczestnictwa 
w aukcjach, głównie z powodu nieprzewi-
dywalności rynku biomasy (duże wahania 
cenowe, brak jednolitej polityki dotyczącej 
paliw biomasowych) skutkującej niemoż-
liwością zabezpieczenia kontraktów z do-
stawcami na okres wytwarzania energii 
sprzedanej na aukcji.

Zwiększenie zainteresowania pozyska-
niem energii wytworzonej z biomasy wy-
maga określenia parametrów aukcyjnych 
do uzyskania jak największej liczby ofert, 
tj. większego uwzględnienia uwarunkowań 
rynkowych. W wypadku ograniczeń/barier 
rozwoju energetyki odnawialnej z bioma-
sy, istotne znaczenie mają takie czynniki 
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jak: brak stabilnych, precyzyjnych i przej-
rzystych przepisów definiujących drewno 
energetyczne i inne rodzaje biomasy, brak 
transparentności rynku biomasy w Polsce, 
wysoki poziom cen i ich niestabilność, nie-
wystarczająca podaż, brak ogólnodostęp-
nych i rzetelnych informacji o wielkości 
obrotu biomasą, obowiązek utrzymania 
min. 10% biomasy agro w strumieniu bio-
masy w odpowiednich instalacjach i min. 
85% biomasy agro w strumieniu biomasy 
współspalanej z węglem, brak możliwości 
zawierania kontraktów długoterminowych 
przez dostawców biomasy oraz plantatorów. 

Kontrola wykazała, że w badanym okre-
sie spośród 21 spraw zakończonych wy-
daniem zaświadczeń o dopuszczeniu do 
udziału w aukcji, w ośmiu przypadkach 
(38,1%) wskazany w ustawie o OZE ter-
min 30 dni został naruszony, a stwierdzo-
ne opóźnienia wyniosły od 14 do 48 dni. 
Wszystkie nieterminowo wydane zaświad-
czenia dotyczyły wytwórców energii elek-
trycznej z biomasy. Opóźnienia wynika-
ły w szczególności ze specyfiki procesu 
przygotowania inwestycji obejmujących 
instalacje, a także ze zmian legislacyjnych 
dotyczących ustawy o OZE (w tym m.in.: 
konieczności pozyskiwania dodatkowych 
informacji od wytwórców energii na temat 
parametrów instalacji OZE oraz rozsze-
rzenia listy niezbędnych dokumentów 
np. o prawomocną decyzję o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla projektowanej 
instalacji OZE).

Monitorowanie instrumentów 
wspierających 
Potwierdzono, że w okresie objętym 
kontrolą Minister monitorował funkcjo-
nowanie instrumentów wspierających 

pozyskiwanie i  wytwarzanie energii 
elektrycznej z biomasy. Jednak kontro-
lerzy wskazali na niedostateczny poziom 
wsparcia w ramach systemu aukcyjnego 
technologii opartych na wykorzystaniu 
biomasy oraz na preferowanie w tym sys-
temie technologii o stosunkowo krótkim, 
mało złożonym i uregulowanym procesie 
inwestycyjnym (np. energetyka wiatrowa 
i słoneczna). Sformułowane rekomenda-
cje dotyczyły konieczności wprowadzenia 
zmian w strukturze aukcji tak, aby zwięk-
szyć udział tych technologii w procedurze 
przetargowej oraz poszukiwać rozwiązań 
dla takich, które wykazują stabilność pro-
dukcji energii elektrycznej o wysokiej dys-
pozycyjności źródła.

Kontrola wykazała również dwie nie-
prawidłowości:

 • zbyt późne opracowanie projektu doku-
mentu pn. „Przegląd funkcjonowania me-
chanizmów i instrumentów wspierających 
wytwarzanie energii elektrycznej lub cie-
pła z OZE oraz wytwarzanie biogazu rol-
niczego w instalacjach OZE, a także ocena 
skutków obowiązywania ustawy o OZE”, 
uniemożliwiające przekazanie go Sejmowi 
RP w ustawowym terminie;

 • niepodjęcie w latach 2018–2020 sku-
tecznych działań zmierzających do zwięk-
szenia atrakcyjności systemu aukcyjnego 
dla instalacji OZE, charakteryzujących się 
stabilnością produkcji energii oraz dyspo-
zycyjnością źródła.

Wspomniany dokument opracowa-
no w Ministerstwie Klimatu i Środowi-
ska. Przekazano go do Sejmu RP dopiero 
4 marca 2021 r., z ponad trzyletnim opóź-
nieniem (termin był bowiem określony 
na 31 grudnia 2017 r.). Minister Klimatu 
i Środowiska wyjaśnił, że przyczyną zwłoki 
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było odroczenie czynności do czasu prze-
prowadzenia nowelizacji ustawy o OZE, 
która weszła w życie 29 sierpnia 2019 r., 
a także data publikacji wyników aukcji 
OZE za 2020 r., tj. 18 grudnia 2020 r. Zda-
niem NIK prowadzenie prac nad noweli-
zacją ustawy o OZE nie zwalniało z obo-
wiązku przygotowania dokumentu w ter-
minie umożliwiającym przedstawienie 
go Sejmowi RP. Zwrócono przy tym uwagę, 
że opracowanie i tak zostało przedłożone 
dopiero po 553 dniach od daty wejścia 
w życie nowelizacji ustawy.

Druga z nieprawidłowości dotyczyła 
tego, że pomimo monitoringu, w latach 
2018–2020 kolejni ministrowie właściwi 
ds. energii i klimatu20 nie podjęli skutecz-
nych działań zmierzających do zwiększe-
nia potencjału wsparcia pozyskiwanego 
w drodze aukcji przez wytwórców energii 
elektrycznej z biomasy. W konsekwencji 
w okresie funkcjonowania systemu au-
kcyjnego, zakontraktowano jedynie czte-
ry nowe instalacje na biomasę o łącznej 
mocy 24,6 MW. Tymczasem, jak wynika 
z obowiązujących w latach 2018–2020 
dokumentów strategicznych, przyję-
te założenia przewidywały zwiększenie 
mocy dla elektrowni wykorzystujących 
biomasę (dot. sektora elektroenergetycz-
nego) co najmniej do poziomu 1143 MW 
do 2025 r. (KPEiK), czyli o minimum 
50 MW rocznie. Podjęte przez MKiŚ dzia-
łania na rzecz aukcyjnego systemu wsparcia 

20	 W	latach	2018–2020	to:	Minister	Energii,	Ministerstwo	Aktywów	Państwowych	i	Minister	Klimatu	i	Środo-
wiska.

21	 Zgodnie	z	regułą	wymuszania	konkurencji,	aukcję	wygrywają	uczestnicy,	którzy	zaoferowali	najniższą	cenę	
sprzedaży	energii	i	których	oferty	łącznie	nie	przekroczyły	100%	wartości	lub	ilości	energii	określonej	w	ogło-
szeniu	o	aukcji	i	80%	ilości	energii	elektrycznej	objętej	wszystkimi	złożonymi	ofertami.	Powyższy	mechanizm	
powoduje,	że	nie	wszystkie	złożone	oferty	wygrają	aukcję.

były niewystarczające również w kontek-
ście zniwelowania ograniczeń rozwoju 
instalacji biomasowych, jako stabilnych 
i dyspozycyjnych źródeł OZE. Jak wyni-
ka z ustaleń kontroli, jednym z narzędzi 
służących uatrakcyjnieniu systemu aukcyj-
nego mogło być ograniczenie stosowania 
mechanizmu wymuszania konkurencji21 

dla koszyka technologicznego producen-
tów biomasy oraz rozszerzenie udzielanego 
wsparcia dla całego wolumenu wyprodu-
kowanej energii, ze względu na wysokie 
potrzeby własne takich instalacji.

Przyczyn stwierdzonego stanu nie poda-
no, informując jedynie, że w ramach podję-
tych działań mających na celu zwiększenie 
skuteczności mechanizmów i instrumen-
tów wsparcia dla instalacji charakteryzu-
jących się stabilnością produkcji, zaplano-
wano: powołanie zespołu ds. zwiększenia 
wykorzystania zrównoważonej biomasy 
w krajowym systemie elektroenergetycz-
nym i ciepłowniczym; wdrożenie uprosz-
czeń administracyjnych dla instalacji prze-
twarzania biomasy na biogaz (w szczegól-
ności z odpadów i osadów ściekowych), 
a także wyznaczenie aktualnych poziomów 
cen referencyjnych dla instalacji OZE.

Podsumowanie
Udział energii ze źródeł odnawialnych 
w  końcowym zużyciu energii brutto 
wzrósł w  latach 2018–2020 z 14,94% 
do 16,10%, tj. o 1,16 punktu procentowego, 
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a w wypadku udziału OZE w elektroenerge-
tyce – z 13,03% do 16,24%, tj. o 3,21 punk-
tu procentowego. Powyższy wskaźnik był 
jednak niższy niż prognozowany w KPD, 
w którym założono udział OZE w sekto-
rze elektroenergetycznym na poziomie 
19,13%. Według danych opublikowanych 
przez GUS, udział energii ze źródeł od-
nawialnych w końcowym zużyciu energii 
brutto w 2020 r. wyniósł 16,10%, w związ-
ku z czym osiągnięto wyznaczony w dy-
rektywie RED I cel krajowy. Przyczyniły 
się do tego głównie dwa zjawiska: spadek 
w 2020 r. zużycia energii w Polsce o 3,52% 
(w porównaniu z 2019 r.) przy jednoczesnym 
wzroście wykorzystania energii z OZE, 
a także zmiana metodologii obliczania 
przez GUS udziału biomasy (w tym drew-
na opałowego), wykorzystywanej na cele 
grzewcze w gospodarstwach domowych22.

Wyniki przeprowadzonych czynności 
kontrolnych potwierdziły konieczność 
zwiększenia skuteczności dostępnych 
mechanizmów i instrumentów wsparcia 
dla instalacji OZE, charakteryzujących się 
stabilnością produkcji energii oraz dyspo-
zycyjnością źródła. Niezbędne pozostają 

22	 <https://wysokienapiecie.pl/43415-polska-osiagnela-cel-oze-na-2020-dzieki-poprawie-statystyki/>

również działania Ministra mające na celu 
ograniczenie opóźnień w procesie imple-
mentacji przepisów dyrektywy RED II do 
krajowego porządku prawnego. W wypad-
ku Prezesa URE Izba wnioskowała o bar-
dziej adekwatną kontrolę zarządczą do-
tyczącą dokumentowania koresponden-
cji w ramach prowadzonych postępowań 
oraz przestrzeganie obowiązujących ter-
minów wydawania dokumentów zwią-
zanych ze wsparciem produkcji energii 
elektrycznej z OZE.

Oceniając stosowane w przedsiębior-
stwach procedury dotyczące kontroli jako-
ści biomasy, NIK zwróciła uwagę na ryzyko 
polegające na możliwości wykorzystania 
w procesie produkcji energii elektrycznej 
takiej, która nie spełniała określonych wy-
magań jakościowych (możliwość spalenia 
biomasy przed otrzymaniem wyników ana-
lizy próbek pobranych w dniu dostawy).

MICHAŁ KAPEK
główny	specjalista	kontroli	państwowej,
Delegatura	NIK	w	Katowicach

Słowa kluczowe: biomasa, OZE, elektroenergetyka, wsparcie w elektroenergetyce, bezpieczeństwo 
energetyczne
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ABSTRACT
Using Biomass in Electric Energy Production – Renewable Energy Sources
Using biomass for electric energy production can be one of realistic alternatives – as 
a renewable source of energy – in the current energy transformation process taking 
place in Poland. The objective of NIK’s audit was to verify the compliance of the data 
on the volume of electric energy produced from biomass and its role in achieving the 
desired share of renewable energy sources, and to compare it with the reality. The 
audit also examined the impact of the Polish system for supporting biomass energy 
producers, the reliability of data on the energy produced in this manner, the reliability 
of measurements, recording and documentation, as well as the impact of state bodies 
– especially of the President of the Energy Regulatory Office (Polish: Urząd Regulacji 
Energetyki, URE) and the minister responsible for the matters related to the devel-
opment and use of renewable sources of energy – on the functioning of the market of 
the biomass electric energy. The audit was conducted at six entities: the Ministry of 
Climate and Environment, the Energy Regulatory Office, and four energy companies. 
The article describes the results of NIK’s audit.

Michał Kapek, Senior Public Audit Expert, Regional Branch of NIK in Katowice

Key words: biomass, renewable sources of energy, electrical power, support in the electrical 
power sector, energy security
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Usuwanie azbestu

Azbest jest zaliczany do sub-
stancji o udowodnionym dzia-
łaniu chorobotwórczym. Wska-
zuje się, że powoduje m.in. py-
licę azbestową oraz schorzenia 
opłucnej. Najwyższa Izba Kon-
troli sprawdziła, czy usuwanie 
wyrobów zawierających azbest 
odbywało się zgodnie z przy-
jętymi założeniami. Badanie, 
które dotyczyło okresu od 
1 stycznia 2016 r. do 31 grud-
nia 2021 r., z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych 
przed lub po tym okresie, ob-
jęło 5 urzędów marszałkow-
skich, 3 starostwa powiatowe, 
23 urzędy gmin i 1 związek mię-
dzygminny. 

Szpitale w czasie 
pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 wymusi-
ła opracowanie nowych proce-
dur postępowania we wszyst-
kich obszarach życia społecz-
nego, zwłaszcza w sektorze 
ochrony zdrowia. Celem ba-
dania NIK było sprawdzenie, 
czy zmiany w organizacji i fi-
nansowaniu szpitali w okre-
sie pandemii zapewniły ich 
prawidłowe funkcjonowanie. 
Kontrolą objęto 23 podmioty 

lecznicze. Badanie dotyczyło 
lat 2020–2021 (I półrocze) oraz 
2019 r. w celach porównaw-
czych. 

Czyste powietrze

Izba zbadała, czy warunki 
udzielania dofinansowania 
w ramach programu prioryte-
towego Czyste powietrze oraz 
sposób jego obsługi i realizacji 
umożliwiają osiągnięcie zakła-
danych rezultatów. Kontrolą 
objęto Kancelarię Prezesa Ra-
dy Ministrów, Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska, Naro-
dowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej, 8  wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej, 24 urzędy gmin. 
Badanie dotyczyło okresu 
od 16 marca 2018 r. do 10 li-
stopada 2021 r.

Afrykański 
pomór świń

Afrykański pomór świń to szyb-
ko szerząca się zakaźna choro-
ba wirusowa, na którą podatne 
są świnie domowe oraz dziki. 
NIK sprawdziła, czy zwalcza-
no ją zgodnie z przepisami pra-
wa i przyjętymi procedura-
mi. Badaniem objęto urzędy 

wojewódzkie i wojewódzkie in-
spektoraty weterynarii w wo-
jewództwie dolnośląskim, lu-
buskim, wielkopolskim i za-
chodniopomorskim, a także 
wybrane powiatowe inspek-
toraty weterynarii działające 
w tych regionach. Sprawdzono 
lata 2019–2021, z wykorzysta-
niem dowodów sporządzonych 
przed i po tym okresie.

Rozwój sportu 
w województwie śląskim

Zarząd Województwa Ślą-
skiego opracował dokument, 
który miał pomóc w rozwoju 
sportu w regionie. Izba zbada-
ła, czy osiągnięto założone ce-
le. Kontrolą objęto Urząd Mar-
szałkowski Województwa Ślą-
skiego, Stadion Śląski Sp. z o.o., 
Śląską Federację Sportu, Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy dla Niesłyszących 
i Słabosłyszących w Raciborzu, 
Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy w Radzionkowie, 
Grupę Regionalną Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego – Grupa Beskidz-
ka, Śląski Związek Judo, Au-
tomobilklub Ziemi Tyskiej 
– Tychy. Badanie dotyczyło lat 
2016–2021.
 (red.)

„Informacje o wynikach kontroli” przekazane do publikacji w październiku i listopadzie 2022 r., <www.nik.gov.pl>.



94 KONTROLA PAŃSTWOWA

Ochrona narodowego zasobu archiwalnego jest zadaniem władzy publicz-
nej. Wiążą się z nią konkretne obowiązki, polegające na zabezpieczeniu 
tych zbiorów przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a w konse-
kwencji zachowaniu dla przyszłych pokoleń. Ich wypełnienie jest moż-
liwe, o ile zostały określone i są przestrzegane konkretne warunki prze-
chowywania zasobu. Nie istnieje jednak akt normatywny powszechnie 
obowiązujący, który określałby organizację, zadania i  zakres działania 
archiwum zakładowego w  państwowych jednostkach organizacyjnych. 
Mogą one przyjąć wypracowane i  międzynarodowo uznane standardy 
dotyczące warunków długotrwałego przechowania materiałów archi-
walnych ujęte w  Polskiej Normie, jednakże odbywa się to na zasadzie 
dobrowolności. Sformułowanie prawnie wiążących wymogów jest szcze-
gólnie istotne m.in. w wypadku spółek publicznej radiofonii i telewizji, 
które są w posiadaniu unikalnych materiałów archiwalnych, należących 
do narodowego zasobu archiwalnego. Autor postuluje wypełnienie luki 
prawnej instrukcją archiwalną, której przygotowanie mógłby zainicjować 
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Przechowywanie 
materiałów archiwalnych

Obowiązki	państwowych	jednostek	organizacyjnych

Państwo 
i społeczeństwo
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ŁUKASZ RÓG

Wstęp
Narodowy zasób archiwalny, który ma słu-
żyć nauce, kulturze, gospodarce narodowej 
oraz potrzebom obywateli, w zależności 
od stosunku własności materiałów, dzieli 
się na państwowy i niepaństwowy1. Ochro-
na ma szczególnie znaczenie w wypadku 
państwowego, stanowiącego większość 
zasobu narodowego2.

W związku z koniecznością ochrony na-
rodowego zasobu archiwalnego na pań-
stwowych jednostkach organizacyjnych 
ciążą określone obowiązki, związane 
m.in. z utworzeniem archiwum zakłado-
wego oraz przechowaniem w nim mate-
riałów. Ich realizacja podlega kontroli za-
równo podmiotów właściwych w sprawach 
państwowego zasobu archiwalnego, tj. Ar-
chiwów Państwowych, jak i Najwyższej 
Izby Kontroli3. Warunki przechowywania 
materiałów archiwalnych wchodzących 
do zasobu narodowego powinny gwaran-
tować należytą ochronę przed uszkodze-
niem, zniszczeniem bądź utratą. W razie 

1	 Art.	2	ust.	1	i	2	ustawy	z	14.7.1983	o	narodowym	zasobie	archiwalnym	i	archiwach	(Dz.U.	z	2020	r. 
poz.	164,	ze	zm.).

2	 Do	państwowego	zasobu	archiwalnego	zalicza	się	również	materiały	archiwalne	powstające	w	samorządo-
wych	jednostkach	organizacyjnych.	Ze	Sprawozdania z działalności Archiwów Państwowych w 2021 r. wynika,	
że	z	ogólnej	liczby	około	111	000	podmiotów	gospodarki	narodowej	działających	w	całym	kraju	w	sektorze	
publicznym,	Archiwa	Państwowe	w	roku	sprawozdawczym	sprawowały	nadzór	nad	10	272	jednostkami	or-
ganizacyjnymi,	zarówno	państwowymi,	jak	i	samorządowymi	(s.	24)		  
<https://www.gov.pl/web/archiwa/rok-20223>.

3	 W	2019	r.	NIK	przeprowadziła	kontrolę	planową	Ochrona narodowego zasobu archiwalnego	(nr	ewid.	
184/2019/P/19/024/KNO),	która	dotyczyła	lat	2016–2019	(do	czasu	zakończenia	czynności	kontrolnych).	
Badaniem	objęto:	Kancelarię	Prezesa	Rady	Ministrów,	Ministerstwo	Obrony	Narodowej,	Ministerstwo	
Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji,	Ministerstwo	Spraw	Zagranicznych,	Naczelną	Dyrekcję	Archiwów	
Państwowych,	Wojskowe	Biuro	Historyczne,	Narodowe	Archiwum	Cyfrowe,	Archiwum	Akt	Nowych	oraz	
11	archiwów	państwowych	o	zasięgu	regionalnym.	Zakres	podmiotowy	kontroli	nie	obejmował	archiwów	
zakładowych	prowadzonych	przez	spółki	Skarbu	Państwa.	Wyniki	kontroli	zostały	opublikowane	w	2020	r.	 
<https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/024/>.

długotrwałego gromadzenia tych zbiorów 
istotne znaczenie ma zapewnienie odpo-
wiedniej wilgotności i temperatury w po-
mieszczeniach magazynowych, z uwzględ-
nieniem dopuszczalnego poziomu wahań 
tych parametrów. 

Tymczasem analiza stanu prawnego pro-
wadzi do wniosku, że nie ma aktu norma-
tywnego powszechnie obowiązującego, 
określającego organizację, zadania i zakres 
działania archiwum zakładowego, który 
obejmowałby państwowe jednostki organi-
zacyjne. Mogą one co prawda przyjąć wy-
pracowane i uznane na świecie standardy 
dotyczące warunków długotrwałego prze-
chowania materiałów archiwalnych ujęte 
w Polskiej Normie, jednakże odbywa się 
to na zasadzie dobrowolności. W sytuacji 
niestosowania jej przez państwową jed-
nostkę organizacyjną jedynym normaty-
wem pozostaje instrukcja w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania archiwum 
zakładowego, określona przez nią samą 
w porozumieniu z organem administracji 
rządowej w sprawach państwowego zaso-
bu archiwalnego.
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Wydaje się, że brak rygoryzmu w sprawie 
warunków przechowywania materiałów 
archiwalnych przez państwowe jednostki 
organizacyjne4 jest niekorzystny z punk-
tu widzenia interesu publicznego. Może 
zwiększyć ryzyko ich uszkodzenia, utraty 
bądź zniszczenia. Zasadne wydaje się więc 
podniesienie standardów ochrony narodo-
wego zasobu archiwalnego przez uregulo-
wanie tej kwestii w akcie normatywnym 
powszechnie obowiązującym.

Ustawa o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach
Podstawowym aktem normatywnym re-
gulującym m.in. kwestię przechowywa-
nia materiałów archiwalnych wchodzą-
cych do zasobu narodowego jest ustawa 
z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i  archiwach, która we-
szła w życie 1 stycznia 1984 r.5 Zgodnie 
z jej art. 1 materiałami archiwalnymi 
wchodzącymi do tego zasobu są wszel-
kiego rodzaju akta i dokumenty, kore-
spondencja, dokumentacja finansowa, 
techniczna i statystyczna, mapy i plany, 
fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania 
dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty 
elektroniczne w rozumieniu przepisów 
ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących za-
dania publiczne6 oraz inna dokumentacja, 
bez względu na sposób jej wytworzenia, 
mająca znaczenie jako źródło informacji 

4	 To	samo	dotyczy	samorządowych	jednostek	organizacyjnych;	rozważania	dotyczące	państwowych	jedno-
stek	organizacyjnych	są	aktualne	również	w	wypadku	jednostek	samorządowych.

5	 Obwiązujący	od	10.4.1951	dekret	zastąpiono	ustawą	z	29.3.1951	o	archiwach	państwowych	(Dz.U.	nr	19	
poz.	149,	ze	zm.).

6	 Dz.U.	z	2021	r.	poz.	2070,	ze	zm.
7	 M.	Konstankiewicz:	Komentarz do art. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,	LEX.

o wartości historycznej o działalności pań-
stwa polskiego, jego poszczególnych orga-
nów i innych państwowych jednostek or-
ganizacyjnych oraz o stosunkach z innymi 
państwami, o rozwoju życia społecznego 
i gospodarczego, o działalności organizacji 
o charakterze politycznym, społecznym 
i gospodarczym, zawodowym i wyznanio-
wym, o organizacji i rozwoju nauki, kul-
tury i sztuki, a także o działalności jed-
nostek samorządu terytorialnego i innych 
samorządowych jednostek organizacyj-
nych – powstała w przeszłości i powstająca 
współcześnie.

Stosownie do art. 3 ustawy o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach 
takie materiały przechowuje się wieczy-
ście. W literaturze wskazuje się, że ten 
nakaz ma doniosłe konsekwencje i w isto-
cie wszystkie dalsze artykuły ustawy 
przynajmniej pośrednio służą realizacji 
tego wymogu. Ponadto przechowywanie 
w rozumieniu tego przepisu należy wią-
zać z zapewnieniem odpowiednich wa-
runków gwarantujących ochronę archi-
waliów przed utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem7.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach or-
gany państwowe oraz państwowe jednostki 
organizacyjne, organy jednostek samorządu 
terytorialnego oraz samorządowe jednost-
ki organizacyjne są obowiązane zapewnić 
odpowiednią ewidencję, przechowywanie 
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oraz ochronę przed uszkodzeniem, znisz-
czeniem bądź utratą zarówno powstają-
cej w nich dokumentacji, w sposób od-
zwierciedlający przebieg załatwiania i roz-
strzygania spraw, jak również nadsyłanej 
i składanej do nich dokumentacji. W art. 6 
ust. 2b ustawy zawarto upoważnienia 
dla Prezesa Rady Ministrów do określe-
nia, w drodze rozporządzenia, na wniosek 
ministra właściwego do spraw administra-
cji publicznej oraz ministra właściwego 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego: instrukcji kancelaryjnej, okre-
ślającej szczegółowe zasady i tryb wykony-
wania czynności kancelaryjnych w urzę-
dach obsługujących te organy i związki, 
sposób klasyfikowania i kwalifikowania 
dokumentacji w formie jednolitych rze-
czowych wykazów akt oraz instrukcję, 
w sprawie organizacji i zakresu działa-
nia archiwów zakładowych określającej 
w szczególności zasady i tryb postępowania 
z dokumentacją. Jednocześnie, stosownie 
do art. 6 ust. 2c ustawy, w rozporządze-
niu wydanym na podstawie art. 6 ust. 2b 
należy uwzględnić potrzebę zapewnienia 
jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjo-
nowania i przechowywania dokumentacji 
w różnej postaci, w tym elektronicznej, 
oraz jej ochrony przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem lub utratą.

Rozporządzenie w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej
Na  podstawie delegacji ustawowej 
z art. 6 ust. 2b ustawy o narodowym za-
sobie archiwalnym i archiwach wydano 

8	 Dz.U.	nr	14	poz.	67,	ze	zm.
9	 Wilgotność	względna,	ang.	Relative Humidity.

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wy-
kazów akt oraz instrukcji w sprawie orga-
nizacji i zakresu działania archiwów zakła-
dowych8. Załącznik nr 6 do rozporządzenia 
stanowi Instrukcja archiwalna, w której 
sformułowano szczegółowe wymogi do-
tyczące m.in. lokalu archiwum (§ 6 i 7) 
oraz wyposażenia pomieszczeń maga-
zynowych (§ 8). Zgodnie z jej § 8 ust. 3 
pkt 5 w pomieszczeniach magazynowych 
należy utrzymywać warunki wilgotności 
i temperatury określone w załączniku 
do Instrukcji. Wskazano je w odniesieniu 
do następujących rodzajów dokumentacji: 
papier, dokumentacja audiowizualna, in-
formatyczne nośniki danych. Jeśli chodzi 
o dokumentację audiowizualną wyodręb-
niono dodatkowo: fotografię czarno-białą 
(negatywy i pozytywy), fotografię kolorową 
(negatywy i pozytywy), taśmę filmową, 
taśmy magnetyczne do analogowego zapisu 
obrazu lub dźwięku. W zależności od ro-
dzaju dokumentacji właściwa temperatura 
powietrza została określona w przedziale 
od 3°C do 18°C, a maksymalna właściwa 
wilgotność względna od 20 do 50% RH9. 
W wypadku temperatury, w zależności 
od rodzaju materiałów archiwalnych, do-
puszczalny dobowy poziom jej wahań wy-
nosi od 1°C do 2°C, a wilgotności względnej 
od 3 do 5% RH.

Polska Norma PN-ISO 11799
Cała Instrukcja kancelaryjna, w tym za-
lecane warunki klimatyczne w zakresie 
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temperatury i wilgotności powietrza 
oraz dopuszczalnego poziomu wahań 
tych parametrów w pomieszczeniach 
magazynowych, zostały określone 
z wykorzystaniem Polskiej Normy 
PN-ISO 11799 (dalej: PN-ISO 11799), 
która stanowi krajową wersję Normy 
Międzynarodowej ISO 11799 (opraco-
wanej przez Międzynarodową Organiza-
cję Normalizacyjną10).Określa ona wy-
magania dotyczące długoterminowego 
przechowywania materiałów archiwal-
nych i bibliotecznych. Rekomendowane 
warunki klimatyczne wskazano w Ta-
blicy B.1 znajdującej się w Załączniku B 
do PN-ISO 11799. W jego części opiso-
wej podano m.in., że dane w Tablicy B.1 
zostały zebrane z różnych źródeł, głów-
nie pochodzą z innych norm11. Zgodnie 
z PN-ISO 11799, jeśli chodzi o klimat 
w pomieszczeniach magazynowych, wil-
gotność względna powinna być utrzy-
mywana poniżej poziomu, przy którym 
uaktywniają się mikroorganizmy. Wska-
zuje się również, że zgodnie z aktualnym 
stanem wiedzy powyżej 60% wilgot-
ności względnej rośnie ryzyko wzrostu 
mikroorganizmów, a w warunkach bar-
dzo niskiej wilgotności względnej kru-
chość materiałów. Jednocześnie pod-
kreśla się, że dla różnego rodzaju mate-
riałów zalecane są różne limity, jednak 
ani co do temperatury, ani wilgotności 
nie ma powszechnej zgody. Wiadomo 

10	 Ang.	International	Organization	for	Standarization.
11	 PN-ISO	11799,	Załącznik	B,	s.	17-19.
12	 PN-ISO	11799,	rozdział	6.7	Klimat	w	pomieszczeniach,	s.	12.
13	 Dz.U.	z	2015	r.	poz.	1483.
14	 Sygn.	akt	II	OSK	538/13,	<https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B8DE4B3A13>.
15	 Dz.U.	z	2012	r.	poz.	462,	ze	zm.

jednocześnie, że trwałość materiałów 
wzrasta w niższych temperaturach i wil-
gotności względnej12.

Charakter prawny Polskich Norm
Stosownie do  art.  5 ust.  3 ustawy 
z 12 września 2002 r. o normalizacji13, 
stosowanie Polskich Norm jest dobro-
wolne. Omawiając charakter prawny 
tych zasad należy wskazać na orzecznic-
two sądów administracyjnych. W wyroku 
z 4 września 2014 r.14 Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny (NSA) stwierdził, że jeżeli 
co do zasady stosowanie Polskich Norm 
jest dobrowolne, to nie można skutecznie 
postawić zarzutu, iż organy administracji 
z nich nie skorzystały przy wyliczaniu po-
wierzchni obiektu do ustalenia wysokości 
grzywny w celu przymuszenia. NSA jed-
noznacznie uznał, że Polskie Normy, opra-
cowywane przez Komitety Techniczne, nie 
są przepisami prawa, a nadanie im takiego 
waloru wymaga regulacji szczególnej. Jako 
przykład przepisów nakładających obo-
wiązek stosowania Polskich Norm NSA 
wskazał § 6 ust. 4 i § 8 ust. 2 pkt 9 rozpo-
rządzenia Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego15. 
Uchylono je 19 września 2020 r., jednak 
zastępujące je rozporządzenie Ministra 
Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu 
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budowlanego16 także powołuje Polskie 
Normy, których wykaz stanowi załącz-
nik nr 2 do rozporządzenia. Z kolei w wy-
roku z 10 kwietnia 2019 r.17 NSA wskazał, 
że Polska Norma ma charakter krajowy, 
przyjęto ją w drodze konsensu, a na pod-
stawie art. 5 ust. 3 ustawy o normalizacji jej 
stosowanie jest dobrowolne. Jak zauważył 
Sąd, Polskie Normy same nie są źródłami 
prawa powszechnie obowiązującego, a po-
woływanie się na nie jest zasadne tylko 
wówczas, gdy przepis ustawy bądź roz-
porządzenia bezpośrednio odwołuje się 
do wymogu ich stosowania.

Także w prawie europejskim zasadą 
jest dobrowolność w stosowaniu norm. 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 
z 25 października 2012 r. w sprawie nor-
malizacji europejskiej, zmieniające dyrek-
tywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/
WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/
EWG i decyzję Parlamentu Europejskie-
go i Rady nr 1673/2006/WE18, głównym 
celem normalizacji jest określenie dobro-
wolnych specyfikacji technicznych lub ja-
kościowych, którym mogą odpowiadać 
obecne lub przyszłe produkty, procesy 
produkcji lub usługi. W rozporządzeniu 
wskazano także, że normalizacja europej-
ska jest organizowana przez zaintereso-
wane strony i na ich rzecz na podstawie 

16	 Dz.U.	z	2022	r.	poz.	1679.
17	 Sygn.	akt	II	OSK	1486/17,	<https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/72AA29E617>.
18	 Dz.U.	UE	L	316	z	14.11.2012,	s.12.

reprezentacji krajowej, a bezpośrednie 
uczestnictwo z uwzględnieniem kon-
kretnych zasad, uznane przez Światową 
Organizację Handlu (WTO) w dziedzinie 
normalizacji. Chodzi o: spójność, przejrzy-
stość, otwartość, konsensus, dobrowolność 
stosowania, niezależność od szczególnych 
interesów i skuteczność („podstawowe za-
sady”). Podkreślenia wymaga, że dobro-
wolność stosowania jest jedną z podsta-
wowych zasad w dziedzinie normalizacji 
uznanych przez WTO.

Warunki przechowywania 
archiwaliów
Zgodnie z § 1 ust. 1 przywołanego wyższej 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jedno-
litych rzeczowych wykazów akt oraz in-
strukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych jego 
zakres podmiotowy został ograniczony 
do organów gminy i związków międzyg-
minnych, organów powiatu, organów samo-
rządu województwa i organów zespolonej 
administracji rządowej w województwie, 
a także urzędów obsługujących te organy. 
Oznacza to, że w wypadku innych podmio-
tów, np. państwowych jednostek organi-
zacyjnych, w tym spółek Skarbu Państwa, 
nie ma aktu normatywnego powszech-
nie obowiązującego, który określałby 
wymogi dotyczące warunków wilgot-
ności i temperatury w pomieszczeniach 
magazynowych archiwum zakładowe-
go. Ma to istotne znaczenie w kontekście 
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art. 12 ustawy o narodowym zasobie ar-
chiwalnym i archiwach, który stanowi, 
że organy państwowe i państwowe jed-
nostki organizacyjne, organy jednostek 
samorządu terytorialnego oraz samorzą-
dowe jednostki organizacyjne, partie poli-
tyczne, organizacje polityczne, spółdziel-
cze i inne organizacje społeczne oraz inne 
niepaństwowe jednostki organizacyjne, 
a także kościoły i związki wyznaniowe, 
u których powstają bądź które posiada-
ją materiały archiwalne, są obowiązane 
zapewnić należyte warunki ich przecho-
wywania, chronić je przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem bądź utratą oraz zapewnić 
konieczną konserwację tych materiałów. 
Wskazać przy tym należy, że art. 13 usta-
wy przewiduje, iż sprawy, o których mowa 
m.in. w art. 12 w odniesieniu do partii po-
litycznych, organizacji politycznych, spół-
dzielczych i innych organizacji społecznych 
oraz niepaństwowych jednostek organi-
zacyjnych, a także kościołów i związków 
wyznaniowych regulują we własnym za-
kresie te podmioty. Z powyższego wynika, 
że wolą ustawodawcy było, jak się wyda-
je, aby swoboda w kształtowaniu kwestii 
przechowywania materiałów archiwal-
nych była ograniczona do niepaństwowych 
jednostek organizacyjnych, a tym samym 
nie powinny jej mieć państwowe jednostki 
organizacyjne.

Jeśli chodzi o pojęcie „państwowe 
jednostki organizacyjne” w  wyroku 
z 25 kwietnia 2014 r.19 Wojewódzki Sąd 
Administracyjny (WSA) w Warszawie 

19	 Sygn.	akt	II	SA/Wa	1488/13,	<https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4D57C2400D>.
20	 Dz.U.	z	2022	r.	poz.	1360,	ze	zm.
21	 Dz.U.	z	2022	r.	poz.	1722.

wskazał, iż pojęcie „państwowe jednost-
ki organizacyjne” czy też „samorządowe 
jednostki organizacyjne”, którymi posłużył 
się ustawodawca, nie zostało zdefiniowane 
w ustawie o narodowym zasobie archiwal-
nym i archiwach. Jednak pojęcie „jednost-
ki organizacyjnej” funkcjonuje w obrocie 
prawnym, przede wszystkim z racji jego 
ustawowego określenia w art. 33 ustawy 
z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny20. 
Jak stwierdził WSA, w myśl tego przepi-
su osobami prawnymi są Skarb Państwa 
i jednostki organizacyjne, którym przepisy 
szczególne przyznają osobowość prawną. 
Znajduje on odzwierciedlenie w powszech-
nie panującym w doktrynie prawnej po-
glądzie, że pojęcie „jednostka organizacyj-
na” jest nadrzędne w stosunku do poję-
cia „osoba prawna” i każda osoba prawna 
jest jednostką organizacyjną. Do kategorii 
państwowych jednostek organizacyjnych 
niewątpliwie zaliczają się państwowe osoby 
prawne, w tym spółki publicznej radiofo-
nii i telewizji, o których mowa w ustawie 
z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewi-
zji21. Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy 
jednostki publicznej radiofonii i telewizji 
działają wyłącznie w formie jednoosobowej 
spółki akcyjnej Skarbu Państwa.

Obowiązek tworzenia 
archiwów zakładowych
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach, 
archiwa zakładowe tworzy się w pań-
stwowych jednostkach organizacyjnych 
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oraz w jednostkach samorządu terytorial-
nego i innych samorządowych jednost-
kach organizacyjnych, w których powstają 
takie materiały. W razie potrzeby można 
tam utworzyć więcej niż jedno archiwum 
zakładowe. W wyroku z 26 października 
2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
we Wrocławiu wskazał, że ustawa o naro-
dowym zasobie archiwalnym i archiwach 
posługując się pojęciem państwowej jed-
nostki organizacyjnej, rozciąga je na spółki 
prawa handlowego tworzone przez Skarb 
Państwa i w wypadku powstawania mate-
riałów archiwalnych wchodzących do pań-
stwowego zasobu archiwalnego także 
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa 
mają obowiązek tworzenia i prowadze-
nia archiwum zakładowego22. To stano-
wisko zostało powtórzone oraz utrwalo-
ne w późniejszych orzeczeniach sądów 
administracyjnych23.

Wynika z tego, że na wszystkie państwo-
we jednostki organizacyjne, w tym na spół-
ki publicznej radiofonii i telewizji działające 
w formie jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa, zostały nałożone ustawowe obo-
wiązki związane z utworzeniem archiwum 
zakładowego oraz zapewnieniem mu „na-
leżytych” warunków przechowywania ma-
teriałów archiwalnych. W żadnym akcie 

22	 Sygn.	akt	IV	SA/Wr	514/06,	<https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/047859AEB6>.
23	 Zob.:	wyrok	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	w	Warszawie	z	10.1.2013,	sygn.	akt	II	SA/Wa	1069/12;	

wyrok	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	w	Warszawie	z	25.4.2014,	sygn.	akt	II	SA/Wa	1488/13;	
wyrok	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	w	Gdańsku	z	6.4.2017,	sygn.	akt	III	SA/Gd	37/17;	wyrok	
Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	w	Krakowie	z	21.6.2018,	sygn.	akt	III	SA/Kr	1176/17.	Orzeczenia	
dostępne	pod	adresem	<https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query>.

24	 <https://sjp.pwn.pl/szukaj/nale%C5%BCyty.html>
25	 Zob.	L.	Morawski:	Zasady wykładni prawa,	Toruń	2006,	s.	131.	W	kwestii	kategorii	luk	w	prawie	zob.	tak-

że	Teoria Państwa i Prawa,	J.	Wróblewski	(red.),	Warszawa	1986,	s.	407.	Obszerne	opracowanie	dotyczące	
luk	w	prawie	zawiera	pozycja	E.	Skorczyńskiej:	Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa 
administracyjnego,	wyd.	C.H.	Beck,	Warszawa	2017.

normatywnym powszechnie obowiązują-
cym nie zostały jednak określone wymogi 
ich przechowywania.

W języku polskim „należyty” ozna-
cza „taki jak być powinien”24. Niewąt-
pliwie można uznać, że należyte warun-
ki długotrwałego przechowywania ma-
teriałów archiwalnych określa PN-ISO 
11799. Oczywiście każdy podmiot może 
stosować Polskie Normy, ponieważ jed-
nak nie mają charakteru normatywnego, 
ich stosowanie jest dobrowolne. Zapew-
nienie w pomieszczeniach magazynowych, 
w których przechowywane są materiały 
archiwalne odpowiedniej temperatury 
oraz wilgotności względnej powietrza, 
jak również określonego poziomu wahań 
tych parametrów wskazanych w PN-ISO 
11799, w wypadku państwowych jedno-
stek organizacyjnych, w tym spółek Skarbu 
Państwa, w istocie zależy od dobrej woli 
tych podmiotów. Wydaje się, że wystę-
puje tu rzeczywista luka w prawie25. 
Skoro bowiem państwowe jednostki or-
ganizacyjne mają ustawowy obowiązek 
zorganizowania archiwum zakładowego 
oraz zapewnienia tam należytych warun-
ków, to także w akcie normatywnym po-
wszechnie obowiązującym powinno zo-
stać wskazane, o jakie warunki chodzi. 
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Trudno zakładać, że ustawodawca świa-
domie nie zdecydował się na ich określe-
nie. W wyroku z 24 października 2001 r.26 
Trybunał Konstytucyjny (TK) odniósł się 
do różnic pomiędzy sytuacją zaniecha-
nia ustawodawczego i uregulowania nie-
pełnego (pomijającego). Zdaniem TK za-
niechanie ustawodawcze polega na tym, 
że ustawodawca świadomie pozostawia 
określoną kwestię w całości poza uregu-
lowaniem prawnym, natomiast z niepeł-
nym mamy do czynienia, gdy unormował 
jakąś dziedzinę stosunków społecznych, 
ale dokonał tego w sposób niepełny, czy-
niąc to tylko fragmentarycznie27. Wydaje 
się zatem oczywiste, że w tej sprawie wy-
stępuje luka w prawie, będąca wynikiem 
uregulowania niepełnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o na-
rodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
organy państwowe, organy jednostek sa-
morządu terytorialnego oraz kierownicy 
państwowych i samorządowych jednostek 
organizacyjnych mają obowiązek określe-
nia, w porozumieniu z Naczelnym Dyrek-
torem Archiwów Państwowych28 instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwum zakładowego lub składnicy akt 

26 Sygn.	akt	SK	22/01;	w	Dz.U.	nr	129,	poz.	1447	została	opublikowana	sama	sentencja	wyroku,	bez	uzasadnienia.
27	 <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011291447/T/D20011447TK.pdf>
28	 Zgodnie	z	art.	4	ust.	1	ustawy	o	narodowym	zasobie	archiwalnym	i	archiwach	nadzór	nad	narodowym	zasobem	

archiwalnym	sprawuje	minister	właściwy	do	spraw	kultury	i	ochrony	dziedzictwa	narodowego,	za	pośrednic-
twem	Naczelnego	Dyrektora	Archiwów	Państwowych.	Natomiast	stosownie	do	art.	18	ust.	1	i	2	tej	ustawy,	
centralnym	organem	administracji	rządowej	w	sprawach	państwowego	zasobu	archiwalnego	jest	Naczelny	
Dyrektor	Archiwów	Państwowych,	powoływany	przez	Prezesa	Rady	Ministrów,	na	wniosek	ministra	właści-
wego	do	spraw	kultury	i	ochrony	dziedzictwa	narodowego,	spośród	osób	wyłonionych	w	drodze	otwartego	
i	konkurencyjnego	naboru.

29	 M.	Konstankiewicz:	Komentarz do art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,	LEX.
30	 Zgodnie	z	art.	21	ust.	2	ustawy	o	narodowym	zasobie	archiwalnym	i	archiwach	Naczelny	Dyrektor	Archiwów	

Państwowych	uprawniony	jest	do	kontroli	przestrzegania	przepisów	o	narodowym	zasobie	archiwalnym	
i	archiwach	przez	podmioty	wymienione	w	art.	22.

31	 Zgodnie	z	art.	21c	ust.	6	ustawy	o	narodowym	zasobie	archiwalnym	i	archiwach.

(instrukcja archiwalna), w której powinny 
zostać określone m.in. wymogi w zakre-
sie temperatury i wilgotności względnej 
powietrza w pomieszczeniach magazyno-
wych. W literaturze wskazuje się, że apro-
bata Naczelnego Dyrektora przedłożonego 
mu projektu tego dokumentu powinna 
być uzależniona od takiego ukształtowania 
formułowanych w niej zasad funkcjono-
wania archiwów zakładowych, które naj-
lepiej służą zabezpieczeniu materiałów 
archiwalnych w okresie przechowywania 
przez aktotwórcę29. Należy też wspomnieć 
o możliwości kontroli przez ten organ prze-
strzegania przepisów ustawy o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach 
przez państwowe jednostki organiza-
cyjne prowadzące archiwa zakładowe30. 
W wypadku stwierdzenia, że warunki 
przechowywania materiałów nie są „nale-
żyte”, może on sformułować w wystąpieniu 
pokontrolnym zalecenia dotyczące sposobu 
usunięcia nieprawidłowości, a kierownik 
jednostki kontrolowanej jest obowiązany 
je wykonać31. Jednakże wydaje się, że ani 
wymóg uzgodnienia z Naczelnym Dyrek-
torem Archiwów Państwowych instrukcji 
archiwalnej, ani możliwość sformułowania 
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zaleceń nie są wystarczającymi instrumen-
tami prawnymi pozwalającymi na zapew-
nienie, aby w razie niestosowania PN-ISO 
11799 warunki przechowywania materia-
łów były należyte.

Unikatowy  
zbiór materiałów cyfrowych
Problem należytych warunków przecho-
wywania materiałów archiwalnych przez 
podmioty inne, niż te, które zostały objęte 
zakresem podmiotowym rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych, ma nie 
tylko wymiar teoretyczny, lecz również 
praktyczny. Dwie spółki publicznej ra-
diofonii i telewizji, tj. Polskie Radio SA 
z siedzibą w Warszawie (PR SA) oraz Te-
lewizja Polska SA z siedzibą w Warsza-
wie (TVP SA), przechowują wchodzące 
do narodowego zasobu archiwalnego ma-
teriały i zbiory dokumentacji wytworzo-
ne lub zgromadzone w wyniku działal-
ności m.in. byłej Państwowej Jednostki 
Organizacyjnej „Polskie Radio i Telewi-
zja”. W związku z jej likwidacją w 1993 r. 

32	 <https://www.nac.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/NAC_wizja_projekt_ludzie_WWW.pdf>,	s.	33,	
s.	42.	Zob.	również	odpowiedź	ministra	kultury	i	dziedzictwa	narodowego	na	zapytanie	poselskie	nr	4445	
w	sprawie	udostępniania	materiałów	archiwalnych	Polskiego	Radia	SA	i	Telewizji	Polskiej	SA,		  
<http://orka2.sejm.gov.pl/iz6.nsf/main/13083ca2>.

33	 Zgodnie	z	§	1	rozporządzenia	Ministra	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	z	6.2.2008	w	sprawie	zmiany	na-
zwy	i	zakresu	działania	Archiwum	Dokumentacji	Mechanicznej	w	Warszawie	(Dz.U.	nr	29	poz.	167)	Archi-
wum	Dokumentacji	Mechanicznej	z	siedzibą	w	Warszawie,	utworzone	jako	centralne	archiwum	państwowe	
zarządzeniem	nr	199	Prezesa	Rady	Ministrów	z	16.8.1955	w	sprawie	utworzenia	Archiwum	Dokumentacji	
Mechanicznej	w	Warszawie	(M.P.	nr	74	poz.	917),	otrzymało	nazwę	„Narodowe	Archiwum	Cyfrowe”.

34 Zob.:	Informacja	o	wynikach	kontroli	Gospodarowanie mieniem oraz realizacja zadań nadawcy publicznego 
przez Polskie Radio SA	(nr	S/09/008),	<https://www.nik.gov.pl/kontrole/S/09/008/KNO/>,	s.	31	oraz	
Informacja	o	wynikach	kontroli	Gospodarowanie mieniem oraz realizacja zadań nadawcy publicznego przez  
Telewizję Polską SA	(nr	K/11/008),	<https://www.nik.gov.pl/kontrole/K/11/008/KNO/>,	s.	24,	66.

materiały archiwalne powstałe w latach 
1945–1993 zostały czasowo użyczone 
PR SA i TVP SA. Zbiory obejmują ma-
teriały wytworzone do końca 1993 r., 
na które składa się prawie 135 tys. filmów 
i audycji telewizyjnych zarejestrowanych 
na taśmach światłoczułych i magnetycz-
nych różnych formatów z lat 1958–1993; 
665 tys. nagrań z audycjami słownymi 
i muzycznymi prezentowanymi na czte-
rech antenach Polskiego Radia w latach 
1950–199332. Wchodzą one do narodowego 
zasobu archiwalnego i muszą być przecho-
wywane wieczyście. Właścicielem mate-
riałów archiwalnych użyczonych TVP SA 
i PR SA jest Narodowe Archiwum Cyfro-
we33, jednak to na PR SA i TVP SA ciąży 
prawny (ustawowy) obowiązek zapew-
nienia „należytych” warunków ich prze-
chowywania. Na te kwestie NIK zwracała 
uwagę po kontrolach przeprowadzonych 
w obu podmiotach34.

Podsumowanie
Z przepisów ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym oraz wykonawczych do niej 
wynika, że w wypadku państwowych jed-
nostek organizacyjnych zobowiązanych 
do zorganizowania archiwum zakładowego 
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występuje luka prawna, gdyż w żadnym 
akcie normatywnym powszechnie obo-
wiązującym nie zostały określone wymogi 
dotyczące warunków przechowywania ma-
teriałów archiwalnych. Zapewnienie nale-
żytych, np. zalecanych w PN-ISO 11799, 
zależy więc od dobrej woli tych podmio-
tów, co nie powinno mieć miejsca.

Sformułowanie prawnie wiążących wy-
mogów jest szczególnie istotne m.in. w wy-
padku spółek publicznej radiofonii i te-
lewizji, przede wszystkim PR SA i TVP 
SA, które są w posiadaniu unikalnych ma-
teriałów archiwalnych, należących do na-
rodowego zasobu archiwalnego.

W związku z powyższym zasadne wydaje 
się podjęcie przez odpowiedni podmiot, 
tj. ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, sto-
sownych działań legislacyjnych, służących 
określeniu instrukcji archiwalnej dla pań-
stwowych jednostek organizacyjnych. Po-
winna ona wskazywać organizację, zadania 
i zakres działania archiwum zakładowego 
oraz szczegółowe zasady i tryb postępowa-
nia z dokumentacją w nim gromadzoną, 
tak jak uczyniono w rozporządzeniu Pre-
zesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jedno-
litych rzeczowych wykazów akt oraz in-
strukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych w od-
niesieniu do organów gminy i związków 
międzygminnych, organów powiatu, or-
ganów samorządu województwa i orga-
nów zespolonej administracji rządowej 
w województwie, a także urzędów obsłu-
gujących te organy. Innym rozwiązaniem 
jest nałożenie na państwowe jednostki or-
ganizacyjne prawnego wymogu stosowania 
PN-ISO 11799.

Niezależnie od wyboru rozwiązania 
wydaje się, że istotne jest, aby określe-
nie odpowiednich (należytych) warun-
ków przechowywania materiałów ar-
chiwalnych przez państwowe jednostki 
organizacyjne, zwłaszcza w odniesieniu 
do temperatury i wilgotności względnej 
powietrza oraz dopuszczalnego poziomu 
wahań tych parametrów, nastąpiło w akcie 
normatywnym powszechnie obowiązują-
cym. Przyczyniłoby się to do zwiększenia 
poziomu ochrony narodowego zasobu ar-
chiwalnego, będącego ważną częścią pol-
skiego dziedzictwa kulturowego.

ŁUKASZ RÓG
doradca	prawny,	
Departament	Nauki,
Oświaty	i	Dziedzictwa	Narodowego	NIK

Słowa kluczowe: narodowy zasób archiwalny, przechowywanie materiałów archiwalnych, 
państwowe jednostki organizacyjne, samorządowe jednostki organizacyjne, PN-ISO 11799

Autor wyraził w artykule własne poglądy, a nie instytucji, z którymi jest związany.
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ABSTRACT
Storage of Archival Materials – Duties of State Organisational Units
The protection of the national archival resources lies with the public authorities. This 
implies a series of specific responsibilities, including protection against damage, de-
struction or loss – so that the national archives can be preserved for future generations. 
It is possible to fulfil these responsibilities only if concrete conditions for storage have 
been set and complied with. However, there is no commonly binding legal act that 
would set the organisation, tasks and scope of the archives in state organisational units. 
The units can adopt recognised international standards on the conditions for long-term 
storage of archival materials included in the Polish Norm, yet it is voluntary. If these 
are not adopted in a unit, the only regulation is an instruction on the organisation and 
scope of the unit’s archives that the given unit has developed on its own in agreement 
with the government administration body tasked with state archival resources. The 
author postulates to fill in this legal gap with an archival instruction which could be 
elaborated by the minister responsible for culture and national heritage protection. 
It is very important to have legally binding requirements, among others, for companies 
from the radio and television broadcasting sector, especially the Polish Radio (PR SA) 
and the Polish Television (TVP SA) that possess unique archival materials considered 
the national archival resources.

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

Key words: national archival resources, storage of archival materials, state organisational units, 
self-government organisational units, PN-ISO 11799
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DEBATA O OTYŁOŚCI DZIECI

W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli, 6 grudnia, odbyła się debata „Otyłość dzieci 
i młodzieży – na progu katastrofy”. Wzięli w niej udział specjaliści z Instytutu Matki 
i Dziecka, a także z klinik w Gdańsku i na Śląsku, przedstawiciele Ministerstwa Zdro-
wia i Biura Rzecznika Praw Dziecka. Rozpoczynając spotkanie, prezes NIK Marian 
Banaś wyjaśnił, że razem z ekspertami Izba pragnie przyjrzeć się temu, co zmieniło się 
w ciągu roku od ogłoszenia wyników jednej z ważniejszych kontroli NIK dotyczącej do-
stępu do profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia dzieci i młodzieży z otyłością i nadwagą.

Uczestnicy debaty byli zgodni, że problem nadmiernej masy ciała dzieci i młodzieży wymaga podję-
cia działań o charakterze systemowym. 
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Kontrolę „Dostępność profilaktyki leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 
metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych” przeprowadziła 
Delegatura NIK w Rzeszowie. Jej ustalenia przypomniała koordynatorka kontroli Mag-
dalena Gierlak. – Polskie dzieci od kilku lat są zaliczane do najszybciej tyjących w Eu-
ropie – powiedziała. – Na podstawie analizy losowo wybranej dokumentacji medycz-
nej ustaliliśmy, że 21,7% dzieci i młodzieży miało nadmierną masę ciała, z czego 14,5% 
nadwagę, a 7,2% chorowało na otyłość.

Jednym z ważniejszych problemów jest ograniczony dostęp do świadczeń medycznych 
w polskim systemie opieki zdrowotnej. Otyłość nadal jest traktowana przez lekarzy 
jako defekt natury estetycznej. W związku z tym nie jest diagnozowana ani leczona. 
Lekarze podejmują działania dopiero wtedy, gdy wystąpią powikłania zdrowotne. Ba-
dania potwierdzają, że 60-80% dzieci z nadmierną masą ciała będzie otyłych w wieku 
dorosłym. 

Profesor Anna Fijałkowska, ekspert Światowej Federacji ds. Otyłości i krajowy koor-
dynator programu WHO – Europejska Inicjatywa Monitorowania Otyłości Dziecięcej 
(European Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI) stwierdziła, że mówiąc 
o otyłości i nadwadze musimy myśleć o różnych kategoriach wiekowych. Częstotliwość 
występowania otyłości u dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej jest dużo wyż-
sza niż wskazują dane. – Co piąty ośmiolatek w Polsce jest otyły – podkreśliła –  ale ten 
wskaźnik spada z wiekiem. – Największy problem jest zatem z dziećmi pierwszych klas 
szkoły podstawowej, a często rodzice go nie zauważają lub nie chcą widzieć – zaznaczy-
ła. Jej zdaniem wciąż pokutuje powiedzenie, że z otyłości się wyrasta. Są jednak dane 
pokazujące, że osoby, które miały nadwagę w wieku dziecięcym, częściej niż ich kole-
dzy, którzy jej nie doświadczyli, cierpią na schorzenia układu sercowo-naczyniowego, 
niedokrwienie i niewydolność serca, udary mózgu, miażdżycę, nowotwory.

– Wiemy z naszych doświadczeń, że większość otyłych dzieci zostaje otyłymi doro-
słymi i ma wszystkie powikłania, łącznie ze skróceniem długości życia nawet o 12 lat 
– mówił prof. Paweł Matusik, prezes Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej i kie-
rownik Oddziału Klinicznego Pediatrii, Otyłości Dziecięcej i Chorób Metabolicznych 
Kości Katedry Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. – Większość otyłych dzieci już choruje na cukrzycę, ma schorzenia wątroby, 
nadciśnienie tętnicze – dodał. – Skala problemu jest już tak duża, że system leczenia 
musi być rozszerzony. 

Trudną grupą do leczenia, wymagającą ingerencji szerszego zespołu jest grupa pacjen-
tów, u których występują różnego rodzaju zaburzenia psychiatryczne. Nie wiadomo, 
czy początkiem otyłości po części była depresja, czy to otyłość spowodowała depresję, 
uważają eksperci. – W takich przypadkach uważam, że leczenie powinno być w dużym 
stopniu przekazane zespołom terapeutycznym, bo tylko one są w stanie efektywnie 
i długofalowo pomóc tym pacjentom – stwierdził dr hab. n. med. Michał Brzeziński, 
pediatra i gastrolog dziecięcy, adiunkt w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, 
Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
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– Obarczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obowiązkiem bycia jednocze-
śnie diagnostą, psychoterapeutą, fizjoterapeutą i dietetykiem jest absurdem. Chyba już 
nikt nie ma wątpliwości w tej sali, że leczenie otyłości to jest sport drużynowy – mówiła 
dr hab. n. med. Małgorzata Wójcik, koordynator w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecię-
cym w Krakowie. – W naszym ośrodku leczenia otyłości mam kilkunastu specjalistów, 
łącznie z ortopedą, alergologiem, psychologiem, nie wspominając o filarach tego zespołu, 
czyli dietetykach. I to działa. Część tych pacjentów kończy leczenie w naszym ośrodku 
po trzech wizytach, bo więcej ich nie potrzebuje.

Czy można oszacować konsekwencje ekonomiczne walki z otyłością? – Uważa się, 
że leczenie bezpośrednio bądź pośrednio związane z nadwagą i otyłością pochłania 
ok. 11-12% wydatków systemu ochrony zdrowia, czyli jeśli mamy budżet w wysokości 
160 miliardów złotych, łatwo obliczyć, że mówimy o 17-18 miliardach złotych – policzył 
prof. Marcin Czech, epidemiolog, ekonomista, ekspert w dziedzinie zdrowia publicz-
nego, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, wiceminister zdrowia 
w latach 2017–2019.

Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski, a jednocześnie ekspert w dziedzinie zarządza-
nia i ekonomiki technologii medycznych przyznał, że kolejki do specjalistów nie skracają 
się, a pacjent potrzebuje konsultacji kilkunastu lekarzy, bo cierpi na różne powikłania. 
I właśnie powstają takie zespoły. Jeśli zaś chodzi o wnioski z kontroli NIK i zalecenia 
skierowane do Ministra Zdrowia, część z nich została zrealizowana. – Jesteśmy teraz 
na końcowym etapie tworzenia ustawy o innych zawodach medycznych, ujęliśmy w niej 
również dietetyka – dodał wiceminister.

Na pytanie, co można zrobić, żeby nie przekroczyć progu katastrofy, eksperci zgodnie 
stwierdzili, że należy zacząć od budowania wiedzy, kompetencji i doświadczeń matki, 
która ma urodzić dziecko. Trzeba także uświadamiać dzieci i młodzież – w naszym spo-
łeczeństwie niewiele osób dba o właściwe odżywianie i ruch fizyczny, które są tu kluczo-
we dla zachowania zdrowia i dbałości o profilaktykę otyłości i chorób z nią związanych. 
Kontrolę NIK, której wyniki skłoniły Izbę do zorganizowania debaty szeroko przedsta-
wiliśmy na łamach „KP” nr 3/2022.

XXIV KONGRES INTOSAI

Szefowie ponad 190 najwyższych organów kontroli (NOK) zgromadzili się 7-11 listo-
pada 2022 r. na XXIV Kongresie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów 
Kontroli (INTOSAI) w Rio de Janeiro. Gospodarzem spotkania był Federalny Trybunał 
Obrachunkowy Brazylii (TCU), który na trzy lata objął przewodnictwo w organizacji. 
W Kongresie uczestniczył prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Prezes NIK 
jest od 2013 r. członkiem Zarządu INTOSAI – organu kierującego pracami organiza-
cji pomiędzy kongresami. Reprezentuje także EUROSAI, czyli organizację regionalną 
INTOSAI, zrzeszającą najwyższe instytucje kontrolne z Europy. 



Nr 6/listopad-grudzień/2022 109 

  z życia NIK

Na tegorocznym posiedzeniu przyjęto nowy Plan strategiczny na lata 2023–2028. Głów-
ne zadania organizacji to wspieranie niezależności NOK oraz aktywny udział w realizacji 
celów agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Jednocześnie INTOSAI 
będzie kontynuowała realizację zadań statutowych, czyli standaryzację i rozwój insty-
tucjonalny NOK, wymianę informacji oraz wiedzy. 

Podczas pobytu w Rio de Janeiro prezes Marian Banaś uczestniczył w wielu spotka-
niach. Z prezesem TCU Bruno Dantasem rozmawiał o niezależności kontroli państwowej, 
przyszłości i rozwoju strategicznym INTOSAI oraz relacjach bilateralnych. Z prezesem 
hinduskiego NOK omówił koncepcję przywrócenia seminariów dwustronnych, które 
były regularnie organizowane przed pandemią, z szefem indonezyjskiego urzędu poruszył 
kwestie dotyczące przeglądu partnerskiego, o przeprowadzenie którego poproszono Izbę. 
Z kolei z szefem brytyjskiego NOK Marian Banaś rozmawiał o projekcie realizowanym 
na poziomie europejskim, którego celem jest ujednolicenie anglojęzycznej terminologii 
dotyczącej kontroli i audytu oraz przeszkolenie kontrolerów w prezentowaniu raportów 
w tym języku. Projekt o nazwie Audit English cieszy się dużym zainteresowaniem. Jego 
inicjatorem jest NIK, a eksperci NOK Wielkiej Brytanii prowadzą szkolenia i warsztaty. 

Prezes NIK wziął również udział w spotkaniach dwustronnych, m.in. z prezesami 
NOK Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Chin, Czech, Indii, Indonezji, Iranu, Izraela, Peru, 
Słowacji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

Kolejny Kongres INTOSAI odbędzie się za trzy lata, a jego gospodarzem będzie 
NOK Egiptu.

INTOSAI zrzesza NOK z całego świata. Do jej głównych zadań należy opracowanie 
i propagowanie standardów pracy kontrolerów sektora publicznego, rozwijanie poten-
cjału instytucjonalnego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. 

Prezes Marian Banaś w czasie sesji plenarnej Kongresu INTOSAI, poświęconej m.in. przyjęciu  
Planu strategicznego organizacji na kolejne lata.
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WSPÓLNE PROJEKTY NIK I UEK

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i rektor Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie (UEK) Stanisław Mazur podpisali 2 grudnia porozumienie o współ-
pracy. Dokument przewiduje przygotowanie przedsięwzięć dydaktycznych i nauko-
wych, organizację konferencji, seminariów, wizyt studyjnych dla studentów oraz 
uczestników studiów podyplomowych. Zakłada tworzenie programów kształcenia, 
kursów lub przedmiotów w ramach studiów podyplomowych. Pozwoli na odbywa-
nie przez studentów UEK praktyk dyplomowych lub stażu w NIK. – Porozumienie 
jest znakomitym przykładem poszukiwania obszarów współpracy pomiędzy uczelnią 
i naczelnym organem kontroli państwowej, jakim jest NIK – podkreślił Marian Banaś.

Rektor UEK Stanisław Mazur przyznał, że żadna uczelnia, zwłaszcza o profilu eko-
nomicznym, nie może funkcjonować w oderwaniu od otoczenia społeczno-gospodar-
czego. – Dlatego tak ważne jest stałe współdziałanie z rozmaitymi firmami, instytucja-
mi oraz organami administracji publicznej, przynoszące korzyści obu stronom – dodał.  
– Jestem przekonany, że studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zyskali dziś 
miejsce, dzięki któremu będą mogli rozwijać wiedzę i podnosić kompetencje, na przy-
kład przez praktyki i staże, zaś pracownicy uczelni realizować kolejne przedsięwzięcia 
dydaktyczne i naukowe – dodał rektor.

Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony. Ma formułę otwartą, która po-
zwala na wyznaczanie i realizację nowych obszarów współpracy.

Prezes NIK Marian Banaś i rektor UEK Stanisław Mazur w trakcie prezentacji w Krakowie szcze-
gółów porozumienia o współpracy instytucji.
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W NIK O OCHRONIE ŚRODOWISKA I ZMIANACH KLIMATU

Przedstawiciele Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Komisji Europejskiej, Euro-
pejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii, Europejskiej Agencji Środowiska, Grupy 
roboczej INTOSAI ds. kontroli środowiska i najwyższych organów kontroli z Europy 
gościli 29-30 listopada w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli na dorocznym spotkaniu. 
Jego tematem była ochrona środowiska, kontrole funduszy przeznaczonych na przeciw-
działanie zmianom klimatycznym oraz adaptację gospodarki do działania w warunkach 
neutralności dla klimatu. 

W 2022 r. żadnego kontynentu nie ominęły kataklizmy pogodowe: powodzie w Pa-
kistanie i Nigerii, susza w Somalii, fala upałów w Europie, pożary buszu w Australii, 
huragany w Stanach Zjednoczonych. Również Polskę dotknęły wysokie temperatury 
i niski poziom wody. Latem mieliśmy spowodowaną przez człowieka katastrofę eko-
logiczną – skażenie Odry, które doprowadziło do śmierci 250 ton ryb i było wywołane 
długotrwałymi zaniedbaniami instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie rzekami.

Podczas warszawskiego spotkania omówiono rezultaty ostatnich kontroli europejskich 
NOK dotyczące przejrzystości funduszy na przeciwdziałanie zmianom klimatu i wdra-
żanie celów zrównoważonego rozwoju. Podniesiono kwestie dofinansowania sektorów, 
których działalność ma negatywny wpływ na środowisko oraz ochrony wybrzeża, reduk-
cji gazów cieplarnianych; dyskutowano też o wizji Europy w roku 2050. Profesor Maciej 
Zalewski z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii podkreślił kluczową 
rolę najwyższych organów kontroli w budowaniu standardów dotyczących ochrony śro-
dowiska i kształtowaniu polityki państwa w tym zakresie, a także konieczność zmiany 
systemu edukacji w taki sposób, aby uwzględniał aktualną wiedzę o stanie klimatu, defi-
cycie wody, następstwach braku podejmowania działań w reakcji na globalne ocieplenie.

Uczestnicy spotkania w siedzibie NIK, w środku prezes NIK Marian Banaś, po lewej wiceprezes NOK 
Azerbejdżanu – Nasir Sadigov, po prawej członek Senatu NOK Czarnogóry – Branislav Radulović.
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LIKWIDACJA AZBESTU – SEMINARIUM W OLSZTYNIE

Najwyższa Izba Kontroli wspólnie ze Związkiem Województw RP zorganizowała w dru-
giej połowie listopada w siedzibie Delegatury NIK w Olsztynie seminarium poświęcone 
likwidacji azbestu. Tematów do dyskusji dostarczyły wyniki kontroli Izby „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest”.

Seminarium otworzył dyrektor Biura Związku Województw RP Jakub Mielczarek, 
mówiąc o niebezpieczeństwach związanych z tymi materiałami. Następnie Piotr Górny, 
dyrektor olsztyńskiej delegatury, która przeprowadziła kontrolę, omówił jej wyniki. 
Uchwalony w marcu 2010 r. rządowy Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 
2009–2032 zakładał ostateczną likwidację takich wyrobów do końca 2032 r. Zdaniem 
NIK nie ma na to żadnych szans. Do roku 2022 usunięto zaledwie 17% zinwentaryzo-
wanych wyrobów azbestowych. W tym tempie Polska ma szansę uwolnić się całkowicie 
od tego materiału dopiero około 2081 roku! U rekordzisty – w gminie Frombork – prze-
widywany czas likwidacji azbestu szacuje się na 149 lat.

Przyczyn opóźnień należy poszukiwać w nierzetelnie prowadzonej inwentaryzacji, 
nieskutecznym prawie i braku pieniędzy. Baza Azbestowa, wedle zamysłów mająca 
kompleksowo informować ile wyrobów azbestowych zinwentaryzowano, ile unieszko-
dliwiono, a ile wciąż czeka na likwidację, nadal ma luki. Wynika to z uchylania się osób 
fizycznych wykorzystujących wyroby azbestowe od corocznego obowiązku zgłaszania, 
jak dużą ich liczbą dysponują, jakiego typu i gdzie są zlokalizowane. Gminy zaś nie eg-
zekwują tego obowiązku. Ponadto dofinansowanie publiczne obejmuje jedynie demon-
taż i utylizację wyrobów azbestowych, natomiast uzupełnienie nowymi, bezpiecznymi 
elementami muszą zapewnić podmioty prywatne we własnym zakresie – a to oznacza, 
że mieszkańcy ponoszą np. 90% kosztów wymiany dachu. Chociaż Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii zamierza umożliwić osobom fizycznym odliczanie od podstawy opodatko-
wania wydatków poniesionych na wymianę dachu, plany te pozostają w sferze projektu.

Z tego względu NIK złożyła wnioski: do Ministerstwa o przyspieszenie prac legislacyjnych 
i zaktualizowanie Bazy Azbestowej, do marszałków województw o pomoc dla mieszkańców w ra-
mach programów operacyjnych, zaś do zarządów jednostek samorządu terytorialnego o skutecz-
niejszy monitoring i egzekwowanie obowiązku informacyjnego dotyczącego usuwania azbestu.

W dyskusji zabrał głos dyrektor Marcin Podgórski z mazowieckiego urzędu marszał-
kowskiego. Zaznaczył, że oszczędne gospodarowanie finansami gmin wynika m.in. z kon-
stytucyjnego obowiązku działania w granicach obowiązującego prawa. Nawet jeśli prawo 
nie nadąża za realiami, nie może to uzasadniać wykraczania poza jego granice.

W odpowiedzi dyrektor Piotr Górny przekonywał, że inicjatywa gmin nie musi oznaczać 
wysokich kosztów. NIK w toku czynności kontrolnych dostrzegła dobre praktyki w niektó-
rych samorządach inicjujących działania informacyjne i edukacyjne. Sprzyjały one większej 
przejrzystości i aktualności procesu zbierania informacji o zasobach azbestu i postępach 
w jego utylizacji. Izba wskazuje więc na konieczność nie tylko istotnych zmian systemowych, 
ale także większej inicjatywy podmiotów działających na poziomie gminnym.  (red.)



Nr 6/listopad-grudzień/2022 113 

Roczny 
spis treści 2022

Kontrola i audyt 

BERENT JAROSŁAW, KUBIAK RAFAŁ, SMĘDRA ANNA  
Używanie przymusu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – kolizja ustaw  2/8

BERENT JAROSŁAW, GAŁECKI PIOTR, KUBIAK RAFAŁ, SMĘDRA ANNA  
Zalecenia dotyczące interwencji Policji  
– działania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi  2/22

BIGOS MARCIN  
Niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji  
– formułowanie ocen przez Najwyższą Izbę Kontroli  5/29

CZARNOW SŁAWOMIR  
Skargi, wnioski i petycje a inne sygnały obywatelskie  
– próba szerszego spojrzenia  5/41

DZIWISZ STANISŁAW  
Przesłuchanie świadka na odległość  
– rozważania o zastosowaniu w procedurze kontrolnej NIK  3/66

ELM-LARSEN ROLF  
Krytyczne badanie organizacji i funkcjonowania NOK – ramy koncepcyjne  3/8
ELM-LARSEN ROLF artykuł w języku angielskim  3/38

GAŁECKI PIOTR, BERENT JAROSŁAW, KUBIAK RAFAŁ, SMĘDRA ANNA  
Zalecenia dotyczące interwencji Policji  
– działania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi  2/22

GAZDECKI MICHAŁ, GORYŃSKA-GOLDMANN ELŻBIETA,  
TACZANOWSKI MACIEJ, WIELICKA-REGULSKA ANNA  
Uwarunkowania reformy struktury organów kontroli żywności  
– potrzeba wprowadzenia zmian systemowych w Polsce  1/27
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GORYŃSKA-GOLDMANN ELŻBIETA, GAZDECKI MICHAŁ,  
TACZANOWSKI MACIEJ, WIELICKA-REGULSKA ANNA  
Uwarunkowania reformy struktury organów kontroli żywności  
– potrzeba wprowadzenia zmian systemowych w Polsce  1/27

JARZĘCKA-SIWIK ELŻBIETA  
Wykorzystanie wiedzy eksperckiej w kontrolach NIK  
– biegły, specjalista i panel ekspertów  5/8

KARLIŃSKI WIESŁAW  
Metoda obwiedni danych (DEA) w kontroli wykonania zadań  
– pomiar wydajności  4/24
KARLIŃSKI WIESŁAW artykuł w języku angielskim  4/46

KOTYNIA ZOFIA  
Ocena działania urzędowej kontroli żywności – propozycje zmian w systemie  1/13

KUBIAK RAFAŁ, BERENT JAROSŁAW, SMĘDRA ANNA  
Używanie przymusu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi  
– kolizja ustaw  2/8

KUBIAK RAFAŁ, BERENT JAROSŁAW, GAŁECKI PIOTR, SMĘDRA ANNA  
Zalecenia dotyczące interwencji Policji  
– działania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi  2/22

LICHOSIK ANNA  
Funkcja compliance w towarzystwie funduszy inwestycyjnych  
– system kontroli wewnętrznej  6/30

LIPOWSKI PAWEŁ  
Akredytacja podmiotów leczniczych – wybrane aspekty prawne  2/43

ŁYSZKOWSKI MICHAŁ  
Sądowa kontrola wojewódzkich programów ochrony powietrza  
– stan po wyroku Trybunału Konstytucyjnego  3/78

MIGDAŁ WŁADYSŁAW Z ZESPOŁEM  
Celowość zmiany systemu kontroli bezpieczeństwa żywności  
– na podstawie kontroli NIK, audytów KE i badań własnych  1/51
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ROBACZYŃSKI WOJCIECH  
Odpowiedzialność cywilna za niebezpieczną żywność  
– szkody wyrządzone przez produkty przeznaczone do spożycia  1/70

ROBACZYŃSKI WOJCIECH  
Sztuczna inteligencja – przedmiot badań czy podmiot kontrolowany  
– prawo wobec rozwoju technologii  6/8

RYCERSKI MARIUSZ  
Ograniczenie prawnej ochrony życia  
– zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego  1/90

SMĘDRA ANNA, BERENT JAROSŁAW, KUBIAK RAFAŁ  
Używanie przymusu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – kolizja ustaw  2/8

SMĘDRA ANNA, BERENT JAROSŁAW, GAŁECKI PIOTR, KUBIAK RAFAŁ  
Zalecenia dotyczące interwencji Policji  
– działania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi  2/22

TACZANOWSKI MACIEJ, GAZDECKI MICHAŁ,  
GORYŃSKA-GOLDMANN ELŻBIETA,WIELICKA-REGULSKA ANNA  
Uwarunkowania reformy struktury organów kontroli żywności  
– potrzeba wprowadzenia zmian systemowych w Polsce  1/27

WIELICKA-REGULSKA ANNA, GAZDECKI MICHAŁ,  
GORYŃSKA-GOLDMANN ELŻBIETA, TACZANOWSKI MACIEJ  
Uwarunkowania reformy struktury organów kontroli żywności  
– potrzeba wprowadzenia zmian systemowych w Polsce  1/27

***

Sprawozdanie z działalności NIK w 2021 roku  
– wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli  4/17
Wykonanie budżetu państwa w 2021 roku  
– wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli  4/8
Wystąpienie prezesa NIK na otwarcie seminarium poświęconego prezentacji  
megainformacji „System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce  
– stan obecny i pożądane kierunki zmian”  1/9
Wystąpienie wiceprezes NIK przybliżające cel i zakres analizy  
dotyczącej systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce  1/11
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USTALENIA KONTROLI NIK  

BRZEZIŃSKI MICHAŁ, GIERLAK MAGDALENA, JARZYNA STANISŁAW  
Dostęp do profilaktyki i leczenia otyłości dzieci i młodzieży  
– narastający problem, nieskuteczne działania  3/90

DZIEDZIC URSZULA, TROJANOWSKI ANDRZEJ  
Przygotowanie i wdrażanie rewitalizacji – brak zakładanych efektów w gminach  2/69

GIERLAK MAGDALENA, JARZYNA STANISŁAW, BRZEZIŃSKI MICHAŁ  
Dostęp do profilaktyki i leczenia otyłości dzieci i młodzieży  
– narastający problem, nieskuteczne działania  3/90

JAKUBOWSKA BEATA, KAJZER NATALIA  
Kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem”  
– skazany na niepowodzenie  2/56

JARZYNA STANISŁAW, GIERLAK MAGDALENA, BRZEZIŃSKI MICHAŁ  
Dostęp do profilaktyki i leczenia otyłości dzieci i młodzieży  
– narastający problem, nieskuteczne działania  3/90
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Prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej kuponu.

Dane nabywcy:

1. Nazwa firmy/imię nazwisko

2. Adres (miasto, kod, ulica, nr domu i mieszkania)

3. NIP

4. Adres poczty elektronicznej

5. Liczba kompletów

Dane sprzedawcy:

1. Nazwa firmy: Najwyższa Izba Kontroli, Redakcja „Kontroli Państwowej”

2. Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57

KUPON PRENUMERATY
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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	artykułu)	
lub	„guest authorship”	(wymieniania	jako	autora	osoby,	która	nie	miała	udziału	w	publikacji	lub	jest	on	
znikomy),	będące	przejawem	nierzetelności	naukowej,	będą	przez	redakcję	demaskowane,	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.



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.

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 
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