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Kontrola
i audyt

Problematyka badania wypadków i in-
cydentów statków powietrznych nie 
stanowi jednorodnego zagadnienia, po-

nieważ opiera się na odrębnych porząd-
kach prawnych w odniesieniu do lot-
nictwa cywilnego i państwowego. Po-
dobnie jak inne zagadnienia z zakresu 
prawa lotniczego, badanie wypadków 

Badanie wypadków i incydentów 
statków powietrznych

JAN WALULIK

Lotnictwo cywilne i państwowe

Prowadzenie dochodzeń w sferze lotnictwa cywilnego zostało uregu-
lowane w prawie międzynarodowym, przede wszystkim w konwencji 
chicagowskiej i załączniku 13. Postanowienia załącznika nie są jednak 
jednolicie stosowane ze względu na prawo państw do zgłaszania wyłą-
czeń spod jego reżimu, motywowanych różnicami między praktyką da-
nego państwa a określoną przez normy międzynarodowe. W lotnictwie 
państwowym brakuje natomiast szerzej uznawanej regulacji dotyczącej 
badania wypadków i incydentów. Decydujące znaczenie mają tu umo-
wy dwustronne i normy prawa krajowego.
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1 Podział ten, zwany także klasyfikacją prawniczą statków powietrznych, wprowadzono po raz pierw-
szy w art. 30-31 Konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu 13.10.1919 r. (DzU 
z 1929 r., nr 6, poz. 54 ze zm.).

2 Zob. załącznik 6 do konwencji chicagowskiej (DzUrzULC z 2009 r., nr 5, poz. 128 ze zm.); załącznik 7 
do konwencji chicagowskiej (DzUrzULC z 2010 r., nr 3, poz. 36) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z 3.07.2002 r. 
Prawo lotnicze (DzU z 2006 r., nr 100, poz. 696 ze zm.). Na potrzeby badania wypadków i incyden-
tów lotniczych definicję statku powietrznego przyjęto także w załączniku 13 do konwencji chicagowskiej 
(DzUrzULC z 2009 r., nr 15, poz. 183 – uwaga: tekst nie uwzględnia najnowszych zmian, które weszły 
w życie 18.11.2010 r.).

3 Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago 7.12.1944 r. (DzU z 1959 r., 
nr 35, poz. 212 ze zm.; t.j. ICAO Doc 7300/9); nazywana konwencją chicagowską.

4 Art. 3 lit. b konwencji chicagowskiej. Należy zwrócić uwagę, że wskazane kryterium ma charakter funkcjo-
nalny. O zaklasyfikowaniu statku powietrznego jako statku państwowego nie przesądza własność statku 
przysługująca określonej formacji państwowej (armia, służby celne, policja), lecz charakter służby, w której 
dany statek jest wykorzystywany. Zob. m.in. M. Żylicz: Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem w świetle 
prawa międzynarodowego, „Palestra” nr 5-6/2010, s. 7-8. Szerzej na temat zasady własności i zasady 
przeznaczenia C. Berezowski: Międzynarodowe prawo lotnicze, PWN, Warszawa 1964, s. 93-100.

5 Art. 2 pkt 2 Prawa lotniczego.
6 Art. 1 ust. 3 Prawa lotniczego.

poddane jest regulacji wielostopniowej 
– począwszy od międzynarodowych 
umów multilateralnych, przez uchwały 
organizacji międzynarodowych, prawo 
regionalne, umowy dwustronne, aż po 
prawo krajowe. Wielość poziomów sta-
nowienia prawa oraz różny status po-
szczególnych aktów sprawiają, że moż-
na wyróżnić wiele odrębnych reżimów 
dotyczących tej materii.

Pojęcia podstawowe
Lotnictwo państwowe i cywilne

Podział na lotnictwo państwowe i cywil-
ne jest pochodną ugruntowanego w mię-
dzynarodowym prawie lotniczym roz-
różnienia państwowych i cywilnych 
statków powietrznych1. Nie wnikając 
głębiej w samą definicję statku po-
wietrznego2, należy przyjąć za konwencją 
chicagowską3, że w prawie międzynaro-
dowym status państwowych statków 
powietrznych mają te używane w służ-
bie wojskowej, celnej i policyjnej4.

W krajowym porządku prawnym do 
państwowych statków powietrznych 
zaliczane są wojskowe (używane przez 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej) 
oraz statki powietrzne lotnictwa służb 
porządku publicznego (używane przez 
jednostki organizacyjne Straży Granicz-
nej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej 
i służby celnej)5. Wszystkie pozostałe 
zalicza się do cywilnych. W analogiczny 
sposób – to jest przez negację – zdefi-
niowane jest lotnictwo cywilne. Obej-
muje ono wszystkie rodzaje lotnictwa, 
z wyjątkiem lotnictwa państwowego, 
do którego Prawo lotnicze zalicza pań-
stwowe statki powietrzne oraz lotniska 
państwowe wykorzystywane wyłącznie 
do startów i lądowań państwowych 
statków powietrznych6.

Wypadki i incydenty lotnicze

Pojęcia wypadku i incydentu lotni-
czego zostały jednolicie zdefiniowane 
w prawie międzynarodowym wyłącz-
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nie na potrzeby lotnictwa cywilnego. 
W załączniku 13 do konwencji chica-
gowskiej wskazuje się wśród wypad-
ków trzy kategorie zdarzeń: doznanie 
przez jakąkolwiek osobę obrażeń ciała 
ze skutkiem śmiertelnym lub poważne-
go obrażenia ciała, uszkodzenie statku 
powietrznego lub zniszczenie jego kon-
strukcji, zaginięcie statku powietrzne-
go lub niemożliwość uzyskania dostępu 
do niego. Wymienione zdarzenia, z za-
strzeżeniem dodatkowych przesłanek 
i wyjątków szczegółowo określonych 
w załączniku 13, muszą być związane 
z użytkowaniem statku powietrznego 
i mieć miejsce od chwili, gdy jakakol-
wiek osoba wchodzi na jego pokład 
z zamiarem odbycia lotu, do chwili, 
kiedy wszystkie znajdujące się na po-
kładzie osoby opuszczają statek po-
wietrzny7. Natomiast za incydent w za-
łączniku 13 uznano każde zdarzenie, 
inne niż wypadek, związane z operacją 
statku powietrznego, które wpływa lub 
może mieć wpływ na bezpieczeństwo 
operacji. Wyróżniono przy tym poważ-
ny incydent, to znaczy taki, którego 
okoliczności zaistnienia wskazują, że 
nieomal doszło do wypadku8. W Pra-
wie lotniczym zdefiniowane zostały 
pojęcia wypadku i incydentu lotnicze-

go (w tym poważnego incydentu lotni-
czego), przy czym ich zakresy sformu-
łowane zostały niemal identycznie jak 
w załączniku 139.

Badanie wypadków i incydentów 
w lotnictwie cywilnym
Zasady badania wypadków i incyden-
tów w międzynarodowym lotnictwie 
cywilnym określone zostały w kon-
wencji chicagowskiej i odnoszącym 
się do niej załączniku 13. Z uwagi na 
pewne rozbieżności między tymi ak-
tami oraz zróżnicowany status prawny 
postanowień zawartych w załączniku, 
zakres zastosowania wskazanych zasad 
wymaga przeanalizowania.

Reguły dochodzenia w sprawie wy-
padków określone bezpośrednio w kon-
wencji chicagowskiej (dalej w skrócie: 
konwencji) odnoszą się wyłącznie do 
wypadków w międzynarodowym lotni-
ctwie cywilnym, to jest do wypadków, 
którym uległy cywilne statki powietrz-
ne jednego państwa – strony na teryto-
rium innego państwa – strony. Artykuł 
26 konwencji wskazuje, że jeżeli wypa-
dek taki pociągnął za sobą śmierć lub 
poważne obrażenia albo wskazuje na 
istnienie poważnych usterek technicz-
nych na statku powietrznym lub w udo-

7 W najnowszej poprawce 13 do załącznika 13, która weszła w życie 18.11.2010 r., zdefiniowano ponadto 
pojęcie wypadku statku bezzałogowego jako takie samo zdarzenie, które ma miejsce od momentu goto-
wości statku bezzałogowego do ruchu z zamiarem odbycia lotu do momentu zakończenia lotu i wyłączenia 
silnika.

8 Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przedstawiła szczegółową typologię incy-
dentów i poważnych incydentów w podręczniku Accident/Incident Reporting (ADREP) Manual (ICAO Doc 
9156). Egzemplifikację poważnych incydentów zawiera też załącznik C do załącznika 13.

9 Por. rozdział 1 załącznika 13 do konwencji chicagowskiej i art. 134 ust. 2, 5 i 6 Prawa lotniczego. Wykaz 
przykładowych poważnych incydentów lotniczych zawiera załącznik 2 do rozporządzenia ministra trans-
portu z 18.01.2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (DzU z 2007 r., nr 35, poz. 225). 
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godnieniach dla żeglugi powietrznej, to 
państwo, na którego terytorium na-
stąpił wypadek, wdroży dochodzenie 
w sprawie jego okoliczności. Tak dalece 
jak ustawodawstwo wewnętrzne pań-
stwa na to pozwala, powinno ono być 
prowadzone zgodnie z zasadami postę-
powania zaleconymi przez Organizację 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywil-
nego – ICAO (art. 26 zd. 1 konwen-
cji). Przy czym w każdym przypadku 
obowiązkiem państwa prowadzącego 
dochodzenie jest umożliwienie temu, 
w którym statek powietrzny jest zare-
jestrowany wyznaczenia obserwatorów 
obecnych przy dochodzeniu oraz prze-
kazanie temu państwu sprawozdania 
i wniosków w danej sprawie (art. 26 
zd. 2 konwencji).

Z kolei w załączniku 13 przyjęto 
znacznie szerszy zakres zastosowania 
wymogów technicznych w nim okre-
ślonych. Zgodnie z ust. 2.1 załącznika, 
wymogi te stosuje się w odniesieniu 
do działań podejmowanych w związku 
z wypadkami i incydentami wszędzie 
tam, gdzie one zaistniały. Dlatego po-
wstaje pytanie o relację załącznika 13 
do art. 26 konwencji. 

Pomocne w wyjaśnieniu tego prob-
lemu będzie określenie statusu praw-

nego załącznika 13. Zgodnie z art. 37 
konwencji chicagowskiej, ICAO może 
przyjmować i zmieniać co pewien czas, 
w miarę potrzeby, międzynarodowe 
normy (international standards) oraz 
zalecone metody (recommended practi-
ces) i zasady postępowania (procedures) 
odnoszące się między innymi do do-
chodzeń w sprawie wypadków. Są one 
przyjmowane przez Radę ICAO i ozna-
czane jako załączniki do konwencji (art. 
54 konwencji). Jako uchwały prawo-
twórcze wiążą państwa – strony10. Jed-
nak konwencja chicagowska przewidu-
je, że wskazane uchwały przyjmowane 
są w ramach systemu contracting-out, 
zgodnie z którym państwo – strona, 
w przypadkach określonych w art. 38 
konwencji, może wyłączyć w stosunku 
do siebie ich zastosowanie, przesyła-
jąc w tym celu notyfikację do ICAO, 
przedstawiającą różnice zachodzące 
między jego własną praktyką a prak-
tyką ustaloną przez normy międzyna-
rodowe11.

Normy i zasady postępowania w za-
kresie badania wypadków i incydentów 
statków powietrznych zostały przy-
jęte przez Radę ICAO i zatwierdzone 
w formie załącznika 13 do konwencji 
chicagowskiej uchwałą z 13 kwietnia 

10 Art. 37 zd. 1 konwencji chicagowskiej przewiduje w związku z przyjmowanymi międzynarodowymi nor-
mami oraz zaleconymi metodami i zasadami postępowania, że państwa zobowiązują się współpracować 
w celu zapewnienia najwyższego możliwego w praktyce ujednostajnienia przepisów, norm, zasad postę-
powania i organizacji w odniesieniu do statków powietrznych, personelu, dróg lotniczych i służb pomoc-
niczych we wszelkich przypadkach, w których takie ujednostajnienie może ułatwić i ulepszyć żeglugę po-
wietrzną. Szerzej na temat mocy wiążącej załączników do konwencji chicagowskiej Z. Galicki: Charakter 
prawny międzynarodowych wzorów i zaleconych metod ICAO, praca doktorska (niepubl.), Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1971, s. 116-145. 

11 Poglądy doktryny dotyczące zgłaszania odchyleń na zasadzie art. 38 konwencji chicagowskiej, jako przy-
kłady systemu typu contracting-out, prezentuje Z. Galicki: Charakter prawny…, op. cit., s. 176-180.
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1951 r.12 Jeśli dane państwo nie sko-
rzystało z możliwości wyłączenia13, to 
normy i zasady postępowania określo-
ne w załączniku 13 są dla niego wiążą-
ce14, natomiast w zakresie określonych 
w tym akcie zaleconych metod pań-
stwo, zgodnie z art. 37 zd. 1 konwencji 
chicagowskiej, powinno jedynie dążyć 
do ich przestrzegania15.

Niezależnie od systemu contracting-
-out, swoboda państw w badaniu wy-
padków statków powietrznych doznaje 
pewnych ograniczeń. Przede wszyst-
kim, art. 26 konwencji przewiduje, że 
państwo, na którego terytorium wy-
padek nastąpił, wdroży dochodzenie 
w sprawie okoliczności wypadku. Ar-
tykuł ten ustanawia także obowiązek 
dopuszczenia do prowadzonego bada-
nia przedstawicieli państwa rejestracji 
statku powietrznego oraz zapewnie-
nia temu państwu dostępu do spra-
wozdania i wniosków z dochodzenia. 
Państwo – strona konwencji nie może 
uchylić się od wskazanych obowiązków 
w ramach systemu contracting-out. Na-
leży przyjąć, że w razie wystąpienia 

przesłanek z art. 26 konwencji, to jest 
zaistnienia wypadku, który pociągnął 
za sobą śmierć lub poważne obraże-
nia albo wskazuje na istnienie poważ-
nych usterek technicznych na statku 
powietrznym lub w udogodnieniach 
dla żeglugi powietrznej, państwo, na 
którego terytorium wypadek nastąpił, 
będzie zawsze musiało zastosować się 
do dyspozycji tego artykułu, niezależ-
nie od zgłoszenia na podstawie art. 38 
konwencji wyłączenia w stosunku do 
zasad określonych w załączniku 1316. 
Ponadto, w wykonaniu obowiązków 
przewidzianych w art. 26 konwencji 
państwa powinny stosować się do zasad 
postępowania zaleconych przez ICAO, 
to jest przede wszystkim do załącznika 
13. Z uwagi na szerokie odesłanie z art. 
26 konwencji (procedure which may 
be recommended), można wywodzić, 
że w odniesieniu do załącznika 13 bę-
dzie ono dotyczyć zarówno jego części 
normatywnych, jak i sformułowanych 
zaleceń. Niemniej jednak, ogranicze-
niem wskazanego odesłania do zasad 
postępowania zaleconych przez ICAO 

12 Proceedings of the Council – 12. Sess., 18 /5-123/, 1951.
13 Zasady dotyczące publikacji informacji lotniczej o rozbieżnościach między ich państwowymi przepisami 

i stosowaną praktyką a normami oraz zleconymi metodami i zasadami postępowania ICAO określa za-
łącznik 15 do konwencji chicagowskiej (DzUrzULC z 2009 r., nr 13, poz. 181). Dokładne ustalenie od-
stępstw od załącznika 13 w poszczególnych państwach jest trudne z uwagi na częste nieprzestrzeganie 
obowiązku ich notyfikacji. Ostatnią listę zgłoszonych odstępstw zawiera suplement do 9 wydania załącz-
nika 13, ze stycznia 2003 r. Niedawno ICAO uruchomiła elektroniczny system zgłaszania rozbieżności 
(EFOD), który ma na celu ujawnienie wszystkich stosowanych przez państwa odstępstw.

14 Art. 37 zd. 1 w zw. z art. 38 zd. 1 konwencji chicagowskiej.
15 Zgodnie z uchwałą Rady ICAO z 13.04.1948 r. (Proceedings of the Council – 3-rd. Sess., A, 1948), 

państwom zaleca się także notyfikowanie rozbieżności w zakresie zaleconych metod, o ile ma to istot-
ne znaczenie dla bezpieczeństwa i regularności żeglugi powietrznej. Identyczne zalecenie sformułowano 
w załączniku 13 do konwencji chicagowskiej.

16 Takiej wykładni konwencji chicagowskiej w zw. z załącznikiem 13 do niej dokonała Rada ICAO w uchwale 
uzupełniającej z 13.04.1951 r. (Proceedings of the Council – 12. Sess., 20 /47-75/, 1951).
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będzie zawsze przewidziany w art. 26 
konwencji obowiązek stosowania ich 
jedynie w takim zakresie, w jakim 
ustawodawstwo wewnętrzne państwa 
na to pozwala. 

Konwencja chicagowska nie definiuje 
bezpośrednio pojęcia wypadku, a defi-
nicje „wypadku” i „incydentu” zawarte 
w załączniku 13 nie mają samodziel-
nego statusu, lecz dotyczą norm, zasad 
i zaleceń zawartych w tym załączniku17. 
Zatem na potrzeby ustalenia zaistnie-
nia przesłanek zastosowania dyspozycji 
art. 26 konwencji – za wypadek należa-
łoby uznać, zgodnie z tym artykułem, 
każde zdarzenie dotyczące statku po-
wietrznego, które pociągnęło za sobą 
śmierć lub poważne obrażenia albo 
wskazuje na istnienie poważnych uste-
rek technicznych na statku powietrz-
nym lub w udogodnieniach dla żeglugi 
powietrznej18. Natomiast na etapie pro-
wadzenia dochodzenia, zakwalifikowa-
nie zdarzenia jako wypadku, incydentu 
lub poważnego incydentu będzie się już 
odbywać na podstawie definicji okre-
ślonych w załączniku 13.

Omówienie technicznych aspektów 
stosowania procedur badania określo-
nych w załączniku 13 wykracza poza 
ramy tego artykułu19, lecz należy raz 
jeszcze wspomnieć, że nie wszystkie 
przepisy załącznika mają dla państw 
charakter wiążący. Obok norm, któ-
rych stosowanie zgodnie z konwencją 
chicagowską jest obowiązkowe, załącz-
nik 13 zawiera także zalecane prakty-
ki, do których przestrzegania, zgodnie 
z postanowieniami konwencji, państwa 
powinny dążyć. Uzupełnieniem zaleceń 
określonych w załączniku są niewiążą-
ce wytyczne zawarte w podręcznikach 
ICAO poświęconych wypadkom i in-
cydentom statków powietrznych20.

Zagadnieniem, które wymaga szer-
szego wyjaśnienia jest zakres terytorial-
ny zastosowania norm międzynarodo-
wych dotyczących badania wypadków 
lotniczych. O ile przewidziany w art. 26 
konwencji obowiązek prowadzenia do-
chodzenia w sprawie wypadku doty-
czy takiego, któremu uległ statek po-
wietrzny jednego państwa – strony na 
terytorium innego państwa – strony, 

17 Zob. Status części składowych załącznika 13 – Przedmowa do załącznika 13 do konwencji chicagow-
skiej.

18 Taka interpretacja wydaje się najbliższa wykładni zastosowanej przez Radę ICAO w rezolucji uzupeł-
niającej z 13.04.1951 r., która stanowi, że obowiązki z art. 26 konwencji nie znajdą zastosowania, jeżeli 
wypadek statku powietrznego nie pociąga za sobą ofiar śmiertelnych lub ciężkich obrażeń ciała lub nie 
świadczy o poważnym defekcie technicznym tego statku lub środków nawigacyjnych. Rada stwierdza 
jednocześnie, że w tych przypadkach, do czasu opracowania przez ICAO zaleceń dotyczących stosowania 
odpowiedniej procedury, badanie wypadku prowadzić należy zgodnie z procedurą obowiązującą w danym 
państwie, z zachowaniem postanowień art. 26 konwencji.

19 Szerzej na ten temat: M. Żylicz: Katastrofa lotnicza…, op. cit., s. 11-13; tenże: Prawo lotnicze międzyna-
rodowe, europejskie i krajowe, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 256-257.

20 Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation (ICAO Doc 9756); Accident/Incident Reporting 
(ADREP) Manual (ICAO Doc 9156); Accident Prevention Manual (ICAO Doc 9422); Manual of Civil 
Aviation Medicine (ICAO Doc 8984); Human Factors Training Manual (ICAO Doc 9683); Human Factors 
Digest No. 7 Investigation of Human Factors in Accidents and Incidents (ICAO Circular 240).
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to załącznik 13 w ust. 2.1 przewiduje, 
że wymogi techniczne w nim zawarte 
stosuje się do działań podejmowanych 
w związku z wypadkami i incydenta-
mi wszędzie tam, gdzie one zaistniały. 
Badanie okoliczności wypadku podej-
muje państwo miejsca zdarzenia (ust. 
5.1 załącznika 13)21. W odniesieniu do 
wypadków lub poważnych incyden-
tów, które zaistniały na terytorium 
państwa innego niż państwo – strona, 
w ust. 5.2 sformułowano zalecenie, 
że o ile państwo, w którym nastąpiło 
zdarzenie nie zamierza prowadzić ba-
dania zgodnie z załącznikiem 13, po-
winno je podjąć państwo rejestracji, 
a jeśli nie jest w stanie tego zrobić, 
to uczyni to państwo operatora, kon-
struktora lub producenta. Czynności 
powinny być wszczęte we współpracy 
z państwem miejsca zdarzenia, a w ra-
zie braku takiej współpracy – samo-
dzielnie. Możliwość podjęcia badania 
przez odpowiednie państwo zabezpie-
czają przepisy dotyczące zawiadomień, 
określone w rozdziale 4 załącznika 13. 
Dodatkowe obowiązki informacyjne 
na rzecz państwa rejestracji wynikają 
z art. 37 lit. c Konwencji wiedeńskiej 
o stosunkach konsularnych22, zgodnie 
z którym państwo miejsca zdarzenia 
w razie wypadku powinno niezwłocz-

nie powiadomić urząd konsularny 
państwa rejestracji, najbliższy miejsca 
wypadku. Jeżeli nie jest możliwe usta-
lenie, czy miejsce zaistnienia wypadku 
lub poważnego incydentu lotniczego 
znajduje się na terytorium jakiegokol-
wiek państwa, wówczas badanie zda-
rzenia podejmuje państwo rejestracji 
(ust. 5.3 załącznika 13)23, natomiast 
państwa leżące w bezpośrednim są-
siedztwie miejsca wypadku na wodach 
międzynarodowych powinny udzielać 
wszelkiej pomocy i spełniać prośby 
państwa rejestracji.

Zgodnie z przedstawionymi wy-
żej założeniami, w lotnictwie cywil-
nym obowiązują różne reżimy bada-
nia wypadków i incydentów statków 
powietrznych. Podstawowy, wiążący 
wszystkie państwa – strony konwencji 
chicagowskiej dotyczy wypadku, któ-
remu uległ statek powietrzny jednego 
państwa – strony na terytorium inne-
go państwa – strony i jest uregulowany 
w art. 26 konwencji oraz w załączniku 
13 w zakresie, w którym załącznik ten 
znajduje zastosowanie zgodnie z art. 26 
konwencji. Rozszerzony reżim ustano-
wiony został w załączniku 13. Wiąże on 
państwa – strony konwencji w zakresie, 
w którym nie zgłosiły odstępstw w ra-
mach systemu contracting-out i dotyczy 

21 W przypadku poważnych incydentów sformułowano zalecenie, że państwo to powinno podjąć badanie 
(ust. 5.1.1 załącznika 13).

22 Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych, sporządzona w Wiedniu 24.04.1963 r. (DzU z 1982 r., 
nr 13, poz. 98); nazywana Konwencją wiedeńską.

23 W odniesieniu do sytuacji, gdy państwo rejestracji nie jest państwem – stroną i nie zamierza przepro-
wadzić badania zgodnie z załącznikiem 13, sformułowano zalecenie, że działania w kierunku przeprowa-
dzenia takiego badania powinno podjąć państwo operatora lub, jeśli nie jest ono w stanie tego zrobić, 
państwo konstruktora lub producenta (ust. 5.3.2 załącznika 13).
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wypadków i incydentów niezależnie 
od tego, gdzie zaistniały. Natomiast 
w odniesieniu do państw niebędących 
stronami konwencji, o ile nie znajdą 
zastosowania odpowiednie przepisy 
załącznika 13, tryb badania wypadków 
i incydentów statków powietrznych 
regulowany będzie prawem wewnętrz-
nym tych państw oraz ewentualnymi 
porozumieniami z innymi państwami.

Reżim badania wypadków lotniczych 
przewidziany w art. 26 konwencji chi-
cagowskiej może znaleźć zastosowanie 
bezpośrednie w wewnętrznym porząd-
ku prawnym państw – stron z uwagi 
na status prawny konwencji, jako raty-
fikowanej umowy międzynarodowej, 
a zatem może stanowić bezpośrednią 
podstawę działań organów państwa 
prowadzącego badanie. Natomiast ure-
gulowania załącznika 13 dla zastoso-
wania ich w porządku wewnętrznym 
wymagają odpowiedniej implementacji 
do prawa krajowego. O ile bowiem za-
łącznik 13 jest uchwałą prawotwórczą 
ICAO, podjętą w trybie art. 37 kon-
wencji chicagowskiej i określone jego 
postanowienia są wiążące dla państw 
– stron, to nie stanowi on źródła pra-
wa powszechnie obowiązującego w po-
rządku wewnętrznym tych państw24. 
Z zastrzeżeniem opisanej wyżej proce-
dury contracting-out, państwa – strony 
zobowiązane są zapewnić we własnych 

porządkach prawnych skuteczność in-
strumentów przewidzianych w załą-
czniku 13. Wytyczne do implemen-
tacji określiła Rada ICAO w uchwale 
z 13 kwietnia 1948 r.25 Zarekomen-
dowała wprowadzenie do przepisów 
prawa krajowego postanowień, o ile to 
możliwe, w postaci sformułowań iden-
tycznych z zastosowanymi w normach 
oraz zaleconych metodach i zasadach 
postępowania ICAO.

W odniesieniu do państw człon-
kowskich Unii Europejskiej wskazane 
powyżej reżimy badania wypadków 
statków powietrznych doznają pewnej 
modyfikacji. W tym zakresie zasady 
międzynarodowe uzupełnia rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 996/2010/UE z 20 paździer-
nika 2010 r. w sprawie badania wypad-
ków i incydentów w lotnictwie cywil-
nym26. Wprowadza ono między innymi, 
niezależne od konwencji chicagowskiej 
i załącznika 13, postanowienia dotyczą-
ce niezawisłości (w tym niezależności 
finansowej) organu przeprowadzające-
go badanie oraz jego przedstawicieli, 
organizacji tego organu i uprawnień jego 
przedstawicieli, a także statusu prowa-
dzonego badania, pomocy prawnej oraz 
sprawozdań i zaleceń wynikających 
z badania. Ponadto akt ten ustala obo-
wiązek badania nie tylko wypadków 
lotniczych, lecz także poważnych in-

24 Przegląd metod implementacji przez państwa postanowień załączników do konwencji chicagowskiej w ich 
porządkach wewnętrznych przedstawia Z. Galicki: Charakter prawny…, op. cit., s. 222-224.

25 Proceedings of the Council – 3-rd. Sess., B, 1948.
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z 20.10.2010 r. w sprawie badania 

wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/
WE (DzUrz L. z 2010 r., nr 295, s. 35-50).
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cydentów lotniczych27. Rozporządze-
nie odnosi się do badania wypadków 
i poważnych incydentów w lotnictwie 
cywilnym, które wydarzyły się na tery-
torium państw członkowskich, a także 
poza ich terytorium, jeżeli uległ im sta-
tek powietrzny zarejestrowany w pań-
stwie członkowskim lub obsługiwa-
ny przez przedsiębiorstwo z siedzibą 
w państwie członkowskim, jeśli takie 
badania nie są prowadzone przez inne 
państwo. Stosuje się je także wówczas, 
gdy państwo członkowskie ma moż-
liwość wyznaczenia pełnomocnego 
przedstawiciela do udziału w badaniu 
lub mianowania eksperta w przypad-
ku badania prowadzonego przez inne 
państwo.

Uzupełnieniem reżimów międzyna-
rodowych i europejskiego w badaniu 
wypadków i incydentów lotniczych są 
ponadto przepisy prawa krajowego po-
szczególnych państw. Z jednej strony 
służą one implementacji norm prawa 
międzynarodowego, a w odniesieniu 
do państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej także europejskiego, do kra-
jowych porządków prawnych, z dru-
giej – w zakresie nieuregulowanym 
na płaszczyźnie międzynarodowej lub 

europejskiej wprowadzają narodowe 
zasady. W prawie polskim stanowią je: 
art. 17-18 Prawa lotniczego, określa-
jące funkcjonowanie Państwowej Ko-
misji Badania Wypadków Lotniczych, 
(PKBWL) oraz art. 134-139 Prawa lot-
niczego, ustanawiające zasady badania 
wypadków i incydentów lotniczych, 
a także rozporządzenia wykonawcze do 
tych przepisów28 oraz akty wewnętrzne 
regulujące status PKBWL29.

Dochodzenia w lotnictwie 
państwowym
W prawie międzynarodowym nie ma 
szerzej uznanych zasad badania wy-
padków i incydentów w lotnictwie 
państwowym. Nie istnieją ponadto ja-
kiekolwiek umowy wielostronne o za-
sięgu światowym, które regulowałyby 
wskazane kwestie. Do zdarzeń tych nie 
odnosi się konwencja chicagowska ani 
załącznik 13, bowiem, zgodnie z art. 3 
lit. a konwencji, jej przepisy nie mają 
zastosowania do państwowych statków 
powietrznych. Należy zaznaczyć, że 
brak uregulowań międzynarodowych 
dotyczy nie tyko procedur badania, 
lecz także samej definicji wypadku 
i incydentu w odniesieniu do państwo-

27 W ust. 5.1.1 załącznika 13 sformułowano jedynie zalecenie dla państw – stron, aby podejmowały badanie 
poważnych incydentów. Pojęcia „wypadku”, „incydentu” i „poważnego incydentu” zostały zdefiniowane 
w art. 2 rozporządzenia nr 996/2010/UE w sposób odpowiadający definicjom z rozdziału 1 załącznika 13.

28 Rozporządzenia ministra transportu z 18.01.2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (DzU 
z 2007 r., nr 35, poz. 225) i z 27.06.2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Ba-
dania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji (DzU 
z 2006 r., nr 112, poz. 769); rozporządzenie ministrów obrony narodowej i infrastruktury z 30.12.2004 r. 
w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową 
Komisją Badania Wypadków Lotniczych (DzU z 2005 r., nr 4, poz. 22).

29 Zarządzenie nr 57 ministra infrastruktury z 12.11.2008 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej 
Komisji Badania Wypadków Lotniczych (DzUrzMI z 2008 r., nr 13, poz. 69).
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wych statków powietrznych. Jedyną 
normą prawa międzynarodowego znaj-
dującą powszechne zastosowanie jest 
wzmiankowany już obowiązek zawia-
damiania o takich zdarzeniach, wyni-
kający z art. 37 lit. c Konwencji wie-
deńskiej o stosunkach konsularnych.

Wypadki i incydenty państwowych 
statków powietrznych na terytorium 
państwa innego niż państwo przyna-
leżności statku należą do sytuacji cał-
kowicie nadzwyczajnych, ponieważ za-
sadniczo statki te w stanie pokoju nie 
poruszają się nad terytorium obcych 
państw. Zgodnie z art. 3 lit. c konwen-
cji chicagowskiej, żaden państwowy 
statek powietrzny państwa – strony 
nie może bowiem przelatywać nad te-
rytorium innego państwa ani lądować 
na nim bez zezwolenia udzielonego 
w specjalnym porozumieniu lub w inny 
sposób albo niezgodnie z warunkami 
takiego zezwolenia.

Ze względu na brak międzynarodo-
wych regulacji o zasięgu światowym 
omawianych kwestii, do badania wy-
padków i incydentów państwowych 
statków powietrznych o charakterze 
międzynarodowym znajdą zastosowa-
nie ewentualne umowy wielostronne 
lub bilateralne, a w razie ich braku, 
zgodnie z doktryną prawa międzynaro-
dowego – powszechnie uznane zasady 
tego prawa30. Przykładem wielostron-
nej umowy międzynarodowej o zasię-
gu regionalnym, która reguluje kwestię 

badania wypadków i incydentów, jest 
Traktat o otwartych przestworzach31. 
Akt ten nie odnosi się w omawianym 
zakresie wprost do państwowych stat-
ków powietrznych, lecz do samolotów 
obserwacyjnych. Jednak z uwagi na cha-
rakter wykonywanych lotów, statki te, 
zgodnie z art. 3 lit. b konwencji chica-
gowskiej, muszą zostać zakwalifikowane 
jako statki powietrzne używane w służ-
bie wojskowej – to jest państwowe stat-
ki powietrzne. Wobec takiej sytuacji, 
państwa – strony Traktatu o otwartych 
przestworzach zdecydowały się na za-
stosowanie w tym zakresie przepisów 
przyjętych w lotnictwie cywilnym. 
Zgodnie z artykułem VIII rozdział III 
ust. 4 Traktatu, dochodzenie w spra-
wie wypadku lotniczego lub incydentu 
z udziałem samolotu obserwacyjnego 
jest prowadzone przez stronę obserwo-
waną z udziałem strony obserwującej, 
wedle zalecenia ICAO przedstawionego 
w załączniku 13 do konwencji chicagow-
skiej w wersji zmienionej lub poprawio-
nej i zgodnie z krajowymi przepisami 
strony obserwowanej.

Umowy dwustronne

Zagadnienie badania wypadków i in-
cydentów w lotnictwie państwowym 
jest także regulowane przez umowy 
dwustronne w sprawie zasad wzajem-
nego ruchu lotniczego państwowych 
(wojskowych) statków powietrznych. 
Określają one obowiązki stron oraz 

30 Por. M. Żylicz: Katastrofa lotnicza…, op. cit., s. 9.
31 Traktat o otwartych przestworzach, sporządzony w Helsinkach 24.03.1992 r. (DzU z 2001 r., nr 103, 

poz. 1127).
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32 Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obro-
ny Federacji Rosyjskiej w sprawie zasad wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych statków powietrz-
nych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w przestrzeni powietrznej obu państw, sporządzone 
w Moskwie 14.12.1993 r.

33 Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Ochrony Kraju 
Republiki Litewskiej o ruchu lotniczym wojskowych statków powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Re-
publiki Litewskiej w przestrzeni powietrznej obu państw, sporządzone w Wilnie 05.03.1996 r.

34 Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony 
Republiki Słowackiej o ruchu lotniczym wojskowych statków powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Re-
publiki Słowackiej w przestrzeni powietrznej obu państw, podpisane w Warszawie 02.04.1998 r.

35 Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Repub-
liki Francuskiej w sprawie procedur związanych z zasadami wzajemnego ruchu lotniczego państwowych 
statków powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej w kontrolowanej przestrzeni po-
wietrznej obu państw, sporządzone w Salon de Provence 20.04.1998 r.

36 Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Re-
publiki Białoruś o zasadach wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych statków powietrznych Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Republiki Białoruś w przestrzeni powietrznej obu państw, sporządzone w Warszawie 
07.04.1999 r.

37 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie proce-
dur dotyczących wzajemnego ruchu lotniczego państwowych statków powietrznych Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Królestwa Szwecji w kontrolowanej przestrzeni powietrznej obydwu państw, sporządzone w Gdyni 
28.06.2002 r.

38 Protokół do Porozumienia między Ministerstwem Obrony Ukrainy a Ministerstwem Obrony Narodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie wojskowej o wymianie informacji i wykonywaniu lo-
tów wojskowych statków powietrznych Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni powietrznej obu 
państw, podpisany w Warszawie 07.09.2010 r.

Tabela 1. Porozumienia dwustronne Rzeczypospolitej Polskiej o ruchu lotniczym

Strona Data
Tryb badania 
wypadków i incydentów

Ministerstwo Obrony 
Federacji Rosyjskiej32

14.12.1993 r. Wspólnie przez organy obu stron

Minister Ochrony Kraju 
Republiki Litewskiej33

05.03.1996 r. Wspólnie przez organy obu stron

Ministerstwo Obrony 
Republiki Słowackiej34

02.04.1998 r. Wspólnie przez organy obu stron

Minister Obrony 
Republiki Francuskiej35

20.04.1998 r. Brak

Minister Obrony 
Republiki Białoruś36

07.04.1999 r. Wspólnie przez organy obu stron

Rząd Królestwa 
Szwecji37

28.04.2002 r. Brak

Ministerstwo Obrony 
Ukrainy38

07.09.2010 r. Zgodnie z przepisami strony, nad terytorium 
której wydarzył się dany incydent, z udziałem 
przedstawicieli strony zainteresowanej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Obrony Narodowej.
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bardzo ogólnikowo – tryb wyjaśniania 
tych zdarzeń. Zastosowane w tej kwe-
stii rozwiązania przedstawia zestawie-
nie w tabeli 1.

Wskazane umowy zawierane są na 
szczeblu resortowym lub rządowym39. 
Ponieważ nie podlegają ratyfikacji, sta-
nowią jedynie akty prawa wewnętrz-
nego, przy czym, są one obarczone 
licznymi wadami, które mogą budzić 
wątpliwości w zakresie stosowania 
zawartych w nich postanowień. Po 
pierwsze, nie wszystkie akty defi-
niują pojęcie wypadku lub incydentu 
statku powietrznego40. Tymczasem, 
w odniesieniu do lotnictwa państwo-
wego znaczenia tych pojęć nie precy-
zują ani konwencje międzynarodowe, 
ani polskie prawo krajowe. Po drugie, 
umowy odwołujące się do wspólnego 
prowadzenia badania w żaden sposób 
nie uściślają zakresu współdziałania 

stron. Jednocześnie przesłanki badania 
wypadków i incydentów są przeważnie 
określone na tyle nieprecyzyjnie, że 
wobec ich literalnego znaczenia moż-
na niekiedy dojść do wniosku, iż każdy 
wypadek lub incydent, niezależnie od 
tego, czy zawiera element międzynaro-
dowy, wymaga prowadzenia wspólnego 
dochodzenia41. W odniesieniu do mię-
dzynarodowych umów wielostronnych 
lub bilateralnych regulujących kwestię 
badania wypadków i incydentów pań-
stwowych statków powietrznych na-
leży ponadto zwrócić uwagę, że akty 
te dla swej skuteczności w krajowych 
porządkach prawnych powinny podle-
gać ratyfikacji. Ustalenie zasad badania 
wskazanych zdarzeń w umowach nie-
stanowiących źródeł powszechnie obo-
wiązującego prawa uniemożliwia efek-
tywne przeprowadzenie dochodzenia, 
ponieważ zawarte w nich normy nie 

39 Niektóre spośród wskazanych umów (porozumienia z 14.12.1993 r. i 02.04.1998 r. oraz protokół 
z 07.09.2010 r.) zawarte zostały nie w imieniu ministra obrony narodowej, lecz Ministerstwa Obrony 
Narodowej, co jest niezgodne z zasadami dotyczącymi zawierania umów międzynarodowych. Stosownie 
do art. 2 pkt 1 ustawy z 14.04.2000 r. o umowach międzynarodowych (DzU z 2000 r., nr 39, poz. 443 ze 
zm.), umowy międzynarodowe zawierane są w imieniu państwa, rządu lub ministra kierującego działem 
administracji rządowej właściwego do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa. Z kolei, zgodnie 
z art. 4 tej ustawy, jej przepisy odnoszące się do ministra stosuje się odpowiednio także do kierownika 
centralnego organu administracji rządowej. Umowy międzynarodowe nie mogą być natomiast zawierane 
w imieniu ministerstw, które są jedynie aparatem pomocniczym ministrów kierujących działami admini-
stracji rządowej i jako takie nie posiadają własnych kompetencji.

40 Odpowiednie definicje zawierają jedynie porozumienie z 05.03.1996 r. i protokół z 07.09.2010 r., przy 
czym w pierwszym z aktów w dalszych postanowieniach strony posługują się innym terminem niż uprzed-
nio zdefiniowany.

41 Większość umów posługuje się następującą klauzulą jako przesłanką podjęcia wspólnego badania: „[…] 
spowodowanych przez wojskowe statki powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej i [drugiej strony], w prze-
strzeni powietrznej jednego z państw, w których jedna ze stron poniosła straty […]”. Jedynie porozumie-
nie z 14.12.1993 r. i protokół z 07.09.2010 r. określają przesłanki wszczęcia badania w sposób precyzyj-
ny. Porozumienie wykorzystuje klauzulę: „[…] spowodowanymi przez polskie wojskowe statki powietrzne 
w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej lub rosyjskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni 
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej […]”. Natomiast protokół posługuje się sformułowaniem: „[…] 
spowodowanymi przez wojskowe statki powietrzne jednej ze Stron w przestrzeni powietrznej drugiej 
Strony, w wyniku których jedna ze Stron poniosła określone straty […]”.
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mogą być podstawą działania organów 
państwa w sferze zewnętrznej42.

Badanie wypadków i incydentów 
w lotnictwie państwowym na teryto-
rium państwa ich przynależności lub 
poza terytorium jakiegokolwiek pań-
stwa określa prawo krajowe. Prawo to, 
w razie braku jakichkolwiek regulacji 
międzynarodowych, zgodnie z zasadą 
całkowitej i wyłącznej suwerenności 
państwa w przestrzeni powietrznej nad 
swoim terytorium (art. 1 konwencji 
chicagowskiej), znajdzie także zastoso-
wanie do wypadków i incydentów na 
terytorium danego państwa z udziałem 
państwowych statków powietrznych 
zarejestrowanych w innych państwach. 
W prawie polskim stosowną regulację 
zawiera art. 140 Prawa lotniczego, który 
wprowadza obowiązek badania wypad-
ków i poważnych incydentów lotniczych 
oraz określa (dość lakonicznie) zasady 
powoływania i funkcjonowania Komisji 
Badania Wypadków Lotniczych Lotni-

ctwa Państwowego (KBWLLP). Usta-
wa nie określa jednak pojęć wypadku, 
incydentu i poważnego incydentu w od-
niesieniu do lotnictwa państwowego43. 
W zakresie uprawnień przedstawicieli 
KBWLLP oraz obowiązku udzielania jej 
niezbędnej pomocy ustawa odsyła do 
przepisów dotyczących PKBWL. Orga-
nizację oraz szczegółowe zasady pracy 
KBWLLP, zasady refundacji kosztów 
jej działania oraz zasady współpracy 
z PKBWL określają przepisy wykonaw-
cze44. Nieco szersza i bardziej precyzyj-
na w stosunku do obecnie obowiązującej 
regulacja ustawowa w zakresie badania 
wypadków i incydentów państwowych 
statków powietrznych proponowana 
jest w art. 1 pkt 76 projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo lotnicze45.

Konkluzja
Jakkolwiek konwencja chicagowska 
i załącznik 13 do niej są aktami kom-
patybilnymi, to ze względu na znaj-

42 Na problem ten, na tle porozumienia z 14.12.1993 r., zwraca uwagę M. Żylicz: Katastrofa lotnicza…, op. 
cit., s. 8-9.

43 Art. 1 ust. 4 w zw. z art. 134 ust. 2, 5 i 6 Prawa lotniczego a contrario.
44 Rozporządzeń: ministra obrony narodowej z 26.05.2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjo-

nowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (DzU z 2004 r., nr 138, 
poz. 1464 ze zm.); ministrów obrony narodowej i infrastruktury z 30.12.2004 r. w sprawie współpracy 
Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypad-
ków Lotniczych (DzU z 2005 r., nr 4, poz. 22); ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych 
i administracji z 3.12.2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego 
(DzU 2002 r., nr 208, poz.1772). Przy czym w § 6 rozporządzenia w sprawie organizacji oraz zasad 
funkcjonowania KBWLLP, w sposób niedopuszczalny zawężono zakres prowadzonego przez Komisję 
dochodzenia w sprawie wypadków i poważnych incydentów lotniczych w lotnictwie państwowym na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej przestrzeni powietrznej. Natomiast badanie wypadków 
i poważnych incydentów zaistniałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których uczestniczyły 
statki powietrzne lotnictwa państwowego, uzależniono m.in. od umów lub przepisów międzynarodowych. 
Wprowadzenie takich ograniczeń stanowi przekroczenie delegacji ustawowej, która upoważnia jedynie do 
ustalenia organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania KBWLLP, a nie jej zakresu działania.

45 Druk sejmowy nr 2113. W projekcie tym przewidziano m.in. ustawowe uregulowanie szczegółowego za-
kresu działania KBWLLP.
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dujący zastosowanie wobec załączni-
ka system contracting-out nie tworzą 
w pełni jednolitego reżimu badania 
wypadków i incydentów statków po-
wietrznych. Niezależnie od przyjęcia 
lub wyłączenia przez państwa – strony 
postanowień załącznika 13, konwencja 
chicagowska może być w tym zakre-
sie samodzielnie stosowana. Ponadto, 
z uwagi na możliwość zgłaszania przez 
państwa wyłączeń spod postanowień 
załącznika 13, jednolitość określonych 
w nim zasad jest w skali międzynaro-
dowej ograniczona. 

Znamienny jest brak szerzej przyję-
tych reguł badania wypadków i incyden-
tów w lotnictwie państwowym. Doty-
czy to w zasadzie wszystkich aspektów 
problematyki, z wyjątkiem definicji 

państwowego statku powietrznego, któ-
ra została przyjęta w konwencji chica-
gowskiej. Dominującą rolę odgrywają tu 
normy prawa krajowego i umowy bilate-
ralne. W świetle powyższych rozważań, 
z ogólnego pojęcia badania wypadków 
i incydentów statków powietrznych 
wyłania się dość niejednolity obraz roz-
maitych reżimów i płaszczyzn regulacji. 
Ustalenie właściwego trybu dochodze-
nia w konkretnym wypadku wymaga 
dużej ostrożności, ponieważ wybór ten 
może być niekiedy problematyczny.

JAN WALULIK, doktorant – słuchacz 
Warszawskiego Seminarium Aksjologii 
Administracji
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1 Ang. Using Geographic Information Systems to Audit Efforts to Combat Money Laundering and Terrorism 
Financing, ”International Journal of Government Auditing”, July 2008. Zmiany w tytułach i śródtytułach 
pochodzą od redakcji; tłumaczenie NIK.

2 Systemy informacji geograficznej są z powodzeniem wykorzystywane do realizacji różnych zadań kon-
trolnych. Mówi o tym artykuł pt. Disaster-Related Aid: Using Geographic Information in Audits, opubl. 
w „International Journal of Government Auditing”, October 2006.

EGBERT JONGSMA

FREDERIQUE DE GRAAF 

W czerwcu 2008 r. Powszechna Izba 
Obrachunkowa (PIO) Holandii opubli-
kowała sprawozdanie z kontroli działań 
rządu holenderskiego w ramach walki 
z praniem pieniędzy i finansowaniem 
terroryzmu. W jej trakcie wykorzysty-
wała w analizach i prezentacji ustaleń 
system informacji geograficznej (GIS). 
Jak już informowaliśmy w paździer-
niku 2006 r., GIS są z powodzeniem 

użytkowane w realizacji różnych zadań 
kontrolnych2. Podczas XIX INCOSAI 
w Meksyku w listopadzie 2007 r. grupa 
zadaniowa INTOSAI ds. rozliczalno-
ści i kontroli pomocy związanej z klę-
skami żywiołowymi (INTOSAI Task 
Force on the Accountability and Audit 
of Disaster-Related Aid) potwierdziła 
przydatność informacji geograficznej 
w realizowanych przez nią działaniach. 
W niniejszym artykule opisano niektóre 
funkcje GIS, sposób jego wykorzystania 
w ostatnio przeprowadzonej przez PIO 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i terroryzmowi

Wykorzystanie systemów 
informacji geograficznej1

Prezentowany artykuł został wyróżniony nagrodą Elmer B. Staats Award 
na XX Kongresie INTOSAI, który odbył się w listopadzie 2010 r. 
w Johannesburgu (Republika Południowej Afryki). Nagroda, ustano-
wiona przez Zarząd INTOSAI w 1982 r., przyznawana jest za najlepszy 
tekst opublikowany w „International Journal of Government Auditing” 
w okresie trzech lat poprzedzających dany kongres.
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kontroli oraz przedstawiono nowo utwo-
rzone centrum wiedzy o zastosowaniu 
tego systemu w analizach kontrolnych.

GIS i kontrola państwowa
Informacje geograficzne lub przestrzen-
ne można powiązać z konkretnymi da-
nymi miejscowymi (na przykład z ko-
dami pocztowymi lub współrzędnymi 
geograficznymi). GIS określany jest jako 
skomputeryzowany system ułatwiający 
wprowadzanie, przechowywanie, ana-
lizę i prezentację danych, zwłaszcza 
przestrzennych (georeferencyjnych). Na 
przykład, warstwy danych o zagospoda-
rowaniu przestrzennym, wysokości nad 
poziomem morza, działkach, ulicach 
i klientach mogą być łączone i anali-
zowane w kontekście geograficznym 
w celu odpowiedzi na pytania takie, jak: 
gdzie mieszkają klienci (środowisko geo-
graficzne) i jak można do nich dotrzeć. 
Najwyższe organy kontroli (NOK) mogą 
zadawać podobne pytania i udzielać na 
nie odpowiedzi w odniesieniu do okre-
ślonych sektorów polityki rządowej.

GIS umożliwia użytkownikom two-
rzenie wysokiej jakości map w różnej 
skali, przechowywanie i aktualizację 
dużej ilości informacji przyporząd-
kowanych geograficznie, wizualizację 
i uproszczenie złożonych danych oraz 
tworzenie nowych na podstawie już 
istniejących. Największą jego zaletą 
jest możność dokonywania analiz przez 
łączenie warstw i nakładanie na siebie 
różnych zestawów informacyjnych dla 
uzyskania perspektywy przestrzennej.

Więcej na temat GIS można znaleźć na 
stronie internetowej grupy zadaniowej 
INTOSAI ds. rozliczalności i kontroli po-

mocy związanej z klęskami żywiołowy-
mi <www.intosai-tsunami.org>. Grupa 
ta wyraża zdecydowane przekonanie, że 
GIS i teledetekcja (np. obrazów sateli-
tarnych i lotniczych zawierających dane, 
które można wykorzystać jako warstwę 
w systemie) mogą być użyteczne na ko-
lejnych etapach różnego rodzaju kontroli 
– w trakcie oceny ryzyka, planowania 
i prowadzenia kontroli, analizowania i in-
formowania o wynikach kontroli. 

Ocena ryzyka

Kontrola rozpoczyna się od analizy i oce-
ny ryzyka w celu wskazania dziedzin, 
w których będzie ona najbardziej poży-
teczna. Wykorzystanie do tego celu GIS 
i danych teledetekcyjnych może okazać 
się pomocne, gdyż system ten umożli-
wia analizę różnych cech lub warstw 
danych w kontekście geograficznym, 
co byłoby trudniejsze i bardziej skom-
plikowane przy użyciu samych arkuszy 
kalkulacyjnych. Tego rodzaju warstwy 
informacyjne mogą obejmować na przy-
kład rozkład geograficzny projektów 
opóźnionych, a także przyznanych fun-
duszy, wykorzystywanie określonych 
wykonawców w poszczególnych regio-
nach, informacje demograficzne.

Planowanie kontroli

Oprócz dostarczenia informacji o obsza-
rach ryzyka, GIS i teledetekcja mogą po-
móc kontrolerom w planowaniu kontroli, 
wspierając podjęcie decyzji o jej kierun-
ku i zakresie. Umożliwiają na przykład 
ustalenie liczby i rozkładu geograficz-
nego projektów realizowanych zgodnie 
z harmonogramem lub projektów opóź-
nionych. Aby ustalić, czy domy zostały 
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dokończone, łatwiej i szybciej jest wy-
świetlić wszystkie dane terenowe i po-
łączyć je ze zdjęciami satelitarnymi niż 
używać tabel z liczbami. Wiedza ta z ko-
lei może ułatwić kontrolerowi podjęcie 
decyzji o tym, czy skupić się na projek-
tach opóźnionych w realizacji, aby możli-
wa była kontrola różnego rodzaju ryzyka 
związanego z zarządzaniem zamówienia-
mi, czy na projektach realizowanych ter-
minowo, aby można było skontrolować 
jakość i wskaźnik zasiedlenia budynków. 

Ponadto możliwe jest planowanie 
trasy podróży i wizyt na miejscu oraz 
ustalenie odpowiedniej ich proporcji, 
to znaczy, kiedy trzeba wysłać zespół 
kontrolny, a kiedy można polegać na 
danych teledetekcyjnych.

Prowadzenie kontroli

Na etapie realizacji kontroli zespół kon-
trolerów może wykorzystać urządzenia 
GPS i mapy satelitarne do powiązania 
danych kontroli z danymi geograficz-
nymi, dzięki czemu – po wprowadze-
niu współrzędnych do programu GPS 
i powiązaniu ich z mapami – można 
bezpośrednio analizować dane tere-
nowe, które są widoczne w kontekście 
geograficznym natychmiast, a nie do-
piero na późniejszym etapie kontroli. 
Jeżeli kontroler chciałby na przykład 
określić, czy po tsunami domy lub in-
frastruktura w Indonezji budowane są 
we właściwych miejscach, informacje 
te byłyby bezpośrednio widoczne zaraz 
po wprowadzeniu danych.

Analiza wyników

Jak już wspomniano, GIS umożliwia 
analizę różnych warstw wzajemnie po-

wiązanych informacji geograficznych 
(takich jak ustalenia kontroli powiązane 
ze współrzędnymi globalnego systemu 
pozycjonowania GPS). W kontroli osied-
li dotkniętych tsunami z 2004 r. dane 
te mogą obejmować liczbę zniszczonych 
i odbudowanych budynków szkolnych, 
liczbę sierot i dane miejscowe (wysokość 
terenu, odległość do rzek i dróg). Dzię-
ki analizie, jaką umożliwia GIS, można 
mierzyć stopień wykonania zadań, na 
przykład – czy szkoły zbudowano na te-
renach, na których dzieci ich potrzebują.

Wizualizacja wyników z zastosowa-
niem GIS może również dać pogląd na 
zróżnicowanie geograficzne wykona-
nia zadań przez instytucje publiczne. 
W przypadku tsunami można porów-
nywać stopień realizacji zadań przez 
władze lokalne. W kontekście klęski 
żywiołowej owocne może być również 
porównanie wyników uzyskiwanych 
przez instytucje publiczne i organizacje 
pozarządowe, ponieważ jest to jedna 
z niewielu sytuacji, w której rząd nie 
ma monopolu na działanie, przy czym 
wyniki organizacji pozarządowych wy-
korzystywane są w tym względzie wy-
łącznie w celach porównawczych, gdyż 
większość NOK nie ma uprawnień do 
kontrolowania tych organizacji.

Informowanie o wynikach 

Dzięki GIS i teledetekcji ustalenia kon-
troli i inne dane można nanieść na mapę, 
przez co stają się one dobrze widocz-
ne i stanowią narzędzie uzasadniające 
główne wnioski i zalecenia pokontrol-
ne, jak również pozwalają w przystępny 
sposób poinformować odbiorców o wy-
nikach analiz.
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Kontrola działań 
holenderskiego rządu
Powszechna Izba Obrachunkowa zde-
cydowała się na wykorzystanie GIS 
w kontroli działań rządu skierowanych 
przeciwko praniu pieniędzy i finanso-
waniu terroryzmu. Pranie pieniędzy 
to proces przekształcania przychodów 
z działalności nielegalnej w legalny ma-
jątek w taki sposób, że nie można wy-
kazać jego nielegalnego pochodzenia. 
Finansowanie terroryzmu często od-
bywa się z wykorzystaniem legalnych 
funduszy. Oba te procedery stanowią 
zagrożenie dla prawidłowego działania 
systemów finansowych i zaufania pub-
licznego do rynków finansowych.

W trakcie kontroli PIO badała reali-
zację polityki przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
Sprawdzano, jak minister spraw we-
wnętrznych i relacji królewskich, mi-
nister finansów i minister sprawiedli-
wości zarządzają podległymi organami 
ścigania. Badano również, w jaki spo-
sób instytucje zapobiegają praniu pie-
niędzy i finansowaniu terroryzmu oraz 
jak wykrywają, ścigają i karzą tę dzia-
łalność. Przedmiotem kontroli nie było 
stosowanie sankcji.

Aby uzyskać pogląd na wykonywa-
nie zadań przez służby śledcze i pro-
kuraturę, PIO opracowała wskaźniki 
wykonania zadań dotyczące wykrywal-
ności i karalności przestępstw prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu. 
Aby odnieść te wyniki do rozmiaru 
ściganych procederów, PIO wykorzy-
stała liczbę podejrzanych transakcji na 
jednostkę geograficzną, za którą przy-
jęto obszar w granicach geograficznych 

miejscowych komend policji. W arku-
szu kalkulacyjnym Excel oznaczono 
je niepowtarzalnym kodem okręgu 
policyjnego powiązanego z granicami 
geograficznymi. Dzięki temu możliwe 
było połączenie trzech różnych zesta-
wów danych: podejrzanych transakcji, 
wyników uzyskiwanych przez wydzia-
ły śledcze miejscowej jednostki policji 
oraz środków karnych podejmowanych 
przez prokuraturę i sądy. Wykorzystu-
jąc specjalne oprogramowanie, powyż-
sze informacje przedstawiono w formie 
graficznej i przeanalizowano wyniki 
w kontekście geograficznym. Jako war-
stwę podstawową wykorzystano natę-
żenie procederu prania pieniędzy, czyli 
liczbę podejrzanych transakcji przypa-
dających na jednostkę geograficzną. 
Wyniki jednostek śledczych miejsco-
wej policji przedstawiono w warstwie 
wskaźnika wykrywalności, a wyniki 
prokuratury i sądów karnych w war-
stwie wskaźnika karalności.

Raport z kontroli PIO pokazuje, że 
wyniki licznych działań podjętych przez 
ministrów spraw wewnętrznych, finan-
sów i sprawiedliwości przeciwko praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
były rozczarowujące. Zapobieganie tym 
procederom było wciąż niewystarczają-
ce, prawdopodobieństwo ich wykrycia 
i ukarania było niskie, a organy ściga-
nia i prokuratura w niewielkim stopniu 
wykorzystywały swoje uprawnienia do 
konfiskaty majątku przestępców. Wnio-
ski te są zaskakujące w świetle ambicji 
dotychczasowych pięciu rządów i for-
mułowanych od dziesięciu lat prioryte-
tów zmierzających do eliminacji oma-
wianych zjawisk.
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Dzięki wizualizacji natężenia zjawiska 
prania pieniędzy i wyników lokalnych 
jednostek śledczych policji, prokuratury 
i sądów karnych, PIO dała po raz pierw-
szy parlamentowi, ministrom i instytu-
cjom wykonawczym pogląd na rozłoże-
nie przestrzenne tych działań. Wiedza 
ta przyczyniła się do zwrócenia uwagi na 
kwestie zakresu akceptowalnego zróż-
nicowania geograficznego oraz różnic 
w nasileniu procederu prania pieniędzy 
w poszczególnych jednostkach geogra-
ficznych. Reakcją właściwych ministrów 
na kontrolę PIO było zapewnienie o wy-
korzystaniu jej wyników do zwiększenia 
skuteczności walki z praniem pieniędzy 
i finansowaniem terroryzmu.

Uzyskane wyniki (poziom wykonania 
zadań) i skala problemu, z którym bory-
kają się jednostki publiczne, umożliwia-
ją nie tylko analizowanie ustaleń kon-
troli i informowanie o nich, ale również 
ułatwiają dobór próby do pracy kontro-
lerów w terenie. W tym konkretnym 
przypadku, gdyby dane były dostępne 
na wcześniejszym etapie kontroli, moż-
na by wybrać jednostki śledcze policji 
oraz jednostki prokuratury jako pod-
mioty kontroli wyrywkowej w zależno-
ści od uzyskanego przez nie wyniku.

Centrum wiedzy o GIS
Powszechna Izba Obrachunkowa pod-
jęła decyzję o założeniu centrum wie-
dzy o wykorzystaniu GIS w kontroli 
publicznej. Będzie się ono skupiać na 
ogólnokrajowych kontrolach PIO oraz 

jej działalności jako wiceprzewodniczą-
cego Grupy Roboczej ds. Rozliczalności 
i Kontroli Pomocy Związanej z Klęska-
mi Żywiołowymi, której przewodniczy 
Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Zadania centrum skoncentrowano na: 
obserwacji istotnych wydarzeń w dzie-
dzinie GIS i teledetekcji; opracowaniu 
wskazówek do wykorzystania informacji 
geograficznej w kontroli; opracowaniu 
materiałów szkoleniowych dla NOK; 
wspieraniu NOK w kontrolach, w któ-
rych wykorzystywany jest GIS; ustano-
wieniu sieci ekspertów zewnętrznych 
w sprawie GIS i teledetekcji.

Ze względu na możliwość wykorzy-
stania systemu informacji geograficznej 
interesujące mogą być następujące te-
maty badań: kontrola pomocy związa-
nej z klęskami żywiołowymi, kontrola 
środowiska, kontrola walki z przestęp-
czością, defraudacją i korupcją.

Holenderska Izba Obrachunkowa za-
chęca inne najwyższe organy kontroli do 
przedstawiania wskazówek co do wyko-
rzystania GIS w działalności kontrolnej 
przez wymianę wyników kontroli, po-
mysłów i informacji. Zaprasza również 
do współpracy te NOK, które chciałyby 
wdrożyć GIS jako narzędzie kontroli.

EGBERT JONGSMA*,
FREDERIQUE DE GRAAF, 
Powszechna Izba Obrachunkowa 
Holandii

* Więcej informacji – Egbert Jongsma, kierownik projektu centrum wiedzy o GIS, <e.jongsma@rekenkamer.nl>.
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SŁAWOMIR CZARNOW 

ADRIAN GOSK

Objęcie przez Polskę 1 lipca 2011 r. 
przewodnictwa Rady Unii Europej-
skiej na pół roku jest doniosłym wyda-
rzeniem dla naszego kraju, a zarazem 
dość słabo uświadamianym przez spo-
łeczeństwo. Zabrakło szerokiej kampa-
nii informującej o celach i istocie pre-
zydencji, analogicznej do tej z 2004 r., 
dotyczącej wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej (UE). Niezaprzeczalnym 
faktem jest natomiast to, że prezyden-
cja ma zasadniczo większe znaczenie 
w stosunkach zewnętrznych. Dobry 

klimat okresu przewodniczenia, może 
poprawić wizerunek Polski oraz przy-
sporzyć konkretnych korzyści w rela-
cjach międzynarodowych.

Proces przygotowań ma charakter 
ciągły, a jednocześnie jest niezwykle 
złożony i wymaga szybkich reakcji 
zarządczych. Jest to o tyle trudne, że 
realizowany będzie po raz pierwszy 
– urzędnikom brakuje zatem doświad-
czenia. W przygotowaniu struktur ad-
ministracji publicznej do czekających 
ją nowych zadań niezbędne staje się 
wykorzystanie wszystkich dostęp-
nych narzędzi. Skorzystanie z ocen 
i uwag audytorów wewnętrznych nale-

Badanie jednostek finansów publicznych

Audyt zlecony przygotowań 
do polskiej prezydencji w Unii

Audyt przeprowadzono na wniosek pełnomocnika ds. prezydencji, 
w celu zweryfikowania rzetelności danych otrzymanych od 44 wy-
typowanych jednostek sektora finansów publicznych, którym przy-
pisano najwięcej zadań w ramach procesu przygotowań do polskiego 
przewodniczenia w Unii. Powierzono go zespołom audytu wewnętrz-
nego z tych jednostek. Przedstawione przez nie propozycje usprawnień 
zostały przeanalizowane przez pracowników Departamentu Koordy-
nacji Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Dzięki audytowi większość instytucji podjęła 
próbę rozwiązania zdiagnozowanych problemów.
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ży uznać w tej sytuacji za zachowanie 
podstawowych standardów prawidło-
wego zarządzania złożonymi procesami 
w sektorze publicznym. Tym bardziej, 
że od grudnia 2006 r. istnieje możli-
wość centralnego koordynowania czyn-
ności audytowych przez wykorzystanie 
instytucji audytu zleconego1. Audyt 
zlecony prowadzony jest na zlecenie 
prezesa Rady Ministrów lub ministra 
finansów przez audytorów wewnętrz-
nych poszczególnych jednostek nim 
objętych, zgodnie z przekazanymi za-
łożeniami lub programem. Z możliwo-
ści zlecenia przeprowadzenia audytu 
na podobną skalę skorzystano podczas 
weryfikacji prawidłowości procesu 
opisywania i wartościowania stanowisk 
pracy w służbie cywilnej.

Zadania prezydencji
Rada Unii Europejskiej stanowi głów-
ny organ decyzyjny Unii Europejskiej, 
a w jej składzie zasiadają ministrowie 
spraw zagranicznych bądź ministro-
wie branżowi poszczególnych państw 
członkowskich (w przeszłości nazywa-
na była również Radą Ministrów Unii 
Europejskiej). Do najważniejszych za-
dań w ramach sprawowania prezyden-
cji należą: przewodniczenie pracom 
Rady UE oraz jej organów pomocni-
czych (komitetów i grup roboczych), 

reprezentowanie Rady wobec innych 
instytucji UE (Komisji Europejskiej 
i Parlamentu Europejskiego), posiłko-
wo reprezentowanie Unii na zewnątrz 
(wobec państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych)2. Pod względem 
finansowym prezydencja łączy się ze 
sporymi wydatkami z budżetu pań-
stwa, związanymi z zakupem odpo-
wiednich towarów i usług, przygotowa-
niem zaplecza kadrowego, wynajmem 
powierzchni konferencyjnej, dostoso-
waniem budynków użyteczności pub-
licznej do niezbędnych wymagań, za-
pewnieniem środków bezpieczeństwa 
i bazy noclegowej, a także promocją. 
Z drugiej strony, przewodniczenie 
Radzie UE daje szanse przedstawie-
nia narodowych priorytetów, a także 
przynajmniej teoretyczne zwiększenie 
wpływu Polski na decyzje podejmo-
wane w Unii. Poprawiony może zostać 
także wizerunek naszego kraju, jako 
stabilnego i liczącego się partnera, oraz 
szerzej zaprezentowany dorobek kultu-
ry polskiej.

Okres wstępnych przygotowań
Proces przygotowań do objęcia przez 
Polskę przewodnictwa w Radzie Unii 
Europejskiej rozpoczął się w 2008 r. 
od rozesłania ankiet do kluczowych 
urzędów na temat ich przygotowania 

1 Od 29.12.2006 r. do 31.12.2009 r. na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 5 i ust. 1a – 1b ustawy z 30.06.2005 r. 
o finansach publicznych (DzU z 2005 r., nr 249, poz. 2104 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą o finansach 
publicznych”, zaś od 1.01.2010 r. – na podstawie art. 292 ust. 1 pkt 1 i art. 293 ustawy z 27.08.2009 r. 
o finansach publicznych (DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.).

2 Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej prowadzi przede wszystkim wysoki 
przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – stanowisko to od 1.12.2009 r. piastuje 
Catherine Ashton.
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do tego wydarzenia. Komitet Europej-
ski Rady Ministrów (KERM) przyjął 
15 lipca 2008 r. raport w sprawie stanu 
przygotowań3, opracowany na podsta-
wie wyników tych ankiet, zawierający 
stosowne rekomendacje i harmonogram 
działań, których realizacja została uzna-
na wówczas za priorytetową. KERM 
zobowiązał ministerstwa i urzędy cen-
tralne do ustanowienia wewnętrznych 
zespołów koordynujących przygoto-
wania. Powołano również (15 lipca 
2008 r.) pełnomocnika rządu do spraw 
przygotowania organów administracji 
rządowej i sprawowania przez Rzeczpo-
spolitą Polską przewodnictwa w Radzie 
Unii Europejskiej4, na którego nałożo-
no obowiązek opracowania rządowego 
projektu programu, stanowiącego pod-
stawę dalszych działań. Do 31 grudnia 
2009 r. funkcję tę pełnił sekretarz stanu 
w Urzędzie Komitetu Integracji Euro-
pejskiej (UKIE), a od 1 stycznia 2010 r. 
objął ją sekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych (MSZ). Ostatecz-
ny tekst programu (po wcześniejszej ak-
ceptacji przez KERM 28 października 
2008 r.) został zatwierdzony przez Radę 
Ministrów 13 stycznia 2009 r.5 Jego 
głównym celem było zaplanowanie na 

lata 2008–2011 zadań niezbędnych do 
sprawnego przeprowadzenia procesu 
przygotowawczego do przewodnictwa 
Polski. 

W dokumencie tym wyszczególniono 
cztery główne płaszczyzny, w ramach 
których mają się skupić zadania strony 
polskiej: 
• konstruowanie założeń perspektywy 
finansowej na lata 2014–2020 (zwłasz-
cza w kontekście wzmocnienia głosów 
krytyki wobec dotychczasowego kształ-
tu wspólnej polityki rolnej i wspólnej 
polityki rybołówstwa); 
• forsowanie istotnych z polskiego pun-
ktu widzenia zagadnień (wspólnej poli-
tyki energetycznej czy też tzw. partner-
stwa wschodniego6); 
• kontynuacja bieżących prac legislacyj-
nych oraz decyzyjnych; 
• aktywna postawa państwa sprawują-
cego przewodnictwo w ramach reakcji 
na rozwijające się sytuacje kryzysowe. 

Ponadto nakreślono kształt najistot-
niejszych działań w aspekcie logistycz-
nym (zapewnienie zaplecza konferen-
cyjno-hotelowego), kadrowym (opra-
cowanie harmonogramu szkoleń oraz 
wdrażania systemu motywacyjnego) 
i informacyjnym (wyznaczenie docelo-

3 Raport w sprawie stanu przygotowań administracji publicznej do objęcia prezydencji w Radzie UE 
w II połowie 2011 r., przyjęty 15.07.2008 r. przez Komitet Europejski Rady Ministrów.

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.07.2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw 
Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewod-
nictwa w Radzie Unii Europejskiej (DzU z 2008 r., nr 133, poz. 843); zwanego dalej „pełnomocnikiem ds. 
prezydencji”.

5 Program przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii 
Europejskiej z 13.01.2009 r. (zwany dalej „programem przygotowań”).

6 Program partnerstwa wschodniego, przyjęty z inicjatywy Polski i Szwecji na szczycie szefów państw i rzą-
dów krajów UE 9.05.2009 r., zakładający zacieśnienie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, 
Azerbejdżanem i Armenią (m.in. przez stosowanie preferencji handlowych i programów pomocowych).
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wych grup odbiorców oraz podstawo-
wych kanałów komunikacyjnych).

Na podstawie uzyskanych z resortów 
założeń finansowych7, a także informa-
cji wynikających z wcześniejszych do-
świadczeń innych państw, pełnomocnik 
ds. prezydencji opracował i przedłożył 
projekt, a Rada Ministrów 23 czerwca 
2009 r. uchwaliła program wieloletni pn. 
„Przygotowanie, obsługa i sprawowanie 
przewodnictwa Polski w Radzie Unii Eu-
ropejskiej w II połowie 2011 r.”8. Łączne 
nakłady na realizację programu w latach 
2010–2012 zaplanowano na poziomie 
429,5 mln zł, zaś funkcję koordynującą 
dysponentów poszczególnych części bu-
dżetowych powierzono pełnomocnikowi 
ds. prezydencji. Poza wydatkami przewi-
dzianymi w programie wieloletnim, na 
przygotowanie i obsługę procesu zostaną 
również przeznaczone środki pochodzą-
ce z budżetów samorządowych, a także 
sektora prywatnego. Z ekonomicznego 
punktu widzenia wsparcie przedsię-
biorców należy oczywiście ocenić po-
zytywnie, tyle tylko, że w kontekście 
tym nasuwają się pytania, co należy do 
obowiązkowych zadań publicznych, na 
co obecnie realnie stać administrację 
publiczną i jakie skutki może przynieść 
dalsze zwiększanie długu publicznego9.

W celu weryfikacji działań podjętych 
w ciągu kolejnego roku, pełnomocnik 
ds. prezydencji skierował do jednostek 
administracji publicznej zaangażowa-
nych w proces przygotowań kolejną 
edycję ankiety (w okresie od 17 wrześ-
nia do 2 października 2009 r.). Na jej 
podstawie sformułowano wnioski oraz 
rekomendacje, a także podsumowa-
no zadania realizowane przez UKIE, 
przedstawiając całość Radzie Mini-
strów10. Równolegle pełnomocnik ds. 
prezydencji, w celu zweryfikowania 
rzetelności nadsyłanych danych wysto-
sował wniosek i uzyskał zgodę na au-
dyt zlecony11. We wniosku wskazano, 
że audyt przeprowadzą zespoły audytu 
wewnętrznego z 44 wskazanych jed-
nostek sektora finansów publicznych, 
którym przypisano najszersze zakresy 
zadań w ramach procesu przygotowań 
i nie spowoduje on jakichkolwiek do-
datkowych kosztów zarówno po stro-
nie zlecającego, jak i jednostek podda-
wanych audytowi (ich wykaz znajduje 
się na str. 31).

Założenia audytu zleconego
Zgodnie z założeniami opracowanymi 
wspólnie przez Ministerstwo Finansów 
(metodyka) i Urząd Komitetu Integracji

7 Sporządzonych na podstawie Wytycznych dla ministerstw i urzędów centralnych w sprawie szacowania 
kosztów związanych z organizacją i obsługą polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r., 
przyjętych przez KERM 2.03.2009 r. 

8 Program wieloletni z 23.06.2009 r., wprowadzony uchwałą Rady Ministrów nr 113/2009 (ze zm.).
9 E. Glapiak: Państwa w państwie ma być mniej, „Rzeczpospolita” z 6.01.2010 r.; K. Rybiński: Czarny sce-

nariusz dla Europy, „Newsweek” z 5.02.2011 r. 
10 Dokument pn. Weryfikacja stanu przygotowań administracji publicznej do objęcia prezydencji w Radzie 

Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., przyjęty przez KERM 24.11.2009 r. 
11 Wniosek z 7.09.2009 r. złożony przez KPRM do ministra finansów o przeprowadzenie audytu zleconego 

na podstawie art. 63 ust. 1a ustawy o finansach publicznych.
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Europejskiej (zagadnienia merytoryczne), 
celem audytu zleconego pn. „Przygotowa-
nie jednostek sektora finansów publicz-
nych do sprawowania przez Polskę prze-
wodnictwa w Radzie UE w 2011 r.” była 
ocena efektywności, racjonalności i spój-
ności przygotowań do objęcia tej funkcji12. 
Chodziło przede wszystkim o wychwyce-
nie nieprawidłowości i głównych dziedzin 
problemowych w prowadzonych przy-

gotowaniach, wskazanie obszarów po-
tencjalnego ryzyka, a także zapropono-
wanie usprawnień oraz dobrych praktyk. 
Zakres podmiotowy, zgodnie z wcześ-
niejszym wnioskiem, dotyczył 44 klu-
czowych jednostek sektora finansów 
publicznych (w tym ministerstw i urzę-
dów centralnych). Rolą zespołów audytu 
wewnętrznego była przede wszystkim 
weryfikacja postępu prac w stosunku do 

12 Dokument Założenia organizacyjne i merytoryczne audytu wewnętrznego zleconego w obszarze przygoto-
wań do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE, będący podstawą badań audytowych.

JEDNOSTKI OBJĘTE AUDYTEM ZLECONYM:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu 
RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo 
Obrony Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo 
Skarbu Państwa, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Sprawied-
liwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Biu-
ro Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalny Inspektorat Ochrony Danych 
Osobowych, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Jako-
ści Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny In-
spektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Urząd Geode-
zji i Kartografii, Główny Urząd Miar, Główny Urząd Statystyczny, Komenda 
Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Komenda Główna Stra-
ży Pożarnej, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd ds. Cudzoziemców, Urząd 
Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd 
Lotnictwa Cywilnego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd 
Patentowy RP, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Zamówień Publicznych, 
Wyższy Urząd Górniczy.
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założeń wspomnianego programu przy-
gotowań w macierzystych jednostkach. 
Zainteresowanie audytorów obejmowa-
ło następujące zagadnienia: koordynacja 
działań i obiegu informacji, zapewnienie 
odpowiednich kadr w ramach przygo-
towań i sprawowania prezydencji oraz 
współpraca międzynarodowa.

W ramach obszaru tematycznego 
dotyczącego koordynacji działań zada-
niem audytorów była weryfikacja: for-
malnych uregulowań oraz faktycznego 
funkcjonowania wewnątrzresortowych 
zespołów do spraw prezydencji (w tym 
ich składu i intensywności prac), we-
wnętrznego zaplanowania przygotowań 
(opracowania harmonogramów działań, 
rzetelności mechanizmów ustalania 
resortowych priorytetów przewodni-
ctwa), a także prawidłowości oszaco-
wania kosztów przygotowań. Obszar 
obiegu informacji dotyczył głównie 
działalności tak zwanych punktów 
kontaktowych, przepływu informacji 
pomiędzy wewnętrznymi komórkami 
organizacyjnymi, jak i relacji z jednost-
kami podległymi (nadzorowanymi), 
w tym uwzględniania ich postulatów 
i propozycji.

W kwestiach kadrowych przewidzia-
no zbadanie doboru osób do tak zwane-
go korpusu prezydencji (ok. 1200 osób) 
oraz przeciwdziałania rotacji w jego skła-
dzie, doskonalenia kwalifikacji przez 

szkolenia, staże i wizyty studyjne, 
a także wystarczalności zaplecza ana-
lityczno-doradczego służącego wspar-
ciem merytorycznym w konkretnych 
dziedzinach. Ponadto oceną miały być 
objęte praktyczne efekty współpracy 
z krajami, które wcześniej sprawowały 
przewodnictwo oraz partnerami z tzw. 
trio prezydencji13.

Wyniki audytu 
oraz wdrażanie rekomendacji
Zgodnie z ustalonym harmonogramem, 
audyt został przeprowadzony od 26 paź-
dziernika do 31 grudnia 2009 r. (osta-
teczna data przekazania wyników do 
Departamentu Audytu Sektora Finan-
sów Publicznych Ministerstwa Finan-
sów). Podstawowym problemem, jaki 
wystąpił w jego trakcie, był brak moż-
liwości zbadania i oceny niektórych 
zagadnień przewidzianych do weryfi-
kacji w założeniach. Jest to jeden z ty-
powych mankamentów, występujący 
w wypadku gdy konstruujący założe-
nia badań nie zadają sobie pytania, czy 
dana kwestia jest w praktyce weryfiko-
walna. Audytorzy wewnętrzni zwracali 
się w takich sytuacjach do powyższego 
departamentu Ministerstwa Finansów 
z licznymi zapytaniami, zaś wyjaśnienia 
(wskazówki metodyczne) były publiko-
wane na ministerialnej stronie interne-
towej, w zakładce „audyt zlecony”14.

13 Grupy trzech państw, w ramach których na podstawie wspólnego programu pozostali członkowie grupy 
mają wspierać państwo przewodniczące w jego obowiązkach. Polska w ramach trio współpracuje z Danią 
i Cyprem. Począwszy od lutego 2008 r. kilkakrotnie odbywały się spotkania na szczeblu koordynatorów 
ds. prezydencji lub ministrów spraw zagranicznych krajów trio.

14 <www.mofnet.gov.pl/audyt jednostek sektora finansów publicznych>
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Syntetyczne wyniki audytu zapre-
zentowano 23 lutego 2010 r.15, w po-
dziale na pięć obszarów w ramach zi-
dentyfikowanych kategorii ryzyka: 
koordynacja działań, przygotowanie 
programowe, zasoby ludzkie, gospoda-
rowanie środkami finansowymi oraz 
współpraca międzynarodowa. 

Do najważniejszych problemów w ra-
mach koordynacji działań zaliczono: 
niewyznaczenie w strukturze organi-
zacyjnej niektórych jednostek głównej 
komórki koordynującej przygotowania, 
niesprecyzowanie oczekiwań wobec 
jednostek podległych, brak jednolitości 
sposobu przekazywania informacji do 
nadzorowanych jednostek (bezpośred-
nio lub za pośrednictwem ministerstw), 
niedoinformowanie niektórych resor-
tów w zakresie ustaleń poszczegól-
nych zespołów opiniodawczo-dorad-
czych powołanych przy pełnomocni-
ku ds. prezydencji16, narzucanie zbyt 
krótkich terminów do opiniowania do-
kumentów, a także brak efektywnego 
międzyresortowego systemu obiegu 
informacji niejawnych. 

W ramach przygotowań programo-
wych podkreślano szczególnie niedo-
stateczne wykorzystanie możliwości 
wynikających z tak zwanego systemu 
fiszek programowych17. 

Zaobserwowane nieprawidłowości 
w sprawach kadrowych dotyczyły głównie 
niedopracowania strategii zarządzania za-
sobami ludzkimi i analiz obciążenia pracą, 
nieaktualizowania zakresów obowiązków, 
fluktuacji kadr (w związku z niewypra-
cowaniem odpowiednich mechanizmów 
przeciwdziałania rotacji) oraz istotnych 
braków kadrowych, a także odpowied-
nich poziomów kompetencji niektórych 
pracowników. Ponadto zwrócono uwagę 
na nieprawidłowości w systemie szkolenia 
zarówno merytorycznego, jak i językowego 
(niemonitorowanie frekwencji, zbyt niski 
poziom szkoleń oraz jego niedostosowanie 
do potrzeb); zaznaczono, że potencjalnym 
ryzykiem było również nieobjęcie szkole-
niami tzw. korpusu rezerwowego. 

W kwestii gospodarowania środkami 
finansowymi zaobserwowano niewłą-
czenie (bądź jedynie ograniczoną rolę) 
niektórych jednostek podległych do 
procesów szacowania kosztów przygo-
towań prezydencji, a także podkreśla-
no deficyt środków finansowych, skut-
kujący niskim poziomem szkoleń. 

Niedostateczna była też współpra-
ca międzynarodowa. W tym ostatnim 
aspekcie zwracano uwagę przede wszyst-
kim na ryzyko niewystarczającej współ-
pracy z państwem, po którym przejmie-
my przewodnictwo, to jest Węgrami.

15 Dokumenty pn. Mapa ryzyk związanych z przygotowaniami i obsługą polskiej prezydencji w Radzie UE, 
z 23.02.2010 r. oraz Aneks do Mapy ryzyk związanych z przygotowaniami i obsługą polskiej prezydencji 
w Radzie UE, z 22.06.2010 r.

16 Pełnomocnik ds. prezydencji decyzjami z 9.09.2008 r. oraz 9.04.2010 r. powołał następujące zespoły 
opiniodawczo-doradcze: 1) ds. budżetu, 2) ds. promocji i kultury, 3) ds. zarządzania zasobami ludzkimi, 
4) ds. logistyki i bezpieczeństwa, 5) ds. programowych prezydencji.

17 Dokumenty określające cele negocjacyjne strony polskiej w konkretnych dziedzinach w czasie polskiej 
prezydencji.
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Wdrażanie rekomendacji
Zgłaszane przez audytorów wewnętrz-
nych z poziomu poszczególnych jed-
nostek propozycje usprawnień były 
szczegółowo analizowane przez pra-
cowników Departamentu Koordynacji 
Przewodnictwa Polski w Radzie UE 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i nie zawsze pokrywały się z ostateczny-
mi rekomendacjami zaproponowanymi 
w syntetycznym dokumencie z audytu. 
Na przykład, audytorzy kwestionowali 
niepowołanie wewnętrznych zespo-
łów koordynacyjnych ds. przygotowań 
w niektórych jednostkach podległych 
ministerstwom i proponowali uzupeł-
nienie tego braku, tymczasem osta-
teczna rekomendacja MSZ była dużo 
ostrożniejsza (wskazywała na taką 
możliwość, ale nie konieczność). Na-
leży stwierdzić, że niewątpliwie tego 
typu dwupoziomowa weryfikacja ma-
teriału zwiększała stopień obiektywi-
zmu formułowanych ocen i uwag.

Pełnomocnik ds. prezydencji zwrócił 
się pismem z 24 maja 2010 r. do mini-
sterstw i urzędów centralnych o prze-
kazanie szczegółowych informacji na 
temat podjętych działań zaradczych. 
Analiza uzyskanych odpowiedzi wy-
kazała, że większość instytucji podję-
ła czynności zmierzające do usunięcia 
zdiagnozowanych problemów.

W ramach koordynacji działań:
• doprecyzowano regulacje wewnętrzne 
dotyczące zespołów ds. przygotowania 
prezydencji powołanych w resortach; 
• uruchomiono tzw. extranet polskiej 
prezydencji, mający umożliwić jedno-
lity przekaz informacji do wszystkich 
instytucji (w tym urzędów podległych 

i nadzorowanych przez poszczególne 
ministerstwa);
• zwiększono udział drogi elektronicz-
nej w przesyłaniu poszczególnych doku-
mentów, umożliwiając tym samym wy-
dłużenie terminów ich sporządzenia;
• organizowano w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych cykl spotkań z przedsta-
wicielami administracji centralnej, któ-
rych celem było usprawnienie procesu 
komunikacji.

W sprawach dotyczących zasobów 
ludzkich:
• dokonano przeglądu kadr pod kątem 
wprowadzenia korekt w zakresach obo-
wiązków korpusu prezydencji;
• uruchomiono własne (resortowe) pro-
gramy specjalistycznych szkoleń;
• stworzono listy branżowych eksper-
tów zewnętrznych; 
• rozpoczęto monitorowanie poziomu 
satysfakcji i zgłaszano wykonawcom 
szkoleń uwagi o niewłaściwej realizacji 
programów szkoleń.

W obszarze gospodarowania środka-
mi finansowymi:
• wdrożono wewnętrzne systemy wy-
datkowania środków z programu wielo-
letniego;
• zaangażowano dyrektorów gene-
ralnych urzędów w proces bieżącego 
monitorowania absencji podległych 
pracowników na szkoleniach celem mi-
nimalizacji strat środków publicznych.

Pełnomocnik ds. prezydencji zwrócił 
uwagę zwłaszcza na potrzebę stałego 
monitorowania stanu kadr w poszcze-
gólnych resortach (realokacja pracow-
ników, sprawne reagowanie na fluk-
tuację kadr itp.). Oddzielny problem 
stanowiły natomiast prace nad budo-
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wą bezpiecznego i sprawnego systemu 
obiegu informacji niejawnych, szcze-
gólnie na linii Warszawa – Bruksela18. 
Rada Ministrów 21 lipca 2010 r. przy-
jęła wstępną listę priorytetów oraz 
program polskiej prezydencji19. Poza 
wskazywanymi w programie przygo-
towań zagadnieniami polityki ener-
getycznej i stosunków z wschodnimi 
sąsiadami, lista polskich priorytetów 
została rozszerzona o tematykę wspól-
nej polityki bezpieczeństwa (pogłębie-
nia współpracy państw członkowskich 
w dziedzinie obronności) oraz wzmoc-
nienia rynku wewnętrznego, mającego 
polegać na systematycznym znoszeniu 
barier w handlu wewnątrzunijnym.

Kolejne miesiące przygotowań to 
okres kontynuacji szkoleń urzędników, 
a także dopinania strony logistycznej, 
z udziałem przedstawicieli samorzą-
dów poszczególnych regionów. Przy-
gotowania do prezydencji ze względu 
na skalę wydatków zmusiły admini-
strację do podjęcia współpracy z sek-
torem prywatnym zainteresowanym 
promocją swoich marek. Pełnomocnik 
ds. prezydencji zatwierdził 27 lipca 
2010 r. regulamin wyboru partnerów20, 
zakładający wykorzystanie negocjacji 
jako formy wyboru podmiotów współ-
pracujących. W ciągu kilku kolejnych 

miesięcy zgłosiło się kilkanaście du-
żych podmiotów zainteresowanych 
nieodpłatnym dostarczeniem towarów 
i usług w sferze: teleinformatyki, trans-
portu czy zabezpieczenia medycznego. 
Jako pierwszego oficjalnego partnera 
polskiej prezydencji wybrano spółkę 
reprezentującą znanego europejskiego 
producenta z branży motoryzacyjnej, 
który dla zabezpieczenia potrzeb spot-
kań zgodził się użyczyć ponad stu aut. 
Od początku 2011 r. ruszyła również 
kampania rekrutacyjna mająca na celu 
przeprowadzenie naboru zewnętrznego 
na stanowiska koordynatorów wspiera-
jących obsługę spotkań.

Kontrola NIK
Proces przygotowań do przewodnictwa 
Polski w Radzie Unii Europejskiej został 
również w 2010 r. zweryfikowany przez 
zewnętrznego audytora publicznego 
– Najwyższą Izbę Kontroli21 (więcej na 
jej temat piszemy na stronie 51 – przyp. 
red.). Pomimo stwierdzonych uchybień, 
NIK pozytywnie oceniła realizację przy-
gotowań, wskazując na prawidłowe za-
planowanie procesu przygotowań, właś-
ciwą realizację zadań oraz umiejętne ich 
monitorowanie i koordynowanie przez 
pełnomocnika ds. prezydencji. Kontrolę 
przeprowadzono w 5 jednostkach, odgry-

18 Informacja z września 2010 r. o działaniach podjętych przez pełnomocnika ds. prezydencji w celu identy-
fikacji potencjalnych ryzyk związanych z przygotowaniami i obsługą polskiej prezydencji w Radzie UE.

19 Ostateczny program oraz lista polskich priorytetów zostaną ogłoszone w czerwcu 2011 r. 
<www.prezydencjaeu.gov.pl>.

20 Regulamin z 27.07.2010 r. w sprawie wyboru partnerów nieodpłatnie wspierających organizację i promo-
cję przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.

21 Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań w ramach przygotowań organów administracji rządowej do 
sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, <www.nik.gov.pl>.
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wających pierwszoplanową rolę w przy-
gotowaniach22 i objęto nią okres od 15 lip-
ca 2008 r. do 4 października 2010 r., 
a więc dłuższy niż audyt zlecony.

Podstawowe kwestie podnoszone przez 
NIK, takie jak: niepełne bądź nietermi-
nowe przekazywanie informacji, opóź-
nienia w systemie wdrożenia fiszek, 
rotacja kadr, niewielkie zaawansowanie 
wykorzystania środków przewidzia-
nych w programie wieloletnim i prob-
lemy w realizacji zadania specjalnego 
– budowa systemu obiegu informacji 

niejawnych, w zasadzie pokrywały się 
z wcześniejszymi ustaleniami audyto-
rów w ramach zadania zleconego. Tym 
samym należy wysoko ocenić jakość 
i przydatność materiału przedłożo-
nego przez audytorów wewnętrznych 
w procesie przygotowań. Ponadto NIK 
wskazała, że w niektórych wypadkach 
uwagi audytu zleconego przyczyniły się 
do poprawy pewnych elementów pro-
cesu przygotowań. Na przykład w wy-
niku wykazania przez zespół audytu 
wewnętrznego MSWiA niskiej inten-
sywności prac zespołu ds. prezyden-
cji, w kolejnych miesiącach prace te 
nabrały znacznego tempa. Podobnie, 
wobec rekomendacji zespołu audytu 
wewnętrznego Ministerstwa Finansów, 
powołano brakującą grupę roboczą, od-
powiadającą między innymi za sprawy 
organizacyjno-logistyczne.

Wnioski
Przewodniczenie jest pod względem poli-
tycznym oraz organizacyjnym najwię-
kszą operacją, jaką w ramach uczestni-
ctwa w Unii Europejskiej przeprowa-
dza polski rząd23. Jest to również jeden 
z obowiązków wynikających z członko-
stwa (nie było zatem możliwości rezyg-
nacji). Wydarzenie to bezpośrednio nie 
znajduje odbicia w wymiernych korzyś-
ciach finansowych dla organizatorów, 
należy zatem pogodzić się z nieuniknio-
nymi wydatkami i skupić na rzetelnych 

22 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz pełnomocnik ds. prezydencji. NIK zasięgała również 
informacji w innych 39 jednostkach objętych audytem zleconym.

23 M. Ostrowski, P. Świeboda: Dokąd poprowadzimy, „Polityka” nr 37 (2773) z 11.09.2010 r.

PREZYDENCJA  20042020:

2004 – Irlandia i Holandia
2005 – Luksemburg i Wielka Brytania
2006 – Austria i Finlandia 
2007 – Niemcy i Portugalia 
2008 – Słowenia i Francja 
2009 – Czechy i Szwecja 
2010 – Hiszpania oraz Belgia 
2011 – Węgry oraz Polska 
2012 – Dania i Cypr 
2013 – Irlandia oraz Litwa 
2014 – Grecja oraz Włochy 
2015 – Łotwa oraz Luksemburg 
2016 – Holandia oraz Słowacja
2017 – Malta oraz Wielka Brytania
2018 – Estonia oraz Bułgaria
2019 – Austria oraz Rumunia 
2020 – Finlandia oraz Niemcy
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przygotowaniach. Oprócz mocno akcen-
towanej prezentacji dorobku kultural-
nego i przybliżenia gościom z Brukseli 
licznych atrakcji turystycznych, zdoby-
te doświadczenie powinno w przyszło-
ści pomóc w organizacji kolejnych im-
prez na europejskim poziomie. Dobrze 
poprowadzone przewodnictwo może 
również stanowić wzorzec dla innych 
do wykorzystania w przyszłych latach.

Skorzystanie z instytucji audytu zle-
conego w tak złożonym i trudnym dla 
administracji publicznej wydarzeniu 
należy docenić, jednak trzeba zauwa-
żyć, że audyt ten dotyczył wyłącznie 
wstępnego etapu przygotowań. Znacz-
nie istotniejsze zdarzenia, zarówno 
z organizacyjnego punktu widzenia, 
jak i procesu wydawania środków pub-
licznych, miały miejsce począwszy 
od 2010 r. Podobnie jak w przypadku 
audytu dotyczącego opisywania i war-
tościowania stanowisk pracy w służbie 
cywilnej, audytorów zaangażowano do 

weryfikacji prawidłowości prowadzone-
go procesu, jednak zakres przedmiotowy 
nie objął zasadniczych kwestii związa-
nych z wydawaniem pieniędzy publicz-
nych. Zagadnienia celowości, legalności 
i gospodarności finansowania poszcze-
gólnych zadań zostały podjęte przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli. 

Powstaje natomiast wątpliwość doty-
cząca charakteru audytów zleconych, to 
znaczy, czy mają one stać się realnym na-
rzędziem zarządzania, czy chodzi tylko 
o odpieranie zarzutów ze strony mediów 
co do przejrzystości procesów. Przyszłość 
pokaże, czy audytorom zostanie zlecone 
kolejne zadanie, na przykład zbadanie 
wykonania i rozliczenia finansowego 
wspomnianego planu wieloletniego.

SŁAWOMIR CZARNOW, 
ADRIAN GOSK,  
Delegatura NIK w Białymstoku
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1 Zob.: J. Płoskonka: Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, „Kontrola Państwowa” nr 2/2006, s. 3; 
M. Anczakowski: Audyt wewnętrzny – nowe regulacje, „Kontrola Państwowa” nr 1/2010, s. 63 i in.

2 J.A.F. Stoner, R.E. Frejman, D.R. Gilbert jr.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 20.

MARIUSZ MATYSEK

Prowadzone dotychczas rozważania na 
temat kontroli zarządczej, w tym na 
łamach „Kontroli Państwowej”, zmie-
rzały do naświetlenia problemu głów-
nie przez pryzmat nauki administracji, 
prawa administracyjnego1. Przedmio-
tem niniejszego opracowania jest pró-
ba zaprezentowania kontroli zarządczej 
w administracji publicznej według ka-
nonów nauki o zarządzaniu. Zarządzanie 
odnosi się bowiem do każdej działalno-

Wykorzystanie nauki o zarządzaniu w administracji

Projektowanie modelu 
systemu kontroli zarządczej

Wprowadzenie do ustawy o finansach publicznych kontroli zarządczej 
jest odpowiedzią na potrzebę stałego doskonalenia metod działania 
jednostek tego sektora, mimo konieczności oszczędnego gospodaro-
wania środkami finansowymi. Wymaga jednak spojrzenia na admini-
strację jak na sprawnie działającą organizację, w której zebrane w toku 
kontroli informacje wykorzystuje się do oceny skuteczności działania 
w kontekście przyjętej przez nią strategii. Pomocne może okazać się tu 
spojrzenie wypracowane przez naukę o zarządzaniu.

ści zorganizowanej, w tym do funkcjo-
nowania organizacji. Biorąc pod uwagę 
definicję organizacji: „dwie lub więcej 
osób, współpracujących w ramach okre-
ślonej struktury stosunków, aby osiągnąć 
określony cel lub zbiór celów”2, należy 
stwierdzić, że administracja publiczna 
mieści się w niej, a w związku z tym 
może być rozpatrywana z tego punktu 
widzenia. To nieco odmienne, morfolo-
giczne spojrzenie na zagadnienie kontro-
lowania, powinno pozwolić na pełniejsze 
zrozumienie istoty problemu i w efekcie 
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ułatwić zbudowanie systemu kontroli 
zarządczej i praktyczne jego wdrożenie. 

Kontrola w ujęciu zarządczym
Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o finan-
sach publicznych3: „Kontrolę zarządczą 
w jednostkach sektora finansów pub-
licznych stanowi ogół działań podejmo-
wanych dla zapewnienia realizacji celów 
i zadań w sposób zgodny z prawem, efek-
tywny, oszczędny i terminowy”. W swej 
istocie zaproponowana przez ustawo-
dawcę kontrola zarządcza nie jest tylko 
„porównaniem stanu faktycznego ze sta-
nem wymaganym, rozpatrywaniem cze-
goś; dochodzeniem czegoś, wnikaniem, 
wglądem w coś; nadzorem nad czymś 
albo nad kimś”4 i nie można jej utożsa-
miać i ograniczać do czynności kontrol-
nych wykonywanych przez pracowników 
komórek kontroli. Kontrolę tę należy ro-
zumieć raczej w sposób wywodzący się 
z angielskiego pojęcia management con-
trol, oznaczającego panowanie nad kimś 
lub nad czymś. To system, który zbiera 
i wykorzystuje informacje do oceny sku-
teczności organizacji w kontekście przy-
jętej przez nią strategii5. Ma on sprawić, 
by jednostki administracji publicznej 
osiągały cele przed nimi postawione. 
Tak rozumiana kontrola ma wyraźnie 
aktywny charakter, w odróżnieniu od 
tradycyjnie rozumianej kontroli. 

Postulowany sposób podejścia do 
zagadnienia kontroli jest zbieżny z po-
dejściem niektórych autorów repre-
zentujących naukę administracji i pra-
wa administracyjnego. J. Starościak 
na przykład uważa, że: „kontrola jest 
jednym ze składników funkcji admini-
strowania, zarządzania czy kierowania 
i jako nierozłączny czynnik tej funkcji 
istnieje w administracji każdego pań-
stwa”6. Z kolei J. Jagielski pisze: „Treść 
funkcji kontroli obejmuje: obserwowa-
nie i rozpoznawanie danej działalności 
lub stanu, […] ocenę tej działalności 
lub stanu – poprzez konfrontację rze-
czywistego, faktycznego ich obrazu 
z odnoszącymi się do nich jako całości 
założeniami wyjściowymi (znajdujący-
mi wyraz w przyjętych celach, standar-
dach, parametrach itp.)”7.

Rozważając pojęcie kontroli, nie spo-
sób nie wspomnieć o jej ujęciu prak-
seologicznym. Wybitny przedstawiciel 
tej dziedziny nauki T. Kotarbiński nie 
definiuje co prawda pojęcia kontroli 
bezpośrednio, ale wprowadza postulat 
inwigilacji i jego szczególny przypadek 
– inwigilacji czystej. Pojawia się on 
mianowicie: „gdy zmierzamy ku temu, 
by tylko pilnować samoczynnego pro-
cesu zamiast w nim naciskami swymi 
uczestniczyć”8. W rzeczywistości jed-
nak często występuje potrzeba inter-

3 Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.).
4 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978.
5 Por. D. Otley: Management control in contemporary organizations: towards a wider framework, “Manage-

ment Accounting Research” nr 5/1994, s. 289-299.
6 J. Starościak, Zarys nauki administracji, Warszawa 1971, s. 354.
7 J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999, s. 9.
8 T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Poznań 2000, s. 98.
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wencji, by dany proces skorygować. 
Mamy wówczas do czynienia z „inwi-
gilacją interwencyjną”. Z punktu wi-
dzenia prakseologa, należy „dążyć do 
minimum presji na tok zdarzeń prze-
biegających po linii naszych celów”.

Można zatem stwierdzić, że niezależ-
nie od punktu widzenia i przyjętej wy-
kładni pojęciowej, daje się wyodrębnić 
elementy charakterystyczne dla działal-
ności określanej mianem kontroli, toż-
same z pojęciem kontroli zarządczej.

Są to przede wszystkim:
• cel – skuteczne osiąganie założeń sta-
wianych przez organizację;
• sposób prowadzenia kontroli – diag-
noza istniejącego stanu rzeczy w kon-
tekście założeń, wyznaczeń, planów, 
standardów i formułowanie wniosków 
na przyszłość;
• efekt – informacja przekazywana do 
czynników sprawczych uprawnionych 
do korygowania działalności.

Znajduje to bezpośrednie odniesienie 
do celów kontroli zarządczej wymienio-
nych w ustawie9, zwłaszcza do zapewnie-
nia: zgodności działalności z przepisami 
prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 
skuteczności i efektywności działania, 
efektywności i skuteczności przepływu 
informacji.

Funkcjonalnie kontrola zarządcza jest 
procesem zarządzania, czyli praktyką 
świadomego i ustawicznego kształto-
wania organizacji. Polega na ciągłym 

lub cyklicznym wykonywaniu działań 
kierowniczych ujmowanych w cztery 
sprzężone ze sobą funkcje: planowanie, 
organizowanie, motywowanie i kon-
trolowanie. Powszechnie uważa się, że 
„Kontrola wieńczy proces zarządzania 
[…]. Kontrola w jakimś stopniu wyko-
rzystuje rozwiązania uzyskane w wyni-
ku realizacji pozostałych funkcji zarzą-
dzania, a także odgrywa służebną rolę 
w stosunku do tych funkcji zarządza-
nia”10. Z jednej strony, kontrola czerpie 
normy ustalane w procesach planowa-
nia, kierowania ludźmi (motywowania) 
i organizowania, z drugiej – dostarcza 
informacji zwrotnych, niezbędnych do 
prawidłowego przebiegu całego proce-
su zarządzania i poszczególnych jego 
funkcji. Harmonijne zestawienie tych 
powiązań daje szansę osiągnięcia suk-
cesu organizacji.

Bardzo mocno akcentowany jest 
związek kontroli zwłaszcza z planowa-
niem. Według R. A. Webera: „Kontrola 
przez sprzężenie zwrotne nawiązuje 
do ostatniego etapu procesu planowa-
nia, gdy konkretne zadania jednostki, 
wydziału czy organizacji mogą stać się 
oczekiwanymi efektami, według któ-
rych kierownictwo będzie oceniać rze-
czywiste wyniki. […] Celem kontroli 
jest umożliwienie kierownictwu reali-
zacji planów. Instrumenty kontroli są 
podporządkowane celom”11. Powszech-
nie uznaje się, że im ściślejszy jest zwią-

9 Art. 68 ust. 2.
10 M. Przybyła: Organizacja i zarządzanie, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 

Wrocławiu”, 2001, s. 307.
11 R.A. Weber: Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990, s. 299.
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zek pomiędzy obiema funkcjami, tym 
skuteczniejszy staje się system kontroli. 
Według R. W. Griffina: „Najważniej-
szym czynnikiem skutecznej integracji 
planowania i kontroli jest uwzględnie-
nie kontroli w toku opracowywania 
planów. […] w ramach procesu plano-
wania należy ustalać takie cele, które 
można będzie przetłumaczyć na nor-
my, które pozwolą sprawdzić stopień 
realizacji planu”12. A. Wajda twierdzi 
wręcz, że funkcje planowania i kontroli 
zachodzą na siebie13. Ich rozdzielenie 
ma charakter formalny i służy jedynie 
podkreśleniu znaczenia każdej z nich.

W ostatnim czasie obserwuje się rów-
nież coraz mocniejszy związek kontroli 
z funkcjami organizowania i motywo-
wania. W odniesieniu do organizowa-
nia ocena stanu faktycznego dokonana 
w wyniku kontroli ma na celu: „upew-
nienie kadry kierowniczej, czy struk-
tura organizacyjna jest dostosowana 
do funkcji i zmian w otoczeniu insty-
tucji”14. Istotne jest również ustalenie, 
czy struktura organizacyjna „sprzyja 
racjonalizacji wysiłku jednostek oraz 
zespołów ludzkich”15. Z funkcją moty-

wowania kontrolowanie wiąże się w ten 
sposób, że „w przypadku stwierdzenia 
rzeczywistych lub potencjalnych od-
chyleń od wzorca umożliwia urucho-
mienie oddziaływań motywacyjnych 
tworzących warunki do ich likwida-
cji”16. Z drugiej strony, kontrola może 
stanowić narzędzie do diagnozowania 
„poziomu sprawności środków oddzia-
ływania mających zapewnić zgodność 
zachowań z oczekiwaniami”17.

Kontrola jako system

Przyjęcie przez ustawodawcę definicji 
kontroli zarządczej18 obejmującej szero-
kie spektrum w sferze przedmiotowej 
wskazuje z jednej strony na wagę, jaką 
przypisuje się funkcji zarządzania, z dru-
giej zaś na odmienne od tradycyjnego 
traktowanie kontroli, polegające na usta-
leniu koniecznych sprzężeń zwrotnych 
z podejściem holistycznym19. Uwzględ-
nia bowiem dodatkowo takie aspekty 
funkcjonowania organizacji, jak ryzyko 
czy środowisko kontroli. Z praktycznego 
punktu widzenia kontrolę w ujęciu za-
rządczym rozumieć należy jako przyjęty 
w organizacji system20 wspomagający 

12 R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 1996, s. 603.
13 A. Wajda: Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003, s. 273.
14 B.R. Kuc: Zarządzanie doskonałe, Wyd. „Oskar-Master of Biznes”, Warszawa 1999, s. 251.
15 A. Wajda: Organizacja i... op. cit..
16 B. Kożuch: Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa 2004, s. 63.
17 R. Rutka [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz: Zarządzanie organizacja-

mi, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”, Toruń 2002, s. 375.
18 Art. 68 ust. 1.
19 Podejście holistyczne – filozoficzna koncepcja rozwoju rzeczywistości, zakładająca, że świat stanowi hierar-

chiczną całość, złożoną z całości niższego rzędu, i podlega dynamicznej, twórczej ewolucji prowadzącej do 
powstawania coraz to nowych, jakościowo różnych całości, niedających się już zredukować do sumy swych 
części.

20 System – skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący pewną całość, uwarunkowany stałym, logicz-
nym uporządkowaniem jego części składowych.
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zarządzanie, dający pewność, że cele or-
ganizacji zostaną osiągnięte.

Tezę tę potwierdza zarówno sposób 
prezentacji kontroli zarządczej określo-
ny w wydanych przez ministra finansów 
standardach kontroli zarządczej dla sek-
tora finansów publicznych21, jak i treść 
samych standardów. Już we wstępie 
stwierdza się, że za najistotniejszy ele-
ment kontroli zarządczej należy uznać 
system wyznaczania celów i zadań oraz 
system monitorowania ich realizacji. 
Wskazuje to z jednej strony na fakt, że 
kontrola zarządcza ma ścisły związek 
z osiąganiem przez organizację celów, 
z drugiej zaś, że stanowi system, a więc 
pewną uporządkowaną logicznie całość. 
Kolejnym ważnym elementem kontroli 
zarządczej jest zarządzanie ryzykiem 
w odniesieniu do celów i zadań. Wynika 
to zarówno z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy, 
jak i standardów 7, 8 i 9. Następny ele-
ment to dokumentacja, zawierająca „opi-
sy procedur wewnętrznych, instrukcje, 
wytyczne, zakresy obowiązków, upraw-
nień i odpowiedzialności pracowników 
i inne dokumenty wewnętrzne stano-
wiące dokumentację systemu kontroli 
zarządczej”. Traktuje o tym standard 
10. Ponadto, stanowi ona element nie-
zbędny do realizacji celu określonego 
w art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy. Wydaje 
się, że opis procedur wewnętrznych na-
leży odnosić zarówno do realizowanych 
procesów, jak i poszczególnych dzia-
łań/czynności. Innym elementem skła-

dowym kontroli zarządczej jest system 
przepływu informacji, na który składają 
się informacja i komunikacja. Wynika to 
z art. 68 ust. 2 pkt 6 oraz standardów 
16, 17 i 18.

Równie ważny jest system samooce-
ny, o czym stanowi standard 20. Mowa 
tu o systemie, bowiem zgodnie ze stan-
dardem, samoocena powinna być ujęta 
w ramy procesu odrębnego od bieżącej 
działalności i udokumentowana. Wedle 
standardów, na system kontroli zarząd-
czej składa się zatem co najmniej sześć 
istotnych elementów, które z funkcjo-
nalnego punktu widzenia należałoby 
traktować jako podsystemy.

Kontrola a zasoby 
i struktura organizacji

Kontrolę zarządczą można rozpatrywać 
również z innych punktów widzenia, na 
przykład biorąc pod uwagę obszary jej 
funkcjonowania w kontekście zasobów 
organizacji czy też stosując kryterium 
podmiotowe. Wychodząc od zasobów 
organizacji, dla jednostek sektora fi-
nansów publicznych istotne są zwłasz-
cza jej zasoby strategiczne, mające cha-
rakter niematerialny.

Są one podstawą do rozróżniania na-
stępujących obszarów kontroli:
• organizacja (kultura organizacyjna),
• zasoby ludzkie,
• działalność operacyjna (zarządzanie 
procesowe),
• funkcjonowanie systemów.

21 Komunikat nr 23 ministra finansów z 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych (DzUrz MF nr 15, poz. 84). Standardy wydano na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy.
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Z kolei kryterium podmiotowe po-
zwala spojrzeć na kontrolę zarządczą 
od strony struktury organizacyjnej. 
W przypadku administracji publicznej 
to o tyle ważne, że jej struktura jest 
najczęściej zdeterminowana przepisa-
mi prawa i system kontroli zarządczej 
musi tę zależność uwzględniać.

Ujmując organizację jako całość, za-
uważa się związek pomiędzy kompo-
nentami kontroli zarządczej, strategicz-
nymi zasobami organizacji, strukturą 
organizacyjną.

Kontrola 
według nauki o zarządzaniu
Podejmując zaprojektowanie systemu 
kontroli zarządczej, warto przeanali-
zować osiągnięcia nauki o zarządzaniu 
odnoszące się do kontroli.

Według klasyka dziedziny zarządza-
nia R. J. Moklera, w procesie kontroli 
można wyodrębnić cztery etapy22:

1. Ustalenie norm i metod pomiaru 
wyników. Czynności tych dokonuje się 
już podczas planowania, w trakcie wy-
tyczania celów. Na tym etapie bardzo 
istotne jest, by cele były ujęte w sposób 
jasny, pozwalający na ich pomiar, oraz 
określone w czasie. Prawidłowo wyty-
czone cele oraz zaprojektowane meto-
dy pomiaru efektywności dają rękojmię 
skutecznego funkcjonowania kontroli.

2. Mierzenie wyników, ustalanie sta-
nów rzeczywistych. Jest to proces per-
manentny. Częstotliwość dokonywania 

pomiarów zależy od rodzaju analizo-
wanej działalności, jednak przyjmuje 
się zasadę, że odstęp czasowy pomię-
dzy kolejnymi pomiarami nie może być 
zbyt długi.

3. Porównanie wyników z normami 
(wyznaczeniami). Jeżeli kontrolowana 
działalność jest zgodna z normami, nie 
podejmuje się żadnych kroków; w prze-
ciwnym razie należy wdrożyć postępo-
wanie naprawcze.

4. Podjęcie działań korygujących. 
Należy je przeprowadzić, jeżeli wyniki 
pomiarów odbiegają od norm. Jest to 
niezmiernie istotny etap kontroli, gdyż 
wiąże się to często ze zmianami w pro-
cesach pracy. Wymagana jest zatem od 
kontrolującego gruntowna znajomość 
charakteru mierzonych procesów i ich 
wzajemnego oddziaływania. Istotne jest, 
by proces kontroli doprowadzać do 
końca, czyli do etapu opracowania me-
tod przeciwdziałania nieprawidłowoś-
ciom. Wówczas możemy mówić o kon-
troli skutecznej.

Cały proces kontroli zamyka się 
w układzie sprzężenia zwrotnego (ry-
sunek 1). Współcześnie traktuje się 
kontrolę jako ciąg działań mających na 
celu ograniczenie ryzyka zagrażającego 
organizacji. Jeżeli ryzyko stanowi ba-
rierę w osiąganiu celów, zadaniem kon-
troli jest przełamanie tej bariery.

Według modelu zaproponowanego 
przez COSO23, na kontrolę składa się 
pięć elementów: monitoring, informacja 

22 R.J. Mockler: The Management Control Process, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1984, s. 2.
23 Amerykańska organizacja The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission – Ko-

mitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya.
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i komunikacja, działania kontrolne, sza-
cowanie ryzyka związanego z osiąga-
niem celów oraz środowisko kontrolne. 
Stanowią one poziomy kontroli. W sto-
sunku do tradycyjnego modelu tworze-
nia procedur kontrolnych ten model 
wzbogacono o szacowanie ryzyka i śro-
dowisko kontrolne. Oszacowanie ryzy-
ka jest warunkiem koniecznym przed 
rozpoczęciem działań kontrolnych, zaś 
środowisko kontroli stanowi podstawę 
wszystkich pozostałych elementów i od-
zwierciedla kulturę organizacji24, którą 
tworzą: uczciwość, wartości etyczne
i kompetencje pracowników, filozofia 
kierownictwa i styl działania, sposób 
przydzielania władzy i odpowiedzialno-
ści, organizacja i rozwój kadr, zalecenia 

i kierunki dostarczone przez zarząd. In-
nymi słowy, środowisko kontroli nadaje 
ton organizacji, wpływając na świado-
mość jej pracowników.

W czasie projektowania kontroli wy-
mienione pięć elementów zestawia się 
z trzema jej celami. Są to: zgodność 
z prawem, operacje i sprawozdawczość 
finansowa25.

Kontrola zarządcza wymaga podejścia 
procesowego. Tradycyjne struktury or-
ganizacyjne, stosowane w zdecydowa-
nej większości organizacji określanych 
mianem administracji, odzwierciedlają 
jedynie funkcje organizacji. Tymczasem 
procesy realizowane w organizacji istot-
nie różnią się od funkcji i działań zwią-
zanych ze strukturą organizacyjną.

Rysunek 1. Podstawowe etapy procesu kontroli

24 Kultura organizacji – zespół wartości, tradycji, przekonań, postaw, które są istotą wszystkiego co się robi 
i myśli w organizacji. Jest ona zasilana przez system obrzędów, rytuałów, wzorców komunikowania się, 
nieformalnych struktur. L.J. Mullins: Management and Organizational Behavior, Prentice Hall, London, 
New York 2006.

25 D. Mc Namee: Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Warszawa 2003, s. 23.

Źródło: J.A.F Stoner, R.E. Frejman, D.R.Gilbert jr.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 539.
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Jak obrazuje rysunek 2, omawiany 
proces składa się z trzech zasadniczych 
części:

1. Ustalenia celów, będącego pierw-
szym krokiem w procedurze ustanawia-
nia procesu kontroli. Cele muszą być 
uzgodnione ze wszystkimi uczestnikami 
procesu. Z kolei efektem kontroli powin-
no być osiągnięcie celów procesu.

2.  Oszacowania ryzyka, polegającego na:
• identyfikacji prawdopodobnych zda-

rzeń, które mogą mieć negatywny wpływ 
na osiąganie celów;

• dokonaniu pomiaru ich prawdopo-
dobieństwa i skutków;

• ustaleniu priorytetów działań za-
pobiegawczych.

3. Ustalenia potrzebnych kontroli. 
W tej fazie projektuje się kontrole mające 
zapobiegać zidentyfikowanemu ryzyku, 
istotnemu z punktu widzenia osiągania 

celów procesu. Należy przy tym kiero-
wać się zasadą, że nadmiar kontroli jest 
gorszy od ich braku, a zbyt rozbudowane 
kontrole absorbują zasoby organizacji.

Synteza zaprezentowanych wyżej po-
dejść wywodzących się z nauki o zarządza-
niu stanowi podstawę do budowania sy-
stemu kontroli zarządczej. Ujmując rzecz 
procesowo, można przyjąć tezę, że spra-
wowanie kontroli zarządczej nie jest pro-
cesem seryjnym, w którym jeden element 
wpływa jedynie na kolejny, lecz wielokie-
runkowym, interaktywnym, w którym 
prawie każdy komponent może oddzia-
ływać na inne. Przy czym proces należy 
traktować jako oś, wokół której buduje się 
system relacji wewnątrzorganizacyjnych. 
„Podejście procesowe opiera się na zało-
żeniu, że należy optymalizować działania, 
mając na względzie procesy, a nie funk-
cje”26. Mechanizmy kontroli (kontrole 

Rysunek 2. Procedura ustanawiania procesu kontroli 

Źródło: D. Mc Namee: op. cit. w przyp. 25, s. 44.

1. Ustalenie celów 2. Szacowanie ryzyka 3. Ustalenie potrzebnych 
kontroli

Identyfikowanie Pomiar Ustalanie priorytetów

26 P. Grajewski: Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007, s. 54.
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zarządcze) to działania umiejscowione 
w kluczowych punktach procesu, zmie-
rzające do redukcji ryzyka niekorzystne-
go zdarzenia. Przez pojęcie ryzyka należy 
rozumieć „niepewność związaną ze zda-
rzeniem lub działaniem, które wpłynie na 
zdolność organizacji do realizacji celów”27. 
Zgodnie z zasadami dobrych praktyk, sek-
wencja działań powinna być następująca: 
proces        ryzyko         kontrola.

Innymi słowy, należy stworzyć śro-
dowisko, w którym identyfikacji ryzy-
ka dokonywać się będzie w przebiegu 
procesów, a kontrole będą stanowić 
odpowiedź na konkretne ryzyko. Istot-
ne jest przy tym, by kontrole działały 
w sposób ciągły, spójny i skuteczny oraz 
miały charakter zarządczy. Dla zapew-
nienia skuteczności kontroli ważne jest, 
by spełniały one określone funkcje.

Dorobek nauki pozwala wyodrębnić 
sześć takich funkcji28:

1. Sygnalizującą (informacyjną). W toku 
kontroli informacje o stwierdzonych nie-
prawidłowościach bądź też o możliwoś-
ciach ich pojawienia się przekazywane są 
kierownictwu różnych szczebli. W pra-
widłowo funkcjonującej organizacji infor-
macje te stanowią inspirację do podjęcia 
działań zapobiegawczych.

2. Profilaktyczną (prewencyjną). U pod-
staw wyodrębnienia tej funkcji leży prze-

konanie, że kontrola może zapobiegać 
wystąpieniu niekorzystnych zjawisk lub 
powstrzymywać od działań niepożąda-
nych.

3. Pobudzającą. Ta funkcja kontro-
li nakierowana jest na uświadomienie 
kontrolowanemu sposobów samodziel-
nego stwierdzenia odstępstw od obo-
wiązujących norm. Świadomość ta 
wywołuje z kolei działania ze strony 
kontrolowanego zmierzające do ograni-
czenia sytuacji, w których takie odstęp-
stwa mogą zaistnieć. Trzeba przy tym 
zwrócić uwagę, że motywacja pozytyw-
na jest tu czynnikiem szczególnie pożą-
danym.

4. Instruktażową. Najogólniej rzecz 
ujmując, funkcja ta sprowadza się do 
doradztwa i pomocy kontrolującego 
w stosunku do kontrolowanego w for-
mie, na przykład, porady, instruowania 
czy interpretacji.

5. Korygującą. Jest ona realizowana 
przez analizę przyczyn występowania 
odstępstw od przyjętych norm wyników 
oraz podejmowanie działań zmierzają-
cych do przywrócenia stanu pożądanego.

6. Kreatywną. Efekty kontroli mogą 
stanowić asumpt do krytycznej analizy 
przyjętych sposobów osiągania celów, 
a nawet zmiany samych celów (strate-
giczny nadzór29).

27 Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo 
Finansów, <http://www.mf.gov.pl/Bezpieczeństwo_Finansowe/Audyt_sektora_finansów_publicznych>.

28 Por.: P. Szczepankowski [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, praca zbior. pod red. A.K Koźmińskiego 
i W. Piotrowskiego, PWN, Warszawa 2002, s. 248-250; R. Rutka [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, 
R. Rutka, J. Apanowicz: Zarządzanie organizacjami, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom 
Organizatora”, Toruń 2002, s. 390; S. Kałużny: Kontrola w banku, Wyd. Kwantum, Warszawa 1995, s. 26.

29 Nadzór strategiczny polega na ciągłej identyfikacji i analizie zmian otoczenia organizacji. Chodzi tu przede 
wszystkim o identyfikację czynników mogących zagrozić realizacji celów strategicznych. Na tej podstawie 
nadzór strategiczny umożliwia odpowiednio wczesną weryfikację długofalowych planów działania.
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Znaczenie każdej z tych funkcji, w za-
leżności od profilu działalności organi-
zacji jest różne, jednak bezsporne jest, 
że kontrole skuteczne powinny spełniać 
wszystkie wyodrębnione funkcje. Sku-
pienie uwagi na tylko jednej z nich wy-
pacza sens kontroli30.

Model referencyjny systemu 
kontroli zarządczej
Mając na uwadze przedstawione uwa-
runkowania, proponuję rozważenie przy-
jęcia modelu referencyjnego systemu 
kontroli zarządczej dla administracji 
publicznej (rysunek 3). Stanowi on swe-
go rodzaju schemat teoretyczny, umoż-
liwiający zrozumienie mechanizmów 
funkcjonowania kontroli zarządczej. 
Idea modelu opiera się na podejściu 
procesowym. Punktem wyjścia jest 
sformułowanie misji, wizji, a następnie 
wieloletniej strategii działania organiza-
cji. Nawiązując do strategii, należy opra-
cować roczny plan działania, w którym 
zawarte będą szczegółowe, zhierarchizo-
wane cele organizacji wraz z miernikami 
ich osiągnięcia. Hierarchiczne ustalenie 
celów organizacji (zależność przyczy-
nowo-skutkowa) umożliwia określenie 
podstawowych funkcji i zadań, które 
trzeba podjąć, aby cele zostały osiąg-
nięte. Ustalanie celów wraz z doborem 
środków ich realizacji składa się na pla-
nowanie w organizacji. Skutkiem nie-
właściwego przygotowania planów może 
być jej niepowodzenie.

Dla systemów kontrolnych prawidłowo 
sformułowane cele organizacji mają istot-
ne znaczenie, bowiem przekształcają się 
w cele kontroli. Mierniki osiągnięcia ce-
lów stają się przy tym elementami syste-
mu kontroli. Według jednej z metod for-
mułowania celów działania: SMART31, 
prawidłowo określony cel powinien być: 
specific – specyficzny, konkretny, jedno-
znacznie określony; measurable – mie-
rzalny, by można było stwierdzić, czy 
faktycznie został osiągnięty; attractive – 
atrakcyjny, warty zrealizowania z punktu 
widzenia wykonawcy; realistic – realny 
do osiągnięcia w wyznaczonym czasie, 
przy dostępnych zasobach i kompeten-
cjach; timed – określony w czasie.

Każdy z mierników osiągnięcia celów 
powinien mieć określone cechy:

1. Być elementem łańcucha zależno-
ści przyczynowo-skutkowych opisu-
jących strategię organizacji, to znaczy 
powinien zapewniać ich spójność z po-
ziomami określonymi w dokumentach 
strategicznych oraz mierzyć tylko to, 
na co wykonawca zadania ma bezpo-
średni wpływ.

2. Uwzględniać czynniki przyszłego 
sukcesu, czyli mierzyć rzeczy istot-
ne z punktu widzenia realizacji celów 
strategicznych.

3.  Mieć określoną wartość poznawczą. 
Głównym założeniem formułowania 
mierników jest możliwość odzwiercied-
lenia w nich ilościowego i jakościowego 
stopnia osiągnięcia postawionych celów.

30 R. Rutka: jak w przyp. 28, s. 46.
31 Akronim nazwy SMART pochodzi od pierwszych liter słów: specific, measurable, attractive, realistic, 

timed.
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Rysunek 3. Model systemu kontroli zarządczej

Źródło: Opracowanie własne.
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Tworzenie mierników jest niezmier-
nie istotne, bowiem ich zestaw32:
• precyzuje wizję przyszłości firmy dla 
wszystkich jej pracowników;
• daje całościowy obraz strategii, który 
umożliwia każdemu pracownikowi zro-
zumienie, w jaki sposób przyczynia się 
do sukcesu firmy;
• sprzyja koncentracji wysiłków; jeśli 
właściwie określi się cele i mierniki ich 
realizacji, to wdrożenie prawdopodob-
nie się uda.

Osiąganie celów organizacji odby-
wa się w trakcie pewnych procesów. 
Istotne jest zatem, by zorientować ją 
„procesowo”, to znaczy określić i opi-
sać procesy realizowane w organizacji, 
zhierarchizować je oraz opracować za-
sady zarządzania nimi (w tym mode-
lowanie, optymalizowanie). Ważne jest 
również określenie mierników spraw-
ności i efektywności procesów, które 
będą stanowiły uzupełnienie wskaźni-
ków pozwalających ocenić stan kontro-
li zarządczej.

Kolejnym elementem jest identyfi-
kacja i analiza ryzyka w toku procesów, 
procedur i podejmowanych działań.

Proponowane przykładowe rozwią-
zanie składa się z pięciu etapów:

1. Identyfikacji ryzyka. Określenia 
istotnych problemów mogących zagro-
zić realizacji celów.

2. Oceny ryzyka. Analizy ryzyka pod 
kątem konsekwencji i prawdopodobień-

stwa wystąpienia zdarzeń w kontekście 
systemów kontroli wewnętrznej.

3. Integracji ryzyka. Określenia wza-
jemnych zależności i korelacji pomię-
dzy różnymi rodzajami ryzyka w celu 
zbudowania ich rejestru.

4. Wyceny ryzyka. Porównania osza-
cowanych poziomów ryzyka z ustalony-
mi uprzednio kryteriami. Jeśli założone 
poziomy są niskie, może okazać się, że 
wszystkie rodzaje ryzyka są na akcepto-
walnym poziomie i nie będzie konieczny 
proces definiowania odpowiedzi na nie.

5. Przygotowania odpowiedzi na ry-
zyko. Akceptacji i monitorowania ryzy-
ka o niskim stopniu. Dla pozostałych 
jego rodzajów konieczne jest zaprojek-
towanie i implementacja określonego 
planu zarządzania, z uwzględnieniem 
korzyści i kosztów.

Odpowiedzią na ujawnione ryzyko 
są kontrole, których efektem mogą być 
działania korygujące zorientowane na 
procesy, po czym na zasadzie sprzęże-
nia zwrotnego sprawdza się, czy przy-
niosły one zamierzony efekt. Niekiedy 
mogą zaistnieć okoliczności wymagają-
ce nie tylko interwencji doraźnych, na-
kierowanych na modyfikację procesów, 
ale również zmian planu działania czy 
strategii (nadzór strategiczny). Mamy 
wówczas do czynienia z podwójnym 
sprzężeniem zwrotnym33.

Całość systemu kontroli zarządczej 
spinają dwa istotne bloki działań: komu-

32 R.S. Kaplan, D.P. Horton: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, [tytuł orygina-
łu: The Balanced Scorecard], PWN, Warszawa 2006.

33 Pojęcie podwójnego sprzężenia zwrotnego wprowadził Chris Argyris, rozumiejąc przez nie umiejętność wycią-
gania wniosków, która może doprowadzić do zmian założeń lub teorii w relacjach przyczynowo-skutkowych.
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nikacja i monitorowanie. Dobra komu-
nikacja – wymiana koniecznych infor-
macji pomiędzy szczeblami zarządzania, 
zarówno w układzie pionowym, jak 
i poziomym – jest warunkiem sprawno-
ści i efektywności funkcjonowania kon-
troli zarządczej. Z kolei monitorowanie 
skupia takie działania, jak samoocena 
(proponuje się metodykę CAF34) czy 
audyt. W trakcie monitorowania ustala-
ne są wskaźniki efektywności i spraw-
ności działania oraz metodyka analizy 
wskaźnikowej dla różnych szczebli za-
rządzania. Ich właściwy dobór umoż-
liwia ocenę stanu kontroli zarządczej 
w określonym czasie oraz na różnych 
szczeblach zarządzania w organizacji.

Rozpatrując zalety proponowanego 
modelu należy stwierdzić, że ma on 
charakter:

1. Kompleksowy – obejmuje bowiem 
całą organizację (jednostkę sektora fi-
nansów publicznych) w zakresie funkcjo-
nowania systemu kontroli zarządczej.

2. Wieloaspektowy – nie koncentruje 
się jedynie na prezentacji systemu kon-
troli zarządczej jako całości, lecz wskazuje 
również na jego istotne elementy (zasoby, 
podsystemy) w sposób na tyle szczegóło-
wy, by móc rozważać ich optymalizację 
i modyfikację. W ten sposób przyczynia 
się do usystematyzowania wiedzy, zwłasz-
cza kierownictwa, o mechanizmach funk-
cjonowania kontroli zarządczej.

3. Nieskomplikowany – gdyż w spo-
sób czytelny i zrozumiały dla każdego 

pracownika prezentuje ideę kontroli 
zarządczej i najważniejsze jej elemen-
ty oraz wzajemne powiązania i impli-
kacje.

Mankamentem, zwłaszcza na wstęp-
nym etapie wdrażania, może okazać się 
brak zorientowania organizacji na za-
rządzanie procesowe. W okresie przej-
ściowym postuluje się identyfikowanie 
ryzyka w odniesieniu bezpośrednio do 
celów określonych w planie działania.

Podsumowanie
Proces ustawicznego dążenia admini-
stracji publicznej do doskonalenia me-
tod działania, przy jednoczesnym za-
chowaniu oszczędności wykorzystanych
w tym celu zasobów, skłania do poszuki-
wania nowych metod zarządzania. Za-
proponowane przez ustawodawcę wdro-
żenie kontroli zarządczej w administra-
cji publicznej jest trafną odpowiedzią 
na te wyzwania. Wymaga jednak spoj-
rzenia na administrację jak na sprawnie 
działającą organizację. 

Zaprezentowany tu model systemu 
kontroli zarządczej, wykorzystujący 
dorobek nauki o zarządzaniu, jest taką 
próbą i może być referencyjny dla indy-
widualnych rozwiązań w jednostkach 
sektora finansów publicznych.

dr MARIUSZ MATYSEK, funkcjona-
riusz Izby Celnej w Białej Podlaskiej

34 CAF (ang. the common assessment framework) – wspólna metoda oceny; jest narzędziem kompleksowe-
go zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej.
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1 Zgodnie z art. 16 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Unii Europejskiej pełni, wspólnie z Parlamentem 
Europejskim, funkcje: prawodawczą i budżetową oraz określania polityki i koordynacji zgodnie z warun-
kami przewidzianymi w traktatach. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego 
z każdego państwa członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu państwa 
członkowskiego, które reprezentuje, oraz do wykonywania prawa głosu.

Od 1 lipca 2011 r. Polska przez sześć 
miesięcy będzie przewodniczyć pracom 
Rady Unii Europejskiej1 jako pierwsze 
państwo z tak zwanego trio, czyli pre-
zydencji grupowej, obejmującej Rzecz-
pospolitą Polską, Królestwo Danii i Re-
publikę Cypryjską. Zadania prezy-
dencji będą się skupiały wokół dwóch 
najważniejszych obszarów działania. 
Pierwszym z nich jest przewodnicze-
nie pracom Rady UE i jej organom, 
takim jak komitety i grupy robocze, 
z czym wiąże się merytoryczne i lo-

Przed polską prezydencją

Przygotowania administracji do objęcia 
przewodnictwa w Unii Europejskiej

Najwyższa Izba Kontroli zbadała główne obszary przygotowań, dotyczące opraco-
wania priorytetów prezydencji i założeń programu prac Rady UE, zarządzania zaso-
bami ludzkimi, w tym wyznaczenia korpusu prezydencji oraz logistycznych aspektów 
przewodnictwa. Obawy wzbudziły: fluktuacja kadr, niepełne wdrożenie kompute-
rowego systemu fiszek projektowych oraz nieprecyzyjne określenie zakresu działań 
premiera w czasie prezydencji. Generalnie jednak, w ocenie NIK, przygotowania 
administracji wypadły pomyślnie.

gistyczne przygotowanie i przeprowa-
dzenie wielu spotkań różnych gremiów 
uczestniczących w unijnym procesie 
decyzyjnym. Drugi stanowi reprezen-
towanie Rady wobec innych instytucji 
Unii Europejskiej, zwłaszcza wobec 
Komisji Europejskiej (KE) i Parlamen-
tu Europejskiego (PE). Prawidłowe 
wykonanie tych zadań wymaga bar-
dzo dobrego przygotowania polskich 
przedstawicieli odpowiedzialnych za 
merytoryczny wymiar przewodnicze-
nia, a także intensywnej współpracy 

MAŁGORZATA HUMEL-MACIEWICZAK
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z PE i KE oraz przewodniczącym Rady 
Europejskiej i Wysokim Przedstawi-
cielem Unii do spraw Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa.

Najwyższa Izba Kontroli, uwzględ-
niając sugestie zgłoszone przez mar-
szałka Sejmu i prezesa Rady Mini-
strów, przeprowadziła w 2010 r. kon-
trolę realizacji zadań w ramach przygo-
towań organów administracji rządowej 
do sprawowania przez Rzeczpospolitą 
Polską przewodnictwa w Radzie Unii 
Europejskiej2. Celem była ocena pra-
widłowości działań w tym zakresie, 
prowadzonych przez organy admini-
stracji rządowej od lipca 2008 r. do 
października 2010 r.

Chodziło też o wskazanie ewentual-
nych słabych punktów i zagrożeń dla 
wykonania tych zadań w trzech głów-
nych obszarach:
• dyskusji nad polską polityką w UE, 
w tym nad wypracowaniem prioryte-
tów polskiej prezydencji;
• zarządzania zasobami ludzkimi, w tym 
wyznaczenia osób do korpusu prezyden-
cji, przeprowadzenia szkoleń, organiza-
cji staży i wizyt studyjnych, opracowa-
nia i wdrożenia systemu motywacyjno-
-lojalnościowego zapobiegającego rotacji 
kadr;
• logistycznych aspektów przewodni-
czenia, obejmujących organizację spot-

kań, w tym przygotowanie zaplecza 
konferencyjno-hotelowego oraz zapew-
nienie obsługi i transportu, a także pod-
jęcie współpracy z podmiotami prowa-
dzącymi działalność gospodarczą.

Zakres tych zadań, wraz z harmonogra-
mem realizacji, wyznaczony został przez 
Radę Ministrów w „Programie przygoto-
wań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia 
i sprawowania przewodnictwa w Radzie 
Unii Europejskiej” (dalej w skrócie: „Pro-
gram przygotowań”). Uszczegółowienia 
i rozwinięcia tego programu dokonano 
w ponad 50 innych dokumentach, za-
akceptowanych przez Radę Ministrów 
(RM), Komitet Europejski Rady Mini-
strów (KERM) lub Komitet do spraw Eu-
ropejskich (od 2010 r. – KSE). Określono 
w nich zadania i podmioty odpowiedzial-
ne za ich realizację, a także prezentowano 
dotychczasowe zaawansowanie prac.

Kontrolą objęto pięć podmiotów: 
pełnomocnika rządu do spraw przygo-
towania organów administracji rządo-
wej i sprawowania przez Rzeczpospoli-
tą Polską przewodnictwa w Radzie UE3 
(dalej:pełnomocnik rządu) oraz kierow-
ników czterech kluczowych urzędów: 
ministra spraw zagranicznych (MSZ), 
ministra spraw wewnętrznych i admi-
nistracji (MSWiA), ministra finansów 
(MF) oraz szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów (KPRM).

2 Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań w ramach przygotowań organów administracji rządowej do 
sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, nr ewid. 182/2010/
I/10/002/KAP, zaakceptowana przez prezesa NIK 25.01.2011 r.

3 Powołanego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 15.07.2008 r. w sprawie ustanowienia pełnomoc-
nika rządu do spraw przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez Rzeczpospolitą 
Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (dalej w skrócie: rozporządzenie w sprawie ustanowie-
nia pełnomocnika rządu).
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Organizacja przygotowań
Na potrzeby przygotowań do polskiego 
przewodnictwa w Radzie UE stworzo-
ne zostały nowe mechanizmy koordy-
nacji działań dla administracji rządo-
wej. W celu zorganizowania szerokiego 
zaplecza koncepcyjnego oraz włączenia 
do procesu przygotowań wszystkich za-
interesowanych resortów, pełnomocnik 
rządu powołał zespoły opiniodawczo-
-doradcze do spraw: budżetu, promocji 
i kultury, zarządzania zasobami ludz-
kimi, logistyki i bezpieczeństwa oraz 
programowych prezydencji4. Zespoły 
opracowywały stosowne wytyczne i za-
lecenia, a ich projekty były rozpatry-
wane i uzgadniane przez KERM/KSE. 
W ministerstwach i urzędach central-
nych ustanowiono wewnętrzne zespo-
ły koordynujące, ponadto poszczególne 
jednostki administracji zaangażowane 
w proces przygotowań wyznaczyły 
osoby do sieci punktów kontaktowych, 
których zadaniem jest ułatwienie poro-
zumiewania się oraz umożliwienie wy-
miany informacji i materiałów w for-
mie elektronicznej.

Dobór i szkolenie kadr
Pełnomocnik rządu, zgodnie z „Progra-
mem przygotowań”, realizował zadanie 
stworzenia tak zwanego korpusu pre-
zydencji (KP), w skład którego wcho-
dzą: eksperci, pracownicy administra-

cji publicznej, a także osoby, które 
będą koordynowały w swoich insty-
tucjach sprawy organizacyjne związa-
ne z przewodnictwem. Limity stano-
wisk w korpusie dla poszczególnych 
instytucji zostały określone w doku-
mentach przedłożonych KERM/KSE 
przez pełnomocnika rządu: „Informa-
cji w sprawie określenia dla instytucji 
uczestniczących w przygotowaniach do 
przewodnictwa w Radzie UE limitów 
zgłoszeń do korpusu prezydencji, obję-
tego systemem szkoleń centralnych”5 
oraz „Informacji w sprawie podziału 
szkoleniowych miejsc rezerwowych”6. 
Na 1169 stanowisk w korpusie prezy-
dencji 10 listopada 2010 r. nie obsadzo-
ne były tylko cztery7. W wyniku zmian 
zgłaszanych przez resorty od sierpnia 
2009 r. do sierpnia 2010 r., z listy KP 
usunięto łącznie 325 osób (27,8%). Peł-
nomocnik rządu wielokrotnie zwracał 
uwagę ministrów na problem zbyt dużej 
rotacji kadr (w tym na posiedzeniach 
KSE: 23 lutego 2010 r. – z udziałem 
dyrektorów generalnych ministerstw; 
15 czerwca 2010 r. – na którym oma-
wiano „Informację w sprawie podziału 
szkoleniowych miejsc rezerwowych dla 
korpusu prezydencji” oraz 22 czerwca 
2010 r. – podczas którego analizowano 
„Aneks do mapy ryzyk”).

Dotychczasowe działania kontrolo-
wanych ministrów związane z przygo-

4 Decyzje pełnomocnika rządu nr 1 z 9.09.2008 r. oraz nr 1 z 9.04.2010 r. 
5 Dokument przyjęty na posiedzeniu KERM 12.05.2009 r.
6 Dokument przyjęty przez KSE 15.06.2010 r.
7 Nieobsadzone miejsca dotyczą: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 3 wakaty, Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego – 1 wakat.
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towaniem kadrowym do sprawowania 
przewodnictwa, w tym dotyczące do-
boru i szkoleń osób wyznaczonych do 
korpusu prezydencji, NIK oceniła jako 
prawidłowe. Dobór kadr przeprowadzo-
no wedle wytycznych załącznika nr 3 
do „Raportu w sprawie stanu przygo-
towań administracji publicznej do ob-
jęcia prezydencji w RUE w II połowie 
2011 r.”8, określającymi profil kompe-
tencyjny, a w przypadku MSWiA rów-
nież zgodnie z „Procedurą selekcyjną 
kandydatów do programu przygotowu-
jącego MSWiA do prezydencji Polski 
w Radzie UE w 2011 r.”.

Zgodnie z wytycznymi „Programu 
przygotowań”, pełnomocnik rządu zor-
ganizował szkolenia centralne dla osób 
należących do korpusu prezydencji. Zo-
stały one poprzedzone oceną potrzeb, 
zaś przeprowadzono je na podstawie 
harmonogramu określonego w doku-
mencie pt. „Weryfikacja stanu przy-
gotowań administracji publicznej do 
objęcia prezydencji w Radzie Unii Eu-
ropejskiej w II połowie 2011 r.” (dalej 
w skrócie: „Weryfikacja stanu przygo-
towań”). Zajęcia z języków obcych oraz 
wiedzy o Unii Europejskiej rozpoczęły 
się w październiku 2009 r., a tak zwane 
szkolenia miękkie9 w czerwcu 2010 r. 
Pełnomocnik prowadził ich monitoring 
pod kątem jakości i frekwencji uczest-
ników (116 uczestników szkoleń z wie-

dzy o UE oraz 23 uczestników szkoleń 
„miękkich” nie uzyskało certyfikatu 
ukończenia z powodu niewystarczają-
cej frekwencji). W lektoratach z języka 
angielskiego i francuskiego w semestrze 
październik 2009 r. – styczeń 2010 r. 
uczestniczyły odpowiednio 783 i 253 
osoby, zaś w semestrze luty – czerwiec 
2010 r. 671 i 223 słuchaczy. W ramach 
zajęć z wiedzy o Unii Europejskiej od 
października 2009 r. do października 
2010 r. przeszkolono 19 grup. Szkole-
nia „miękkie” od czerwca do września 
2010 r. odbyły 852 osoby.

Pełnomocnik rządu realizował tak-
że zadanie utrzymywania kontaktów 
i wymiany doświadczeń z organami 
administracji państw członkowskich, 
które prowadziły lub prowadzą przy-
gotowania do sprawowania przewod-
nictwa w Radzie UE, wypełniając 
tym samym postanowienia § 2 pkt 8 
rozporządzenia w sprawie ustano-
wienia pełnomocnika rządu. Zgodnie 
z dokumentem „Weryfikacja stanu 
przygotowań”, pełnomocnik zorgani-
zował w 2009 r. centralne staże i wi-
zyty studyjne, w których wzięli udział 
pracownicy 21 instytucji administracji 
rządowej. Opracowano także „Dobre 
praktyki najczęściej podawane przez 
uczestników staży i wizyt studyjnych”, 
które w maju 2010 r. zamieszczono na 
portalu Extranet10. Dla osób tworzą-

8 Raport został przyjęty przez Komitet Europejskiej Rady Ministrów 15.07.2008 r.
9 Są to szkolenia obejmujące m.in. negocjowanie, prowadzenie spotkań, zarządzanie przepływem informa-

cji i zarządzanie czasem.
10 Extranet jest serwisem internetowym o autoryzowanym dostępie dla wskazanych przez resorty osób 

zaangażowanych w proces przygotowań do prezydencji. Zadaniem serwisu jest usprawnienie wymiany 
informacji o bieżących przygotowaniach przez zgromadzenie wszystkich materiałów w jednym miejscu.
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cych korpus prezydencji pełnomocnik 
zorganizował od 2009 r. do 31 lip-
ca 2010 r. w Komisji Europejskiej11 
14 tak zwanych staży strukturalnych 
w ramach programów unijnych oraz 
5 staży w Sekretariacie Generalnym 
Rady UE12. Ponadto, w pierwszej po-
łowie 2010 r. 24 instytucje admini-
stracji rządowej przeprowadziły sta-
że i wizyty studyjne finansowane ze 
środków części resortowej programu 
wieloletniego pn. „Przygotowanie, ob-
sługa i sprawowanie przewodnictwa 
Rzeczpospolitej Polskiej w Radzie 
UE w II połowie 2011 r.” (dalej w skró-
cie: program wieloletni). Pracownicy 
departamentu MSZ obsługującego peł-
nomocnika rządu uczestniczyli od 
marca 2009 r. do czerwca 2010 r. 
w 36 stażach, konferencjach i wizy-
tach studyjnych. W MF od 2008 r. do 
10 września 2010 r. pracownicy odbyli 
18 staży w Stałym Przedstawicielstwie 
RP w Brukseli, z których sprawozda-
nia zostały umieszczone w intranecie 
MF. W centralnym programie staży 
i wizyt studyjnych w 2009 r. wzięło 
udział 5 pracowników MSWiA, a ko-
lejnych 10 miało to uczynić do końca 
2010 r. Ich sprawozdania także zostały 
rozpowszechnione. Pracownicy MSZ 
w 2010 r.13 uczestniczyli w siedmiu 
wizytach studyjnych.

W ocenie NIK, sprawne przewodni-
ctwo Polski może być utrudnione, jeśli 
będzie brakowało odpowiednio prze-

szkolonych i przygotowanych osób (od 
sierpnia 2009 r. do sierpnia 2010 r. ro-
tacja objęła 27% korpusu prezydencji). 
Narzędziem, które mogłoby wpłynąć 
na obniżenie poziomu rotacji był plano-
wany system motywacyjno-lojalnościo-
wy. W ramach programu wieloletniego 
przewidziano środki na finansowanie, 
począwszy od 2011 r., zadania specjal-
nego pn. „System motywacyjno-lojal-
nościowy”, dla którego jako jednostkę 
koordynującą wskazano MSZ, nato-
miast w jego wdrożenie zaangażowane 
będą wszystkie ministerstwa i urzędy 
centralne. Do zakończenia kontroli 
pełnomocnik rządu nie opracował za-
sad i trybu podziału pieniędzy na do-
datki motywacyjne. Z jego stanowiska 
w tej sprawie, wobec ustaleń zawartych 
w „Informacji o wynikach kontroli” 
wynika, że dodatki te mają być wpro-
wadzone na przełomie I i II kwartału 
tego roku. W kontekście zapewnienia 
stabilności kadr warto zaznaczyć, że 
udział Polski w organizowaniu prac 
Rady Unii Europejskiej nie kończy się 
z upływem II połowy 2011 r., gdyż po 
zmianach wprowadzonych traktatem 
lizbońskim prezydencja ma charakter 
grupowy. Zatem Polska, jako pierwsze 
państwo z trio Polska–Dania–Cypr, 
będzie współpracować w sprawach ob-
jętych prezydencją grupową do końca 
2012 r., co powinno być uwzględnione 
w umowach lojalnościowo-motywacyj-
nych z pracownikami.

11 W tym jeden zrealizowany w ramach centralnego programu staży i wizyt studyjnych.
12 Wszystkie staże zrealizowane zostały w ramach centralnego programu staży i wizyt studyjnych.
13 Według stanu na 23.08.2010 r.
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Brak systemu motywacyjnego nie wpły-
nął negatywnie na poziom fluktuacji kadr 
korpusu prezydencji w MF. Na początko-
wym etapie (od 2008 r.) zmiany objęły 
około 15% osób, natomiast od momentu 
ukształtowania się ostatecznej liczby – 
98 osób w maju 2010 r. – wymieniono 
jednego pracownika. W MSZ od sierpnia 
2009 r. do lipca 2010 r. fluktuacja wynio-
sła 37%, przy czym spośród tych, którzy 
wcześniej ukończyli szkolenia zostały 
wykreślone tylko cztery osoby. Wymia-
na kadr miała zostać ograniczona przez 
zakończenie procedury kwalifikowania 
pracowników MSZ wyjeżdżających na 
placówki w 2011 r., a zwolnione stano-
wiska ponownie obsadzone. W MSWiA, 
w stosunku do pierwszej listy uczest-
ników programu szkoleniowego pn. 
„Przygotowanie do polskiej prezydencji 
w Radzie UE”, wysłanej do pełnomocni-
ka rządu 16 czerwca 2009 r., do 22 lipca 
2010 r. zmian dokonywano dziesięć razy. 
W związku z brakiem jednolitych roz-
wiązań dotyczących umów lojalnościo-
wych (które powinny być przyjęte przez 
pełnomocnika rządu), wobec osób nale-
żących do korpusu prezydencji stosowa-
no zasady analogiczne jak dla pozostałych 
pracowników. Z osobami kierowanymi 
na zagraniczne staże podpisywano umo-
wy lojalnościowe zobowiązujące do pracy 
w MSWiA do 31 grudnia 2011 r. Audy-
torzy wewnętrzni ministerstwa zwrócili 
uwagę, że termin ten wydaje się niewy-
starczający, gdyż współpraca z państwa-
mi trio Polska–Dania–Cypr będzie kon-

tynuowana w 2012 r. W stanowisku do 
ustaleń „Informacji o wynikach kontroli” 
minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji poinformował, że umowy lojalnoś-
ciowe będą zobowiązywały pracowników 
do świadczenia pracy w MSWiA do koń-
ca 2012 r.

Program Rady UE 
i priorytety prezydencji
Działania pełnomocnika rządu i jedno-
stek zaangażowanych w przygotowania 
do objęcia przewodnictwa w Radzie 
Unii Europejskiej związane były z roz-
poznaniem najważniejszych obszarów 
potencjalnej aktywności instytucji UE 
w okresie sprawowania prezydencji 
i ustaleniem priorytetów, co na kolej-
nym etapie przygotowań powinno do-
prowadzić do dokładnego zaprogramo-
wania działań poszczególnych gremiów 
Rady UE. Pełnomocnik wywiązywał się 
z koordynowania przygotowania progra-
mu przewodnictwa, w tym w zakresie 
wyboru priorytetów, to jest z zadań 
określonych w § 2 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie ustanowienia pełnomocnika 
rządu. Na podstawie „Programu przygo-
towań” opracował i przekazał pod obrady 
RM i jej komitetów zarówno dokumen-
ty o charakterze koordynacyjnym, jak 
i zbliżające do ostatecznej wersji progra-
mu. Do pierwszej grupy dokumentów, 
określających podział zadań, metodykę, 
organizację i harmonogram prac należą: 
„Programowanie polskiej prezydencji 
w Radzie UE – aspekty operacyjne”14 

14 Dokument przyjęty przez KERM 21.07.2009 r.
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oraz „Kryteria wyznaczania prioryte-
tów sektorowych polskiego przewod-
nictwa w Radzie UE”15. Drugą grupę 
stanowią: „Priorytety i programowanie 
polskiej prezydencji w UE w 2011 r.”16; 
„Informacja nt. inwentaryzacji spraw 
(policy issues) przypadających na drugą 
połowę 2011 r. – katalog spraw, które 
pojawią się na agendzie polskiej prezy-
dencji”17; „Wstępna lista priorytetów 
polskiego przewodnictwa w Radzie UE 
w II poł. 2011 r.”.

Na podstawie powyższych materia-
łów przygotowane zostało opracowanie 
„Wkład Polski do części strategicznej 
programu 18-miesięcznego trio”, które 
21 września 2010 r. przesłano do Se-
kretariatu Generalnego Rady UE i do 
partnerów trio. Nastąpiło to z cztero-
miesięczną zwłoką w stosunku do pier-
wotnego terminu (kwiecień/maj 2010 r.) 
przyjętego w „Weryfikacji stanu przygo-
towań”, która wynikła z późnego przed-
stawienia – dopiero 31 marca 2010 r. 
– przez Komisję Europejską programu 
prac na 2010 r. Należy wspomnieć, że 
przyjęcie programu, na podstawie któ-
rego Polska będzie sprawowała prze-
wodnictwo w Unii Europejskiej, wedle 
zapowiedzi pełnomocnika rządu ma 
nastąpić w drugiej połowie maja 2011 r. 
Jego zakres będzie się koncentrować wo-
kół deklarowanych przez rząd prioryte-
tów polskiej prezydencji, w tym: bu-
dżetu Unii Europejskiej, partnerstwa 

wschodniego i bezpieczeństwa energe-
tycznego.

W celu uzyskania informacji o róż-
nych aspektach przygotowań i przewod-
nictwa w Radzie UE, w tym wypraco-
wania programu Rady UE, prezes Rady 
Ministrów, ministrowie oraz pełnomoc-
nik rządu, a także pracownicy jednostek 
zaangażowanych w proces przygotowań 
odbyli wiele spotkań z przedstawiciela-
mi organów i instytucji UE: Sekretaria-
tu Generalnego Rady UE, Parlamentu 
Europejskiego, Komisji Europejskiej, 
a także z przewodniczącym Rady Eu-
ropejskiej i wysokim przedstawicie-
lem do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa. MSWiA zaplanowało 
w Strasburgu spotkanie ministra spraw 
wewnętrznych i administracji z prze-
wodniczącym Komisji LIBE (Wol-
ności Obywatelskie, Sprawiedliwość 
i Sprawy Wewnętrzne) oraz koordy-
natorami frakcji politycznych Parla-
mentu Europejskiego. Ministerstwo 
Finansów nawiązało bieżące kontakty 
ze sprawozdawcami parlamentarnymi 
odpowiedzialnymi za przygotowanie 
budżetu UE na 2011 r. Kontrola NIK 
wykazała jednak, że pomimo przed-
stawienia przez pełnomocnika rządu 
w marcu 2010 r. „Rekomendacji dla 
ministrów, dotyczących współpracy 
z Parlamentem Europejskim w okresie 
przygotowań oraz sprawowania przez 
Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa 

15 Dokument przyjęty przez KERM 22.09.2009 r.
16 Dokument przyjęty przez KERM 16.10.2009 r.
17 Pierwsza wersja dokumentu została przyjęta przez KERM 1.12.2009 r.; uaktualnioną wersję KSE zaak-

ceptował 30.07.2010 r.
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w Radzie”18, jeszcze w październiku 
2010 r. część ministerstw nie stosowa-
ła się do wytycznych zawartych w tym 
dokumencie.

Pełnomocnik rządu i przedstawiciele 
administracji rządowej cyklicznie od-
bywali spotkania z partnerami Polski 
w trio: Danią i Cyprem w celu wypraco-
wania programu prezydencji grupowej. 
Pełnomocnik podjął także współpra-
cę z państwami członkowskimi, któ-
re już prezydowały lub przygotowują 
się do tego, między innymi z Francją, 
Hiszpanią, Szwecją, Czechami, Belgią, 
Niemcami oraz Węgrami, po których 
nasz kraj przejmie przewodnictwo. 
Wszystkie kontrolowane ministerstwa 
w ramach własnych kompetencji pod-
jęły współpracę z partnerami trio oraz 
Węgrami.

Jednostki administracji rządowej 
wywiązały się z zadania wypracowa-
nia dokumentów dotyczących wstęp-
nych priorytetów sektorowych i stra-
tegicznych polskiego przewodnictwa 
oraz programu prezydencji grupowej. 
Przekazały pełnomocnikowi rządu ma-
teriały z zakresu swoich kompetencji 
(MF uczyniło to z 12-dniowym opóź-
nieniem). Kontrolowane ministerstwa, 
zgodnie z zaleceniami Rady Ministrów, 
KERM/KSE oraz wytycznymi pełno-
mocnika rządu, przygotowały notatki 
o każdym obszarze polityki, zawierają-
ce syntetyczne podsumowanie analizy 
planowanych działań UE, będących 
w ich kompetencji. Opracowały propo-

zycje priorytetów sektorowych danego 
resortu i przedstawiły je KSE oraz ko-
misjom sejmowym.

Zgodnie z założeniami dokumentu 
„Programowanie polskiej prezyden-
cji w Radzie UE – aspekty operacyj-
ne”, pełnomocnik rządu przygotował 
na podstawie wyników inwentaryza-
cji przedstawionych przez jednostki 
administracji rządowej „Informację 
nt. inwentaryzacji spraw (policy issu-
es) przypadających na drugą połowę 
2011 r. – katalog spraw, które pojawią 
się na agendzie polskiej prezydencji”. 
Przyjęta w grudniu 2009 r. przez Komi-
tet Europejski Rady Ministrów wersja 
katalogu zawierała 544 sprawy ziden-
tyfikowane według składów Rady UE. 
W związku z opublikowaniem pro-
gramu prac KE na 2010 r., resorty 
zostały zobowiązane przez KERM do 
aktualizacji katalogu, następnie peł-
nomocnik rządu przedstawił go KSE 
30 lipca 2010 r. Dokument ten zawiera 
721 spraw.

Do poszczególnych zagadnień, zgod-
nie z założeniami zawartymi w opraco-
waniach pełnomocnika rządu „Progra-
mowanie polskiej prezydencji w Radzie 
UE – aspekty operacyjne” oraz „Progra-
mowanie polskiej prezydencji w Radzie 
UE. System fiszek: koncepcja i dane 
techniczne projektu”, miały być przy-
gotowane tak zwane fiszki programo-
we, stanowiące ramowe dokumenty 
negocjacyjne. Będą one określały cele, 
jakie stawia sobie polska prezydencja 

18 Dokument przyjęty przez KSE 5.03.2010 r.
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oraz mandat negocjacyjny dla danej 
sprawy, która stanie się przedmiotem 
prac instytucji UE. Zgodnie z pierw-
szym z wymienionych dokumentów, 
pełnomocnik rządu podjął prace nad 
stworzeniem systemu komputerowego 
do obsługi fiszek. System ten ma umoż-
liwić szybkie i sprawne dotarcie do naj-
ważniejszych informacji o konkretnej 
sprawie, ujętej w fiszce programowej. 
Został on udostępniony celem testo-
wania dopiero 31 sierpnia 2010 r., choć 
pierwotnie planowano początek 2010 r. 
Opóźnienie wynikało z konieczności 
poddania systemu konsultacjom mię-
dzyresortowym, które w efekcie przy-
czyniły się do jego udoskonalenia. Nie 
można jednak całkowicie wykluczyć 
ryzyka, że opóźnienie w uruchomieniu 
komputerowego systemu fiszek może 
spowodować utrudnienia w szybkim 
dostępie on-line do informacji o danej 
sprawie i stanowisku wobec niej pol-
skiej prezydencji. Z wyjaśnień przed-
stawiciela pełnomocnika rządu, zło-
żonych na posiedzeniu Kolegium NIK 
15 grudnia 2010 r. wynika, że urucho-
mienie komputerowego systemu nastą-
piło 10 grudnia 2010 r., a zakończenie 
tego procesu zaplanowano na kwiecień 
2011 r.

W MF, MSWiA i MSZ, zgodnie z wy-
maganiami określonymi w dokumencie 
„Programowanie polskiej prezydencji 
w Radzie UE – aspekty operacyjne”, 
przeprowadzono inwentaryzację spraw 
podlegających kompetencji danego mi-
nistra, które mogą być przedmiotem 
negocjacji podczas przewodniczenia 
Polski. Tabele inwentaryzacyjne tych 
spraw zostały terminowo przekazane 

pełnomocnikowi rządu oraz uzupeł-
nione i zaktualizowane zgodnie z wy-
tycznymi KSE i pełnomocnika. Pod-
stawą inwentaryzacji były: plan pracy 
Komisji Europejskiej na 2010 r., spra-
wozdania i analizy udziału pracow-
ników ministerstw w posiedzeniach 
właściwych grup roboczych Rady UE, 
uzgodnienia ze Stałym Przedstawi-
cielstwem Rzeczypospolitej Polskiej 
przy UE oraz konsultacje z partnera-
mi trio. Ministerstwa poinformowały, 
że konsultacje w sprawie priorytetów 
przewodnictwa przeprowadzono rów-
nież z państwami sprawującymi tę 
funkcję przed Polską, to jest z Belgią 
i Węgrami. 

W MSZ i MSWiA opracowano, 
zgodnie ze wskazaniami komitetów 
Rady Ministrów oraz w terminie usta-
lonym przez pełnomocnika rządu, pi-
lotażowe wersje fiszek programowych 
dotyczących spraw ujętych w tabelach 
inwentaryzacyjnych (wymagane 10% 
wszystkich fiszek przewidzianych do 
opracowania przez dane ministerstwo). 
MF przygotowało projekty czterech 
fiszek pilotażowych, ale przekazało 
je pełnomocnikowi po terminie, gdyż 
wymagały doprecyzowania i konsul-
tacji ze Stałym Przedstawicielstwem 
RP w Brukseli. Inne ministerstwa, 
pomimo działań dyscyplinujących ze 
strony pełnomocnika rządu, nie za-
wsze wywiązywały się terminowo 
z zadań nałożonych na nie w doku-
mentach KERM/KSE i w wytycz-
nych pełnomocnika. Opóźnienia obję-
ły przekazywanie materiałów do opra-
cowania „Wstępnej listy priorytetów 
polskiego przewodnictwa w Radzie UE 

Nr 2/marzec–kwiecień/2011 59 

Przygotowania administracji do prezydencji        kontrola i audyt  



w II poł. 2011  r.” oraz przygotowanie 
pilotażowych wersji fiszek programo-
wych. Kolejne, ewentualne niedotrzy-
manie terminów mogłoby negatywnie 
wpłynąć na realizację planowanych za-
dań, ze względu na konieczność nie-
zwłocznego podejmowania działań 
w ostatniej fazie przygotowań, a prze-
de wszystkim w trakcie sprawowania 
prezydencji.

Aspekty logistyczne
Pełnomocnik rządu, wywiązując się 
z zadania określonego w § 2 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ustanowie-
nia pełnomocnika rządu, koordynował 
proces logistycznego przygotowania 
spotkań podczas polskiej prezydencji, 
jak również realizował własne zada-
nia, zaplanowane w „Programie przygo-
towań”.

We współpracy z jednostkami za-
angażowanymi w proces przygoto-
wań pełnomocnik opracował wstępną 
agendę – „Kalendarz spotkań plano-
wanych podczas polskiego przewod-
nictwa w Radzie Unii Europejskiej 
w 2011 r.”19, w którym przedstawił 
propozycje według kategorii oraz ter-
minów. Rada Ministrów zaakceptowa-
ła rekomendowany przez pełnomoc-
nika wariant organizowania spotkań 
„region po regionie” w kolejnych mie-
siącach. Wybrano pięć lokalizacji: Kra-

ków, Poznań, Sopot, Warszawę i Wroc-
ław (decyzja KERM z 27 października 
2009 r.) jako centra konferencyjne, 
wskazano także centra zapasowe.

Termin wynegocjowania i podpisania 
umów dotyczących najmu obiektów 
konferencyjnych na potrzeby centralnie 
organizowanych spotkań, określony na 
I kwartał 2010 r. w „Weryfikacji stanu 
przygotowań”, nie został dotrzymany 
przez pełnomocnika rządu. Jeszcze 
24 września 2010 r. trwały negocjacje 
czterech umów najmu. Z wyjaśnień 
wynikało, że mogą one zostać zakoń-
czone w grudniu 2010 r., zaś co do 
obiektu w Warszawie, rozmowy mia-
ły się rozpocząć pod koniec 2010 r.20. 
Na niedochowanie terminu wykonania 
tego zadania wpłynęło między innymi 
późniejsze, niż zakładano, przyjęcie 
przez KSE „Kalendarza spotkań” (w lu-
tym 2010 r., a nie w grudniu 2009 r.21).

Na przyjęcie uczestników spotkań 
organizowanych centralnie pełnomoc-
nik rządu opracował listę rekomendo-
wanych hoteli. We współpracy z mar-
szałkami województw dokonano wstęp-
nych rezerwacji miejsc noclegowych. 
Docelowe rezerwacje będą potwier-
dzane przez firmę, która miała być wy-
brana do obsługi organizacyjnej, m. in. 
zakwaterowania.

Spośród sześciu objętych badaniem, 
planowanych na 2010 r. zamówień 

19 Dokument przyjęty przez KSE 12.02.2010 r. Kalendarz spotkań weryfikowany jest na bieżąco, a jego 
formalna aktualizacja następuje z chwilą zatwierdzenia zmian przez KSE. 

20 W związku z planowanym na grudzień 2010 r. zakończeniem prac budowlanych modułu konferencyjnego.
21 Na co wpływ miało wejście w życie traktatu z Lizbony i nowego regulaminu Rady Europejskiej, a tak-

że kształtowanie się nowej praktyki organizowania w krajach sprawujących przewodnictwo spotkań na 
szczeblu szefów państw i rządów.
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publicznych na logistyczne przygo-
towanie prezydencji, na 28 września 
2010 r. rozpoczęte zgodnie z termi-
nami określonymi w planie zamówień 
na 2010 r. były trzy postępowania 
(dotyczące: obsługi tłumaczeń, zapew-
nienia obsługi rezerwacji hotelowych 
oraz zakontraktowania oficerów łącz-
nikowych). Pozostałe trzy zamówie-
nia były na etapie przygotowywania, 
z tym że w dwóch z nich22 nie został 
dochowany termin skierowania wnio-
sków o wszczęcie postępowań, okre-
ślony w planie na III kwartał 2010 r. 
Nie dotrzymano także terminów roz-
poczęcia wspomnianych postępowań, 
wskazanych w „Weryfikacji stanu przy-
gotowań” (I i III kwartał 2010 r.),
co według uzyskanych w trakcie kon-
troli wyjaśnień było spowodowane 
koniecznością przeprowadzenia analiz 
i ekspertyz oraz powiązania kwestii 
zapewnienia transportu z wyborem 
partnera polskiej prezydencji dostar-
czającego flotę pojazdów (zadanie pla-
nowane na IV kwartał 2010 r.).

Przedstawiony przez pełnomocnika 
rządu „Katalog dobrych praktyk – wy-
tyczne dotyczące umów partnerskich 
na potrzeby organizacji polskiej prezy-
dencji”23 KERM zatwierdził 21 lipca 

2009 r. We wrześniu 2010 r. przepro-
wadzono ocenę wstępnych propozycji 
14 podmiotów, dotyczących nieodpłat-
nych świadczeń rzeczowych w zakre-
sie: transportu drogowego, lotniczego, 
paliwa, infrastruktury i sprzętu infor-
matyczno-telekomunikacyjnego, arty-
kułów spożywczych (napojów), tech-
nicznych usług konferencyjnych i usług 
medycznych. Oferty oceniał Zespół 
ds. wyboru partnerów przewodni-
ctwa RP w Radzie UE, na podstawie 
zatwierdzonego przez pełnomocni-
ka regulaminu wyboru partnerów24. 
Rozpoczęcie negocjacji i zawarcie 
umów partnerskich, przewidziane 
w „Weryfikacji stanu przygotowań” na 
I kwartał 2010 r., faktycznie odbyło się 
w III kwartale 2010 r. Opóźnienie to 
nastąpiło z powodu konieczności sfor-
malizowania procedury wyboru part-
nerów, zaś podpisanie umów zaplano-
wano na IV kwartał 2010 r.

We wszystkich jednostkach podda-
nych kontroli przeprowadzano analizę 
potrzeb związanych z organizacją spot-
kań będących w zakresie ich właści-
wości oraz miejsc i zasobów własnych 
resortu, które mogą być wykorzystane. 
Zgodnie ze wstępną agendą spotkań 
na 2011 r., MF poza swoją siedzibą za-

22 Zamówienia publiczne na zapewnienie transportu na czas polskiego przewodnictwa w Radzie UE (wy-
łonienie firmy zarządzającej flotą pojazdów do obsługi spotkań centralnych) oraz kompleksową obsługę 
spotkań i konferencji.

23 Zgodnie z cytowanym dokumentem, przez umowę partnerską rozumie się „porozumienie, na mocy któ-
rego podmiot prowadzący działalność gospodarczą inwestuje pieniężnie lub rzeczowo w organizację pre-
zydencji w zamian za dostęp do możliwych do wykorzystania komercyjnych potencjałów związanych z tą 
działalnością. Istotą umowy partnerskiej jest wzajemność świadczeń obu stron umowy oraz skojarzenia, 
dzięki którym pozytywny obraz prezydencji przenosi się na podmiot – stronę umowy”. 

24 Regulamin z 27.07.2010 r. w sprawie procedury wyboru partnerów nieodpłatnie wspierających organiza-
cję i promocję przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r.
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planowało 13 spotkań, MSWiA – 34, 
a MSZ – 46. MSWiA rozesłało zapy-
tania do oferentów, natomiast w MF 
powołano komisję, która ma przepro-
wadzić postępowania przetargowe na 
rezerwację hoteli oraz sal konferen-
cyjnych wraz z kompleksową obsługą 
techniczną i gastronomiczną.

W MSZ dla wszystkich spotkań opra-
cowano specjalne karty informacyjne 
(fiszki), zawierające: nazwę i rodzaj 
spotkania, jego termin i proponowane 
miejsce, czas trwania, szacowaną licz-
bę uczestników, kwestie organizacyjne 
(dotyczące tłumaczeń, sal konferen-
cyjnych, posiłków, kosztów). Powoła-
no również Zespół do spraw wyboru 
miejsc spotkań organizowanych przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
podczas sprawowania przez Rzeczpo-
spolitą Polską przewodnictwa w Ra-
dzie Unii Europejskiej w II połowie 
2011 r.25, który przeprowadził wizyta-
cje obiektów branych pod uwagę oraz 
przedstawił stosowne rekomendacje. 
Realizację zamówień publicznych na 
usługi hotelowe i konferencyjne oraz 
transport i usługi turystyczne ustalono 
na pierwszy kwartał 2011 r., czyli po 
formalnym zatwierdzeniu kalendarza 
spotkań.

W KPRM, stosownie do postanowień 
„Programu przygotowań”, zaplanowano 

18 spotkań dotyczących współpracy 
w ramach EUPAN26. Propozycję tę 
poprzedzono oszacowaniem kosztów 
organizacyjnych, wyborem miejsc 
i określeniem liczby uczestników oraz 
analizą zasobów własnych pod kątem 
ich wykorzystania w trakcie prezyden-
cji. Środki na te spotkania zostały zare-
zerwowane w programie wieloletnim. 
W ramach przygotowań Biuro Pełno-
mocnika do spraw Równego Traktowa-
nia zaplanowało oraz oszacowało koszty 
dwóch spotkań (740,2 tys. zł)27 orga-
nizowanych przez pełnomocnika. Ze 
złożonych w trakcie kontroli wyjaśnień 
wynikało, że KPRM miała zwrócić się 
do MSZ o zwiększenie w 2011 r. przy-
znanego limitu środków na spotkania, 
za które odpowiada pełnomocnik ds. 
równego traktowania.

Zadania Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów
Zadania KPRM w okresie sprawowania 
przez Polskę przewodnictwa w Radzie 
UE dotyczą przede wszystkim obsługi 
prezesa Rady Ministrów oraz wspar-
cia obsługi medialnej prezydencji. Do 
obowiązków premiera będzie nale-
żało prowadzenie stałych konsultacji 
z przedstawicielami państw członkow-
skich i instytucji UE w celu realizacji 
priorytetów, stały nadzór nad pracami 

25 Na podstawie decyzji dyrektora generalnego służby zagranicznej nr 60 z 16.11.2009 r., zmienionej decy-
zją nr 61 z 18.11.2009 r. oraz decyzją nr 64 z 7.12.2009 r.

26 Sieć UE ds. Administracji Publicznej – nieformalne forum współpracy ministrów i dyrektorów generalnych 
odpowiedzialnych za administrację publiczną w krajach członkowskich Unii, kandydujących oraz przy Ko-
misji Europejskiej.

27 Europejski Szczyt Równości, połączony z nieformalnym spotkaniem ministrów ds. równości oraz upamięt-
nienie zagłady Romów w obozie w Auschwitz.
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ministrów oraz pełnienie funkcji go-
spodarza podczas szczytów Unii Eu-
ropejskiej z państwami trzecimi, które 
odbędą się w Polsce.

Plan spotkań prezesa Rady Mini-
strów w trakcie prezydencji, obejmują-
cy udział w sesji plenarnej Parlamentu 
Europejskiego, spotkania z przewod-
niczącym Rady Europejskiej i Komisji 
Europejskiej, został ujęty w kalendarzu 
opracowanym przez pełnomocnika rzą-
du i zaakceptowanym przez KSE.

Konstytuowanie się (wynikającego 
ze zmian w systemie instytucjonal-
no-ustrojowym UE, wprowadzonych 
w traktacie z Lizbony) porządku zwią-
zanego z rolą szefa rządu państwa spra-
wującego przewodnictwo w Radzie UE 
powodowało, że w 2010 r. trudno było 
ją sprecyzować dla okresu polskiej pre-
zydencji. W świetle regulacji traktatu 
z Lizbony, będzie ona w dużej mierze 
wypadkową bieżącej sytuacji politycz-
nej i w związku z tym nie może być 
w pełni ustalona, na przykład przez 
procedury. Kwestia ta jest przedmio-
tem ustaleń pomiędzy szefem KPRM 
a pełnomocnikiem rządu.

Finansowanie przygotowań
W celu zapewnienia stabilnego finan-
sowania zadań w przygotowaniu i spra-
wowaniu prezydencji, Rada Ministrów 
podjęła 23 czerwca 2009 r. uchwałę 
w sprawie ustanowienia programu wie-
loletniego pod nazwą „Przygotowanie, 
obsługa i sprawowanie przewodnictwa 
Polski w Radzie Unii Europejskiej 
w II połowie 2011 r.” W programie tym 
przedstawiono szacowane koszty dzia-
łań realizowanych na poziomie central-

nym (obejmujące pełnomocnika rządu) 
oraz koszty poszczególnych ministerstw 
i urzędów centralnych, w tym zadań 
specjalnych o charakterze horyzontal-
nym, służących wszystkim podmio-
tom zaangażowanym w przygotowanie 
i sprawowanie prezydencji. Na realiza-
cję programu wieloletniego w latach 
2010–2012 zaplanowano 430 mln zł, 
w tym 377 mln zł z budżetu państwa; 
pozostałe wydatki mają być sfinanso-
wane głównie ze środków unijnych. 
Na 2010 r. przewidziano 106 mln zł, 
natomiast na lata 2011–2012 zaplano-
wano 323 mln zł. Do końca III kwar-
tału 2010 r. wydano niecałe 5 mln zł, 
czyli zaledwie 4,7% kwoty przyjętej na 
ten rok. NIK zwróciła uwagę, że małe 
spożytkowanie środków oraz skumu-
lowanie większości wydatków na ko-
niec 2010 r. spowoduje, że zakończenie 
niektórych zadań przypadnie dopiero 
w I połowie 2011 r.

Podsumowanie
Wyniki badań Najwyższej Izby Kon-
troli wskazują, że pełnomocnik rządu 
oraz kierownicy jednostek administra-
cji rządowej na ogół podjęli właściwe 
działania w celu przygotowania się do 
wykonywania zadań państwa przewo-
dzącego Radzie UE. Dotychczasowa 
realizacja planu, a zwłaszcza wypraco-
wanie założeń programu prac Rady UE 
i przygotowanie kadr do pełnienia okre-
ślonych funkcji w procesie decyzyjnym 
UE wskazują, że administracja rządo-
wa, pomimo braku wcześniejszych do-
świadczeń, należycie zaprojektowała 
cały proces i na ogół konsekwentnie 
go przeprowadza. W ocenie NIK, roz-
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poznane w trakcie kontroli ryzyka, 
które mogą niekorzystnie wpłynąć na 
całe przedsięwzięcie, można wyelimi-
nować przez podjęcie działań wnio-
skowanych przez Izbę, w tym przede 
wszystkim pełne wdrożenie kompute-
rowego systemu fiszek, wypracowanie 
i upowszechnienie systemu motywa-
cyjno-lojalnościowego, czyli rozwiązań 
ograniczających ryzyko odejścia przy-
gotowanej i przeszkolonej kadry, a tak-
że doprecyzowanie zakresu działań 
prezesa Rady Ministrów w czasie pol-

skiej prezydencji. Konieczne jest także 
zapewnienie przez podmioty uczestni-
czące w przygotowaniach terminowego 
wykonywania zadań wskazanych przez 
RM, KERM, KSE i pełnomocnika rzą-
du oraz w dokumentach wewnętrznych 
jednostek.

MAŁGORZATA 
HUMELMACIEWICZAK, Depar-
tament Administracji Publicznej NIK
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1 Szczegółowe ustalenia dokonane w ramach tej kontroli zawiera opublikowana przez NIK w 2010 r. Infor-
macja o wynikach kontroli realizacji w 2009 r. Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, 
z uwzględnieniem pożyczki Banku Światowego, nr ewid. 140/2010/P/10/092/KPZ.

Kontrola realizacji „Poakcesyjnego pro-
gramu wsparcia obszarów wiejskich 
z uwzględnieniem wykorzystania po-
życzki Banku Światowego”1 została pod-
jęta z inicjatywy własnej Najwyższej 
Izby Kontroli i wynikała z uzgodnień 
z Bankiem w sprawie przeprowadzania 
corocznej kontroli realizacji programu.

Wykorzystanie pożyczki Banku Światowego

Realizacja poakcesyjnego programu 
wsparcia obszarów wiejskich

Objęto nią Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej (dalej w skrócie: Mini-
sterstwo), Ministerstwo Finansów, Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
(KRUS), 13 urzędów wojewódzkich, 
3 regionalne ośrodki polityki społecznej 
(ROPS) oraz 29 urzędów gmin. Badania 
dotyczyły lat 2007–2009, a ich celem 
była ocena wykorzystania i rozliczania 
środków pochodzących z pożyczki Banku 
Światowego przeznaczonych na wdroże-
nie programu (dalej w skrócie: PPWOW) 
przez uczestniczące w nim podmioty. 
Szczegółowej analizie poddano zgodność 
z przeznaczeniem wykorzystania pie-
niędzy, osiągnięcie zakładanych celów, 
prawidłowość i rzetelność sporządzania 
sprawozdań oraz ich zgodność z zapisami 
w księgach rachunkowych, a także sku-
teczność systemu monitorowania pro-
gramu i nadzoru nad jego realizacją.

Wprowadzenie
Podjęcie przez Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Społecznej wdrożenia 
PPWOW miało na celu ograniczenie 
narastania dysproporcji w rozwoju 

Program miał zahamować narastanie 
dysproporcji w rozwoju 500 gmin znaj-
dujących się w najtrudniejszej sytuacji 
społeczno-gospodarczej. Trudno jednak 
oczekiwać takich efektów, skoro – jak 
wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kon-
troli – nie zapewniono sprawnego fi-
nansowania programu, odpowiedniego 
przygotowania do jego wdrożenia oraz 
skutecznej polityki informacyjnej. Spo-
wodowało to między innymi problemy 
finansowe małych organizacji społecz-
nych, będących beneficjentami progra-
mu oraz wycofanie samorządów z części 
usług integracji społecznej. 

MIROSŁAW MIŁOŃ
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gmin. Posługując się specjalnym algo-
rytmem, wytypowano 500 gmin znaj-
dujących się w najbardziej niekorzyst-
nej sytuacji2, głównie spośród tych, 
które nie sprostały wymaganiom obec-
nych uwarunkowań społeczno-gospo-
darczych. Uczestnictwo w programie 
miało pozwolić na nadrobienie dzielą-
cego je dystansu i ułatwić samodzielne 
przebrnięcie przez procedury admi-
nistracyjne w kolejnych projektach. 
Jednocześnie PPWOW miał wzmocnić 
integrację społeczną w gminach na te-
renach wiejskich i miejsko-wiejskich 
przez zastosowanie nowych instrumen-
tów zarządzania w pomocy społecznej. 
Wprowadziła je ustawa o pomocy spo-
łecznej, która wymaga przygotowywa-
nia i realizacji strategii integracji spo-
łecznej na poziomie gminy, powiatu 
i województwa3.

Na „Poakcesyjny program wsparcia ob-
szarów wiejskich” składają się:

1. „Program integracji społecznej”, na 
realizację którego przewidziano 42 780 
tys. euro w latach 2006–2009. Obejmu-
je on finansowanie gmin w opracowa-
niu metod oceny potrzeb, standardów 
usług i planów działania oraz nabyciu 
najpotrzebniejszych usług socjalnych 
w zakresie pomocy społecznej. 

2. Reforma administracyjna KRUS, 
na którą przeznaczono 27 040 tys. 
euro, mająca umożliwić sprawniejsze 
zarządzanie ubezpieczeniami społecz-
nymi rolników, prognozowanie docho-
dów rodzin rolniczych, lepszą obsługę 
klientów. Ma temu służyć wsparcie 
informatyzacji KRUS, w tym zakup 
sprzętu komputerowego i oprogramo-
wania dla wspomagania zarządzania 
instytucją oraz konsolidacja ponad 
540 baz danych w jednostkach tereno-
wych. Obecnie KRUS korzysta z sześ-
ciu niekompatybilnych systemów.

3. Kampania informacyjno-promocyj-
na dotycząca świadomości społecznej, 
realizowana kosztem 2190 tys. euro, ma-
jąca zwrócić uwagę opinii publicznej na 
znaczenie mobilizowania lokalnych spo-
łeczności i organizacji pozarządowych 
do aktywnego uczestnictwa w rozwią-
zywaniu problemów społecznych.

W 2004 r. na posiedzeniu rządu pod-
jęto decyzję o finansowaniu realizacji 
PPWOW z pożyczki Banku Światowe-
go. Stąd podstawowym dokumentem 
regulującym obszar objęty kontrolą 
jest umowa z 7 kwietnia 2006 r. zawar-
ta przez Rzeczpospolitą Polską z Mię-
dzynarodowym Bankiem Odbudowy 
i Rozwoju na dofinansowanie przez 
Bank kwotą 72 200 tys. euro realizacji 

2 Zastosowano następujące kryteria wyboru: peryferyjność położenia; wyludnienie; słaby rozwój gospodar-
ki pozarolniczej; wysoki stopień występowania problemów sfery społecznej, wyeliminowanie gmin o cha-
rakterze miejskim.

3 Zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2009 r., nr 175, poz. 1362 ze zm.) do za-
dań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. opracowanie i realizacja gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin 
z grup szczególnego ryzyka (art. 17 ust. 1 pkt 1).
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PPWOW w częściach: A – „Reforma 
administracyjna Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego”; B – „Integracja 
społeczna”, na którą składa się część 
B1 – „Struktura integracji społecznej” 
i B2 – „Program integracji społecznej”; 
C – „Świadomość społeczna”. Umowa 
przewidywała zakończenie PPWOW 
do 30 czerwca 2009 r. Jednocześnie 
w umowie wskazano Najwyższą Izbę 
Kontroli jako instytucję, która będzie 
przeprowadzała coroczny audyt reali-
zacji programu.

Kredytobiorca zobowiązał się, o ile 
nie uzgodni z Bankiem inaczej, do zre-
alizowania programu zgodnie z planem 
wdrażania, opisanym w załączniku 5 do 
umowy. Wedle zapisów umowy, Mini-
sterstwo ponosiło odpowiedzialność 
administracyjną za organizację i za-
rządzanie częściami B i C PPWOW na 
szczeblu krajowym. Regionalne ośrodki 
polityki społecznej z kolei miały pełnić 
funkcje koordynujące wdrażanie obu 
tych części na szczeblu regionalnym. 

Uwarunkowania organizacyjne
Płynne przejście do realizacji umowy 
miał umożliwić tak zwany grant japoń-
ski, realizowany kosztem 628,7 tys. 
USD, w okresie od października 2004 r. 
do stycznia 2006 r. W ramach grantu 
opracowano procedury oraz „Podręcz-
nik realizacji programu integracji spo-
łecznej” (dalej w skrócie: „podręcznik 
RPIS”) z 9 lipca 2005 r., wskaźniki mo-
nitoringu i oceny, a także plan zamó-
wień z 8 września 2005 r. Wspomniane 
procedury i założenia, przygotowane 
przez Ministerstwo wspólnie z Ban-
kiem Światowym w ramach grantu ja-

pońskiego, nie były jednak realizowane 
z uwagi na zagubienie dotyczącej ich 
dokumentacji.

Do opracowania nowych procedur 
przystąpiono w trakcie realizacji pro-
gramu. Ponad półtora roku po pod-
pisaniu umowy, 25 stycznia 2008 r., 
Bank Światowy zaakceptował na nowo 
opracowany podręcznik RPIS, okre-
ślający formy i zakres współpracy po-
między podmiotami biorącymi udział 
w programie, procedury obowiązujące 
przy jego realizacji, w tym udzielania 
zamówień publicznych, a także zasady 
sprawozdawczości.

Ministerstwo, nie mając wersji pod-
ręcznika RPIS z 9 lipca 2005 r., udo-
stępniało podmiotom uczestniczącym 
w realizacji programu wersje robocze 
nowo tworzonego podręcznika, zarów-
no przed uzyskaniem pierwszej jego 
autoryzacji przez Bank, jak i po jej uzy-
skaniu. Rozpowszechniono co najmniej 
7 jego wersji, nie licząc dwóch warun-
kowo zatwierdzonych przez Bank Świa-
towy. Tylko w okresie od października 
2007 r. do stycznia 2008 r. wprowadzo-
no do podręcznika RPIS 39 zmian, do-
tyczących mniej lub bardziej istotnych 
fragmentów. Niejednoznaczne i nie-
precyzyjne sformułowania powodowa-
ły konieczność podejmowania wielu do-
datkowych i pracochłonnych czynności, 
polegających głównie na korygowaniu 
poprzednich procedur, co utrudniało 
i dezorganizowało działania gmin. 

Konsekwencje niewłaściwego przygo-
towania wdrażania programu przeno-
szone były głównie na podmioty biorące 
udział w jego realizacji oraz konsultan-
tów regionalnych, którzy byli nadmier-
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nie obciążeni dodatkowymi zadaniami. 
W sprawozdaniu z wykonania zadań je-
den z konsultantów z województwa ma-
zowieckiego podał, że dodatkowe prace, 
w tym weryfikacja danych w MIS (Ma-
nagement Information System – System 
Informacji Zarządzającej) oraz koniecz-
ność szerszych konsultacji, weszły na 
stałe do zadań głównych konsultantów 
regionalnych, co wpływało niekorzyst-
nie na zadania merytoryczne.

Ponadto Ministerstwo nie wypra-
cowało spójnego systemu zarządzania 
programem. Nie powołano formalnie 
jednostki koordynującej program, nie 
utworzono Międzyresortowego Zespo-
łu Monitorującego PPWOW, nie ujed-
nolicono nazw stanowisk i zespołów, 
jak również nie zakończono wdrożenia 
systemu MIS, mającego podstawowe 
znaczenie dla monitoringu i zarządzania 
programem. W trakcie kontroli NIK nie 
stwierdzono również, by Ministerstwo 
prowadziło konsultacje z Radą Pomocy 
Społecznej, będącą (zgodnie z umową) 
ciałem doradczym. W podręcznikach 
operacyjnych nie określono kompe-
tencji zarówno Międzyresortowego 
Zespołu Monitorującego PPWOW, jak 
i Rady Pomocy Społecznej, a także 
form i zakresu współpracy z tymi orga-
nami. Podano jedynie, że nad całością 
programu opiekę ma sprawować Mię-
dzyresortowy Zespół Monitorujący 
PPWOW, przy czym nie wyjaśniono na 
czym ta „opieka” ma polegać. Według 

podręcznika RPIS natomiast, realiza-
cję programu ma obserwować Zespół 
Międzyresortowy do spraw Monitoro-
wania PPWOW, ale i tu nie sprecyzo-
wano, na czym to monitorowanie ma 
polegać, i czy chodzi o te same zespoły. 
Ostatecznie wspomniany zespół, któ-
rego rola w systemie zarządzania miała 
zyskać zasadnicze znaczenie, nie został 
powołany. W podręczniku RPIS poin-
formowano natomiast, że powstał Ze-
spół Zarządzający PPWOW, mimo iż 
sytuacja taka nie miała miejsca.

Finansowanie programu 
w latach 2007–2008
Ze środków na realizację PPWOW za-
planowanych w ustawie budżetowej 
na 2007 r.4 w kwocie 120 218 tys. zł, 
będących w dyspozycji ministra, wy-
dano zaledwie 1257 tys. zł, czyli około 
1%. Natomiast z 121 059 tys. zł prze-
widzianych w ustawie budżetowej na 
2008 r.5, uruchomiono środki w kwo-
cie 91 947 tys. zł, a wydano 42 293 tys. 
zł, czyli zrealizowano około 35% planu, 
przy czym, w I półroczu 2008 r. plano-
wano wydać 33 747 tys. zł, zaś wydatki 
rzeczywiste wyniosły 2575 tys. zł, czy-
li zaledwie 8%. Z kolei w II półroczu 
2008 r. plan opiewał na 82 067 tys. zł, 
a wydano 39 718 tys. zł, czyli 48%.

Realizacja komponentu A, to jest re-
formy administracyjnej KRUS, prze-
biegała szczególnie przewlekle. Z pla-
nowanych na ten cel 94 453 tys. zł 

4 Ustawa budżetowa na rok 2007 z 25.01.2007 r. (DzU nr 15, poz. 90).
5 Ustawa budżetowa na rok 2008 z 23.01.2008 r. (DzU nr 19, poz. 117).
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wydano zaledwie 1593 tys. zł (1,7%) 
a opóźnienia we wdrażaniu poszczegól-
nych podkomponentów sięgały dwóch 
lat. I tak: przewidywana data otwar-
cia przetargów w komponencie A, in-
frastruktura IT uległa przesunięciu 
z czerwca 2006 r. na kwiecień 2008 r.; 
systemu wspomagania zarządzania – 
z września 2006 r. na grudzień 2008 r.; 
systemu automatyzacji pracy – z listo-
pada 2006 r. na sierpień 2008 r.; syste-
mu archiwizacji – z czerwca 2007 r. na 
grudzień 2008 r. W 2008 r. największe 
postępowania przetargowe na zakup 
sprzętu komputerowego, oprogramo-
wania oraz usług technicznych doty-
czących realizacji strategii teleinforma-
tycznej KRUS nie zostały zakończone, 
a ich realizację i podpisanie umów 
przewidziano na 2009 r.

Rozpoczęcie wykonywania zadań 
w ramach komponentu B2 – „Program 
integracji społecznej”, dalej w skrócie: 
PIS, planowane na kwiecień 2006 r., 
faktycznie nastąpiło w styczniu 2008 r. 
Z przewidzianych dla 13 województw 
środków w kwocie 141 502,1 tys. zł na 
wykonanie usług w ramach programu 
integracji społecznej wydano 35 265,6 
tys. zł (ok. 22,8%). Najlepiej z zadań 
wywiązały się województwa podkar-
packie (38,7%) i małopolskie (33,2%), 
natomiast najsłabiej zachodniopomor-
skie (7,1%) i łódzkie, w którym do koń-
ca grudnia 2008 r. nie wydano żadnych 
pieniędzy. Opóźnienia powstawały na 
skutek przedłużającej się procedury 
zawierania umów z marszałkami woje-
wództw oraz powoływania konsultan-
tów i specjalistów. Realizację PPWOW 
w województwie łódzkim rozpoczęto 

w 2008 r., ponieważ dopiero 31 stycz-
nia 2008 r. marszałek województwa 
łódzkiego podpisał umowę z ministrem 
pracy i polityki społecznej o prowadze-
nie programu.

W gminach objętych programem 
integracji społecznej podpisano do 
zakończenia kontroli 4233 umowy, 
w tym 1604 z instytucjami sektora 
niepublicznego oraz 2629 z sektorem 
publicznym. Najwięcej usług świad-
czonych jest w dziedzinach: edukacji 
i integracji, innych usług oraz kultury 
i sztuki (lokalne tradycje i obyczaje). 
Planowanie i kontraktowanie usług 
odbywało się na podstawie gminnych 
strategii rozwiązywania problemów 
społecznych oraz przyjętych planów 
działania. W tym okresie NIK zwraca-
ła uwagę, że na zakończenie programu 
zgodnie z umową, planowane na czer-
wiec 2009 r., istnieją niewielkie szanse, 
gdyż jest to zbyt krótki czas na to, aby 
osiągnąć wzmocnienie integracji spo-
łecznej w biednych gminach wiejskich. 
Dostrzegali to w swoich sprawozda-
niach także konsultanci regionalni.

W 2008 r. PIS nie utracił płynności 
finansowej, jednak występowały pew-
ne zakłócenia, szczególnie pomiędzy 
urzędami wojewódzkimi i urzędami 
gmin. Zgodnie z podręcznikiem RPIS, 
przyjmowanie przez urzędy wojewódz-
kie środków PPWOW z budżetu pań-
stwa i przekazywanie ich właściwym 
gminom powinno odbywać się 2 razy 
w miesiącu, w terminie 5 dni roboczych 
po otrzymaniu wniosku od ROPS. 
W sprawozdaniu za grudzień 2008 r. 
z realizacji zadań konsultant regionalny 
z województwa wielkopolskiego wska-
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zał, że przelewanie środków gminom 
jest niezgodne z zapotrzebowaniem 
(mniejsze transze) oraz że problem bra-
ku płynności jest zgłaszany na bieżąco, 
lecz nie ma efektywnych rozwiązań.

Opóźnienia wynikały, z jednej strony, 
z niewdrożenia w okresie objętym kon-
trolą przyjętego modelu zarządzania, 
a z drugiej – z ograniczenia wypłat dla 
gmin do kwot ujętych w planie wydat-
ków urzędów wojewódzkich. Wypłata 
środków w wysokości o jaką występo-
wano możliwa była dopiero po otrzy-
maniu decyzji ministra finansów doty-
czącej zmiany planu wydatków. Ponadto 
– w objętych kontrolą urzędach woje-
wódzkich – wskazywano na rozbieżno-
ści pomiędzy kwotami wnioskowanymi 
i wykazem gmin zawartym we wnio-
skach kierowanych do Ministerstwa, 
wynikającym z decyzji ministra finan-
sów. Występujące w trakcie realizacji 
programu integracji społecznej kłopoty 
z utrzymaniem płynności powodowały 
zarówno ograniczenie liczby podmio-
tów ubiegających się o jego wdrożenie, 
jak i ograniczenie planowanych efektów. 
W sprawozdaniu za grudzień 2008 r. je-
den z konsultantów regionalnych z wo-
jewództwa lubelskiego wskazał na nega-
tywne nastawienie wykonawców usług 
związanych z programem w związku 
z trudnościami w przepływie środków 
finansowych. Przyczyn tego stanu rze-
czy należy upatrywać w opóźnieniach 
we wdrażaniu MIS oraz w tym, że uru-

chomiony system nie zawierał aplikacji 
niezbędnej do realizacji miesięcznych 
zapotrzebowań na środki dla gmin, 
generował natomiast zapotrzebowania 
w okresach kwartalnych. W konse-
kwencji ROPS nie dokonywały zbior-
czej kompilacji w MIS otrzymanych 
w danym miesiącu od gmin raportów 
z przewidywanym zapotrzebowaniem 
na środki i nie przekazywały tak przy-
gotowanych danych Ministerstwu, do 
czego były zobowiązane zgodnie z pod-
ręcznikiem RPIS.

Badania obowiązujących systemów 
rachunkowości wykazały, że ewidencja 
księgowa KRUS, urzędów wojewódz-
kich i urzędów gmin odpowiadała wy-
maganiom ustawy o rachunkowości oraz 
że systemy te pozwalały na prawidłowe 
wykonanie obowiązków sprawozdaw-
czych, w tym na rozliczanie otrzymy-
wanych środków w sposób terminowy 
i odzwierciedlający zapisy w księgach. 
Prawidłowo funkcjonowały również sy-
stemy kontroli procesów wykorzysta-
nia i rozliczania pieniędzy. Nieprawid-
łowości w tym zakresie stwierdzono 
natomiast w Ministerstwie. Dotyczyły 
one opóźnień w regulowaniu płatności 
(sięgających kilku miesięcy), nieprze-
strzegania przez Biuro PPWOW po-
lityki rachunkowości przyjętej przez 
Ministerstwo6, a także pomijania w ewi-
dencji księgowej memoriałowego zapi-
su zdarzeń7, co było naruszeniem art. 6 
ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r.

6 Dotyczyło to ponad połowy zbadanych w trakcie kontroli dokumentów.
7 Sprawozdania z realizacji PPWOW opracowywane były w ujęciu kasowym.
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o rachunkowości8. Powyższą ocenę 
sformułowano na podstawie przeglądu 
analitycznego ksiąg oraz badania pró-
by 65 dowodów księgowych na łączną 
kwotę 154 604 zł.

Finansowanie programu w 2009 r.
Zaplanowane w ustawie budżetowej na 
2009 r. z 9 stycznia 2009 r.9 wydatki 
na PPWOW w kwocie 137 905 tys. zł 
zostały zmniejszone do 87 005 tys. zł 
w wyniku nowelizacji tej ustawy 17 lip-
ca 2009 r.10. Ogółem z planowanej dla 
500 gmin z 13 województw kwoty 
167 424,5 tys. zł na wdrożenie pro-
gramu integracji społecznej wydano 
116 540,9 tys. zł, czyli około 69,6%. 
Na reformę administracyjną KRUS 
przewidziano 113 285 tys. zł, natomiast 
wydano jedynie 6233 tys. zł, to jest 
5,5%. Realizacja PPWOW w 2009 r. 
kosztowała tylko 1276 tys. zł; zaplano-
wane na ten rok umowy albo nie zo-
stały podpisane, albo uczyniono to ze 
znacznym opóźnieniem.

Na usługi integracji społecznej gminy 
podpisały ogółem 8173 umowy na łącz-
ną kwotę około 123 mln zł, co stano-
wi 84% alokowanych środków. Uwagę 
zwraca to, że 4937 (60,4%) zawarto 
z sektorem publicznym – głównie sa-
morządem terytorialnym (3083) i jego 
jednostkami organizacyjnymi, w tym 
placówkami oświatowymi (1807), któ-
re w większości wypadków jako jedyne 
złożyły oferty. W konsekwencji zmniej-

szenia w 2009 r. o 36,9% środków na 
realizację PPWOW, Ministerstwo ogra-
niczyło finansowanie działań w ramach 
komponentu B – „Program integracji 
społecznej” do około 80% zaciągnię-
tych zobowiązań (według stanu na 
8 lipca 2009 r.). Pozostałe 20% gminy 
musiały czasowo pokryć z własnych 
środków lub starać się o przeniesienie 
części płatności na 2010 r., nie mając 
przy tym gwarancji, że program będzie 
w następnym roku kontynuowany, po-
nieważ – zgodnie z umową z 7 kwietnia 
2006 r. zawartą przez Rzeczpospolitą 
Polską z Bankiem Światowym – termin 
zakończenia programu został ustalony 
na 30 czerwca 2009 r. W sprawozdaniu 
za wrzesień 2009 r. z realizacji zadań 
konsultanta regionalnego woj. podkar-
packiego podano, że „Nie zawsze gminy 
wspierają organizacje a one same nie 
były w stanie zaryzykować i zainwe-
stować prywatne pieniądze. Bywa, że 
takie trudności zniechęciły usługodaw-
ców do dalszego uczestnictwa w apliko-
waniu do programu”.

Mimo niewielkiego zaawansowania 
realizacji PPWOW, Ministerstwo do-
piero 6 maja 2009 r. zwróciło się do 
ministra finansów z wnioskiem o wy-
dłużenie okresu jego trwania o 18 mie-
sięcy. Zwlekało także z przekazaniem 
oficjalnego komunikatu na ten temat. 
Tak prowadzona polityka informacyjna 
powodowała niepewność w gminach 
i dezorganizację działań, a także w czę-

8 DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm.
9 DzU nr 10, poz. 58 ze zm.
10 DzU nr 128, poz. 1057.
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ści z nich wpływała na negatywny od-
biór programu. W sprawozdaniu za 
październik 2009 r. konsultanta regio-
nalnego woj. podkarpackiego podano, 
że „gminni skarbnicy wykazują duże 
zniecierpliwienie z powodu braku ofi-
cjalnej informacji o dostępnych środ-
kach oraz o przedłużeniu programu. 
Dotychczasowe częste zmiany sytuacji 
finansowej spowodowały niepewność 
i asekuracyjne zachowania. W kilku 
gminach skarbnicy nalegają, aby umo-
wy zerwać i nie zaciągać jako gmina 
zobowiązań”.

Brak informacji co do przyszłości 
programu spowodował zakłócenia w fi-
nansowaniu wykonania usług integra-
cji społecznej przez gminy, wycofanie 
się części podmiotów prywatnych, jak 
również problemy finansowe małych, 
lokalnych organizacji społecznych, któ-
re w konsekwencji w niewielkim stop-
niu uczestniczyły w programie (łącznie 
realizowały 2016 spośród 8173 umów), 
co skutkowało ograniczeniem zamie-
rzonych efektów. W sprawozdaniu za 
wrzesień 2009 r. konsultanta regio-
nalnego woj. podkarpackiego podano, 
że „pojawiła się częściowa niechęć do 
spotkań i decydowania w sytuacji kie-
dy wcześniej zaplanowane działania 
nie są wiążące ze strony Ministerstwa. 
W niektórych gminach z powodu awa-
rii w przepływie środków w okresie li-
piec-wrzesień zrezygnowano z wartoś-
ciowych usług”.

W ocenie NIK, niestabilność finan-
sowania realizacji założeń „Programu 
integracji społecznej” – praktycznie 
przez cały czas jego trwania w latach 
2007–2009 – może skutkować ograni-

czeniem efektów, a tym samym znie-
chęcić część gmin do starań o uzyskanie 
środków w innych programach. W spra-
wozdaniu za sierpień 2009 r. konsultan-
ta regionalnego woj. lubelskiego poda-
no, że „ze względu na obniżoną pulę 
środków finansowych dla województwa 
na 2009 r. panuje niezadowolenie i nie-
pokój ze strony gmin i usługodawców. 
Niektórzy przerwali realizację usług, 
inni są na najlepszej drodze do utraty 
motywacji do kontynuacji usług, nie 
mówiąc już o utracie zaufania. Wszyst-
ko to wpływa na negatywny wizerunek 
PPWOW”. Z kolei w sprawozdaniu za 
wrzesień 2009 r. konsultanta regional-
nego woj. świętokrzyskiego wskazano 
na „ograniczone zaufanie w gminach 
po dokonaniu drastycznego cięcia środ-
ków na realizację programu w 2009 r., 
zmniejszenie zaufania również do in-
nych zewnętrznych programów, kłopo-
ty finansowe gmin i małych, lokalnych 
organizacji pozarządowych”.

Zakłócenia w finansowaniu usług 
integracji społecznej przez gminy, wy-
cofanie się części podmiotów prywat-
nych, jak również problemy finansowe 
lokalnych organizacji pozarządowych 
wywołały akcję protestacyjną wśród 
gmin będących beneficjentami progra-
mu, które skierowały kilkaset listów 
do prezesa Rady Ministrów i ministra 
finansów. W jednym z takich pism, 
z 7 czerwca 2009 r., wójt gminy Stro-
miec stwierdził: „zgodnie […] z decy-
zjami o alokacji, wydatkowanie środ-
ków zostało zaplanowane, konkursy 
ogłoszone, umowy zawarte i obecnie 
realizowane […], gmina nie ma żadnych 
środków na kontynuowanie powyższych 
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zobowiązań z własnego budżetu […], 
wstrzymanie finansowania programu 
oznacza zerwanie umów z usługodaw-
cami, często małymi, nieposiadającymi 
własnych środków organizacjami poza-
rządowymi, które w wielu wypadkach 
powstały jako jeden z wielu namacal-
nych efektów projektu. To wywoła falę 
uzasadnionych roszczeń finansowych. 
Gmina Stromiec ma podpisane i nie-
zrealizowane umowy na kwotę około 
45 000 zł, nie otrzymamy także środ-
ków na wynagrodzenia dla biednych 
stowarzyszeń, za pracę już wykonaną 
na kwotę… […]. Wstrzymanie finanso-
wania PPWOW to zniszczenie zaufania 
i świeżo odbudowanej wiary […] w ideę 
wspólnych działań na rzecz gminnej 
społeczności”.

Zgodnie z umową pożyczki, Mini-
sterstwo, we współpracy z samorząda-
mi lokalnymi miało koordynować reali-
zację części B i C programu i ponosiło 
odpowiedzialność administracyjną za 
organizację i zarządzanie tymi częścia-
mi na szczeblu krajowym. Zostało mię-
dzy innymi zobowiązane do stworze-
nia Systemu Informacji Zarządzającej, 
który powinien umożliwić agregację, 
monitoring i raportowanie o wszelkich 
działaniach objętych programem. Jak 
wynika z ustaleń kontroli, struktura 
systemu MIS nie odpowiadała fak-
tycznym potrzebom użytkowników, 
a konstrukcja bazy danych znacznie 
utrudniała wprowadzanie modyfika-
cji. W odniesieniu do raportów finan-
sowych dotyczących całego programu, 
składanych w okresach kwartalnych do 
Banku Światowego, część z nich wy-
magała uzupełnienia o dane, których 

system nie obejmuje, do większości na-
leżało wprowadzić korekty, zaś wszyst-
kie powinny zostać poddane weryfika-
cji ze względu na błędy lub ryzyko ich 
pojawienia się. 

Opisane nieprawidłowości utrud-
niały bieżącą kontrolę stanu zaawan-
sowania programu oraz powodowały 
znaczne opóźnienia we wdrożeniu sy-
stemu, problemy z ustaleniem źródeł 
błędów związanych z wprowadzaniem 
danych wstecz, a także z zabezpiecze-
niami wymuszającymi wprowadzanie 
danych chronologicznie. Przykładowo, 
w lutym 2009 r. nie udało się uzyskać 
w wymaganym terminie raportów do-
tyczących zapotrzebowania na środki, 
a następnie zostały one wygenerowane 
błędnie; podobna sytuacja wystąpi-
ła w maju 2009 r. Z kolei w sierpniu 
2009 r., z uwagi na przepełnienie pa-
mięci serwera, nieprawidłowo zostały 
wygenerowane wnioski o zaliczkę dla 
części gmin. W ocenie NIK, powyższa 
sytuacja mogła mieć wpływ na pra-
widłowość szacunków, a tym samym 
na pełne wykorzystanie pieniędzy. 
Przykładowo, w I półroczu 2009 r. 
planowano zapotrzebowanie na 77 419 
tys. zł, a wydatki wyniosły 44 491 tys. 
zł, czyli około 57%. W konsekwencji, 
w sytuacji znacznego deficytu środków 
występującego w gminach, z rezerwy 
celowej na PPWOW po nowelizacji 
(zmniejszeniu do kwoty 87 005 tys. zł) 
rozdysponowano około 97,7%.

Podsumowanie
Ustalenia kontroli wykazały, że reali-
zacja założeń PPWOW nie zapewniała 
w latach 2007–2009 sprawnego jego 
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finansowania, co powodowało zarów-
no rezygnację gmin z części usług in-
tegracji społecznej, jak również prob-
lemy finansowe małych, lokalnych 
organizacji społecznych, które będąc 
beneficjentami programu tylko w nie-
wielkim stopniu uczestniczyły w nim. 
PPWOW miał pozwolić 500 gminom 
podnieść poziom rozwoju społeczne-
go i nabyć umiejętność samodzielne-
go wdrożenia przyszłych projektów. 
Jednak w ocenie NIK, brak stabiliza-
cji finansowej programu i nieskutecz-
na polityka informacyjna, a zwłaszcza 
czasowe przeniesienie ciężaru finanso-
wania na beneficjentów, mogły spowo-
dować nieosiągnięcie celów, a ponadto 
zachwiać zaufanie do organów admini-
stracji rządowej.

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje 
zatem na potrzebę podjęcia działań 
i decyzji zmieniających dotychczaso-
wy system koordynacji i finansowania 

przez ministra pracy i polityki spo-
łecznej podobnych programów w przy-
szłości tak, aby możliwa była ich płyn-
na realizacja. Zwraca także uwagę, że 
Ministerstwo nie wdrożyło wniosków 
Najwyższej Izby Kontroli, między in-
nymi w sprawie przestrzegania zapi-
sów umowy dotyczących utworzenia 
Międzyresortowego Zespołu Moni-
torującego PPWOW oraz nawiązania 
współpracy z Radą Pomocy Społecz-
nej. Także wnioski odnoszące się do 
rzetelnego planowania wydatków oraz 
terminowej realizacji programu nie 
zostały wprowadzone w życie. Bank 
Światowy 11 lutego 2011 r. po raz ko-
lejny wydłużył realizację programu 
– tym razem do 30 grudnia 2011 r.

MIROSŁAW MIŁOŃ, Departament 
Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NIK
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Czystość w gminach

Najwyższa Izba Kontroli zba-
dała 7 gmin małopolskich o wa-
lorach rekreacyjno-turystycz-
nych pod względem utrzyma-
nia czystości i porządku, aby 
sprawdzić, na ile zrealizowały 
one wnioski pokontrolne sfor-
mułowane przez Izbę cztery 
lata wcześniej. Za ważne 
z punktu widzenia ochrony 
środowiska uznano zwłaszcza 
zagospodarowanie odpadów, 
ponieważ w skali jednego roku 
gospodarstwa domowe wy-
twarzały tam 1,5 mln m3 nie-
czystości płynnych. 

Współpraca 
ze Słowacją

Kontrola obejmowała realiza-
cję programu operacyjnego 
współpracy transgranicznej 
między Polską i Słowacją na 
lata 2007–2013, w ramach 
którego wdrażane są projekty 
współfinansowane ze środków 
europejskich, dotyczące prze-
de wszystkim rozwoju infra-
struktury turystycznej i dro-
gowej, kultury oraz ochrony 
i promocji walorów przyrodni-
czych. Zbadano 12 jednostek: 
ministerstwa, starostwa, urzę-
dy gmin i stowarzyszenie za-
angażowane w realizację pro-
gramu. Sprawdzono zwłaszcza, 

czy powołano i jak funkcjonu-
je wspólna struktura organi-
zacyjna, a także jak przebiega 
realizacja projektów.

Mieszkania dla wojska

W odpowiedzi na interpela-
cje i zapytania poselskie Izba 
skontrolowała wykonywanie 
zadań ustawowych Wojsko-
wej Agencji Mieszkaniowej 
oraz Wojskowego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecz-
nego „Kwatera”. Zajęto się 
głównie funkcjonowaniem 
systemu zakwaterowania żoł-
nierzy zawodowych, ocenio-
no też stopień zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych żoł-
nierzy oraz działanie WTBS 
„Kwatera” i nadzór nad spół-
ką przez prezesa WAM.

Nadzór nad szpitalami 

Kontrola we wszystkich dzia-
łających w Polsce uczelniach 
medycznych służyła przede 
wszystkim ocenie czy wywią-
zują się one z funkcji podmio-
tu sprawującego nadzór nad 
szpitalami klinicznymi oraz 
jak wygląda nadzór ministra 
zdrowia nad nimi w zakresie 
sprawozdawczości dotyczącej 
działalności szpitali. Chciano 
też sprawdzić realizację zadań 
w zakresie badań klinicznych 

przez Urząd Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych oraz ministra 
zdrowia. Ocenie poddano rów-
nież: gospodarowanie mająt-
kiem uczelni, zawieranie 
umów na realizację badań kli-
nicznych oraz funkcjonowanie 
komisji bioetycznych.

Obiekty sportowe 

Kontrola wykorzystania przez 
gminy środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 
na obiekty sportowe w woje-
wództwie zachodniopomor-
skim posłużyła sprawdzeniu 
wszystkich faz procesu inwe-
stycyjnego podczas ich bu-
dowy lub modernizacji oraz 
zagospodarowania już od-
danych do użytku. Kontrolą 
objęto także działalność pod-
miotów zarządzających tymi 
obiektami. Skontrolowano 17 
jednostek, w tym Minister-
stwo Sportu i Turystyki.

Przed prezydencją 

Najwyższa Izba Kontroli zba-
dała stan przygotowań admi-
nistracji rządowej do rozpoczy-
nającego się 1 lipca 2011 r. pol-
skiego przewodnictwa w Unii 
Europejskiej. Chciano także 
wskazać ewentualne słabe 
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punkty i zagrożenia dla wy-
konania planowanych zadań. 
Kontrolą objęto: zaprogramo-
wanie działań Rady Unii Eu-
ropejskiej, logistyczne aspekty 
przeprowadzenia prezydencji, 
przygotowanie jej korpusu. 
Szczegółowe ustalenia – na 
stronie 51.

Polskie radio

Kontrolę doraźną w Polskim 
Radiu SA w Warszawie, któ-
rej przedmiotem było go-
spodarowanie mieniem oraz 
realizacja zadań nadawcy pub-
licznego w latach 2007-2010, 
podjęto w następstwie skargi 
na działalność spółki. Celem 
była m.in. ocena: jej sytuacji 
ekonomiczno-finansowej, gos-
podarowania majątkiem spół-
ki, realizacji inwestycji, udzie-
lania zamówień publicznych, 
zarządzania kadrami, two-
rzenia i rozpowszechniania 
programów, a także archiwi-
zowania i udostępniania do-
kumentacji programowej.

Dostawy węgla

Kontrola bezpieczeństwa za-
opatrzenia Polski w węgiel 
kamienny (ze złóż krajowych) 
służyła sprawdzeniu, czy dzia-
łalność organów państwowych 
i spółek węglowych zapewni 
długofalowe dostawy krajo-
wego surowca na poziomie za-

bezpieczającym potrzeby go-
spodarki. Celem szczególnym 
było dokonanie oceny pra-
widłowości ochrony zasobów. 
Ocenie poddano także dzia-
łalność inwestycyjną podmio-
tów górniczych, zwłaszcza 
w zakresie udostępnienia do 
eksploatacji nowych złóż, po-
ziomów, rejonów i pokładów. 
Skontrolowano osiem pod-
miotów.

Plan finansowy NFZ

Celem kontroli było zbadanie 
tworzenia oraz wykonywania 
planu finansowego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia 
w 2009 r., łącznie ze sporzą-
dzaniem i zatwierdzaniem 
sprawozdań w 2010 r. Obję-
to nią także realizację wnio-
sków NIK, sformułowanych 
po kontroli w 2008 r. 

Zarządzanie RPO

NIK prowadziła kontrolę 
realizacji przez zarządy wo-
jewództw wybranych zadań 
instytucji zarządzających re-
gionalnymi programami ope-
racyjnymi. Przeprowadzono ją 
w 16 jednostkach. Badaniem 
objęto wypełnianie przez za-
rządy województw, urzędy 
marszałkowskie oraz jedną in-
stytucję pośredniczącą II stop-
nia obowiązków związanych 
z wyborem do dofinansowa-

nia projektów wyłonionych 
w trybie konkursowym. Cho-
dziło o sprawdzenie, czy dzia-
łano zgodnie z obowiązują-
cymi procedurami w czasie 
m.in.: oceny projektów, roz-
patrywania odwołań składa-
nych przez wnioskodawców, 
zatwierdzania list projektów, 
podpisywania umów, wery-
fikacji wniosków o płatność 
i przekazywania beneficjen-
tom należnych im środków, 
sporządzania i przekazywania 
oświadczeń i deklaracji wy-
datków do instytucji pośred-
niczących w certyfikacji.

Drogi lokalne

Podczas kontroli realizacji 
„Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 
2008–2011” oceniono wspar-
cie z budżetu państwa prze-
budowy, budowy, remontów 
dróg gminnych i powiatowych, 
w tym zwiększenie płynno-
ści ruchu i poprawę bezpie-
czeństwa komunikacyjnego. 
Sprawdzono też, jak wygląda 
łączenie sieci dróg powia-
towych i gminnych z siecią 
wojewódzkich i krajowych. 
Badaniem objęto zarówno 
zarządców dróg (samorządy), 
jak i wojewodów w zakresie 
poprawności oceny wniosków 
o dofinansowanie zadań z pro-
gramu i nadzoru nad wykorzy-
staniem środków.
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„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w lutym i marcu 2011 r., znajdują się na str. <www.nik.gov.pl>.

Rozwój Polski 
Wschodniej

NIK zbadała realizację wybra-
nych elementów Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej. Podjęcie kontroli 
wynikało z potrzeby spraw-
dzenia prawidłowości wyko-
rzystania środków przyzna-
nych przez Unię Europejską, 
w tym stopnia zaawansowania 
projektów przygotowywanych 
w ramach programu, szcze-
gólnie na tle doniesień praso-
wych o znacznym opóźnieniu 
w jego realizacji. Skontrolo-
wano Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
i 20 beneficjentów (po czte-
rech z każdego województwa 
Polski Wschodniej).

Ochrona 
ubezpieczonych

W odpowiedzi na doniesie-
nia prasowe, wskazujące na 
niekorzystne dla konsumen-
tów praktyki, NIK podjęła 
kontrolę ochrony interesów 
klientów zakładów ubez-
pieczeń oraz członków fun-
duszy emerytalnych. Prze-
prowadzono ją w Urzędzie 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, Urzędzie Komisji 
Nadzoru Finansowego, Biu-

rze Rzecznika Ubezpieczo-
nych oraz 12 urzędach miast 
na prawach powiatu i staro-
stwach powiatowych.

Inwestycje gmin

W 12 województwach prze-
prowadzono kontrolę przed-
sięwzięć inwestycyjnych samo-
rządów w latach 2004–2007, 
współfinansowanych z UE, 
z uwzględnieniem zachowania 
projektowanych właściwości 
użytkowych i warunków eks-
ploatacji. Podjęto ją z uwagi 
na wielkość zaangażowanych 
w te projekty środków bu-
dżetu państwa i Unii oraz ze 
względu na nieprawidłowości 
stwierdzone w wyniku kon-
troli doraźnych. Chciano też 
sprawdzić, czy nie występowa-
ły nieprawidłowości uzasad-
niające podejrzenie korupcji.

Wybór projektów 
kluczowych

Kontrola wyboru i realizacji 
indywidualnych projektów 
kluczowych w ramach regio-
nalnych programów opera-
cyjnych służyła sprawdzeniu, 
czy instytucje zarządzające 
nimi właściwie zajmują się 
tym systemem. Indywidual-
ne projekty kluczowe to te 
o strategicznym znaczeniu 

dla programu, wyłaniane 
przez instytucję zarządzają-
cą. Badanie przeprowadzono 
w siedmiu urzędach mar-
szałkowskich, jednej insty-
tucji pośredniczącej oraz 
u 16 beneficjentów, którymi 
są samorządy lub ich jed-
nostki organizacyjne.

Oświęcimski 
program rządowy 

Kontrola miała ocenić rea-
lizację III etapu Oświęcim-
skiego Strategicznego Pro-
gramu Rządowego (OSPR), 
którego celem jest takie upo-
rządkowanie terenu wokół 
Państwowego Muzeum Aus-
chwitz-Birkenau, aby zapew-
niono należną cześć miejscu 
upamiętniającemu masową 
zagładę ofiar hitlerowskiego
terroru. U beneficjentów zba-
dano m.in. rzetelność przy-
gotowania i terminowość wy-
konania zadań objętych pro-
gramem oraz wydawania 
środków publicznych. U mi-
nistra spraw wewnętrznych 
i administracji, koordynato-
ra programu, oceniano: celo-
wość umieszczenia w OSPR 
konkretnych przedsięwzięć, 
nadzór nad nim i prawidło-
wość sporządzenia III eta-
pu OSPR jako programu 
wieloletniego.             (red.)
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Państwo
i społeczeństwo

PAWEŁ WIECZOREK

Istota polityki spójności
Od sześciu lat Polska w szerokim zakre-
sie korzysta z funduszy wspólnotowych 
mających na celu zwiększenie spójności 

Rozwój Polski i pozostałych krajów Unii

Wpływ polityki spójności 
na wzrost gospodarczy

W Unii Europejskiej toczy się debata na temat pożądanych zmian w for-
mule polityki spójności. Zasadne jest zatem pytanie, na ile inwestycje 
realizowane w ramach tej polityki faktycznie przyczyniają się do przy-
spieszenia wzrostu gospodarczego krajów z niższym poziomem PKB. 
Aby kwestie te nie budziły wątpliwości, państwa UE planują zastoso-
wać model wyższej efektywności, czyli wspierania konkurencyjności 
wszystkich regionów bez względu na stopień zamożności.

ekonomicznej, społecznej i terytorial-
nej państw oraz regionów Unii Euro-
pejskiej. Z tych środków na działania 
określone w Narodowym Planie Roz-
woju 2004–2006 (NPR) wykorzysta-
no blisko 17 mld euro, zaś na zadania 
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1 W przypadku NPR 2004-2006 Polska otrzymała w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
wsparcie w wysokości 12,8 mld euro, zaś 4 mld euro stanowiły krajowe środki publiczne. Z kolei na reali-
zację NSS 2007–2013 zaplanowano środki UE w kwocie 67,3 mld euro, natomiast krajowe środki publicz-
ne mają wynieść 11,9 mld euro, a środki prywatne – 6,4 mld euro. Większość ze wspomnianych funduszy 
(61%) zostanie przeznaczona na rozbudowę infrastruktury podstawowej, pozostała część (21,7%) na 
rozwój zasobów ludzkich oraz bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców (17,3%). Zob. Efekty polityki 
spójności UE w Polsce. Dokument problemowy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, sier-
pień 2009 r., s. 3.

2 Termin „polityka spójności” w praktyce stosowany jest zamiennie z pojęciem „polityka regionalna”, choć 
formalnie określenia te nie są tożsame. Ponieważ jednak celem polityki spójności jest zmniejszenie zróż-
nicowań we Wspólnocie między regionami i państwami, natomiast polityka regionalna ukierunkowana 
jest na zwiększenie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionów UE, obydwa pojęcia moż-
na traktować jako równoznaczne. 

3 Szerzej na ten temat zob.: Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergen-
cję z krajami UE. Raport 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.

4 Tamże, s. 6.
5 Kraje, które wpłacają do budżetu UE więcej pieniędzy niż z niego otrzymują w ramach udziału w polity-

kach wspólnotowych.

ralne same nie są w stanie wyjść z krę-
gu ubóstwa i poprawić swojej sytuacji 
gospodarczej w stosunku do regionów 
bardziej zamożnych. Chociaż w Polsce 
wpływ polityki spójności na niwelowa-
nie różnic regionalnych był dotąd jesz-
cze niewielki4, to w ciągu kolejnych 
lat – kiedy proces polaryzacji rozwoju 
wewnątrz kraju ujawni się z większą 
siłą – kierowanie do słabo rozwinię-
tych województw znacznych środków 
w ramach realizacji NSS 2007–2013 
będzie łagodzić skutki narastania dys-
proporcji, a przede wszystkim stworzy 
warunki do uaktywnienia się endo-
genicznych czynników wzrostu. Wa-
runkiem tego jest utrzymanie po 
2013 r. wsparcia z budżetu unijnego 
na poziomie zbliżonym do skali trans-
ferów w ramach perspektywy finanso-
wej 2007–2013. Wobec dążenia wielu 
państw UE, w tym zwłaszcza tak zwa-
nych płatników netto5, do obniżenia 
swoich zobowiązań wobec Unii (po raz 
kolejny pokazał to przebieg dyskusji 

ujęte w Narodowej Strategii Spójności 
2007–2013 (NSS) przewidziano po-
nad 85 mld euro1. Bezpośrednie efek-
ty udziału Polski w polityce spójności2 
są łatwo dostrzegalne w postaci na 
przykład licznych przedsięwzięć infra-
strukturalnych, których realizacja bez 
wsparcia finansowego ze strony Unii 
trwałaby znacznie dłużej, jeśli w ogó-
le byłaby możliwa w tak dużej skali3. 
W ujęciu makroekonomicznym napływ 
do Polski środków wspólnotowych od-
działuje korzystnie na tempo wzrostu 
PKB, aktywność inwestycyjną, sytuację 
na rynku pracy, a także inne podstawo-
we dla gospodarki parametry. Jest rów-
nież nośnikiem zmian najważniejszych 
struktur społeczno-gospodarczych oraz 
przestrzennych, a ponadto przyczynia 
się do reform instytucjonalnych i syste-
mowych.

Regionalny charakter polityki spój-
ności umożliwia udzielanie pomocy 
obszarom, które z uwagi na występu-
jące uwarunkowania i bariery struktu-
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nad budżetem UE na 2011 r.) zapewne 
nie będzie to łatwe.

Polityka spójności stanowi zatem je-
den z najważniejszych instrumentów 
kształtujących oblicze Polski w wy-
miarze gospodarczym, społecznym 
i przestrzennym. Odrębnym zagad-
nieniem jest, czy środków unijnych 
angażowanych w ramach tej polityki 
nie można by było wykorzystywać 
bardziej efektywnie, aby uzyskać 
wyższą wartość dodaną w działaniach 
mających na celu zwiększenie spójno-
ści, wyrażającą się w silniejszych niż 
dotychczas impulsach pobudzających 
wzrost gospodarczy na poziomie re-
gionalnym i krajowym. Pytanie to 
dotyczy nie tylko Polski, lecz także 
wielu innych państw objętych wspar-
ciem wspólnotowym i wpisuje się 
w toczoną na forum Unii debatę na 
temat pożądanych zmian w formule 
polityki spójności, w tym zwłaszcza jej 
kształtu po 2013 r. Dyskusja została 
zainicjowana w 2007 r., w następstwie 
rozczarowania efektami dotychcza-
sowych działań interwencyjnych po-
dejmowanych w ramach tej polityki, 
pojmowanej do niedawna głównie jako 
instrument redystrybucji bogactwa 
i ukierunkowanej na wyrównywanie 
zapóźnienia cywilizacyjnego obszarów 
upośledzonych pod względem warun-

ków rozwoju. Impulsem do niej były 
też wątpliwości co do skuteczności in-
terwencji strukturalnych, formułowa-
ne na podstawie doświadczeń Grecji, 
Hiszpanii i Portugalii.

W powyższym kontekście często 
stawiane jest pytanie, czy inwestycje 
publiczne realizowane w ramach poli-
tyki spójności faktycznie przyczyniają 
się – a jeżeli tak, to w jakim zakresie 
– do przyspieszenia wzrostu gospo-
darczego i tym samym wspomagają 
proces konwergencji krajów i regionów 
UE charakteryzujących się relatywnie 
niskim poziomem PKB. Problem ten 
nie został dotychczas jednoznacznie 
rozstrzygnięty. Z dokumentów Komi-
sji Europejskiej6 oraz ekspertyz opra-
cowanych pod jej auspicjami7 wyni-
ka, że polityka spójności pozytywnie 
i znacząco wpływa na PKB, produkcję 
oraz zatrudnienie zarówno w poszcze-
gólnych regionach, jak i krajach. Nie-
którzy badacze kwestionują jednak 
wielkość tego wpływu, a nawet do-
wodzą, że pewne rodzaje interwencji 
strukturalnych w ogóle nie oddziałują 
na regionalny wzrost gospodarczy lub 
wręcz mogą przyczynić się do po-
gorszenia sytuacji regionów pod tym 
względem8. Ze statystyk Eurostat wy-
nika z kolei, że mimo przeznaczania 
z budżetu UE znacznych środków na 

6 Można tu wskazać raporty Komisji Europejskiej w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorial-
nej, w tym raport czwarty z 2007 r., s. 95-96 oraz raport piąty z 2010 r., s. 2.

7 Zob. np. J. Varga, J. in ’t Veld: A model-base assessment of macroeconomic impact of EU structural funds 
on the new members states, European Commission, “Economy Papers” No. 371, March 2009, s. 14-16, 
19-20.

8 B. Rokicki: The role of public spending in the economic development of voivodships, autoreferat pracy 
doktorskiej, 7.10.2009 r., s. 2-3, dostępny w Internecie.
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realizację polityki spójności, zróżnico-
wania regionalne w Unii nie tylko nie 
maleją, lecz wykazują tendencję do 
wzrostu9. Odwołując się do opraco-
wań teoretycznych, mieszczących się 
zwłaszcza w nurcie tak zwanej nowej 
geografii ekonomicznej10, wskazuje 
się, że polityka spójności nastawiona 
na pomoc najbiedniejszym obszarom 
w celu wyrównania dysproporcji roz-
wojowych może zarazem negatywnie 
wpływać na konkurencyjność gospo-
darki kraju jako całości i tym samym 
spowolniać dynamikę PKB. Choć, jak 
na razie, tezy o występowaniu odwrot-
nej zależności pomiędzy równością 
a efektywnością nie udało się empi-
rycznie zweryfikować (przynajmniej 
w Polsce11), nie znaczy to, że jest ona 
z gruntu fałszywa.

Ponieważ Polska jest obecnie naj-
większym spośród wszystkich państw 
UE beneficjentem polityki spójności, 
może stanowić dobry punkt odnie-
sienia do oceny faktycznego oddzia-
ływania wsparcia strukturalnego na 
podstawowe parametry makroekono-
miczne kraju. Systematyczne badania 
w tym kierunku, dotyczące wpły-
wu funduszy UE na kształtowanie 
się głównych wskaźników rozwoju, 
określonych w rządowych dokumen-
tach strategicznych (NPR 2004–2006 
oraz NSS 2007–2013), prowadzą na 
zlecenie Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego (MRR) wyspecjalizowane 
ośrodki naukowe: Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową (IBnGR) wraz 
z PreVision12, Instytut Badań Strate-
gicznych (IBS)13 oraz międzynarodo-

9 Według szacunków Eurostat, w 2002 r. w najzamożniejszym regionie UE (Inner London) PKB na 1 miesz-
kańca stanowił 315% średniej dla całej Unii, zaś w najuboższym (Polska, woj. lubelskie) 32%. Z kolei 
w 2007 r. PKB per capita w regionie Inner London wynosił 335% przeciętnej unijnej, natomiast w regionie 
najbiedniejszym (Severozapaden w Bułgarii) wskaźnik ten miał wielkość 26%. Wynika z tego, że w 2002 r. 
relacja między regionami znajdującymi się na przeciwnych biegunach pod względem zamożności wynosiła 
jak 1:10, zaś w 2007 r. jak 1:13. 

10 Nowa geografia ekonomiczna stanowi kierunek badań próbujący odpowiedzieć na pytanie, dlaczego re-
giony danego kraju charakteryzujące się podobną strukturą gospodarczą mogą rozwijać się w zupełnie 
innym tempie. W tym celu analizowany jest stopień intensywności oddziaływania różnych sił dośrodko-
wych, które sprzyjają geograficznej koncentracji działalności gospodarczej oraz sił odśrodkowych, sprzy-
jających dekoncentracji. Z badań wynika, że najlepsze warunki do samonapędzającej się koncentracji 
aktywności ekonomicznej mają aglomeracje. Teoria zakłada możliwość występowania, a nawet pogłębia-
nia się różnic międzyregionalnych, co wynika z tendencji do kumulowania się czynników wzrostu w naj-
bardziej rozwiniętych regionach metropolitalnych. Zob. np.: J. Misala: Historia rozwoju teorii i polityki kon-
kurencyjności międzynarodowej, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009 r.; Geografia ekonomiczna (pod 
red. K. Kucińskiego), Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Kraków 2009; P. Krugman: The new economy 
geography, now middle-aged, <www.princeton.edu/pkrugman/aag.pdf>; P. Martin: Public policies and 
economic geography, <www.enpc.fr/ceras/martin/martin-regionapolicy21oct-eng.pdf>. 

11 B. Rokicki: The role of public spending ..., op.cit, s. 7.
12 T. Kaczor i inni: Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumen-

tów strategicznych NPR 2004–2006 i NSS 2007–2013. Raport końcowy 2009, IBnGR oraz PreVision, 
Gdańsk-Warszawa, lipiec 2009 r.

13 Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych 
– NPR 2004-2006 i NSS 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na pozio-
mie krajowym i regionalnym. Raport roczny 2009, IBS, Warszawa 2010.
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we konsorcjum z udziałem Wrocław-
skiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
(WARR)14. Analizy te sięgają 2015 r., 
a nawet 2020 r., jednak w ujęciu ex 
post objęły dotychczas jedynie lata 
2004–2009. O ile więc dla tego okresu 
można w pewnym przybliżeniu ustalić 
wpływ środków strukturalnych UE na 
główne wskaźniki makroekonomiczne 
Polski, o tyle wyniki analiz dotyczą-
cych kolejnych lat mają jedynie cha-
rakter prognoz, które wymagają wery-
fikacji w toku dalszych badań. Trudno 
też na podstawie obecnie dostępnych 
danych określić w odniesieniu do Pol-
ski wymiar efektów zmian w polityce 
spójności, wprowadzonych zgodnie 
z tak zwanym nowym paradygmatem, 
mających na celu poprawę efektywno-
ści wsparcia strukturalnego UE jako 
instrumentu przyspieszającego wzrost 
gospodarczy. Niejako osobnym nur-
tem analiz prowadzonych przez IBS 
jest badanie korzyści, jakie w związku 
z udziałem Polski we wspólnotowej po-
lityce spójności odnoszą kraje UE-15.

Absorpcja przez Polskę środków 
z budżetu UE w ramach polityki spój-
ności była w latach 2004–2008 przed-
miotem badań Najwyższej Izby Kon-
troli15. Kontrole wykazały, że – mimo 

pewnych nieprawidłowości – fundusze 
unijne były wykorzystywane właściwie 
i coraz sprawniej, w miarę zdobywania 
doświadczenia przez instytucje wdra-
żające programy operacyjne oraz bene-
ficjentów wsparcia, a także w efekcie 
upraszczania procedur zarządzania i re-
alizacji tych programów. W opinii NIK, 
fundusze unijne stanowią dla przedsię-
biorców, jednostek samorządu teryto-
rialnego i organizacji pozarządowych 
trudne do zastąpienia źródło finan-
sowania szerokiego spektrum działań 
służących niwelowaniu dysproporcji 
rozwojowych w stosunku do państw 
UE-15, zwłaszcza w sytuacji spowol-
nienia polskiej gospodarki.

Ocena efektywności 
polityki spójności
Hiszpania, Portugalia, Grecja, Irlandia
Efekty polityki spójności w tych kra-
jach są bardzo zróżnicowane – proces 
konwergencji w każdym z nich prze-
biegał z odmienną dynamiką, z okre-
sami silnego spowolnienia, a nawet 
regresu16, niejednakowo w odniesieniu 
do poszczególnych wskaźników ma-
kroekonomicznych (PKB per capita, 
wydajność pracy, stopa zatrudnienia 
i stopa bezrobocia). Okres szybkiej kon-

14 J. Zaleski i inni: Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumen-
tów strategicznych – NPR 2004–2006 i NSS 2007–2013 oraz innych wybranych wskaźników makroeko-
nomicznych na poziomie krajowym za pomocą modelu Hermin, WARR, Wrocław, listopad 2009 r.

15 Raport zbiorczy o wynikach kontroli NIK w zakresie wykorzystania środków z budżetu Wspólnot Europej-
skich w ramach polityki spójności w Polsce, NIK, Warszawa, sierpień 2009 r.

16 Szerzej na ten temat zob.: F. Barry: Economic integration and convergence process in the EU cohesion 
countries, “Journal of Common Market Studies” vol. 41, No. 41, s. 897-899 i in.; K. Aiginger: Catching-
-up in Europe: the experiences of Portugal, Spain and Greece in nineties, Österreichischer Institut für 
Witschaftsforschung, “Working Papers” No. 212/2003, s. 23-25. 
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wergencji Hiszpanii, Portugalii, Grecji 
i Irlandii przypadł na lata 1960–1973 
(wówczas państwa te dopiero przygo-
towywały się do członkostwa w UE). 
Z kolei lata 1974–1986 przyniosły od-
wrócenie tej tendencji, czego wyrazem 
było powiększenie się luki w poziomie 
PKB na 1 mieszkańca w odniesieniu do 
średniej dla UE-15, widocznej (w róż-
nej skali) w każdym z wymienionych 
państw. Od 1987 r. dysproporcje roz-
wojowe Hiszpanii, Portugalii, Gre-
cji i Irlandii w stosunku do najwyżej 
rozwiniętych krajów UE ponownie 
zaczęły się zmniejszać, ale proces ich 
doganiania często ulega wyraźnemu 
zwolnieniu, widocznemu także w mi-
nionych kilku latach, w tym zwłaszcza 
podczas kryzysu finansowego i gospo-
darczego, którego skutki większość 
krajów UE cały czas jeszcze silnie od-
czuwa (spadek PKB, zły stan finansów 
publicznych). Chociaż rezultaty inter-
wencji strukturalnych są w wymienio-
nych krajach generalnie pozytywne, to 
jednak trudno uznać je za satysfakcjo-
nujące w porównaniu ze skalą wsparcia 
z budżetu UE, jakie te państwa otrzy-

mały w poprzednich perspektywach 
finansowych17.

Za ewidentny sukces polityki spój-
ności uznawana jest jedynie Irlan-
dia18, która z kraju bardzo zacofanego 
– z PKB per capita w momencie akcesji 
w 1973 r. na poziomie 61% średniej war-
tości tego wskaźnika dla UE-15 – zdo-
łała w 2002 r., a więc w ciągu zaledwie 
trzech dziesięcioleci, przesunąć się na 
drugie miejsce w Unii pod względem 
zamożności, osiągając PKB na 1 miesz-
kańca stanowiący 138% przeciętnej dla 
Unii (dane Eurostat). Pozycję jednego 
z najwyżej rozwiniętych państw Unii 
Irlandia utrzymała do chwili obecnej19, 
mimo że wskutek światowego kryzy-
su w latach 2008–2009 doświadczyła 
załamania procesów rozwojowych (co 
symbolizuje głęboki spadek PKB na 
1 mieszkańca ze 147% średniej unijnej 
w 2007 r. do 127% w 2009 r.), którego 
dotychczas nie zdołała przezwyciężyć. 

Polska

Dostęp do funduszy Unii Europej-
skiej jest jednym z najważniejszych 
czynników umożliwiających Polsce 

17 Do czasu przystąpienia do UE w 2004 r. państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym zwłaszcza Pol-
ski, największym beneficjentem polityki spójności była Hiszpania, która tylko w ramach perspektywy 
finansowej 2000–2006 otrzymała wsparcie w wysokości przekraczającej 131 mld euro. Na temat efektów 
udziału Hiszpanii w polityce spójności UE zob. np. D. Yull i inni: Cohesion Policy reform process: some 
implications for Spain and its regions, Instituto de Estudios Fiscales, “Presupuesto y Gasto Público” No. 
55/2009, s. 49-75.

18 K. Olejniczak: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Republice Irlandii, „Studia Regionalne i Lokalne” 
nr 2-3/2001 r., s. 115-117. Zob. też: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Mi-
nistrów, Warszawa 2009 r., s. 259; Impast of the EU structural funds in Girland (1989–2006), The Irish 
Regions Office, <www.iroie/EU-structural-funds.html>; P. Galiński: Finansowanie polityki regionalnej 
w Republice Irlandii i w Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

19 W 2009 r. Irlandia z PKB per capita na poziomie 127% średniej UE zajmowała trzecie miejsce pod tym 
względem w Unii, po Luksemburgu i Holandii.
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niwelowanie zapóźnienia cywiliza-
cyjnego w stosunku do wysoko roz-
winiętych państw (zwłaszcza krajów 
dawnej „piętnastki” – UE-15), o czym 
świadczy zmniejszenie od 2004 r. 
o 10 punktów procentowych różni-
cy w wysokości PKB na 1 mieszkańca 
w porównaniu ze średnią wartością tego 
wskaźnika dla całej Unii20. Kwestią do 
dyskusji jest, w jakim stopniu skróce-
nie przez Polskę dystansu w poziomie 
PKB per capita było efektem jej udzia-
łu w realizacji polityki spójności, a jaką 
rolę w tym względzie odegrały endo-
geniczne czynniki wzrostu polskiej go-
spodarki. Chociaż w 2009 r. – podczas 
głębokiej dekoniunktury w państwach 
Unii – dynamika PKB uległa w Polsce 
spowolnieniu21, to jednak dzięki od-
powiedniemu ukierunkowaniu działań 
realizowanych przy wsparciu struktu-
ralnym ze strony UE, Polska zdołała 
utrzymać dodatnie tempo wzrostu go-
spodarczego, a ponadto nadal ma szan-
sę na relatywnie szybkie odrobienie 

zaległości rozwojowych w stosunku do 
krajów UE-15.

Oddziaływanie środków unijnych, 
przyznanych Polsce na cele NPR 
2004–2006 oraz NSS 2007–2013, na 
parametry makroekonomiczne polskiej 
gospodarki22 jest monitorowane przez 
MRR na podstawie wyników badań pro-
wadzonych z zastosowaniem specjalnych 
modeli ekonometrycznych23. Ustalana 
jest różnica poziomu osiąganego przez po-
szczególne parametry, z zastosowaniem 
dwóch scenariuszy badawczych. Pierw-
szy z nich uwzględnia środki publiczne 
związane z realizacją NPR 2004–2006 
oraz NSS 2007–2013, drugi zaś ma cha-
rakter hipotetyczny i zakłada, że Polska 
nie korzysta z funduszy wspólnotowych 
opisanych we wspomnianych dokumen-
tach strategicznych.

Zgodnie z wynikami uzyskanymi 
w poszczególnych modelach ekono-
metrycznych – niezależnie od pew-
nych różnic w ocenach, wynikających 
zwłaszcza z trudności metodologicz-

20 Z 51% w 2004 r. do 61% w 2009 r. Faktem jest jednak, że niektóre inne kraje Europy Środkowej 
i Wschodniej wykonały większy skok – w Słowacji różnica w poziomie PKB per capita w relacji do unijnej 
średniej zmniejszyła się o 16 punktów, a w Rumunii o 12 punktów. Większość państw regionu odnoto-
wała jednak mniejszy niż Polska postęp w procesie konwergencji. „Eurostat Newsrelease” No 91/2010, 
21 June 2010.

21 Do 1,8% w 2009 r. wobec 4,8% w 2008 r. oraz 6,7% w 2007 r.
22 Przedmiotem analiz są: produkt krajowy brutto (stopa i poziom PKB), aktywność inwestycyjna (tempo 

wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, stopa inwestycji, wielkość nakładów brutto na środki trwałe), 
struktura gospodarki (struktura wartości dodanej brutto wypracowywanej przez rolnictwo, przemysł, bu-
downictwo i usługi), rynek pracy (wskaźnik zatrudnienia, liczba pracujących, stopa bezrobocia), inflacja, 
finanse publiczne (wynik sektora finansów publicznych w relacji do PKB, dług publiczny w relacji do PKB) 
oraz równowaga zewnętrzna (saldo bilansu handlowego, saldo obrotów bieżących bilansu płatniczego 
w relacji do PKB).

23 Wykorzystywane są trzy modele: a) obliczeniowy model równowagi ogólnej MaMor3 – stosowany przez 
IBnGR oraz PreVision; b) dynamiczny model równowagi ogólnej dużej skali EuImpactMod II/III – opra-
cowany przez IBS; c) pięciosektorowy model Hermin polskiej gospodarki (HPL5) – zbudowany przez 
międzynarodowe konsorcjum badawcze z udziałem WARR. Opis wspomnianych modeli jest dostępny na 
stronie <www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/strony/Wyniki_badan.aspx>.
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nych24, a także z przesunięcia w czasie 
maksymalnych efektów oddziaływa-
nia środków UE w momencie zastę-
powania NPR 2004-2006 przez NSS 
2007–201325 – dostęp Polski do fun-
duszy unijnych w latach 2004–2015 
przyspieszył proces konwergencji real-
nej w stosunku do innych krajów Unii. 
W 2009 r. różnica w poziomie PKB 
Polski per capita w relacji do PKB całej 
Unii była przynajmniej o 1,1 punktu 
procentowego mniejsza niż byłaby bez 
wykorzystywania środków wspólnoto-
wych, a w 2015 r. ma być mniejsza co 
najmniej o 3,9 punktu (tabela 1).

W perspektywie finansowej 2007–2013
oddziaływanie polityki spójności na roz-
wój społeczno-gospodarczy Polski po-
winno być wyraźniej widoczne niż w po-

czątkowym okresie członkostwa, zarów-
no z uwagi na zwiększoną skalę środków 
wspólnotowych, z których możemy ko-
rzystać, jak również w następstwie ku-
mulacji efektów projektów wdrażanych 
w ramach polityki spójności, ujawniania 
się nowych płaszczyzn oddziaływania 
oraz wystąpienia tak zwanych efektów 
opóźnionych. W rezultacie największy 
wpływ polityki spójności na podstawo-
we wskaźniki rozwoju społeczno-go-
spodarczego oczekiwany jest w latach 
2013–2015. Według niektórych ocen, 
około 30% postępu uczynionego przez 
Polskę w latach 2004–2015 w procesie 
niwelowania różnicy w poziomie PKB 
per capita w stosunku do średniej unijnej 
będzie można przypisać oddziaływaniu 
funduszy UE26.

Tabela 1. Wpływ polityki spójności w Polsce w latach 2004–2015 na kształtowanie się 
wskaźnika PKB na 1 mieszkańca w odniesieniu do średniej dla UE* 

Lata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Skala 
przyrostu 
PKB

 A 0,2 0,3 0,3 0,6 0,9 1,1 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 3,9

 B 0,1 0,6 1,6 2,3 2,0 3,2 4,1 5,0 6,0 7,1 7,0 6,5

* Różnica między scenariuszami badawczymi w punktach procentowych.
A – według modelu MaMoR3; 
B – według modelu EuImpactMod III. 
Źródło: Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich..., op.cit., s. 142.

24 Chodzi na przykład o to, że część funduszy wspólnotowych nie kreuje dodatkowego przyrostu PKB, bo-
wiem niektóre inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem środków unijnych byłyby wdrożone również bez 
wsparcia ze strony UE. Ponadto pewna pula zamówień związanych z projektami realizowanymi w kraju 
w ramach polityki spójności trafia do firm zagranicznych i nie przyczynia się do wzrostu PKB w Polsce. 

25 Oddziaływanie funduszy europejskich na dynamikę PKB w Polsce przejściowo osłabło wskutek zmniej-
szenia napływu środków w ramach NPR 2004–2006, przy niewielkim jeszcze w tamtym czasie napływie 
środków związanych z realizacją NSS 2007–2013. Przewiduje się, że analogiczne zjawisko wystąpi w latach 
2014–2015, w początkowym okresie uruchamiania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej.

26 T. Kaczor i inni: Wpływ realizacji polityki spójności…, op. cit., s. 29-30.
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Ponieważ środki strukturalne od-
działują na rozwój społeczno-gospo-
darczy przede wszystkim przez czyn-
niki popytowe, ograniczenie po 2015 r. 
strumienia środków wspólnotowych 
wraz z upływem perspektywy finan-
sowej 2007–2013, bez równoważącego 
ten spadek wzrostu krajowych środ-
ków publicznych bądź prywatnych, 
spowoduje stopniowy zanik efektów 
ekonomicznych osiągniętych w wy-
niku realizacji NPR 2004–2006 oraz 
NSS 2007–201327. W rezultacie różni-
ca w poziome PKB zależnie od tego, 
czy Polska uczestniczy w realizacji po-
lityki spójności UE, czy też nie bierze 
w niej udziału, będzie się zacierać i po 
2020 r. może być już mało widoczna, 
chyba że w latach 2013–2020 otrzy-
ma wsparcie porównywalne ze skalą 
transferów w ramach obecnej per-
spektywy finansowej. 

Korzyści państw UE-15 z udziału 
Polski w polityce spójności

Korzyści osiągane przez kraje UE-15 
w wyniku realizacji w Polsce polityki 
spójności można podzielić na:
• bezpośrednie, związane z tym, że 
firmy z państw UE-15 są wykonawcą 
(podwykonawcą) niektórych z reali-
zowanych w Polsce projektów współ-
finansowanych przez fundusze euro-
pejskie; w takiej sytuacji wkład, jaki 
te kraje wnoszą do wspólnego budżetu 
UE jest częściowo równoważony przez 
podatki przekazywane do budżetów 

macierzystych państw przez firmy do-
starczające do Polski wyroby i usługi;
• pośrednie, wynikające ze zwiększone-
go – dzięki realizacji polityki spójności, 
a także przyspieszonej modernizacji go-
spodarki w następstwie akcesji do UE 
– zapotrzebowania w Polsce na importo-
wane wyroby i usługi, których głównym 
dostawcą są kraje UE-15.

Według szacunków IBS, korzyści 
bezpośrednie i pośrednie, jakie kraje 
UE-15 uzyskały z tego tytułu w latach 
2004–2009, wyniosły 4,5 mld euro 
(17,8 mld zł) w cenach z 2008 r. i od-
powiadały 27% łącznej wartości środków 
otrzymanych przez Polskę w tym okresie 
w ramach polityki spójności. Korzyści 
te są nierównomiernie rozłożone w cza-
sie i w latach 2004–2015 następuje ich 
sukcesywny wzrost. Wynika to zarówno 
z tego, że środki unijne zarezerwowane 
dla Polski w ramach perspektywy finan-
sowej 2007–2013 znacznie przekraczają 
kwoty przekazane w latach 2004–2006, 
jak również z efektów pośrednich, zwią-
zanych zwłaszcza ze wzrostem siły na-
bywczej Polski, które pojawiają się z pew-
nym opóźnieniem. Natomiast w całym 
okresie 2004–2015 IBS wycenił korzyści 
krajów UE-15 w sumie na 37,8 mld euro 
(151 mld zł) w cenach stałych z 2008 r., 
co może stanowić równowartość 52% 
łącznej wielkości środków napływają-
cych do Polski w ramach unijnej polityki 
spójności we wskazanych latach.

Dodatkowy eksport z państw UE-15 
do Polski obniża koszty finansowania 

27 Wpływ realizacji polityki spójności… Raport roczny 2009…, op.cit., s. 51.
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europejskiej polityki spójności, jakie po-
noszą te kraje czyniąc wpłaty do wspól-
nego budżetu UE. Z każdego bowiem 
euro wydanego na wsparcie struktu-
ralne dla Polski otrzymają z powrotem, 
w postaci zwiększonego eksportu towa-
rów i usług, średnio 46 centów (w wy-
padku Niemiec i Irlandii – 85 centów, 
Austrii – 68 centów, Szwecji i Finlandii 
– 54-55 centów). Oznacza to, że realne 
obciążenie gospodarek państw UE-15 
w związku z realizacją europejskiej po-
lityki spójności jest niższe niż wskazuje 
prosty rachunek wpłat i wypłat z bu-
dżetu wspólnotowego. Największym 
beneficjentem zwiększenia popytu pol-
skiej gospodarki na dobra i usługi im-
portowane jest gospodarka Niemiec, na 
którą w latach 2004–2009 przypadało 
43% całości dodatkowego eksportu 
z krajów UE-15 do Polski. Wynika to 
z faktu, że Niemcy są głównym part-
nerem handlowym Polski, z udziałem 
w łącznym polskim eksporcie wynoszą-
cym 26%, zaś w imporcie – 22%28.

Dążenie do zwiększenia 
efektywności działań
Jeszcze do niedawna działania inter-
wencyjne w ramach polityki spójności 
były ukierunkowane na wyrównywanie 

zapóźnienia cywilizacyjnego obszarów 
upośledzonych pod względem warun-
ków rozwoju, przy dominującej roli 
jednostek administracji (szczebla cen-
tralnego i samorządowego). Rozczaro-
wujące efekty takiej strategii – głównie 
z uwagi na zbyt wolną konwergencję oraz 
brak większych sukcesów w likwidowa-
niu dysproporcji rozwojowych wśród 
państw Unii – spowodowały rozpoczęcie 
w 2007 r. dyskusji na temat nowego para-
dygmatu polityki spójności, która będzie 
realizowana po 2013 r. w ramach nowej 
perspektywy finansowej 2013–2020.

Główna zmiana polega na przejściu od 
modelu większej równości (ang. equity) 
do modelu wyższej efektywności (ang. 
efficiency), czyli wspierania konkurencyj-
ności wszystkich regionów bez względu 
na stopień zamożności, w celu wzmoc-
nienia ich potencjału wzrostu przede 
wszystkim przez pełniejsze wykorzysta-
nie zasobów endogenicznych29. Polityka 
spójności nie może ograniczać się do 
kierowania wsparcia strukturalnego do 
słabiej rozwijających się obszarów UE 
dla niwelowania różnic w poziomie za-
możności regionów, lecz przede wszyst-
kim ma stwarzać warunki do poprawy 
ich konkurencyjności oraz odblokowa-
nia procesów wzrostowych w wyniku 

28 Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce. Aktu-
alizacja 2010, IBS, Warszawa 2010, s. 5 i n.

29 Koncepcja ta znajduje odzwierciedlenie w tzw. raporcie F. Barca, w którym wskazano na konieczność po-
szukiwania możliwości lepszego wykorzystywania ukrytych lub dotychczas niewłaściwie wykorzystywa-
nych zasobów i specjalizacji terytoriów zarówno bogatych, jak i ubogich (tzw. place-base policy). Polityka 
regionalna musi odpowiadać na specyficzne potrzeby regionów: interwencje muszą być precyzyjnie do-
stosowane do lokalnych uwarunkowań oraz ukierunkowane na wykorzystanie wewnętrznego potencjału 
rozwojowego. F. Barca: An agenda for a reformed cohesion policy a place-based approach to meeting Eu-
ropean Union challenges and expectations. Independent report prepared at the request of Danuta Hübner, 
Commissioner for Regional Policy, April 2009.
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lepszego wykorzystania lokalnych (re-
gionalnych) przewag konkurencyjnych 
i potencjałów rozwojowych. Działania 
interwencyjne w celu zwiększenia moż-
liwości ich kreowania powinny skupiać 
się na obszarach będących ośrodkami 
dyfuzji rozwoju (metropolie), a nie na 
obszarach peryferyjnych, obejmować 
relatywnie niewielką liczbę projektów 
w ramach precyzyjnie zdefiniowa-
nych priorytetów i być adresowane do 
wszystkich szczebli administracji pub-
licznej, partnerów społecznych oraz 
przedstawicieli biznesu (tabela 2).

Polska jest krajem o umiarkowanym 
terytorialnym zróżnicowaniu rozwoju, 
ale nierówności – podobnie jak niemal 
w całej Europie – mogą się z czasem 
powiększyć30. Oprócz tradycyjnych osi 
zróżnicowania poziomu rozwoju i ży-
cia, które przebiegają między miasta-
mi a obszarami wiejskimi oraz między 
wschodem a zachodem kraju, znacze-
nia nabierają nowe formy nierówności 
– przewaga metropolii nad obszarami 
peryferyjnymi oraz kontrasty w jakości 
życia wewnątrz dużych miast. Procesy 
te stanowią nieunikniony rezultat szyb-
kiego rozwoju Polski, którego „lokomo-
tywami” są metropolie31. Odpowiedzią 
na te wyzwania ma być wytyczenie no-
wej ścieżki, według tak zwanego mo-
delu polaryzacyjno-dyfuzyjnego, który 

w ocenie autorów raportu „Polska 
2030” pozwoli uniknąć zagrożenia dry-
fem rozwojowym.

Problem polega na tym, aby dopusz-
czając do krótkookresowej polaryzacji 
rozwoju, stworzyć jednocześnie warun-
ki do dyfuzji sprzyjającej wyrównywa-
niu szans edukacyjnych, zwiększeniu 
dostępności komunikacyjnej każdego 
miejsca w kraju, likwidacji zagrożenia 
tak zwanym wykluczeniem cyfrowym, 
poprawieniu poziomu integracji spo-
łecznej, budowaniu solidarności poko-
leń oraz poczuciu możliwości urzeczy-
wistnienia własnych aspiracji. Szanse 
biednych obszarów Polski na wyjście 
z kręgu zacofania związane są bardziej 
z uczestnictwem w sukcesie najsilniej-
szych regionów niż z korzystaniem 
z doraźnej pomocy w ramach polityki 
redystrybucji. Rozwój peryferii zależy 
od ich skuteczności w budowaniu włas-
nego potencjału rozwojowego. Dzięki 
temu może poprawić się atrakcyjność 
tych obszarów, co doprowadzi do po-
wstania silniejszych funkcjonalnych 
powiązań z liderami wzrostu, czyli 
metropoliami i regionalnymi centrami 
miejskimi.

Krytycy koncepcji rozwojowej opie-
rającej się na modelu polaryzacyjno-
-dyfuzyjnym wskazują na bariery, któ-
re w praktyce może napotkać proces 

30 Z aktualnych prognoz Instytutu Badań Strukturalnych sięgających końca następnej dekady wynika, że 
dotychczasowe dysproporcje rozwojowe między województwami – mierzone wartością wskaźnika PKB 
per capita w relacji do średniej dla UE-27 – w 2020 r. w porównaniu z 2007 r. nie powiększą się, ale także 
nie zmniejszą. Ocena ex-ante Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010–2020, załącznik 
nr 1 (Aneks statystyczny), IBS, Warszawa 2010, s. 2.

31 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, raport przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Preze-
sa Rady Ministrów, Warszawa, czerwiec 2009 r., s. 239.
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Strategie Stary paradygmat Nowy paradygmat

Cele Konkurencyjność

Wskazywanie wielu elementów 
struktury społeczno-gospodar-
czej jako czynników konku-
rencyjności. Efektem takiego 
podejścia jest nakładanie się 
różnorodnych, nieskoordynowa-
nych działań.

Strategiczny kierunek polityki spójności (roz-
przestrzenianie wzrostu) realizowany we wszyst-
kich regionach, w tym również w ośrodkach naj-
bardziej konkurencyjnych. Precyzyjnie określone 
czynniki konkurencyjności i strategicznie wybra-
ne kierunki jej poprawiania. Wielosektorowe po-
dejście, ukierunkowane terytorialnie.

Wyrównywanie

Duży nacisk na działania wy-
równawcze. W praktyce często 
wywołuje to efekt przeciwny do 
zamierzonego – pogłębianie się 
zróżnicowań oraz rozpraszanie 
środków.

Zwiększanie spójności w wyniku wzrostu moż-
liwości absorpcji (większy przepływ kapitału, 
osób, wiedzy, innowacji). Specjalne działania 
„wyrównawcze”, dopasowane do potencjałów 
wewnętrznych terytoriów i skoncentrowane na 
wybranych obszarach. W rezultacie powstają 
warunki do odkrywania i wykorzystywania en-
dogenicznych potencjałów wzrostu, pozwalające 
osiągnąć „masę krytyczną” niezbędną do dal-
szego rozwoju regionów zacofanych.

Narzędzia Subsydia i pomoc publiczna. Zintegrowane instrumenty „miękkie” i „twarde”, 
otoczenie biznesowe, kapitał społeczny, siecio-
wanie, lepsza koordynacja.

Wymiar 
terytorialny

Regiony traktowane homoge-
nicznie, bez uwzględniania ich 
wewnętrznej i zewnętrznej róż-
norodności. Słabo uwzględnio-
ny wymiar terytorialny. Prymat 
podejścia sektorowego (tzw. 
algorytm biedy).

Podejście terytorialne we wszystkich działaniach 
rozwojowych (dostrzeganie różnorodności, silna 
koordynacja, zarządzanie wielopoziomowe). Zin-
tegrowane programy dla obszarów strategicznej 
interwencji przy zachowaniu integracji prze-
strzennej.

Jednostki 
terytorialne

Jednostki administracyjne. Nie-
uwzględnienie relacji miasto-
-wieś w instrumentach polityki, 
obszary wiejskie postrzegane 
jednakowo w całym kraju.

Jednostki funkcjonalne. Zróżnicowane podejście 
do różnych typów terytoriów. Polityka dostoso-
wana do miejsc z uwzględnieniem zależności ob-
szarów generujących wzrost, obszarów powiąza-
nych funkcjonalnie i obszarów peryferyjnych.

Adresaci Rząd i samorządy województw. Wszystkie szczeble administracji publicznej, part-
nerzy społeczni i przedstawiciele biznesu.

Tabela 2. Cechy nowego podejścia do polityki spójności

Źródło: Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, dokument 
przyjęty przez Radę Ministrów 13.07.2010 r., s. 15.
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rozprzestrzeniania się efektów przy-
spieszonego rozwoju biegunów wzro-
stu na obszary peryferyjne, skutkiem 
czego polaryzacja będzie się pogłębiała. 
Powstawaniu biegunów wzrostu towa-
rzyszą bowiem efekty wysysania (ang. 
backwash effects) z obszarów peryferyj-
nych kapitału, najsprawniejszej zawo-
dowo siły roboczej i innych zasobów, 
co zmniejsza ich szanse na postęp cy-
wilizacyjny. W długim okresie mogą co 
prawda ujawnić się pozytywne efekty 
rozprzestrzeniania (ang. spread effects) 
rozwoju na obszary peryferyjne, ale 
wystąpienie i siła tego zjawiska uwa-
runkowana jest wieloma czynnikami 
ekonomicznymi, społecznymi i tech-
nologicznymi. W związku z tym wca-
le nie jest pewne, czy w polskich rea-
liach – przy występowaniu wielu barier 
utrudniających proces dyfuzji rozwoju 
– umacnianie się biegunów wzrostu 
(metropolii) rzeczywiście będzie czyn-
nikiem kreującym rozwój obszarów 
peryferyjnych, czy raczej pogłębi ich 
problemy strukturalne. Stąd niektórzy 
eksperci – odwołując się w tym kontek-
ście do koncepcji rozwoju zrównoważo-
nego (rozumiejąc ją jednak cokolwiek 
opacznie, bez uwzględnienia aspektu 
ekologicznego) – wyciągają wniosek, że 
najbiedniejsze regiony nadal powinny 

być silnie wspierane, jeśli dyspropor-
cje rozwojowe w skali kraju mają się 
zmniejszać.

Problemy z finansowaniem
Budżet Unii Europejskiej na 2011 r. 
Przebieg negocjacji między Parlamen-
tem Europejskim (PE) a Radą UE 
w sprawie budżetu Unii na 2011 r. 
pokazał, że przyjęcie perspektywy fi-
nansowej na lata 2007–2013 bynaj-
mniej nie zamknęło kwestii finansowa-
nia Unii w tym okresie. Każdorazowo 
przy okazji dyskusji nad budżetami 
rocznymi wznawiana jest debata nad 
wysokością i przeznaczeniem wydat-
ków, źródłami ich pokrycia, obciąże-
niami poszczególnych państw (zwła-
szcza płatników netto) oraz rolą in-
stytucji UE uczestniczących w proce-
sie budżetowania. Wobec trudności 
z uzgodnieniem wspólnego stanowiska 
PE i Rady UE w kwestii budżetu na 
2011 r. oraz polityczno-instytucjonal-
nych postulatów Parlamentu dotyczą-
cych zwiększenia jego roli w dyskusji nad 
perspektywą finansową 2013–202032 za-
istniała groźba, że finansowanie dzia-
łalności Unii Europejskiej będzie odby-
wać się na podstawie prowizorium bu-
dżetowego (zamrożenie wydatków na 
poziomie z 2010 r.), ze wszystkimi tego 
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32 Na mocy obowiązującego od grudnia 2009 r. Traktatu lizbońskiego, Parlament uzyskał zwiększone pre-
rogatywy w procedurze budżetowania. Jednak niektóre państwa członkowskie zawężająco interpretują 
przepisy Traktatu w tej kwestii. Deputowani do Parlamentu Europejskiego wskazują, że Traktat lizboński 
nałożył na UE nowe zadania, co wymaga zwiększonych środków finansowych. Dlatego PE zapropono-
wał rozpoczęcie debaty o reformie tzw. zasobów własnych UE, by zmniejszyć zależność budżetu UE od 
składek państw członkowskich, w tym forsuje kontrowersyjny pomysł tzw. europodatku. Wiele krajów 
– w tym zwłaszcza płatnicy netto – wolałoby, aby problematyka budżetowa pozostała w wyłącznej kom-
petencji państw członkowskich.
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negatywnymi konsekwencjami dla rea-
lizacji polityk wspólnotowych, w tym 
polityki spójności33.

Ostatecznie do tego nie doszło, bo-
wiem PE oraz Rada UE zdołały się po-
rozumieć w sprawie budżetu na 2011 r., 
wykorzystując nowe propozycje przed-
stawione w tym zakresie przez Komi-
sję Europejską na początku grudnia 
2010 r. Było to możliwe dzięki odłoże-
niu na później rozwiązania podnoszo-
nej przez PE kwestii uelastycznienia 
budżetu34, przy równoczesnej zgodzie 
państw członkowskich na postulaty 
Parlamentu podjęcia dyskusji na temat 
zasobów własnych UE35, a także zwięk-
szenia zaangażowania PE w procedurze 
budżetowania36.

Dyskusja nad budżetem UE na 
2011 r. po raz kolejny uwydatniła różni-
cę pomiędzy tym, czego kraje oczekują 

od Unii jako wspólnoty państw, a ich 
gotowością do finansowania nowych 
zadań37. Państwa sprzeciwiające się 
wzrostowi budżetu UE argumentują, 
że w następstwie kryzysu finansowego 
i gospodarczego z lat 2008–2009 nie-
zbędna jest konsolidacja finansów pub-
licznych, co wymaga drastycznych cięć 
w budżetach narodowych i uniemoż-
liwia zwiększenie zobowiązań wobec 
Unii. Ponieważ PE tradycyjnie opo-
wiada się za jak największym budże-
tem UE, płatnicy netto (wspierani 
przez kilka innych państw, które w nie-
wielkim stopniu korzystają z pomocy 
strukturalnej) obawiają się, że wzmoc-
nienie roli Parlamentu w procedurze 
budżetowania może zwiększyć presję 
na wzrost wydatków Unii w trakcie ne-
gocjacji nad kształtem nowej perspek-
tywy finansowej.

33 Taka sytuacja byłaby niekorzystna dla beneficjentów wsparcia strukturalnego, w tym Polski. Przewidzia-
ne dla Polski środki na politykę spójności nie byłyby co prawda zagrożone, ale – po pierwsze – na razie 
pozostałyby na poziomie z 2010 r., po drugie – mogłyby wystąpić problemy z płynnością budżetu UE przy 
płatnościach dotyczących największych projektów strukturalnych. Skala problemów z finansowaniem po-
lityki spójności zależałaby od czasu obowiązywania prowizorium. Przykładowo, jeśli budżet na 2011 r. nie 
zostałby przyjęty do końca tego roku, wówczas w najbardziej pesymistycznym wariancie na realizację 
projektów strukturalnych w Polsce mogłoby zabraknąć 5,5 mld euro. Zob. wypowiedź dla programu I Pol-
skiego Radia 17.12.2010 r. deputowanej do PE S. Jędrzejewskiej, głównego sprawozdawcy budżetu UE 
na 2011 r.

34 Chodzi o możliwość sfinansowania nieprzewidzianych wydatków związanych z nowymi zadaniami UE, 
w tym zwłaszcza wdrażaniem strategii „Europa 2020”, organizacją zewnętrznej służby dyplomatycz-
nej UE, realizacją projektu satelitarnego Galileo oraz budową eksperymentalnej siłowni termojądrowej 
ITER.

35 Ustalono, że w czerwcu 2011 r. Komisja Europejska przedstawi propozycje zmian w systemie zasobów 
własnych, co umożliwi prowadzenie rozmów na ten temat jednocześnie z pracami nad perspektywą finan-
sową na lata 2013–2020. 

36 Kraje, które będą przewodniczyły dyskusji nad perspektywą finansową na lata 2013–2020 (Węgry, Pol-
ska, Dania i Cypr), zostały zobowiązane do uwzględnienia roli Parlamentu w pracach nad wieloletnim 
budżetem UE.

37 Obecnie budżet UE stanowi około 1% DNB (dochodu narodowego brutto) całej UE, zaś według ocen 
ekspertów PE, aby sfinansować wszystkie zadania Unii, budżet powinien wzrosnąć do 1,5% DNB UE. 
W rzeczywistości tendencja jest odwrotna – liczna grupa państw domaga się zejścia poniżej 1%, nawet 
do 0,8% DNB UE.
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Finansowanie polityki spójności 
w latach 2013–2020

Dyskusja nad kształtem polityki spój-
ności po 2013 r. nałożyła się na toczo-
ne w Unii debaty związane ze śred-
niookresowym przeglądem budżetu 
UE38 oraz nową strategią gospodarczą 
pn. „Europa 2020”. Działania na rzecz 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej zostały uznane za jeden 
z najważniejszych czynników realiza-
cji celów tej strategii, co daje podsta-
wy do utrzymania dotychczasowego 
miejsca polityki spójności w nowej 
perspektywie finansowej. Stało się 
tak w dużym stopniu za sprawą Polski, 
która – z uwagi na znaczenie unijnego 
wsparcia strukturalnego w procesie 
wyrównywania dysproporcji rozwojo-
wych nowych państw członkowskich 
(także Polski) w stosunku do krajów 
UE-15 – domagała się wprowadzenia 
do tekstu strategii czytelnych odnie-
sień do roli polityki spójności w dzia-
łaniach zmierzających do poprawy 
konkurencyjności gospodarek państw 
UE, w tym zwłaszcza rozbudowy i mo-
dernizacji infrastruktury podstawowej 
(komunikacyjnej, energetycznej i in-
formatycznej).

O ile raczej pewne jest, że zacho-
wana zostanie wysoka ranga polityki 
spójności w strukturze wydatków UE 
w latach 2013–2020, o tyle – z uwagi 

na dążenie wielu państw do ogranicze-
nia budżetu Unii, a przynajmniej zaha-
mowania jego wzrostu – nie jest jasne, 
jak duże środki zostaną przeznaczone 
na finansowanie tego rodzaju zadań 
i jaka ich część trafi do Polski, której 
pod tym względem przybyło konku-
rentów w postaci chociażby Bułgarii 
i Rumunii. Ponadto trzeba pamiętać, 
że w dokumentach Komisji Euro-
pejskiej i Rady UE podkreśla się, iż 
wydatki z budżetu UE powinny kon-
centrować na projektach kreujących 
„europejską wartość dodaną” i ściśle 
powiązanych z celami strategii „Eu-
ropa 2020”. W praktyce chodzi zatem 
o umożliwienie zwiększonego finanso-
wania przedsięwzięć dotyczących za-
awansowanych technologii, innowacji, 
wzrostu zatrudnienia, rozwoju zaso-
bów ludzkich, wsparcia unijnej polity-
ki energetycznej, a także wzmocnienia 
wymiaru zewnętrznego polityk euro-
pejskich39. W tej sytuacji możliwe jest 
poszukiwanie oszczędności w obsza-
rach polityki spójności, które są szcze-
gólnie ważne dla Polski i niektórych 
nowych państw (infrastruktura) także 
dlatego, że warunkują możliwość włą-
czenia się ich do działań ukierunkowa-
nych na rozwój gospodarki opartej na 
wiedzy i innowacjach oraz nastawionej 
proekologicznie, na co kładzie nacisk 
strategia „Europa 2020”.

38 The EU Budget Review, European Commission, COM (2010) 700 final, Brussels, 19.10.2010. Zob. tak-
że: P. Tokarski: Średniookresowy przegląd budżetu Unii Europejskiej – geneza, główne wnioski i ocena, 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, „Biuletyn PISM” nr 130 z 3.11.2010 r. 

39 Por. T. G. Grosse: Przyszłość polityki spójności UE – kolejne etapy dyskusji, Fundacja Ewaluacji i Badań 
Ekonomicznych „Pro Oeconomia”, Warszawa 2010, s. 7.

92 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo    xPaweł Wieczorek



W powyższym kontekście w intere-
sie Polski leży przekonanie unijnych 
partnerów o tym, że:
• przy zniżkowej tendencji budżetu 
Unia nie zdoła osiągnąć celów strate-
gii „Europa 2020”, co odbije się nega-
tywnie na długookresowej pozycji UE 
w gospodarce światowej;
• polityka spójności realizowana zgod-
nie z nowym paradygmatem będzie 
stanowiła skuteczne narzędzie zwięk-
szania spójności gospodarczej, spo-
łecznej i terytorialnej, co warunkuje 
poprawę międzynarodowej konkuren-
cyjności gospodarki Unii; potrzeby 
wzmocnienia innowacyjności gospo-
darki europejskiej czy wspierania go-
spodarki efektywniej korzystającej 
z zasobów, bardziej przyjaznej środo-
wisku i bardziej konkurencyjnej (cele 

strategii „Europa 2020”) nie mogą być 
traktowane jako alternatywa dla osiąg-
nięcia większej spójności UE – te cele 
się uzupełniają, a nie wykluczają;
• polityka spójności dysponuje spraw-
dzonym w praktyce systemem wdra-
żania działań prorozwojowych, który 
podlega stałemu doskonaleniu; musi 
być jednak lepiej skoordynowana z in-
nymi politykami sektorowymi i uzna-
wana za podstawową politykę rozwojo-
wą Unii Europejskiej. 

dr PAWEŁ WIECZOREK specjalizuje 
się w problematyce bezpieczeństwa 
ekonomicznego Polski oraz gospo-
darczych aspektów procesu integracji 
europejskiej
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MARCIN SZYMAŃSKI

Certyfikacja i audyt
Wyniki pracy instytucji audytowych 
i certyfikujących, które mimo że nie są 
odpowiedzialne za zarządzanie progra-
mami operacyjnymi, stanowią warunek 
sine qua non pomyślnego wdrażania 
funduszy UE. Rola tych instytucji po-
lega na poświadczaniu, że deklarowane 
wydatki zostały poniesione prawidłowo 
oraz że system zarządzania i kontroli da-

nego programu funkcjonuje skutecznie, 
a dofinansowywane projekty realizowa-
ne są w sposób właściwy. Można zatem 
stwierdzić, że instytucja certyfikująca 
(IC) wraz z instytucją audytową (IA) 
udzielają Komisji Europejskiej (KE) 
dodatkowego zapewnienia, że środki 
przekazywane z budżetu unijnego na 
realizację programów operacyjnych są 
wykorzystywane odpowiednio i efek-
tywnie oraz że przyczyniają się do osią-
gania celów polityki spójności. Należy 

Perspektywa finansowa 2007–2013

Na realizację projektów w ramach programów operacyjnych w latach 
2007–2013, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności, Polska otrzymała z Unii Europejskiej wsparcie 
w wysokości ponad 67 mld euro. Skala przedsięwzięcia spowodowała 
konieczność stworzenia skutecznego systemu wdrażania, pozwalające-
go na prawidłową i efektywną absorpcję funduszy UE. Państwa człon-
kowskie są przede wszystkim zobowiązane do ustanowienia sprawnych 
i skutecznych systemów kontroli. W tej części opracowania zostaną 
przedstawione między innymi instytucje certyfikacji, audytu i płatni-
cze, a także miejsce pozostałych organów, w tym NIK, w systemie kon-
troli realizacji programów z udziałem środków europejskich.

* Jest to część II artykułu. Część I została zamieszczona w poprzednim numerze „Kontroli Państwowej” 
1/2011.

System instytucjonalny 
wdrażania funduszy europejskich*
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1 Funkcję IC może pełnić jedynie podmiot publiczny; tym samym nie jest możliwe powierzenie jej podmio-
tom sektora prywatnego. Por. art. 59 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
(DzUrzUE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.) – zwanego dalej: rozporządzeniem Rady nr 1083/2006).

2 Art. 61 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.

przy tym zwrócić uwagę, że kontrole 
przeprowadzane są także przez insty-
tucje wdrażające (IW) dany program 
(tzw. kontrole pierwszego stopnia), 
niemniej przyjęta koncepcja funkcjo-
nowania systemu przewiduje istnienie 
niezależnych instytucji (IC oraz IA), 
które stanowią dodatkowy mechanizm 
zabezpieczający przed niewłaściwym 
wydawaniem pieniędzy publicznych.

Certyfikacja

W celu zapewnienia maksymalnej spraw-
ności systemu wdrażania programów 
w bieżącej perspektywie finansowej 
funkcję IC przypisano wyodrębnionej 
w ramach Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego1 komórce organizacyjnej, 
która w zakresie realizowanych przez 
siebie zadań jest niezależna od komó-
rek wykonujących funkcje instytucji 
zarządzającej (IZ). W przypadku re-
gionalnych programów operacyjnych 
część zadań IC została przekazana na 
podstawie zawartego porozumienia 
do urzędów wojewódzkich. Zgodnie 
z art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju 
(dalej w skrócie: uzppr), minister roz-
woju regionalnego certyfikuje Komisji 
Europejskiej prawidłowość poniesienia 
wydatków w ramach programów ope-
racyjnych oraz przeprowadza kontrole 
mające na celu zapewnienie właściwej 

realizacji tego procesu. Należy zwrócić 
uwagę na istotną różnicę w stosunku 
do poprzedniego okresu programowa-
nia, w którym certyfikację wydatków 
przeprowadzała instytucja płatnicza 
funkcjonująca w strukturze Minister-
stwa Finansów.

Podstawową funkcją IC jest opra-
cowanie i przedłożenie Komisji Eu-
ropejskiej poświadczonych deklaracji 
wydatków i wniosków o płatność2. 
Poświadczenie odbywa się na podsta-
wie prowadzonej przez IC weryfikacji 
wniosków o płatność, otrzymywanych 
od poszczególnych instytucji zarzą-
dzających lub pośredniczących (IP). 
Ponadto IC prowadzi własne działania 
kontrolne w odniesieniu do instytucji 
uczestniczących w zarządzaniu danym 
programem lub dofinansowanych pro-
jektów, a także analizuje informacje 
o kontrolach i audytach uzyskiwane od 
instytucji zarządzających oraz przepro-
wadzonych przez instytucje audytowe 
lub inne służby kontrolne. Weryfikuje 
również raporty o postępach wdraża-
nia konkretnych programów, procedu-
ry stosowane przez poszczególne in-
stytucje, jak i sprawozdania z kontroli 
danego programu.

Instytucja certyfikująca otrzymuje 
raporty o nieprawidłowościach, na pod-
stawie których upewnia się, że kwo-
ty niewłaściwe zostały odpowiednio 
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skorygowane i wyłączone z deklaracji 
wydatków. Przyjęty system kwartalne-
go przekazywania informacji o niepra-
widłowościach nie koreluje z przekazy-
wanymi do IC wnioskami o płatność 
skierowanymi do KE. W konsekwen-
cji, informacja o ujawnionych błędach 
może dotrzeć do IC później niż wnio-
sek, w którym ujęte zostały niewłaści-
we wydatki beneficjenta. Problem ten 
rozwiązuje funkcjonowanie Krajowe-
go Systemu Informatycznego SIMIK 
2007–20133 (dalej: KSI), w którym reje-
strowane są kwoty nieprawidłowości, 
a także bieżąca współpraca IC z IZ, 
dzięki której przekazywane są wszelkie 
dane o kwotach mających wpływ na 
poświadczane do KE wydatki. Zgodnie 
z art. 60 lit. g rozporządzenia Rady nr 
1083/2006, IZ zobowiązana jest zapew-
nić otrzymywanie przez IC wszystkich 
niezbędnych informacji o procedurach 
i weryfikacjach prowadzonych w od-
niesieniu do wydatków na potrzeby 
poświadczania.

Na tej podstawie IC zatwierdza 
wnioski o płatność do KE, poświadcza-
jąc że:
• deklaracja wydatków jest dokładna, 
wynika z wiarygodnych systemów księ-
gowych i opiera się na dającej się zwery-
fikować dokumentacji uzupełniającej;
• zadeklarowane wydatki są zgodne 
z zasadami wspólnotowymi i krajowy-
mi oraz zostały poniesione w związku 
z operacjami wybranymi do finansowa-

nia wedle kryteriów mających zastoso-
wanie do programu.

Dodatkowo, w deklaracji IC po-
świadcza, że:
• współfinansowane towary i usługi zo-
stały dostarczone;
• deklaracja wydatków i wniosek o płat-
ność uwzględniają (w stosownych wy-
padkach) wszystkie odzyskane kwoty, 
otrzymane odsetki i dochody pochodzą-
ce z projektów finansowanych w ramach 
danego programu;
• procedury zarządzania i kontroli od-
noszące się do programu zostały wdro-
żone w instytucjach biorących udział 
w realizacji programu oraz zatwierdzo-
ne w formie instrukcji wykonawczych 
przez odpowiednie jednostki.

Należy mieć na uwadze, że instytu-
cja certyfikująca w procesie weryfika-
cji deklaracji wydatków polega prze-
de wszystkim na wynikach kontroli 
i audytów prowadzonych przez inne 
instytucje. Ze względu na ograniczone 
zasoby kadrowe, a przede wszystkim 
w związku z przyjęciem systemu, któ-
ry w założeniu nie powinien dublować 
czynności podejmowanych przez po-
szczególne instytucje, IC nie weryfikuje 
całej dokumentacji związanej z ponie-
sionymi wydatkami, gdyż to jest dome-
ną instytucji zarządzającej, a zwłaszcza 
działających na jej zlecenie instytucji 
pośredniczących i wdrażających. Wy-
stępujący z przyczyn obiektywnych 
deficyt informacji na etapie poświad-

3 Narzędzie informatyczne umożliwiające zarządzenie, monitorowanie, kontrolę i ocenę programów współ-
finansowanych z funduszy europejskich.
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czania deklaracji wydatków może 
skutkować certyfikacją nieprawidłowo 
poniesionych wydatków. Dlatego też 
należy jeszcze raz podkreślić kluczową 
rolę kontroli pierwszego stopnia, pro-
wadzonych przez instytucje wdrażające 
na etapie weryfikacji wniosków bene-
ficjenta o płatność. Niewykrycie błę-
dów na tym etapie zwykle powoduje, 
że wydatek po mniej już szczegółowej 
weryfikacji na poszczególnych szczeb-
lach zarządzania jest przekazywany do 
Komisji Europejskiej. Błąd może zatem 
zostać „przeciągnięty” przez cały sy-
stem zarządzania, bez wykrycia i odpo-
wiedniego skorygowania4.

W dokumencie Komitetu Koordynu-
jącego Fundusze przy Komisji Europej-
skiej (ang. the Coordination Committee 
of the Funds – COCOF)5, określającym 
funkcje IC i wskazującym jak inter-
pretować i wdrażać regulacje unijne 
(zwłaszcza art. 61 rozporządzenia Rady 
nr 1083/2006), by ułatwić realizację 
programów i upowszechnić dobre prak-
tyki, powołano się na pogląd ETO, któ-
ry zwracał uwagę, że przy wdrażaniu 
programów z poprzedniej perspektywy 
finansowej słabością instytucji płatni-
czej był brak uzyskania zapewnienia, że 
IZ przeprowadziła właściwą weryfika-
cję poniesionych przez beneficjentów 
wydatków. W dokumencie tym pod-
kreślono równocześnie, że IC powinna 
być organizacyjnie oddzielona od IZ 
oraz IA, a w wypadku ulokowania IC 

w jednym urzędzie z IZ należy wyłą-
czyć komórkę realizującą funkcję IC 
spod hierarchicznego nadzoru sprawo-
wanego wobec komórek zarządzających 
programami operacyjnymi. Obecnie 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
(MRR) Departament Instytucji Cer-
tyfikującej podlega bezpośrednio dy-
rektorowi generalnemu, który nie nad-
zoruje żadnej komórki organizacyjnej 
pełniącej funkcję IZ, zatem warunek 
niezależności jest spełniony.

Do pozostałych obowiązków IC na-
leży utrzymywanie w formie elektro-
nicznej zapisów księgowych wydatków 
zadeklarowanych Komisji Europejskiej 
oraz prowadzenie ewidencji kwot pod-
legających procedurze odzyskiwania 
i kwot wycofanych po anulowaniu 
całości lub części wkładu dla danego 
projektu. Podstawowym narzędziem 
służącym rejestracji deklarowanych 
wydatków, a także kwot nieprawid-
łowych, które pomniejszają wnioski 
o płatność kierowane do Komisji Eu-
ropejskiej, w perspektywie finansowej 
2007–2013 jest KSI. System ten został 
skonstruowany zgodnie z wymaga-
niami załącznika III do rozporządze-
nia KE nr 1828/2006 i poza agregacją 
tych danych służy także do rejestracji 
wniosków o dofinansowanie, umów 
o dofinansowanie projektów, a także 
przeprowadzonych kontroli beneficjen-
tów. Informacje zawarte w systemie 
stanowią zatem cenne źródło wiedzy 

4 J. Płoskonka: Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, op. cit., s. 22.
5 Wytyczne COCOF nt. funkcji instytucji certyfikującej w okresie programowania 2007–2013, final version 

of 25/07/2008, COCOF 08/0014/02-EN.
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nie tylko dla IC, ale także dla IA, Ko-
misji Europejskiej oraz innych organów 
kontroli, zewnętrznych wobec systemu 
zarządzania i kontroli.

Istotnym uprawnieniem instytucji 
certyfikującej6, wynikającym z „Wy-
tycznych w zakresie warunków cer-
tyfikacji oraz przygotowania prognoz 
wniosków o płatność do Komisji Eu-
ropejskiej w programach operacyjnych 
w ramach NSRO na lata 2007–2013”, 
jest wstrzymanie procesu certyfikacji 
do KE wydatków dla danego programu 
lub priorytetu programu do czasu usu-
nięcia przez odpowiednią instytucję 
stwierdzonych nieprawidłowości.

Z tego prawa IC korzysta w następu-
jących okolicznościach:

1. rażącego niewypełniania przez IZ, 
IP lub IW nałożonych obowiązków;

2. stwierdzenia poważnych niepra-
widłowości w realizacji programu, do 
których należą:
• rażące zaniedbanie zasad systemu za-
rządzania i kontroli; 
• rażące naruszenie warunków certy-
fikacji, takich jak: nierozliczanie kwot 
nieprawidłowo wydatkowanych; nie-
przeprowadzanie kontroli systemowych 
lub kontroli projektów; brak procedur 
lub ich niestosowanie w zakresie zgod-
ności danych w KSI (SIMIK 07-13) 
a także w poświadczeniach i deklara-
cjach wydatków oraz wnioskach o płat-

ność; istotne rozbieżności pomiędzy 
dokumentami źródłowymi a zapisami 
elektronicznymi w KSI (SIMIK 07-13).

Orzeczenie w tej sprawie należy do 
bezpośrednio nadzorującego Departa-
ment Instytucji Certyfikującej człon-
ka kierownictwa MRR, który podlega 
bezpośrednio ministrowi rozwoju re-
gionalnego. Jego decyzja o wstrzyma-
niu procesu poświadczania wydatków 
oraz wniosków o płatność do Komisji 
Europejskiej jest podejmowana w spo-
sób niezależny.

Funkcja certyfikacji polega zatem na 
przeanalizowaniu wszelkich dostępnych 
informacji, a także wyników weryfika-
cji własnych, które mogą mieć wpływ 
na prawidłowość wydatków deklaro-
wanych we wniosku o płatność do KE. 
W razie stwierdzenia błędów w prze-
kazanej deklaracji, IC wzywa do ich 
skorygowania, natomiast jeśli wystąpi 
ryzyko związane z danym wydatkiem 
bądź z nieskutecznością systemu wdra-
żania, w ramach którego prowadzone 
są szczegółowe kontrole wydatków, IC 
może wstrzymać proces certyfikacji.

Audyt

Instytucja audytowa odpowiada za działa-
nia mające na celu wydanie zapewnienia, 
że system zarządzania i kontroli danego 
programu funkcjonuje skutecznie7 i speł-
nia wymagania określone w rozporzą-

6 Uprawnienia te nie wynikają z przepisów rozporządzenia Rady nr 1083/2006, lecz na mocy rozporządze-
nia przysługują jedynie KE.

7 Zgodnie z art. 71 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, Komisja upewnia się, na podstawie rocznych spra-
wozdań audytowych i rocznej opinii instytucji audytowej, że w okresach wdrażania programów operacyj-
nych systemy funkcjonują skutecznie.
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dzeniu Rady nr 1083/20068. Zadania IA 
w Polsce wykonuje Generalny Inspektor 
Kontroli Skarbowej (GIKS) na podstawie 
ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli 
skarbowej9. Są one realizowane za pośred-
nictwem jednostek organizacyjnych kon-
troli skarbowej podległych GIKS, to jest 
wyodrębnionej komórki organizacyjnej 
w Ministerstwie Finansów (obecnie De-
partament Ochrony Interesów Finanso-
wych Unii Europejskiej) oraz 16 urzędów 
kontroli skarbowej. W urzędach wydzie-
lono komórki odpowiedzialne za kontrolę 
środków pochodzących z Unii Europej-
skiej. Podobnie jak IC, także IA pozosta-
je niezależna od pozostałych instytucji 
funkcjonujących w systemie.

Głównym zadaniem IA, pozwalają-
cym na wydanie przedmiotowego za-
pewnienia, jest prowadzenie:

1. audytów systemu zarządzania i kon-
troli programu operacyjnego, polegają-
cych na weryfikacji jego skuteczności;

2. audytów projektów – na podstawie 
stosownej próby, w celu sprawdzenia 
prawidłowości zadeklarowanych wy-
datków; przeprowadza się je na miejscu, 
badając dokumentację i dane będące 

w posiadaniu beneficjenta, aby ocenić, 
czy spełnione są następujące warunki:
• projekt odpowiada kryteriom wy-
boru w ramach właściwego progra-
mu operacyjnego, został zrealizowany 
zgodnie z decyzją/umową o dofinan-
sowaniu oraz wszystkimi warunkami 
dotyczącymi jego przeznaczenia, wy-
korzystania i zakładanych celów;
• wydatki zadeklarowane są zgodne 
z zapisami księgowymi i dokumentami 
dowodowymi przechowywanymi przez 
beneficjenta;
• wydatki zadeklarowane przez benefi-
cjenta są zgodne z zasadami wspólnoto-
wymi i krajowymi.

Projekty, które mają zostać zbadane 
każdego roku wybierane są z zastoso-
waniem metody statystycznego loso-
wego doboru próby10, uwzględniającej 
uznane w skali międzynarodowej stan-
dardy audytu oraz należycie udoku-
mentowanej11. Audyty realizowane są 
na podstawie przedłożonej KE strate-
gii, określającej przeprowadzające je 
podmioty, stosowaną metodykę, me-
tody kontroli wyrywkowej na potrzeby 
audytu oraz indykatywny plan12.

8 IA odpowiada także za przygotowanie sprawozdania zawierającego wyniki oceny utworzenia systemów 
i opinii na temat zgodności systemu zarządzania i kontroli PO/RPO z art. 58-62 rozporządzenia.

9 DzU z 2004 r., nr 8, poz. 65 ze zm.
10 Metoda statystycznego losowego doboru próby umożliwia wyciągnięcie wniosków dotyczących całości 

wydatków z których pobrano próbę, a zatem dostarcza materiału dowodowego do uzyskania zapewnienia 
na temat funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli.

11 Wskazówki określające wymagania w odniesieniu do stosowanej metodyki doboru próby zostały przed-
stawione w dokumencie Guidance note on sampling methods for audit authorities (under article 62 
of Regulation (EC) No 1083 and article 16 of Commission Regulation (EC) No 1828/2006), COCOF 
08/0021/02-EN, final version of 15/09/2008.

12 Wytyczne do sposobu przygotowania strategii audytu zostały przedstawione w dokumencie: Guidance
note on the audit strategy (under Article 62 of Council Regulation (EC) °1083/2006), COCOF 07/0038/01-
EN. Dokument przedstawia oczekiwania KE odnośnie do poszczególnych części składowych strategii 
audytu, wskazując ich minimalne wymagania.
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Rezultaty działań IA opisywane są 
w przygotowywanych dla Komisji Eu-
ropejskiej corocznych sprawozdaniach 
audytowych, zawierających wyniki ba-
dań przeprowadzonych w danym roku 
zgodnie ze strategią audytu oraz przed-
stawiających ewentualne stwierdzone 
braki w systemie zarządzania i kontroli 
danego programu.

Oprócz sprawozdania IA wydaje co-
rocznie opinię o skuteczności funkcjo-
nowania systemu zarządzania i kontro-
li, oceniającą, czy daje on zapewnienie, 
że deklaracje wydatków przedstawione 
KE są odpowiednie, a transakcje bę-
dące ich podstawą zgodne z prawem 
i prawidłowe13.

Instytucja audytowa odpowiedzialna 
jest także za przedkładanie KE dekla-
racji zamknięcia, zawierającej ocenę 
zasadności wniosku o wypłatę salda 
końcowego oraz zgodności z prawem 
i prawidłowości transakcji będących 
podstawą wydatków objętych końcową 
deklaracją wydatków, do której dołącza 
się sprawozdanie audytowe. Całość za-
dań audytowych została zatem skupio-
na w rękach tej instytucji, która doko-
nując corocznie oceny systemów oraz 
weryfikacji projektów, jest tym samym 
najbardziej właściwa do potwierdzenia 
zasadności przekazania państwu człon-
kowskiemu wypłaty salda końcowego. 

Obowiązek współpracy IA ze służ-
bami Komisji Europejskiej wynika 
wprost z art. 73 rozporządzenia Rady 

nr 1083/2006. Jej celem jest koordyna-
cja planów działania i metodyki audy-
tów. Rozporządzenie zobowiązuje tak-
że do odbywania regularnych spotkań 
w celu wspólnej analizy rocznego spra-
wozdania audytowego i opinii, podczas 
których dyskutowane są również kwe-
stie usprawniania zarządzania progra-
mami i ich kontroli. Kooperacja, w tym 
bieżąca wymiana informacji, przesądza 
o tym, że to właśnie na opiniach insty-
tucji audytowej Komisja Europejska 
opiera w głównej mierze swoją ocenę 
skuteczności działania systemów zarzą-
dzania i kontroli. Wymieniony art. 73 
przewiduje pod pewnymi warunkami, 
że KE będzie podejmowała własne 
działania audytowe tylko w szczegól-
nych sytuacjach, a dany system będzie 
oceniany jedynie na podstawie corocz-
nej opinii wydanej przez IA.

Należy zwrócić uwagę, że IA w trak-
cie audytów projektów może identyfi-
kować nieprawidłowości, lecz nie ma 
prawa do ich korygowania. W systemie 
zarządzania i kontroli takie uprawnie-
nie przysługuje jedynie IZ (względnie 
IP, IW – jeżeli zostało im powierzone 
takie zadanie), które są odpowiedzialne 
za ustalenie, czy dany wydatek kwali-
fikuje się do sfinansowania ze środków 
unijnych. Zatem wyniki audytów IA 
stanowią jedynie informację o ujaw-
nieniu nieprawidłowych wydatków, co 
może wpływać na poziom błędu w da-
nym programie i tym samym zadecy-

13 W dokumencie: Draft Guidance note on annual control reports and opinions (Article 62 (1) (d)(i) & (ii) of 
Council Regulation (EC) 1083/2006), final version of 18/02/2009, COCOF 09/0004/01-EN, zawarto 
wskazówki do przygotowania rocznego sprawozdania, a także opinii audytowej. 
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dować o negatywnej opinii o funkcjo-
nowaniu danego systemu. To IZ, IP lub 
IW są zobligowane do podjęcia działań 
korygujących nieprawidłowości, w tym 
także przeprowadzenia procedury od-
zyskiwania pieniędzy nieprawidłowo 
wydanych. Dlatego też znowelizowana 
ustawa o kontroli skarbowej nałożyła 
na służby skarbowe pełniące funkcje 
IA obowiązek przekazywania wyni-
ków kontroli skarbowej (audytu pro-
jektu) także właściwej instytucji za-
rządzającej14.

Funkcje systemów 
zarządzania i kontroli
W jednym z dokumentów przyjętych 
przez COCOF15 określono metodykę 
oceny systemów zarządzania i kontroli, 
do stosowania której zobligowana jest 
instytucja audytowa. W zaleceniach 
sformułowano podstawowe wymaga-
nia wobec każdej instytucji, a wśród 
nich szczegółowe kryteria oceny. Ne-
gatywna ocena wymienionych w doku-
mencie kryteriów wskazuje na istnienie 
ryzyka nienależnej wypłaty środków. 
Dokument ten pozwala na wyodręb-
nienie głównych elementów systemów 
zarządzania i kontroli, zwłaszcza mają-
cych decydujące znaczenie dla procesu 
certyfikacji wydatków. Mankamenty 
w ich funkcjonowaniu nie przesądzają 
o problemach z absorpcją funduszy, ale 

uprawdopodabniają tezę, że wydatki 
mogą być obarczone istotnymi błędami 
wynikającymi z nieskuteczności działa-
nia danej instytucji bądź z nieprawidło-
wości popełnianych przez beneficjen-
tów w trakcie realizacji poszczególnych 
projektów. Warto zwrócić uwagę, że 
omawiany dokument został uzgodniony 
z Europejskim Trybunałem Obrachun-
kowym (ETO) i jego postanowienia są 
stosowane przez tę instytucję w trakcie 
prowadzenia badania systemów zarzą-
dzania i kontroli16.

Podstawowe elementy systemu zo-
stały przyporządkowane do funkcji po-
szczególnych instytucji w następujący 
sposób:

1. Główne wymagania wobec insty-
tucji zarządzającej:
• Klarowność zadań wewnątrz IZ, a tak-
że wewnątrz oraz pomiędzy IZ a IP i IW. 
Warunek ten wymusza przede wszyst-
kim posiadanie odpowiednich procedur 
wewnętrznych (instrukcji wykonaw-
czych) określających formalnie zadania 
instytucji i pozwalających na monitoro-
wanie prawidłowości działań IP/IW.
• Posiadanie procedur wyboru projek-
tów do dofinansowania, zapewniających 
przejrzystość, równe traktowanie i właś-
ciwą ocenę wszystkich ubiegających się 
o wsparcie.
• Przekazywanie beneficjentom odpo-
wiednich informacji, aby byli świadomi 

14 Art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej.
15 Guidance document on a common methodology for the assessment of management and control systems in 

the Member States (2007–2013 programming period), final version of 06/06/2008, COCOF 08/0019/01-
EN.

16 B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Kontrola zewnętrzna systemów zarządzania i kontroli programów ope-
racyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa” nr 6/2009, s. 16.
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swoich uprawnień i obowiązków zwią-
zanych z realizacją projektów.
• Weryfikowanie projektów zgodnie 
z art. 60 lit. b rozporządzenia Rady 
nr 1083/2006, w tym dysponowanie wy-
kwalifikowanym personelem do prze-
prowadzania kontroli. 
• Zapewnienie ścieżki audytu (śladu re-
wizyjnego); IZ są zobowiązane zapew-
nić, że są przechowywane i dostępne 
wszelkie dokumenty, które pozwalają 
potwierdzić, że certyfikowane wydatki 
zostały rzeczywiście i prawidłowo po-
niesione.
• Posiadanie wiarygodnych skompu-
teryzowanych systemów finansowych, 
księgowych i monitorujących, w któ-
rych są przechowywane (i odpowiednio 
zabezpieczone) wszelkie dane związane 
z dokonywanymi operacjami. 

• Zapewnienie niezbędnych narzędzi 
do zapobiegania i korygowania, które 
powinny zostać uruchomione po wy-
kryciu błędów o charakterze systemo-
wym, wpływających na prawidłowość 
dokonywanych operacji.

2. Wymagania stawiane instytucji 
certyfikującej:
• Klarowność zadań wewnątrz IC, 
a także pomiędzy IC a instytucjami 
pośredniczącymi w certyfikacji. 
• Zapewnienie ścieżki audytu (śladu re-
wizyjnego) oraz posiadanie komputero-
wego systemu pozwalającego na powią-
zanie certyfikowanych do KE wydatków 
z wydatkami poświadczanymi przez IZ.
• Podejmowanie stosownych działań 
na potrzeby certyfikacji wydatków; IC 
powinna dysponować niezbędnymi in-
formacjami pozwalającymi na wydanie 
poświadczenia prawidłowości (dokład-

ności i wiarygodności) deklarowanych 
do KE wydatków. 
• Prowadzenie zgodnie z zasadami re-
jestru kwot podlegających procedurze 
odzyskania oraz kwot wycofanych. 

3. Zasadnicze wymagania dla insty-
tucji audytowej:
• Klarowność zadań wewnątrz IA, w tym 
zapewnienie niezależności IA od IZ.
• Prawidłowe prowadzenie audytów sy-
stemu (zgodnie z przyjętą strategią, po-
zwalających ocenić, że instytucje działa-
ją właściwie i skutecznie).
• Należyte przeprowadzanie audytów 
projektów (zgodnie z przyjętą strategią, 
w tym zapewnienie doboru projektów 
według odpowiedniej metody próbko-
wania).
• Poprawne sporządzanie rocznych spra-
wozdań i opinii audytowych. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi 
w rozporządzaniu Rady nr 1083/2006, 
w systemie zarządzania i kontroli ist-
nieją trzy niezależne instytucje. Do 
skutecznego wdrażania programów nie-
zbędne jest jednak wykonywanie także 
innych funkcji, które nie zostały od-
zwierciedlone w przepisach art. 58-62 
tego rozporządzenia.

Instytucja płatnicza
Na poziomie Unii Europejskiej nie 
przewidziano instytucji odpowiedzial-
nej za przyjmowanie płatności otrzy-
mywanych z KE oraz przekazującej 
płatności na rzecz beneficjentów. Co 
ciekawe, w projekcie rozporządzenia 
planowano funkcję płatnika, jednak 
sprzeciw większości państw człon-
kowskich wobec mnożenia instytucji 
systemu zarządzania i kontroli spowo-
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dował wycofanie się z pomysłu uregu-
lowania tej kwestii na szczeblu unij-
nym17. Sposób realizacji płatności musi 
zatem zostać opisany oddzielnie w każ-
dym programie operacyjnym. Konse-
kwencją pominięcia instytucji płatni-
czej w systemie zarządzania i kontroli 
jest między innymi brak konieczności 
przeprowadzenia w instytucji mającej 
taką funkcję audytu zgodności oraz co-
rocznych audytów systemu. 

Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzono 
w Polsce nowy system przepływów fi-
nansowych, który rolę płatnika powie-
rza Bankowi Gospodarstwa Krajowego 
(BGK). Płatnik jest niejako kasjerem, to 
znaczy dokonuje wypłaty dofinansowa-
nia na rzecz beneficjentów. Generalnie 
jednak, zgodnie z art. 187 ustawy o finan-
sach publicznych (dalej w skrócie: ufp), za 
obsługę płatności w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków eu-
ropejskich odpowiada minister finansów, 
który zgodnie z dyspozycją art. 192 ufp 
przekazuje na rachunki w BGK środki na 
płatności na rzecz beneficjentów.

W obecnym systemie przepływów 
finansowych uprawniona instytucja – 
na podstawie zatwierdzonego wniosku 
beneficjenta o płatność, w którym są 

przedstawione wydatki kwalifikowal-
ne – przekazuje do BGK w formie elek-
tronicznej zlecenie płatności będące pod-
stawą wypłaty dofinansowania. Na takie 
zlecenie BGK dokonuje wypłaty środków 
na wskazany rachunek beneficjenta. Jed-
nocześnie Bank prowadzi obsługę wypłat 
na współfinansowanie w części krajowej, 
w ramach umów zawartych z niektóry-
mi dysponentami części budżetowych. 
Należy przy tym zauważyć, że BGK nie 
weryfikuje wydatków beneficjenta pod 
kątem ich kwalifikowalności – to upraw-
nienie pozostaje wyłączną domeną IZ, IP 
lub IW. Do BGK nie są w ogóle przeka-
zywane jakiekolwiek dokumenty związa-
ne z poniesionymi wydatkami. Jedynym 
dokumentem pozwalającym na przelew 
środków dla beneficjenta jest wystawienie 
przez uprawniony podmiot zlecenia płat-
ności. Oprócz obsługi płatności dla bene-
ficjentów, BGK jest także uprawniony do 
otrzymywania od nich zwrotów środków 
nieprawidłowo wykorzystanych18.

Beneficjent
Najbardziej skuteczny system zarzą-
dzania i kontroli nie zadecyduje o efek-
tywnym wykorzystaniu alokacji bez be-
neficjenta19 zdolnego do sprawnej i pra-

17 Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007–2013. 
Komentarz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień 2006 r., s. 96.

18 Por. M. Szymański: Zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych przy realizacji programów Unii Europej-
skiej. Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, „Kontrola Państwowa” nr 2/2010, s. 20.

19 Art. 2 pkt 4 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 określa definicję beneficjenta, wedle której jest nim pod-
miot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub 
inicjujące i realizujące operacje. W ramach programów pomocy objętych art. 87 Traktatu, beneficjentami są 
przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, realizujące indywidualny projekt i otrzymujące pomoc publiczną. 
Zgodnie z art. 5 pkt 1 uzppr, beneficjentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane 
z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu.
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widłowej realizacji projektu. Z tego 
punktu widzenia istotne jest właści-
we wywiązywanie się przez instytucje 
funkcjonujące w systemie, a zwłaszcza 
instytucje zarządzające, z zadań polega-
jących na odpowiednim programowa-
niu wsparcia, a także na prowadzeniu 
działań skierowanych do przyszłych 
beneficjentów, wskazujących z jednej 
strony na możliwość udzielenia dotacji, 
a z drugiej określających sposób efek-
tywnego skorzystania z funduszy UE.

Uprawnienia i obowiązki beneficjen-
ta wynikają z umowy o dofinansowanie 
(lub decyzji/porozumienia o dofinan-
sowaniu) zawieranej z właściwą IZ, IP 
lub IW. Na podstawie umowy benefi-
cjent odpowiada przede wszystkim za 
prawidłową realizację projektu, na któ-
rą składa się szereg czynności, w tym 
głównie polegających na:
• wyborze (zgodnie z określonymi w da-
nym programie zasadami uwzględniają-
cymi prawo wspólnotowe oraz krajowe, 
zwłaszcza w sferze udzielania zamówień 
publicznych) i podpisaniu umów z wy-
konawcami elementów składających się 
na projekt;
• monitorowaniu i raportowaniu o wdra-
żaniu projektu, zgodnie z wytycznymi 
IZ, IP lub IW;
• zapewnieniu stosowania odrębnych sy-
stemów księgowania lub odpowiednich 
kodów księgowych dla wszystkich opera-
cji finansowych związanych z projektem.

Jednocześnie beneficjent zobowiązany 
jest poddać się kontroli we wszystkich 

aspektach związanych z realizacją pro-
jektu. Powinien także przechowywać 
wszelką dokumentację dotyczącą pro-
jektu przez okres co najmniej trzech lat 
następujących po zamknięciu programu 
operacyjnego, nie naruszając przepisów 
regulujących pomoc publiczną20.

Z punktu widzenia powodzenia 
danego programu szczególną rolę do 
odegrania mają główni beneficjenci. 
W przypadku Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 
rola ta przypada przede wszystkim be-
neficjentom w sektorze transportu, to 
jest Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, a także PKP PLK SA. 
Dlatego też, wyjątkowo dla tych be-
neficjentów, przewidziano możliwość 
wsparcia z komponentu pomocy tech-
nicznej POIiŚ, dzięki czemu może im 
zostać udzielone wsparcie na wydatki 
związane z zatrudnieniem, wyposa-
żeniem czy szkoleniami związanymi 
bezpośrednio z wdrażanymi przez nich 
projektami. Innym głównym beneficjen-
tem, obok przedsiębiorców prywatnych 
oraz organizacji pożytku publicznego, są 
też jednostki samorządu terytorialnego. 

Co ciekawe, na mocy art. 207 ust. 7 
ustawy o finansach publicznych, z moż-
liwości wykluczenia otrzymania wspar-
cia zostały zwolnione jednostki samo-
rządu terytorialnego, a także podmioty, 
które na podstawie odrębnych przepi-
sów realizują zadania interesu publicz-
nego, jeżeli spowoduje to niemożność 
wdrożenia działania w ramach progra-

20 Art. 90 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
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mu lub znacznej jego części. Oznacza 
to, że nieprawidłowości popełnione 
przez tego rodzaju beneficjentów nigdy 
nie będą skutkować ich wykluczeniem 
z możliwości uzyskania wsparcia z fun-
duszy UE w przyszłości.

Koordynacja zarządzania 
programami
W systemie organizacyjnym funduszy 
UE należy także wyróżnić poziom ko-
ordynacji wszystkich programów ope-
racyjnych składających się na realizację 
postanowień „Narodowych strategicz-
nych ram odniesienia” (NSRO)21. Za-
dania z tym związane wykonuje mini-
ster rozwoju regionalnego. 

Instytucja koordynująca gromadzi 
i przekazuje do KE informacje o po-
stępach i przebiegu wdrażania progra-
mów, a także przeprowadza wraz 
z Komisją ich ocenę w połowie okresu 
realizacji i po jego zakończeniu. Do 
zadań koordynacyjnych należą: przy-
gotowanie systemu zbierania danych 
finansowych i rzeczowych, które służą 
do określenia wskaźników monitoro-
wania i oceny programów; wdrożenie 
planu działań informacyjnych i pro-
mocyjnych; czuwanie nad tym, aby 
wszystkie instytucje biorące udział 
w zarządzaniu i wdrażaniu pomocy za-
chowały oddzielny system rachunko-
wości dla środków strukturalnych albo 
odpowiedni kod księgowy; zapewnie-
nie prawidłowości operacji finanso-

wych w ramach pomocy, zwłaszcza 
przez wdrożenie systemu kontroli we-
wnętrznej; zagwarantowanie stosowa-
nia wspólnotowych zasad zawierania 
kontraktów publicznych oraz przeka-
zywania informacji o nich.

Kontrola zamówień publicznych
W procesie realizacji projektów duży 
nacisk kładzie się na zapewnienie 
zgodności procedur zawierania umów 
z prawem krajowym oraz unijnym. 
Przy udzielaniu zamówień publicznych 
ujawniona zostaje jednak największa 
liczba nieprawidłowości. Służby ETO, 
podobnie jak KE, zwracają szczegól-
ną uwagę na obowiązek zapewnienia 
konkurencyjności oraz równego trak-
towania wykonawców. Do weryfikacji 
legalności udzielanych zamówień zob-
ligowana jest przede wszystkim IZ, IP 
lub IW. W polskim systemie prawnym 
przyjęto rozwiązanie polegające na 
współistnieniu kontroli przeprowa-
dzonej przez instytucje zaangażowane 
w realizację i monitorowanie programu 
oraz przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych (UZP) jako centralnego 
organu właściwego w sprawach zamó-
wień publicznych. 

Prezes UZP kontroluje proces udzie-
lania zamówień na mocy ustawy – 
Prawo zamówień publicznych (dalej 
w skrócie: pzp22). Procedury polegają 
na sprawdzeniu zgodności z przepi-
sami pzp zamówień współfinansowa-

21 Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–2013 – dokument zatwierdzony decyzją Komisji 
nr CCI 2007PL16UNS001 z 7.05. 2007 r.

22 Ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU z 2006 r., nr 164, poz. 1163 ze zm.).
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nych ze środków europejskich mają-
cych największą wartość (obligatoryjna 
kontrola uprzednia) oraz zamówień, 
w stosunku do których zaistniało uza-
sadnione przypuszczenie poważnego 
naruszenia przepisów prawa, niezależ-
nie od tego, jak wysoka jest wartość 
zamówienia (kontrola doraźna). Prezes 
UZP obligatoryjnie wszczyna kontrolę 
uprzednią zamówień o najwyższych 
wartościach, to jest zamówień o warto-
ści równej lub przekraczającej 10 mln 
euro dla dostaw i usług oraz 20 mln 
euro dla robót budowlanych. Może 
także przeprowadzić kontrolę doraźną 
uprzednią lub następczą, jeżeli wystą-
pi o to instytucja zarządzająca. Wyniki 
kontroli przekazywane są do właściwej 
IZ, IP lub IW, dzięki czemu w razie 
ujawnienia nieprawidłowości instytu-
cje te mają możliwość podjęcia działań 
korygujących.

Umocowanie Prezesa UZP, który 
jest najbardziej kompetentnym orga-
nem w sprawach związanych z udzie-
laniem zamówień publicznych, należy 
ocenić pozytywnie, mimo formalnego 
niewłączenia go do instytucji funkcjo-
nujących w systemie zarządzania i kon-
troli. Wsparcie ze strony UZP w pro-
cesie weryfikacji zamówień ma istotne 
znaczenie, zwłaszcza jeśli się weźmie 
pod uwagę trudności w zapewnieniu 
odpowiednio wykwalifikowanej kadry 
do kontrolowania, zwłaszcza zamówień 
o największych wartościach.

Ocena oddziaływania 
na środowisko
Inną istotną dziedziną, w której nale-
ży zapewnić zgodność inwestycji in-
frastrukturalnych powstających dzię-
ki środkom z funduszy unijnych jest 
ochrona środowiska. Warunkiem ko-
niecznym uzyskania wsparcia jest zgod-
ność inwestycji realizowanych w Polsce 
z dyrektywami UE23 dotyczącymi tej 
materii. Na mocy ustawy z 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko, utworzono Generalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska (GDOŚ) wraz 
z 15 regionalnymi dyrekcjami. Jednym 
z podstawowych zadań GDOŚ jest 
ocena oddziaływania podejmowanych 
przedsięwzięć na środowisko. Wery-
fikacji podlega wpływ planowanej in-
westycji zarówno na przyrodę, jak i lu-
dzi, zabytki i dobra materialne. Dzięki 
temu można określić warunki, na jakich 
dana inwestycja może być realizowa-
na; poszukuje się zwłaszcza rozwiązań 
minimalizujących lub kompensujących 
negatywne interferencje. W trakcie 
procedury oceny GDOŚ bada raport 
o oddziaływaniu konkretnego przed-
sięwzięcia na środowisko, który jest 
zobligowany przygotować beneficjent 
projektu. Do inwestycji objętych obo-
wiązkiem przeprowadzenia oceny na-
leżą: budowa autostrad, dróg ekspreso-

23 Zwłaszcza dyrektywa nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych 
przedsięwzięć dla środowiska – tzw. dyrektywa EIA.
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wych i innych, linii kolejowych, a także 
linii elektroenergetycznych, elektro-
wni wiatrowych, sieci kanalizacyjnych 
i oczyszczalni ścieków. 

Kontrole innych organów 
uprawnionych
Oprócz wszystkich wymienionych wy-
żej organów i instytucji, również inne 
organy mają wpływ na kształt funkcjo-
nowania systemów zarządzania i kon-
troli oraz realizację programów ope-
racyjnych. Ważną rolę odgrywają tu 
instytucje kontroli zewnętrznej, takie 
jak Europejski Trybunał Obrachunkowy 
i Najwyższa Izba Kontroli24. Przedsta-
wiane przez nie ustalenia i rekomenda-
cje wymuszają wprowadzanie uspraw-
nień zwłaszcza w obszarach, które nie 
funkcjonują dostatecznie właściwie.

NIK bada nie tylko przygotowanie 
administracji publicznej do wykorzy-
stania pomocy oraz działanie systemów 
zarządzania i kontroli, lecz także wdra-
żanie zaleceń instytucji audytowych, 
realizowane projekty, w tym stopień 
osiągnięcia zakładanych celów.

Podsumowanie
Komisja Europejska, która odpowiada 
za właściwe wykonanie budżetu Unii, 
oczekuje jednocześnie, że państwa 
członkowskie wdrożą skuteczne syste-
my zarządzania i kontroli, zapewniają-
ce prawidłowe i należyte zarządzanie 
finansami unijnymi i ograniczające do 
dopuszczalnego poziomu ryzyko nie-

prawidłowego wykorzystania pienię-
dzy. Komisja określa reguły (rozporzą-
dzenie Rady nr 1083/2006, dokumenty 
COCOF, plany działań, noty wyjaśnia-
jące), a także sprawuje bezpośredni 
nadzór nad prawidłowością realizacji 
programów operacyjnych z prerogaty-
wą przeprowadzania audytów syste-
mów lub operacji realizowanych w po-
szczególnych państwach. Z uwagi na 
to, że KE nie jest w stanie samodzielnie 
sprawować kontroli, funkcje związane 
z wdrażaniem i kontrolą programów 
operacyjnych powierzono państwom 
członkowskim w ramach koncepcji za-
rządzania dzielonego.

Dzięki ustanowionemu systemowi 
kontroli, w którym poszczególne instytu-
cje sprawują przypisane im funkcje, KE 
uzyskuje zapewnienie właściwego wdra-
żania programów. Zatem za prawidłową 
realizację programów odpowiada prze-
de wszystkim IZ, prowadząc kontrole 
zarządcze (tzw. kontrole pierwszego 
stopnia). Z kolei IA operuje na drugim 
szczeblu kontroli, oceniając skuteczność 
zarządzania i kontroli we wszystkich 
programach operacyjnych. Opinie IA są 
dla Komisji podstawowym i najbardziej 
wiarygodnym źródłem informacji o pra-
widłowości wydatków w państwie człon-
kowskim, dokonywanych z pieniędzy 
pochodzących z funduszy UE. Ostat-
nią instytucją formalnie funkcjonującą 
w systemie zarządzania i kontroli jest 
IC, która poświadcza Komisji prawid-
łowość złożonych deklaracji wydatków 

24 B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Kontrola zewnętrzna systemów zarządzania…, op. cit., s. 3.
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i wniosków o płatność, będących pod-
stawą do przekazania przez KE środków 
finansowych.

Należy jednocześnie mieć na uwa-
dze, że oprócz wyników działań po-
wyższych instytucji, KE uzyskuje in-
formacje o funkcjonowaniu systemów 
i prawidłowości wdrażania funduszy 
od organów kontroli zewnętrznej, to 
jest ETO oraz krajowych najwyższych 
organów kontroli. To współistnienie in-
stytucji, z których każda ma przypisa-
ne odrębne zadania, zapobiega pokusie 
wydawania pieniędzy bez zapewnienia 
należytego zarządzania finansami.

Warto również pamiętać, że oprócz 
kontrolowania przez instytucje ze-
wnętrzne, podstawowym instrumen-
tem zapewniającym prawidłową i sku-
teczną realizację zadań jest ustano-
wienie systemu kontroli wewnętrznej, 
wspomagającej i usprawniającej zarzą-
dzanie jednostką. Zawarta w przepi-
sach ufp koncepcja kontroli zarząd-
czej25, za zapewnienie której odpowiada 
kierownik jednostki sektora finansów 
publicznych, może okazać się bardzo 
istotna w kontekście zadań związanych 
z wdrażaniem funduszy unijnych. Trze-
ba postulować jak najszersze włączenie 
audytorów wewnętrznych do uspraw-
nienia procesów zarządzania fundusza-
mi lub projektami w jednostkach, któ-
re mają określoną funkcję w systemie 

25 Szerzej: R. Szostak: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – charakterystyka 
ogólna, „Kontrola Państwowa” nr 5/2010, s. 3-20.

26 Zespół działa na podstawie zarządzenia nr 18 ministra rozwoju regionalnego z 23.11.2009 r. w sprawie 
powołania zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej. 
Szerzej o pracach zespołu zob. <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/proste_fundusze/Strony/
akcja_Proste_Fundusze.aspx>.

zarządzania i kontroli lub też są benefi-
cjentami programu.

Systemy zarządzania i kontroli pro-
gramów operacyjnych stanowią zatem 
narzędzie niezbędne i warunkujące 
uzyskanie dotacji ze środków budże-
tu UE. Ich właściwe funkcjonowanie 
nie wystarcza jednak do zapewnienia 
skutecznego wykorzystania pieniędzy. 
Istotne jest bowiem odpowiednie zaad-
resowanie instrumentów wsparcia oraz 
zapewnienie pełnego i prawidłowego 
zaangażowania samych beneficjentów 
w realizację projektów.

Konieczne jest jednocześnie usuwa-
nie barier stojących na przeszkodzie 
sprawnej absorpcji środków, związa-
nych przede wszystkim z otoczeniem 
prawnym warunkującym wdrożenie 
poszczególnych inwestycji. W tym kon-
tekście należy pozytywnie ocenić inicja-
tywę powołania przy ministrze rozwo-
ju regionalnego zespołu ekspertów ds. 
upraszczania procedur wdrażania fun-
duszy strukturalnych w ramach przed-
sięwzięcia Proste Fundusze. Zadaniem 
ekspertów jest badanie indywidualnych 
i systemowych przypadków nadmiernej 
komplikacji procedur26. Oprócz środo-
wiska prawnego, ważnym elementem 
jest zapewnienie odpowiedniej liczby 
i jakości kadr zatrudnionych w poszcze-
gólnych ogniwach systemu zarządzania 
i kontroli. Warte wykorzystania jest 
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też narzędzie ewaluacji poszczególnych 
aspektów wdrażania programów, dzięki 
któremu możliwe jest bieżące reagowa-
nie w celu jak najefektywniejszego wy-
korzystania wsparcia UE.

Ustanowiony w Polsce system wdra-
żania funduszy Unii Europejskiej nie 
jest prosty, niemniej złożoność ta wy-
nika z samej natury przedsięwzię-
cia, którym jest wykorzystanie ponad 
67 mld euro do końca 2015 r. Mimo 
to należy go ocenić pozytywnie, co 
pozwala z optymizmem spojrzeć na 
możliwość pełnej absorpcji funduszy, 
które w założeniu mają przyczynić się 
do podniesienia jakości życia w kraju. 
Dobrym pomysłem okazało się wy-
korzystanie istniejących już struktur 
administracyjnych do pełnienia odpo-
wiednich funkcji w ramach systemu 
wdrażania funduszy, w tym oparcie 
rozwiązań proceduralnych na doświad-
czeniach wynikających z wdrażania 
programów w poprzedniej perspek-
tywie finansowej. Stale jednak należy 
mieć na uwadze, że powodzenie wy-

korzystania funduszy zależy nie tylko 
od skutecznego systemu, lecz także 
od właściwego zaadresowania instru-
mentów wsparcia przewidzianych 
w poszczególnych programach opera-
cyjnych. Istotne jest również podjęcie 
rozważań nad kształtem systemu in-
stytucjonalnego w ramach kolejnego 
budżetu UE, który będzie obejmował 
lata 2014–2020, choć będzie on zde-
terminowany formułą przyszłej poli-
tyki spójności i wielkością środków, 
jakie zostaną na ten cel przeznaczone. 
Rola administracji krajowej jest w tym 
kontekście szczególna ze względu na 
to, że istotne kwestie będą rozstrzyga-
ne częściowo podczas przewodnictwa 
Polski w Radzie UE w drugiej poło-
wie 2011 r.

MARCIN SZYMAŃSKI, zastępca dy-
rektora Departamentu Wsparcia Pro-
gramów Infrastrukturalnych w Minister-
stwie Rozwoju Regionalnego

Za treść niniejszego artykułu wyłączną odpowiedzialność ponosi autor. Poglądy w nim wyrażone 
nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
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1 DzUrzUE L 315 z 03.12.2007 r., s. 1.

STEFAN JARECKI

Zainteresowanie problematyką organi-
zacji i finansowania usług użyteczności 
publicznej w transporcie zbiorowym 
znacząco wzrosło po niedawnym wpro-
wadzeniu nowych regulacji prawnych 
w tym zakresie, zdecydowanie różnią-
cych się od dotychczasowych. Rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1370/2007 z 23 paź-
dziernika 2007 r., dotyczące usług pub-

licznych w zakresie kolejowego i dro-
gowego transportu pasażerskiego oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/701 we-
szło w życie 3 grudnia 2009 r. Akt ten 
zmienia zasady organizacji i finanso-
wania usług publicznych w transporcie 
zbiorowym oraz określa, w jaki sposób, 
przy zachowaniu zasad prawa unijnego, 
właściwe organy państw członkowskich 
mogą podejmować działania w sektorze 
pasażerskiego transportu publicznego 

Transport tramwajowy i autobusowy

Powierzenie świadczenia usług 
podmiotowi wewnętrznemu

Zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w pub-
licznym transporcie zbiorowym w Polsce oraz w strefie transgranicz-
nej reguluje ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, uchwalona 
w następstwie wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady nr 1370/2007 z grudnia 2009 r., dotyczącego usług transportu 
publicznego. Czy jednak na podstawie obecnie obowiązujących przepi-
sów unijnych możliwe jest bezpośrednie zawarcie umowy o świadcze-
nie usług użyteczności publicznej w transporcie autobusowym i tram-
wajowym z podmiotem wewnętrznym, gdy umowa ta nie przybiera 
formy koncesji na usługi?
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w celu zapewnienia świadczenia usług 
użyteczności publicznej, które miałyby 
bardziej masowy charakter, były bez-
pieczniejsze, odznaczały się wyższą ja-
kością lub niższą ceną niż usługi świad-
czone tylko na zasadzie swobodnej gry 
sił rynkowych. W tym celu w rozporzą-
dzeniu ustalono warunki, na podstawie 
których właściwe organy zawierając 
umowy dotyczące świadczenia usług 
użyteczności publicznej2 rekompensują 
podmiotom realizującym te usługi po-
niesione z tego tytułu koszty3.

Zmiany w rozporządzeniach
Do najistotniejszych różnic między roz-
porządzeniem nr 1370/2007 a wcześ-
niej obowiązującym rozporządzeniem 
nr 1191/694 należą:
• ustalenie, że zawsze gdy organ pub-
liczny podejmuje decyzję o przyznaniu 

wybranemu podmiotowi prawa wyłącz-
nego lub rekompensaty (niezależnie od 
ich charakteru) w zamian za realizację 
zobowiązań z tytułu świadczenia usług 
użyteczności publicznej, następuje to 
przez umowę o świadczenie usług uży-
teczności publicznej5;
• odmienne ukształtowanie sposobu ob-
liczania rekompensaty z tytułu świadcze-
nia usług użyteczności publicznej, to jest 
uwzględnienie „rozsądnego zysku” w wy-
liczeniu rekompensaty oraz określenie, że 
rekompensata oznacza nie tylko korzyść 
finansową, lecz każdą korzyść przyznaną 
bezpośrednio lub pośrednio przez właści-
wy organ publiczny z funduszy publicz-
nych w okresie realizacji zobowiązania 
lub powiązaną z tym okresem;
• uregulowanie kwestii związanych z wy-
borem podmiotu świadczącego usługi 
użyteczności publicznej;

2 Na potrzeby tego artykułu przez usługi użyteczności publicznej należy rozumieć usługi publiczne, jak 
i usługi w ogólnym interesie gospodarczym (wprawdzie między tymi pojęciami istnieją pewne różnice, 
jednak nie są one istotne z punktu widzenia przedstawionych rozważań).

3 I. Bergel: Liberalizacja i deregulacja a obowiązek świadczenia usługi publicznej w autobusowym i kole-
jowym transporcie pasażerskim [w:] „Transport i Komunikacja” nr 1/2007, s. 31; M. Stasiak: Poproszę 
bilet… na koszt państwa. Pomoc państwa a rekompensata za usługi o charakterze powszechnym w trans-
porcie drogowym [w:] Pomoc Państwa. Wybrane zagadnienia, pod red. B. Kurcza, wyd. C.H. Beck, War-
szawa 2009, s. 238.

4 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 z 26.06.1969 r. w sprawie działania państw członkowskich 
dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym 
i w żegludze śródlądowej (DzUrzWE L 156 z 28.06.1969 r., s. 1; polskie wydanie specjalne: rozdz. 07, 
tom 001, s. 19-25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1893/91 z 20.06.1991 r. 
(DzUrzWE L 169 z 29.06.1991 r., s. 1).

5 Przy czym rozporządzenie nr 1370/2007 wprowadziło bardzo szeroką definicję umowy o świadczenie 
usług użyteczności publicznej. Zgodnie z rozporządzeniem, przez umowę o świadczenie usług użyteczno-
ści publicznej należy rozumieć jeden lub kilka aktów wiążących prawnie, potwierdzających porozumienie 
zawarte pomiędzy właściwym organem publicznym a podmiotem świadczącym usługi użyteczności pub-
licznej, w sprawie powierzenia temu podmiotowi zarządzania usługami pasażerskiego transportu publicz-
nego podlegającego zobowiązaniom z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej oraz świadczenia 
tych usług. W zależności od prawa państw członkowskich, umowa może mieć również formę decyzji właś-
ciwego organu, która stanowi indywidualny akt ustawodawczy lub wykonawczy albo zawiera warunki, 
zgodnie z którymi właściwy organ samodzielnie świadczy usługi lub powierza ich świadczenie podmiotowi 
wewnętrznemu.
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• rezygnacja z rozróżnienia sytuacji, 
w których usługi użyteczności pub-
licznej są wykonywane na podstawie 
nałożonego na dany podmiot obowiąz-
ku ich świadczenia oraz w których są 
świadczone na podstawie dobrowolnie 
zawartej umowy. Wedle rozporządze-
nia nr 1191/69, tylko w pierwszym wy-
padku pomoc publiczna w formie re-
kompensaty z tytułu świadczenia usług 
użyteczności publicznej była zwol-
niona z obowiązku notyfikacji, o któ-
rym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
– TFUE (dawny art. 88 ust. 3 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
– TWE)6.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządze-
nia nr 1370/2007, rekompensaty z ty-
tułu świadczenia usług użyteczności 
publicznej w zakresie transportu pasa-
żerskiego wypłacane na podstawie tego 
rozporządzenia stanowią pomoc pub-
liczną zgodną z rynkiem wewnętrznym 
i nie podlegają obowiązkowi notyfika-
cji, o którym mowa w art. 108 ust. 3 
TFUE.

Mimo że uregulowanie kwestii zwią-
zanych z wyborem podmiotu świad-
czącego usługi użyteczności publicznej 
stanowi wyraźną zaletę nowego aktu 
prawnego w stosunku do poprzed-
nio obowiązującego rozporządzenia 
nr 1191/69, to postanowienia rozpo-

rządzenia nr 1370/2007 w tej materii 
nie są do końca przejrzyste i na ich tle 
rodzi się wiele niejasności interpre-
tacyjnych. Chodzi przede wszystkim 
o bezpośrednie powierzenie umo-
wy o świadczenie usług użyteczno-
ści publicznej, zwłaszcza tak zwane-
mu podmiotowi wewnętrznemu7. Na 
etapie prac legislacyjnych nad polską 
nową ustawą o publicznym transpor-
cie zbiorowym pojawiła się teza, że na 
podstawie przepisów rozporządzenia 
nr 1370/2007 możliwość bezpośred-
niego powierzenia umowy o świadcze-
nie usług użyteczności publicznej pod-
miotowi wewnętrznemu w transporcie 
autobusowym i tramwajowym istnieje 
wyłącznie w odniesieniu do zamówień 
przybierających formę koncesji na usłu-
gi. Przyjęcie takiego poglądu oznacza-
łoby konieczność wprowadzenia daleko 
idących zmian w organizacji autobuso-
wego i tramwajowego transportu pasa-
żerskiego w Polsce, które wiązałyby się 
zapewne z niemałymi problemami dla 
organizatorów świadczenia tych usług 
(jednostek samorządu terytorialnego 
– JST). Należy bowiem zauważyć, że 
większość samorządów bezpośrednio 
powierza umowy o świadczenie usług 
użyteczności publicznej swoim pod-
miotom wewnętrznym, przy czym 
rzadko umowy te przybierają formę 
koncesji na usługi.

6 Zob. orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji z 16.03.2004 r. w sprawie T-157/01 Danske Busvognmænd 
przeciwko Komisji Europejskiej, Combus, „Zbiór Orzeczeń” 2004 r., s. II-917.

7 Co do niepewności w odniesieniu do zakresu zastosowania rozporządzenia nr 1370/2007 zob. np. G. S. 
Ølykke: Regulation 1370/2007 on Public Passenger Transport Services [w:] „Public Procurement Law 
Review” nr 17/2008, s. 86.
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Powierzenie usług: 
przepisy obowiązujące
Sposoby powierzenia umowy o świad-
czenie usług użyteczności publicznej 
w transporcie zbiorowym, czyli wyboru 
podmiotu, który będzie je wykonywał, 
zostały określone w art. 5 rozporzą-
dzenia nr 1370/2007. Jednym z trybów 
wyboru przewidzianym w tym przepi-
sie jest bezpośrednie ich powierzenie 
podmiotowi wewnętrznemu.

Wedle art. 5 ust. 2 rozporządzenia 
nr 1370/2007, o ile nie zabrania tego 
prawo krajowe, każdy właściwy organ 
lokalny (lub w razie jego braku organ 
krajowy) – bez względu na to, czy dzia-
ła sam, czy jest to grupa organów od-
powiedzialnych za organizację świad-
czenia usług użyteczności publicznej 
w zakresie zintegrowanego transportu 
pasażerskiego – może zdecydować, 
że będzie samodzielnie świadczyć te 
usługi lub bezpośrednio zawrze umo-
wę o ich świadczenie z podmiotem we-
wnętrznym.

Trzeba w tym miejscu wyjaśnić, 
że w polskiej wersji językowej rozpo-
rządzenia nr 1370/2007 posłużono 
się zwrotem „bezpośrednie udziele-
nie zamówienia”, mimo iż w innych 
zwrot „zamówienie” nie występuje; 
na przykład w wersji angielskiej jest 
mowa o direct award, zaś we francu-

skiej o attribution directe. Z obu ob-
cojęzycznych wersji jasno wynika, że 
chodzi o bezpośrednie powierzenie 
umowy o świadczenie usług użytecz-
ności publicznej, a nie o udzielenie za-
mówienia, toteż takim zwrotem będę 
się dalej posługiwał. Dodatkowo nale-
ży zauważyć, że pojęcie „zamówienie” 
zostało zdefiniowane w dyrektywach 
nr 2004/17/WE8 oraz nr 2004/18/WE9 

i wskazana nieścisłość w tłumaczeniu 
rozporządzenia na język polski może 
rodzić wątpliwości interpretacyjne. 
Pojęcie „podmiot wewnętrzny” zostało 
zdefiniowane w art. 2 lit. j rozporzą-
dzenia nr 1370/2007 i oznacza odrębną 
prawnie jednostkę podlegającą kontroli 
właściwego organu lokalnego (a w wy-
padku grupy organów – przynajmniej 
jednego właściwego organu lokalnego), 
analogicznej do kontroli jaką sprawuje 
on nad własnymi służbami. Definicję 
tę należy czytać łącznie z art. 5 ust. 2 
rozporządzenia, określającym szczegó-
łowo kiedy dany podmiot może zostać 
uznany za „wewnętrzny”, oraz zawartą 
w art. 2 lit. c definicją właściwego or-
ganu lokalnego. Na gruncie rozporzą-
dzenia nr 1370/2007, przez właściwy 
organ lokalny należy rozumieć organ 
publiczny lub grupę takich organów 
państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich, uprawnionych do inge-

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/17 z 31.03.2004 r. koordynująca procedury 
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych (DzUrzUE L 134 z 30.04.2004 r., s. 1; polskie wydanie specjalne: rozdz. 6, tom 7, 
s. 19-131).

9 Dyrektywa nr 2004/18 z 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych 
na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzUrzUE L 134 z 30.04.2004 r., s. 114; polskie wydanie specjal-
ne: rozdz. 6, tom 7, s. 132-262).
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rowania w publiczny transport pasażer-
ski na danym obszarze geograficznym 
(lub instytucję mającą takie uprawnie-
nia), których właściwość miejscowa nie 
obejmuje całego kraju. 

W celu stwierdzenia, czy dany or-
gan ma nad daną jednostką kontrolę 
analogiczną do tej, jaką sprawuje nad 
własnymi służbami, należy wziąć pod 
uwagę takie elementy, jak: stopień re-
prezentowania w organach administra-
cyjnych, zarządzających lub nadzor-
czych; stosowne postanowienia zawarte 
w statutach; strukturę własnościową; 
wpływ na decyzje strategiczne i indy-
widualne dotyczące zarządzania oraz 
sprawowanie nad jednostką skutecznej 
kontroli. Przy czym posiadanie przez 
właściwy organ publiczny pełnej włas-
ności, zwłaszcza w wypadku partner-
stwa publiczno-prywatnego, nie jest 
niezbędnym wymogiem sprawowania 
kontroli, o ile istnieje przewaga wpły-
wu publicznego i uprawnienia kontrol-
ne można stwierdzić na podstawie in-
nych kryteriów. 

Rozporządzenie nr 1370/2007 uzależ-
nia możliwość bezpośredniego powie-
rzenia umowy o świadczenie usług pub-
licznych podmiotowi wewnętrznemu 
od warunku, że zarówno on, jak i każda 
jednostka znajdująca się pod jego wpły-
wem, musi zajmować się pasażerskim 
transportem publicznym na obszarze 
właściwości (działania) danego organu 
lokalnego oraz że podmiot wewnętrzny 
nie może brać udziału w przetargach 
na świadczenie tych usług organizowa-
nych poza terytorium danego organu 
lokalnego. Nie ma przy tym znaczenia, 
że niektóre linie lub inne elementy jego 

działalności transportowej mogą obej-
mować terytorium podlegające właś-
ciwości sąsiednich organów lokalnych. 
Niezależnie od powyższego, podmiot 
wewnętrzny może uczestniczyć w prze-
targach zapewniających uczciwą kon-
kurencję na dwa lata przed wygaśnię-
ciem bezpośrednio powierzonej umowy 
o świadczenie usług użyteczności pub-
licznej; konieczne jest jednak podjęcie 
ostatecznej decyzji o zleceniu mu usług 
w zakresie transportu pasażerskiego 
na podstawie przetargu zapewniające-
go uczciwą konkurencję. Ważne jest 
również, aby podmiot ten nie był stro-
ną żadnej innej umowy o świadczenie 
usług użyteczności publicznej przez 
bezpośrednie powierzenie. Ponadto 
podmiot wewnętrzny ma obowiązek 
samodzielnego świadczenia przeważają-
cej części usług użyteczności publicznej 
w zakresie transportu pasażerskiego, 
a gdy rozważane jest podwykonawstwo, 
podwykonawcy nie mogą świadczyć 
większej ich części.

Doktryna Teckal

Bezpośrednie powierzenie świadcze-
nia usług podmiotowi wewnętrznemu 
z pominięciem procedury konkuren-
cyjnej jest jednym z kilku trybów do-
puszczalnych na gruncie rozporządzenia 
nr 1370/2007, w praktyce jednak naj-
bardziej atrakcyjnym. Większość orga-
nizatorów usług użyteczności publicznej 
dysponuje bowiem podmiotami, które 
mają charakter „wewnętrzny” i nie jest 
zainteresowana wyborem w trybie pra-
wa zamówień publicznych. Ponadto 
nie jest to rozwiązanie nowe; było ono 
praktykowane na długo przed wejściem 
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w życie rozporządzenia nr 1370/2007. 
Możliwość zastosowania go wynikała 
z doktryny wypracowanej przez Trybunał 
Sprawiedliwości, tak zwanej doktryny 
Teckal. Nazwa wywodzi się od orzecze-
nia Trybunału Sprawiedliwości z 18 lis-
topada 1999 r. w sprawie Teckal10, od 
którego rozpoczęła się linia orzecznicza. 
W jej ramach wykształciła się przed-
miotowa doktryna. Orzeczenie dotyczy-
ło sporu pomiędzy przedsiębiorstwem 
Teckal Srl a włoską gminą Viano i Azienda 
Gas-Acqua Consorziale di Regio Emi-
lia (AGAC) – konsorcjum założonym 
przez kilka gmin (w tym gminę Viano) 
w celu świadczenia usług energetycz-
nych i związanych z ochroną środowiska. 
Firma Teckal Srl była spółką prywatną, 
wykonującą usługi grzewcze (dostawy 
oleju opałowego dla osób prywatnych 
i instytucji, zakup oleju opałowego u pro-
ducentów, instalacje grzewcze).

Spółka Teckal Srl podnosiła, że po-
wierzając (decyzją z 24 maja 1997 r.) 
spółce AGAC zarządzanie usługami 
grzewczymi w budynkach komunal-
nych bez przeprowadzenia przetargu, 
rada miasta Viano złamała unijne prze-
pisy dotyczące zamówień publicznych. 

Spółka ta wniosła skargę do Tribunale 
Amministrativo Regionale Per L’emilia 
Romania, twierdząc że gmina Viano po-
winna przestrzegać procedur przetargo-
wych wymaganych przez regulacje unij-
ne. Sąd krajowy zawiesił postępowanie 
i zwrócił się do Trybunału Sprawiedli-
wości z pytaniem prejudycjalnym, czy 
przepisy unijne dotyczące zamówień 
publicznych mają zastosowanie w wy-
padku gdy władze publiczne powierzają 
świadczenie usług konsorcjum, którego 
są członkiem. Trybunał, odpowiadając 
na to pytanie, wskazał że zastosowanie 
unijnych reguł udzielania zamówień 
publicznych jest konieczne, gdy umowa 
zawierana jest pomiędzy organem pub-
licznym a podmiotem formalnie od nie-
go niezależnym. Przy czym nie jest tak 
jedynie wówczas, gdy łącznie spełnione 
są następujące przesłanki:
• organ władzy publicznej sprawuje nad 
danym podmiotem kontrolę analogicz-
ną do tej, jaką sprawuje nad własnymi 
służbami oraz
• podmiot ten prowadzi swoją podsta-
wową działalność na rzecz sprawujące-
go nad nim kontrolę organu lub organów 
władzy publicznej11.

10 Sprawa C-107/98, Teckal Srl przeciwko Comune di Viano i Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di 
Reggio Emilia, „Zbiór Orzeczeń” 1999 r., s. I-08121.

11 W. Hartung: Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego a zamówienia „in house” [w:] „Pra-
wo Zamówień Publicznych” nr 1/2007, s. 33; tenże: Wykonywanie zadań publicznych na tle zasady sa-
modzielności jednostek samorządu terytorialnego [w:] „Prawo Zamówień Publicznych” nr 4(19)/ 2008, 
s. 49-50; tenże: Zamówienia publiczne a podmiot wewnętrzny [w:] „Samorząd Terytorialny” nr 5/2008, 
s. 45; K. Sampławski: Europeizacja prawa w gospodarce komunalnej w Polsce w aspekcie instytucji pod-
miotu wewnętrznego [w:] „Prawo Zamówień Publicznych” nr 2(21)/2009, s. 44; M. Szydło: Zasada przej-
rzystości w zamówieniach publicznych, do których nie stosuje się lub stosuje jedynie częściowo przepisy 
wspólnotowych dyrektyw o zamówieniach publicznych [w:] „Samorząd Terytorialny” nr 7-8/2008, s. 99; 
Zlecanie spółkom komunalnym przez jednostki samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych, 
<www.uzp.gov.pl >, serwis informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych, s. 5.
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W kolejnych orzeczeniach Trybunału 
doktryna Teckal była dalej wyjaśniana 
i precyzowana12.

Trzeba także zauważyć, że wiele 
spośród przedsiębiorstw świadczących 
usługi użyteczności publicznej nie było 
dotychczas wybieranych z zastosowa-
niem procedury zamówień publicznych, 
lecz organizatorzy świadczenia tych 
usług nakładali na nie w sposób wład-
czy, jako na swoje podmioty wewnętrz-
ne, obowiązek ich wykonywania.

Zakres stosowania rozporządzenia

Zakres zastosowania przewidzianych 
w rozporządzeniu nr 1370/2007 spo-
sobów wyboru podmiotu świadczące-
go usługi użyteczności publicznej jest 
ograniczony. W odniesieniu do trans-
portu autobusowego i tramwajowego 
ich wykorzystanie możliwe jest jedynie 
wówczas, gdy powierzenie świadczenia 
usług użyteczności publicznej przy-
biera formę koncesji na usługi. Trzeba 
zwrócić uwagę, że pojęcie koncesji na 

usługi zostało zdefiniowane w dyrekty-
wach dotyczących zamówień. Zgodnie 
z nimi, należy przez nie rozumieć umo-
wę tego samego rodzaju co zamówienie 
na usługi, z wyjątkiem, że wynagro-
dzenie za świadczenie usług obejmuje 
wyłącznie prawo do korzystania z usług 
albo takie prawo wraz z płatnością13. 
Z koncesją na usługi mamy do czynie-
nia wówczas, gdy wykonawca ponosi 
ryzyko związane z ich realizacją, gdyż 
uzyskuje znaczną część dochodów od 
użytkowników danych usług14. Jak za-
uważa Jakub Ostałowski, przez pojęcie 
koncesji należy rozumieć umowę cy-
wilnoprawną, a nie instrument prawa 
administracyjnego, charakteryzującą się 
przeniesieniem na przewoźnika części 
ryzyka wynikającego z umowy. Z taką 
sytuacją możemy mieć do czynienia 
zwłaszcza wówczas, gdy przewoźnik ca-
łość albo część swojego wynagrodzenia 
otrzymuje przez pobieranie pożytków 
związanych ze świadczeniem usługi, na 
przykład opłat za bilety15. A zatem wy-

12 Zob. zwłaszcza orzeczenia: z 13.12.2005 r. w sprawie C-458/03 Parking Brixen GmbH przeciwko Ge-
meinde Brixen i Stadtwerke Brixen AG, „Zbiór Orzeczeń” 2005 r., s. I-08585; z 11.01.2005 r. w spra-
wie C-26/03 Stadt Halle i RPL Recyclingpark Lochau GmbH przeciwko Arbeitsgemeinnschaft Ther-
mische Restabfall – und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, „Zbiór Orzeczeń” 2005 r., s. I-00001; 
z 10.11.2005 r. w sprawie C-29/04 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Austrii, „Zbiór Orzeczeń” 
2005 r., s. I-9705; z 19.04.2007 r. |w sprawie C-295/05 Asociación Nacional de Empresas (Asemfo) 
przeciwko Transformación Agraria SA (Tragsa) i Administración del Estado, „Zbiór Orzeczeń” 2007 r., 
s. I-02999; z 13.11.2008 r. w sprawie C-324/07 Coditel Brabant SA przeciwko Commune d’Uccle i Ré-
gion de Bruxelles-Capitale, „Zbiór Orzeczeń” 2008 r., s. I-08457.

13 A. Sołtysińska: Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. Zakamycze, Kraków 2006, 
s. 185 i 598. Jak zauważa Jakub Ostałowski, definicja koncesji na usługi nie została prawidłowo prze-
tłumaczona w polskiej wersji językowej dyrektyw zamówieniowych, w której ideę pobierania pożytków 
prawa wynikających z usługi (right to exploit the service) wyrażono co najmniej dwuznacznie jako „prawo 
do korzystania z usług”; por. J. Ostałowski: Organizacja i finansowanie transportu zbiorowego w Polsce 
a wspólnotowe zasady udzielania pomocy publicznej [w:] „Samorząd Terytorialny” nr 1-2/2009, s. 123.

14 M. Szydło: Zasada…, op. cit., s. 77; pkt 2.2. Komunikatu interpretacyjnego Komisji Europejskiej dotyczą-
cego koncesji w prawie wspólnotowym (DzUrzUE C 121 z 29.04.2000 r., s. 2).

15 J. Ostałowski: Organizacja i finansowanie transportu zbiorowego…, op. cit., s. 123.
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różnikiem koncesji na usługi jest to, że 
koncesjonariusz ponosi całość lub więk-
szość gospodarczego ryzyka związanego 
ze świadczeniem usługi16.

Wniosek o ograniczonym zakresie za-
stosowania trybów wyboru podmiotu 
świadczącego usługi użyteczności pub-
licznej przewidzianych w rozporządze-
niu nr 1370/2007 wypływa z treści jego 
art. 5 ust. 1. Na podstawie tego przepi-
su, umowy dotyczące usług użyteczno-
ści publicznej są powierzane zgodnie 
z zasadami zawartymi w tym rozporzą-
dzeniu. Jednak zamówienia lub zamó-
wienia publiczne – wedle definicji za-
wartej w dyrektywie 2004/17/WE lub 
dyrektywie 2004/18/WE – dotyczące 
usług publicznych w zakresie autobu-
sowego lub tramwajowego transportu 
pasażerskiego są udzielane zgodnie 
z procedurami przewidzianymi w tych 
dyrektywach, o ile nie odbywa się to 
w formie koncesji na usługi w rozumie-
niu tych samych przepisów. W przypad-
ku gdy powierzenie umowy następuje 
zgodnie z dyrektywą 2004/17/WE lub 
2004/18/WE, przepisy rozporządze-
nia określające możliwość bezpośred-

niego powierzenia umowy o świad-
czenie usług użyteczności publicznej, 
jak również przesłanki uznania danej 
jednostki za podmiot wewnętrzny, 
nie znajdują zastosowania. Przepis ten 
przewiduje w odniesieniu do trans-
portu tramwajowego i autobusowego 
pierwszeństwo stosowania unijnych 
regulacji w zakresie zamówień pub-
licznych – dyrektyw zamówieniowych 
– przed rozporządzeniem określającym 
zasady organizacji i finansowania usług 
użyteczności publicznej w transporcie 
pasażerskim, umożliwiając zastosowa-
nie zawartych w nim rozwiązań w za-
kresie wyboru podmiotu świadczącego 
usługi użyteczności publicznej jedynie 
w odniesieniu do sytuacji wyłączonych 
z zakresu zastosowania dyrektyw za-
mówieniowych17. Zgodnie z art. 18 
dyrektywy 2004/17/WE oraz art. 17 
dyrektywy 2004/18/WE, koncesje na 
usługi zostały wyłączone z zakresu ich 
zastosowania. Zdaniem M. Szydły, jest 
to wyraz szczególnego potraktowania 
umów o świadczenie usług użytecz-
ności publicznej w zakresie autobuso-
wego i tramwajowego transportu pasa-

16 Por. orzeczenia: w sprawie C-458/03 Parking Brixen GmbH przeciwko Gemeinde Brixen i Stadtwerke 
Brixen AG, pkt 40; z 6.04.2006 r. w sprawie C-410/04 Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori 
(ANAV) przeciwko Comune di Bari i AMTAB Servizio SpA, „Zbiór Orzeczeń” 2006 r., s. I-03303, pkt 16; 
O. Witting, P. Schimanek: Szczególna regulacja w zakresie zamówień publicznych na usługi komunikacyj-
ne. Nowe rozporządzenie wspólnotowe dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 
transportu pasażerskiego [w:] „Prawo Zamówień Publicznych” nr 2(21)/2009, s. 70-71.

17 Por. M. Kekelekis, P. Nicolaides: Public Financing of Urban Transport. The Application of EC State Aid 
Rules [w:] World Competition, red. J. Rivas, wyd. Kluver Law International, 2008, s. 447; G. S. Ølykke, 
op. cit., s. 86; J. Ostałowski, op. cit., s. 123; O. Witting, P. Schimanek, op. cit., s. 70-71; M. Stasiak, 
op. cit., s. 240-241; M. Kekelekis: The Regulation 1370/2007, prezentacja, European Institute of Public 
Administration; wytyczne ministra rozwoju regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów 
operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbioro-
wym, wersja z 12.07.2010 r., p. 63, <http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/
horyzontalne/Documents/2010_07_12_wytyczne_dot_dof_transportu_zbiorowego_z_po_0710.pdf>.
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żerskiego, gdyż w odniesieniu do tych 
rodzajów transportu nie ma możliwości 
zastosowania innych trybów powierze-
nia niż przewidziane w dyrektywach 
zamówieniowych, w tym trybu bezpo-
średniego zawarcia umowy (i to nawet, 
jeżeli spełnione są w danym przypadku 
warunki zastosowania trybu bezpo-
średniego)18.

Polskie unormowania
Jak już wskazano, przewidziana przez 
rozporządzenie możliwość bezpośred-
niego powierzenia świadczenia usług 
użyteczności publicznej podmioto-
wi wewnętrznemu znajduje zastoso-
wanie w poszczególnych państwach 
członkowskich, o ile ten sposób jest 
dopuszczalny przez prawo krajowe. 
Dostosowaniu polskiego porządku 
prawnego do postanowień rozporzą-
dzenia nr 1370/2007 służy ustawa 
z 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym19. Określa ona 
zasady organizacji i funkcjonowania 
regularnego przewozu osób w publicz-
nym transporcie zbiorowym, realizowa-
nego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz w strefie transgranicznej 
w transporcie drogowym, kolejowym, 
innym szynowym, linowym, linowo-
-terenowym, morskim oraz żegludze 
śródlądowej. Reguluje również zasady 
finansowania wspomnianego wyżej 

regularnego przewozu osób w zakresie 
przewozów mających charakter usługi 
użyteczności publicznej oraz sposób 
wyboru podmiotu świadczącego te 
usługi.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, or-
ganizator dokonuje wyboru opera-
tora (podmiotu świadczącego usługi 
użyteczności publicznej) w jednym 
z trzech następujących trybów: 
• w trybie ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych20;
• w trybie ustawy z 9 stycznia 2009 r. 
o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi21;
• w trybie przewidzianym w art. 22 
ust. 1 projektu ustawy, to jest przez bez-
pośrednie powierzenie – zawarcie umo-
wy o świadczenie usług użyteczności 
publicznej, przy czym ustawa precyzu-
je, kiedy możliwe jest zastosowanie tego 
trybu, a mianowicie (zgodnie z art. 22 
ust. 1 pkt 2) wówczas, gdy świadczenie 
usług użyteczności publicznej w zakre-
sie publicznego transportu zbiorowego 
ma być wykonywane przez podmiot we-
wnętrzny w rozumieniu rozporządzenia 
nr 1370/2007, powołany do świadczenia 
tych usług.

Jak zauważa M. Szydło w opinii 
prawnej, przygotowanej w toku prac 
legislacyjnych nad projektem ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym 
prowadzonych przez Sejm, przewidzia-

18 M. Szydło: Opinia prawna o projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, druk sejmowy nr 2916, 
4.06.2010 r., s. 13, <http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/0/8550E00A67F5ED45C1257715004CFEDA/
$file/i730-10.rtf>.

19 DzU z 2011 r., nr 5, poz. 13.
20 DzU z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.
21 DzU nr 19, poz. 101.
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ne w ustawie rozwiązania w zakresie 
wyboru podmiotu świadczącego usługi 
użyteczności publicznej nie są zgod-
ne z rozporządzeniem nr 1370/2007. 
Jeśli bowiem dana umowa o świad-
czenie usług użyteczności publicznej 
dotycząca autobusowego lub tram-
wajowego transportu pasażerskiego 
nie jest koncesją na usługi, wówczas 
organizator tych usług ma możliwość 
wyboru pomiędzy zastosowaniem 
ustawy Prawo zamówień publicznych 
a bezpośrednim zawarciem umowy, 
o ile przesłanki określone w art. 22 
ust. 1 ustawy22 są w danym wypadku 
spełnione. Na przykład podmiot, z któ-
rym zamierzamy zawrzeć umowę wy-
pełnia przesłanki definicji podmiotu 
wewnętrznego, określonej w rozporzą-
dzeniu nr 1370/2007. Ustawa nie za-
wiera bowiem żadnego przepisu, któ-
ry w przypadku umów o świadczenie 
usług użyteczności publicznej niebędą-
cych koncesjami na usługi zakazywałby 
organizatorowi wykorzystywania trybu 
bezpośredniego zawarcia umowy, za-
kładając oczywiście, że zaistniały w da-
nym wypadku warunki z art. 22 ust. 1 
ustawy. Stąd też M. Szydło proponował 
dodanie do projektu ustawy przepisu 
wykluczającego możliwość bezpośred-
niego zawarcia umowy o świadczenie 
usług użyteczności publicznej, o której 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w za-
kresie autobusowego i tramwajowego 
transportu pasażerskiego23.

Nie wydaje się jednak, aby po wejściu 
w życie rozporządzenia nr 1370/2007 
możliwość bezpośredniego zawarcia 
umowy z podmiotem wewnętrznym 
o świadczenie usług w transporcie au-
tobusowym i tramwajowym istniała 
wyłącznie w odniesieniu do zamówień 
przybierających formę koncesji na usłu-
gi. Przypomnijmy, że na podstawie art. 5 
ust. 1 tego rozporządzenia, zamówienia 
lub zamówienia publiczne są udzielane 
zgodnie z procedurami przewidziany-
mi w dyrektywach 2004/17/WE lub 
2004/18/WE. Kiedy zatem mamy do 
czynienia z zamówieniem w rozumieniu 
tych dyrektyw? Wedle ustalonych w nich 
zasad, zamówienie oznacza odpłatną 
umowę zawartą na piśmie pomiędzy 
jednym lub wieloma podmiotami za-
mawiającymi oraz jednym lub wieloma 
przedsiębiorcami, czyli immanentnym 
elementem zamówienia jest istnienie 
umowy. Przy czym, jak wspomniałem 
wcześniej, już przed wejściem w życie 
rozporządzenia nr 1370/2007 doktryna 
Teckal określiła sytuacje, w których pod 
pewnymi warunkami transakcja zawie-
rana pomiędzy dwoma formalnie nieza-
leżnymi podmiotami nie podlega proce-
durze zamówień publicznych, bowiem 
nie mamy do czynienia z umową zawie-
raną na zasadzie swobody umów, lecz 
z transakcją wewnętrzną pomiędzy or-
ganem lub organami publicznymi a kon-
trolowanym przez nie podmiotem we-
wnętrznym. Co za tym idzie, możliwe 

22 W projekcie ustawy opiniowanym przez M. Szydłę był to art. 20 ust. 1.
23 M. Szydło: Opinia…, op. cit., s. 14 i 16.
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jest również bezpośrednie zawarcie umo-
wy o świadczenie usług użyteczności 
publicznej z podmiotem wewnętrznym 
w transporcie autobusowym i tramwajo-
wym, lecz zastosowanie znajdują w tym 
wypadku przesłanki uznania danego 
podmiotu za „wewnętrzny” wynikające 
z doktryny Teckal24. Trzeba tu wyjaśnić, 
że dość istotne jest wyodrębnienie sy-
tuacji, w których bezpośrednie powie-
rzenie świadczenia usług użyteczności 
publicznej podmiotowi wewnętrznemu 
ma się odbyć na gruncie rozporządzenia 
nr 1370/2007, od tych, w których zasto-
sowanie znajdzie doktryna Teckal. Po-
między rozumieniem pojęcia podmiotu 
wewnętrznego na gruncie tej doktryny 
a przyjętym w rozporządzeniu istnieją 
różnice. Doktryna Teckal wymaga, aby 
podmiot wewnętrzny pozostawał w ca-
łości własnością publiczną25, podczas gdy 
wedle rozporządzenia posiadanie przez 

24 Por. J. Ostałowski, op. cit., s. 124; M. Kekelekis, P. Nicolaides, op. cit., s. 447.
25 W orzeczeniu z 11.01.2005 r. w sprawie C-26/03 Stadt Halle Trybunał zauważył, że gdy w danej spółce 

udziały obok organu publicznego (nawet mniejszościowe) posiada podmiot prywatny, wykluczone jest, 
w każdym przypadku, aby organ władzy publicznej sprawował nad taką spółką kontrolę analogiczną do 
tej, jaką sprawuje nad własnymi służbami, a tym samym nie może być ona uznawana za podmiot we-
wnętrzny tego organu. Należy bowiem podkreślić, że związek pomiędzy organem publicznym i jego włas-
nymi służbami określony jest warunkiem wykonywania zadań leżących w interesie publicznym. Udział 
w przedsiębiorstwie kapitału prywatnego podlega natomiast względom interesu prywatnego i dąży do 
osiągnięcia celów odmiennej natury. Ponadto, udzielenie zamówienia publicznego przedsiębiorstwu 
o charakterze mieszanym z pominięciem zaproszenia do składania ofert stanowiłoby naruszenie wolnej 
i niezakłóconej konkurencji oraz zasady równości traktowania, gdyż takie postępowanie wiązałoby się 
z przewagą podmiotu prywatnego obecnego w kapitale tego przedsiębiorstwa w stosunku do jego kon-
kurentów. Biorąc powyższe pod uwagę, Trybunał stwierdził, że gdy organy publiczne zamierzają zawrzeć 
umowę o charakterze odpłatnym dotyczącą świadczenia usług ze spółką odrębną od nich pod względem 
prawnym, w której kapitale mają udziały wraz z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami prywatnymi, pro-
cedury udzielania zamówień publicznych zawsze powinny być stosowane. Trybunał uznał zatem, że dany 
podmiot może być traktowany jako podmiot wewnętrzny wyłącznie jeśli stanowi w 100% własność organu 
publicznego. W orzeczeniu z 10.11.2005 r. w sprawie C-29/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Austrii („Zbiór Orzeczeń” 2005 r., s. I-9705), Trybunał potwierdził, że udział kapitału prywatnego 
w danym przedsiębiorstwie wyklucza możliwość traktowania go jako podmiotu wewnętrznego, przy czym 
należy brać pod uwagę nie tylko strukturę własnościową danego przedsiębiorstwa w chwili udzielania 
zamówienia, lecz również to, czy udział partnera prywatnego jest w nim wiadomy lub planowany.

organ publiczny 100% własności danego 
podmiotu nie jest konieczne dla uznania 
go za podmiot wewnętrzny, o ile istnie-
je przewaga wpływu publicznego i spra-
wowanie kontroli można stwierdzić na 
podstawie innych kryteriów.

Można zatem sądzić, że rozporzą-
dzenie nr 1370/2007 nie tyle wyłącza 
możliwość bezpośredniego zawarcia 
umowy o świadczenie usług użytecz-
ności publicznej w przypadku trans-
portu autobusowego i tramwajowego 
z podmiotem wewnętrznym gdy umo-
wa nie przybiera formy koncesji – co 
nie pozwoliłoby w tym wypadku sto-
sować rozumienia pojęcia podmiotu 
wewnętrznego zawartego w rozporzą-
dzeniu – ile milcząco odsyła w tym za-
kresie do pojęcia podmiotu wewnętrz-
nego wypracowanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości w ramach orzeczni-
ctwa dotyczącego doktryny Teckal.
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Wobec tego należałoby opowiedzieć 
się za poglądem, że rozumienie poję-
cia podmiotu wewnętrznego przyjęte 
w rozporządzeniu nr 1370/2007 odno-
si się wyłącznie do ściśle określonych 
w nim sytuacji, zaś w pozostałych za-
stosowanie znajduje interpretacja wy-
pracowana w ramach doktryny Teckal.

Ostatecznie opowiedział się za nią 
ustawodawca, stanowiąc w art. 22 ust. 4 
ustawy o publicznym transporcie zbio-
rowym, że gdy przedmiotem bezpo-
średnio zawartej umowy o świadczenie 
tego rodzaju usług ma być wykonywanie 
przewozów w komunikacji miejskiej, 
umowa powinna przyjąć formę kon-
cesji na usługi. Przy czym nie jest tak 
w przypadku bezpośredniego zawarcia 
umowy z podmiotem wewnętrznym, 
w którym jednostka samorządu tery-
torialnego samodzielnie lub wspólnie 
z inną JST posiada 100% udziałów lub 
akcji tego podmiotu wewnętrznego. 
Jednocześnie, zgodnie z art. 22 ust. 5 
powyższej ustawy, w odniesieniu do 
podmiotu wewnętrznego, w którym 
jednostka samorządowa samodzielnie 
lub wspólnie z inną jednostką nie ma 
100% udziałów lub akcji tego podmiotu 
wewnętrznego, bezpośrednia umowa 
o świadczenie usług w zakresie publicz-
nego transportu zbiorowego powinna 
przyjąć formę koncesji.

Zatem zgodnie z tą ustawą, możli-
we jest bezpośrednie zawarcie umowy 
o świadczenie usług użyteczności pub-
licznej w transporcie autobusowym 

i tramwajowym z podmiotem we-
wnętrznym, gdy:
• podmiot świadczący usługi użytecz-
ności publicznej spełnia przesłanki ko-
nieczne do uznania go za podmiot we-
wnętrzny określone w rozporządzeniu 
nr 1370/2007 i umowa o świadczenie 
usług użyteczności publicznej przybiera 
formę koncesji na usługi albo
• podmiot świadczący usługi użytecz-
ności publicznej spełnia przesłanki defi-
nicji podmiotu wewnętrznego zawartej 
w rozporządzeniu nr 1370/2007 oraz 
dodatkowo jest w 100% własnością 
publiczną (jednostki lub jednostek sa-
morządu terytorialnego), a tym samym 
stanowi podmiot wewnętrzny w rozu-
mieniu doktryny Teckal, przy czym 
umowa o świadczenie usług użyteczno-
ści publicznej nie musi przybierać formy 
koncesji na usługi.

Rekompensaty 
a obowiązek notyfikacji
Trzeba tu zwrócić uwagę na jeszcze 
jedną kwestię. Jak podnosi J. Osta-
łowski, w przypadku posłużenia się 
doktryną Teckal dyskusyjne jest, czy 
do rekompensat wypłacanych podmio-
towi świadczącemu usługi użyteczno-
ści publicznej znajdzie zastosowanie 
wyłączenie od obowiązku ich notyfi-
kacji Komisji Europejskiej, przewidzia-
ne w art. 9 ust. 1 rozporządzenia26. 
Moim zdaniem, zastosowanie tej dok-
tryny wypełnia dyspozycje rozporzą-
dzenia w zakresie wyboru podmiotu 

26 J. Ostałowski, op. cit., s. 124.
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świadczącego usługi użyteczności pub-
licznej, zgodnie z którymi w odniesie-
niu do transportu autobusowego i tram-
wajowego podmiot ten powinien zostać 
wybrany zgodnie z dyrektywami zamó-
wieniowymi, o ile mamy do czynienia 
z zamówieniem w rozumieniu tych 
dyrektyw. Tymczasem w przypadku 
sytuacji odpowiadających przesłankom 
określonym w doktrynie Teckal nie ma 
mowy o zamówieniu. Ponadto, art. 9 
ust. 1 rozporządzenia nr 1370/2007 nie 
odnosi się wprost do trybu wyboru pod-
miotu świadczącego usługi użyteczności 
publicznej, lecz do zgodności wypłaca-
nia rekompensat z przepisami tego roz-
porządzenia. Jak się wydaje, chodzi tu 
zwłaszcza o prawidłowe wyliczenie ich 

wielkości. Co za tym idzie, rekompen-
saty wypłacane podmiotowi wewnętrz-
nemu, z którym bezpośrednio zawarto 
umowę o świadczenie usług użytecz-
ności publicznej na podstawie przesła-
nek określonych w doktrynie Teckal są, 
według mnie, zwolnione z obowiązku 
notyfikacji, o którym mowa w art. 108 
ust. 3 TFUE, o ile spełnione są wszyst-
kie pozostałe warunki wskazane w roz-
porządzeniu nr 1370/2007.

STEFAN JARECKI, starszy specjali-
sta w Departamencie Monitorowania 
Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów

Artykuł przedstawia osobisty pogląd autora, który w żaden sposób nie może być utożsamiany 
ze stanowiskiem Urzędu.
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1 W artykule pojęcia władzy wykonawczej i egzekutywy stosowane są zamiennie. O ile jednak, w sensie 
językowym nie ma tu różnicy, o tyle pojęcie „władza wykonawcza” ma charakter generalny w przeciwień-
stwie do „egzekutywy”, która jest określeniem podmiotowym organu sprawującego funkcje wykonawcze.

2 O zasadzie podziału władzy i jej funkcjach por. R. M. Małajny: Idea rozdziału władzy państwowej i jej in-
terpretacje, „Przegląd Sejmowy” nr 1(90)/2009, s. 81; por. także cyt. tam O. W. Kaegi: Zur Entstehung, 
Wandlung und Problematik des Gewaltenleitungsprinzipes. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte und 
Verfassungslehre, Zurich 1937, s. 196 i n.; a także R. Piotrowski; Zasada podziału władz w Konstytucji 
RP, „Przegląd Sejmowy” nr 4(81)/2007, s. 113-125; R. Grzeszczak: Władza wykonawcza w systemie Unii 
Europejskiej, Warszawa 2011, s. 61-65.

ROBERT GRZESZCZAK

Nauka prawa konstytucyjnego podkre-
śla wręcz fundamentalne znaczenie od-
powiedzialności władzy wykonawczej 
w systemie demokratycznego państwa 
prawa1. Egzekutywa jest jednocześnie 
przykładem władzy2, która – pod wzglę-
dem organizacji i działań – najefek-

tywniej podąża za zmieniającymi się 
uwarunkowaniami społecznymi, gospo-
darczymi i prawnymi, zarówno w Unii, 
jak i w poszczególnych państwach. 

Ponoszenie odpowiedzialności za 
sprawowanie władzy publicznej jest 
też podstawowym wyzwaniem wy-
nikającym z procesu integracji. Czy 
zatem w obliczu ewolucji zintegrowa-

Unia Europejska

Odpowiedzialność i rozliczalność 
władzy wykonawczej

W złożonym systemie władzy wykonawczej Unii Europejskiej brakuje 
jednolitych i przejrzystych mechanizmów umożliwiających egzekwo-
wanie odpowiedzialności i rozliczanie różnych jej organów. W najwięk-
szym stopniu problem ten dotyczy Komisji Europejskiej, odpowie-
dzialnej za wykonanie budżetu UE. Artykuł przybliża mechanizmy 
urzeczywistniania odpowiedzialności i rozliczalności egzekutywy, for-
mułuje też postulat większej efektywności i transparentności sprawo-
wanej nad nią kontroli.
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nych organów wykonawczych powstają 
również właściwe dla nich formy od-
powiedzialności, które byłyby ściśle 
związane z konkretnym poziomem 
decyzyjnym, organem i przyjętą polity-
ką? System unijny powstawał, i wciąż 
powstaje, w sposób nieskoordynowa-
ny, przez często odrębne i jemu tylko 
właściwe podejście do każdego obszaru 
polityki. Dlatego nie jest oczywiste, 
czy jasno określone dla niego formy 
odpowiedzialności pojawiłyby się au-
tomatycznie w prawie w tym samym 
czasie i równie szybko3.

Dodatkowo, kwestią, która wciąż nie 
doczekała się szerszej oceny w dok-
trynie polskiej, jest wyróżnienie roz-
liczalności władzy publicznej jako 
szczególnego mechanizmu pociągania 
jej do odpowiedzialności. Ze względu 
na ograniczone ramy artykułu, część 
zasygnalizowanych tu problemów zo-
stanie zawężona do ogólnych konkluzji, 
a niektóre tylko zasygnalizowane.

Władza wykonawcza 
w Unii Europejskiej
W państwach członkowskich UE pod-
mioty wchodzące w skład egzekutywy są 
zazwyczaj wymienione w konstytucjach4. 
W Unii są to podmioty niebędące trak-

tatowo wyodrębnioną władzą i nazwane 
władzą wykonawczą czy też egzekutywą. 
Stanowią ją jednak z uwagi na kompe-
tencje przyznane im w traktatach stano-
wiących. Właśnie ze względu na rodzaj 
zadań wykonywanych przez poszczegól-
ne instytucje, organy oraz jednostki or-
ganizacyjne UE, można wskazać przede 
wszystkim na Komisję Europejską jako 
podstawową instytucję o funkcjach wy-
konawczych oraz Radę Europejską wraz 
ze stałym przewodniczącym, jak również 
wysokiego przedstawiciela do spraw za-
granicznych i polityki bezpieczeństwa 
UE. Dodatkowo należą tu podmioty 
o rodowodzie pozatraktatowym bądź 
w niewielkim tylko stopniu zakotwiczone 
bezpośrednio w traktatach stanowiących, 
takie jak agencje Unii Europejskiej. Są to 
wreszcie organy państw członkowskich, 
które funkcjonalnie stają się organami 
wykonawczymi UE w sytuacjach, gdy 
wykonują jej prawo czy wdrażają polityki. 
W samym Traktacie o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (dalej skrócie: TFUE) 
można odnaleźć wskazówki, że właśnie 
organy państw członkowskich są tymi, 
na których spoczywa obowiązek wyko-
nywania prawa unijnego. Państwa człon-
kowskie przyjmują wszelkie środki prawa 
krajowego niezbędne do wprowadzenia 

3 H. C. H. Hofmann: Constitutionalising Networks in EU Public Law [w:] E. Piontek, K. Karasiewicz (red.): 
Quo vadis Europo III?, Warszawa 2009, s. 123.

4 „Władza wykonawcza” lub „rząd” – takim tytułem definiują konstytucje pojęcie egzekutywy w państwach 
członkowskich UE; por. m.in. konstytucja Republiki Czech z 1992 r. w rozdz. 3 „Władza wykonawcza” 
(art. 54-80); konstytucja Królestwa Belgii z 1994 r. w art. 37 oraz w części III „Król i rząd federalny” (art. 
85-104); czy też w niemieckiej ustawie zasadniczej, w części III (art. 62-69) „Rząd federalny”. W art. 10 
Konstytucja RP z 1997 r. stwierdza, że władza wykonawcza jest sprawowana przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Radę Ministrów; w rozdziale V (art. 126-145) konkretyzuje pozycję ustrojową Prezy-
denta, zaś w rozdziale VI – Rady Ministrów i administracji rządowej (art. 146-162).
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w życie prawnie wiążących aktów Unii 
(art. 291 ust. 1 TFUE). Realizują też unij-
ne funkcje wykonawcze, między innymi 
w wyniku współudziału w procedurach 
komitetowych czy wykonując zadania 
w ramach przewodnictwa w Radzie.

Wymienione tu organy UE i państw 
członkowskich współpracują ze sobą 
horyzontalnie i wertykalnie. W ten 
sposób powstają sieci administracyj-
ne, o często zróżnicowanym charak-
terze podmiotowym. Coraz bardziej 
dynamiczna współpraca krajowych 
i unijnych podmiotów wykonawczych 
kształtuje europejską przestrzeń ad-
ministracyjną. W opinii niektórych 
badaczy, Unia jest o krok przed wy-
kształceniem na tyle zaawansowanych 
form współpracy krajowych i wspólno-
towych podmiotów wykonawczych, że 
uprawniony staje się pogląd o kolejnym 
tworzącym się obszarze współpracy, 
jakim jest europejska przestrzeń wyko-
nawcza (administracyjna).

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność polega na ponosze-
niu konsekwencji wszelkich zachowań. 
W znaczeniu prawnym jest pochodną 

naruszenia prawem określonych obo-
wiązków i wyraża się w konsekwen-
cjach (sankcjach) ustalonych prawem5. 
W demokracjach przedstawicielskich 
władza wykonawcza podlega odpo-
wiedzialności politycznej. Z kolei le-
galność działań wykonawczych może 
zostać zweryfikowana przez sądy (od-
powiedzialność prawna). Najważniej-
szą funkcją odpowiedzialności prawnej 
egzekutywy jest zagwarantowanie wy-
konywania prawa, oznaczające obowią-
zek jego przestrzegania i wdrażania6. 
W Unii Europejskiej jest to obowiązek 
skierowany do wszystkich jej instytucji, 
organów i jednostek organizacyjnych 
oraz do organów państw członkow-
skich. W szczególnym stopniu dotyczy 
Komisji Europejskiej (KE), która z racji 
traktatowo przyznanych jej kompeten-
cji dysponuje odpowiednimi mechani-
zmami i środkami prawnymi7. Drugą 
podstawową funkcją mechanizmów 
odpowiedzialności władzy wykonaw-
czej w systemie UE jest zagwarantowa-
nie realizacji zasady legalizmu i powią-
zanej z nią zasady praworządności8.

Termin „odpowiedzialność” (acco-
untability) jest rozumiany różnorodnie 

5 Por. D. Curtin: Executive Power of the European Union Law: Practices, and the Living Constitution, Ox-
ford 2009, s. 246 i n.; D. Curtin, P. Mair, Y. Papadopoulos: Positioning Accountability in European Gover-
nance, “West European Politics”, t. 33, nr 5/2010, s. 929-945; C. Mik: Europejskie prawo wspólnotowe, 
Warszawa 2000, t. I, s. 473; A. Arnull: Introduction [w:] A. Arnull, D. Wincott (eds.): Accountability and 
Legitimacy in the European Union, Oxford 2002, s. 15 i n.

6 W. Sokolewicz: Rada Ministrów i administracja publiczna. Komentarz do art. 156 Konstytucji RP [w:] Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2000, s. 8.

7 Konstrukcja skarg na bezczynność KE w inicjowaniu prawa w UE przypomina konstrukcję znaną w pań-
stwach jako delikt konstytucyjny. Zaniechanie powoduje bowiem niemożność np. wykonania pochodnego 
aktu podstawowego bądź norm prawa pierwotnego.

8 O powiązaniu obu zasad w polskim porządku konstytucyjnym por. B. Banaszak: Prawo konstytucyjne, 
Warszawa 2004, s. 438 i n.
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i w wielu kontekstach9. Pojęcia respon-
sability oraz accountability tłumaczo-
ne są w literaturze polskiej zazwyczaj 
tak samo, czyli jako odpowiedzialność; 
nie zostało zatem wprowadzone roz-
różnienie na odpowiedzialność i roz-
liczalność10. D. Oliver stwierdza, że 
„odpowiedzialność zakłada prawdopo-
dobieństwo konieczności rozliczenia 
się lub udzielenia wyjaśnień dotyczą-
cych podjętych działań, a nawet ponie-
sienia konsekwencji, przyjęcia zarzu-
tów lub podjęcia usiłowań naprawienia 
sytuacji, gdyby się okazało, że zostały 
popełnione błędy. […] Jest ona [odpo-
wiedzialność – przyp. R. G.] ściśle po-
wiązana z przejrzystością, gotowością 
do ponoszenia konsekwencji i reago-
wania, przy czym te terminy są często 
używane wymiennie.”11. Odpowie-
dzialność oznacza obowiązek polityków 
i urzędników informowania obywateli 
i uzasadniania swoich działań (answe-
rability), z czym związana jest możli-
wość nakładania sankcji (enforcement). 
Przy czym answerability może być ro-
zumiane jako uprawnienie obywateli 
do otrzymywania informacji, któremu 
towarzyszy obowiązek władzy do jej 

udzielania, przy równoczesnym wy-
stępowaniu mechanizmów pozwalają-
cych na kontrolowanie działań władzy. 
Z kolei enforcement nakazuje, zgodnie 
z zasadą praworządności, przestrzega-
nie prawa oraz sankcjonowanie rządzą-
cych w wypadkach, w których nie wy-
pełniają powierzonego im mandatu12. 
Może to także oznaczać uruchomienie 
mechanizmów kontroli ex-ante (pre-
wencyjnej), na przykład niezależnych 
od rządu ocen skutków regulacji.

Wyróżnia się rozmaite rodzaje kon-
troli i odpowiedzialności, mieszczące 
się w zasadzie politycznej i prawnej od-
powiedzialności władzy wykonawczej. 
Kontrola jest elementem, który otwie-
ra drogę do odpowiedzialności, niejako 
urzeczywistnia ją. Odpowiedzialność 
polityczna i prawna nie są trudne do 
rozróżnienia. Polityczna – jest wyni-
kiem rozwoju władztwa parlamen-
tarnego, dotyczy osób sprawujących 
urzędy z wyboru i polega na przyjęciu 
werdyktu wyborców13. Łączy się w ten 
sposób z odpowiedzialnością społecz-
ną, polegającą na ocenie dokonywanej 
przez obywateli i wyrażanej podczas 
wyborów. Dla zapewnienia efektywno-

9 A. Arnull: Introduction, op. cit., s 19; C. Harlow: Accountability in the European Union, Oxford 2002, 
s. 13 i n.

10 Tak np. A. Arnull i D. Wincott: Accountability and Legitimacy in the European Union, w tłum. na jęz. polski 
A. Setkowicz-Ryszki jako: Odpowiedzialność i legitymizacja Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2007; por. także C. Harlow: Accountability in the European Union, Oxford University Press, 
Oxford 2002.

11 D. Oliver: Government in the United Kingdom The Search for Accountability, Effectiveness and Citizens-
hip, Berkshire 1991, s. 22.

12 A. Schedler: Conceptualizing Accountability [w:] A. Schedler, L. Diamond, M. F. Plattner (eds.): The 
Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies, Lynne Rienner Publishers 1999, 
s. 25 i n.

13 A. Arnull: Introduction, op. cit., s. 19.
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ści tej formy odpowiedzialności oby-
watele powinni mieć zagwarantowany 
dostęp do informacji, gdyż jedynie spo-
łeczeństwo obywatelskie, w szerokim 
zakresie poinformowane, jest w stanie 
reagować racjonalnie, na bieżąco i sku-
tecznie. Co więcej, oznacza to także 
potrzebę zachowywania możliwie naj-
prostszych struktur instytucjonalnych 
i decyzyjnych, co z kolei związane jest 
z imperatywem zasady dobrej admini-
stracji i łączącej się z nią transparentno-
ści instytucji i podejmowanych decyzji. 
W przeciwnym razie organy władzy 
wykonawczej, jak uważa A. Arnull, 
mogą znaleźć się „w nieszczęśliwym 
położeniu bycia przedmiotem niepre-
cyzyjnej i niedoinformowanej krytyki 
ze strony prasy i opinii publicznej”14. 
Odpowiedzialność prawna pojawia 
się wówczas, gdy zawodzi poprzednia 
i jest nieodłącznym elementem zasady 
praworządności czy szerzej – zasady 
państwa prawa15.

Rozliczalność
Pojęcie rozliczalności ewoluuje i wyda-
je się, że przybiera na znaczeniu wraz 
z krzepnięciem zintegrowanych struk-
tur administracji Unii Europejskiej. 
Odnosi się do odpowiedzialności za 

prowadzenie polityk publicznych, poli-
tyki uzyskiwania dochodów, rozdziela-
nia środków z budżetu oraz do wyników 
działań. Umożliwiają ją funkcjonujące 
mechanizmy demokratyczne, jak rów-
nież możność dokonywania obiektyw-
nej oceny skuteczności i efektywności 
działania, co gwarantuje z kolei czytel-
ny podział kompetencji przy realizacji 
zadań państwa czy też Unii Europej-
skiej16. Rozliczalność władzy wykonaw-
czej, w tym jej trzonu – administracji, 
to jednak przede wszystkim precyzyjne 
określenie zakresu odpowiedzialności 
poszczególnych instytucji, a zwłaszcza 
zapewnienia podziału władz. 

Jak stwierdza J. Supernat, termin 
„rozliczalność” „ […] pomimo uwagi, 
jaką mu się poświęca, nie jest termi-
nem, który można by zaliczyć do osiąg-
nięć sztuki prawniczej […] bez precy-
zyjnego znaczenia […] jest używany 
raczej swobodnie na oznaczenie wielu 
różnych zjawisk i procesów”17. Trady-
cyjnie zwykło się używać terminu „od-
powiedzialność” w naukach prawnych, 
a pojęcie rozliczalności zostało zare-
zerwowane dla nauk ekonomicznych 
i zarządzania publicznego. Panuje zgo-
da co do tego, że proces rozliczalności 
władzy publicznej jest zjawiskiem mło-

14 Jw., s 20.
15 R. Grzeszczak: Władza …, op. cit., s. 263 i n.
16 H. Jahns: Koncepcja realizacji zasady ‘good governance’ w Polsce – refleksje do dyskusji, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa wrzesień 2008 r., s. 8-9.
17 J. Supernat: głos w dyskusji: „Odpowiedzialność i rozliczalność”, materiały IX Dorocznej Konferencji 

Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Odpowiedzialność w administracji publicznej”, zorga-
nizowanej przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej oraz I Katedrę Prawa Administracyjne-
go Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Jedlnia Letnisko, 25-27 maja 2008 r., w chwili 
przygotowywania artykułu – w druku. 
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dym18 i fenomenem anglosaskim, prze-
niesionym już także do dokumentów 
UE19. Rozumienie rozliczalności ewolu-
owało, zarówno w systemie prawa an-
glosaskiego, jak i w porządkach państw 
kontynentu i samej Unii Europejskiej. 
Początkowo była ona postrzegana jako je-
den z aspektów odpowiedzialności20, zaś 
w latach osiemdziesiątych została uznana 
za element koncepcji nowego zarządzania 
publicznego (new public management)21. 
W tym właśnie duchu spotykane jest 
użycie „rozliczalności” w dokumentach 
unijnych. Rozliczalność to podział funk-
cji władzy ustawodawczej i wykonaw-
czej oraz precyzyjnie ustalony zakres 
odpowiedzialności instytucji22. Szukając 
zatem korzeni koncepcji, sięgamy do an-
gielskiej tradycji prawnej, zaadaptowanej 
w nowoczesnych państwowych struktu-
rach biurokratycznych, organizacji mię-
dzynarodowych, a nawet korporacji23.

Rozliczalność oznacza zdolność do 
wskazania instytucji odpowiedzialnej za 
dane działanie, a tym samym możliwość 

rozliczenia jej z podejmowanych inicjatyw, 
co odnosi się bezpośrednio do zasady se-
paracji władz (sądowniczej, wykonawczej 
i ustawodawczej). Jest przeciwieństwem 
zjawiska „rozmywania się odpowiedzial-
ności”. Koncepcja ta wiąże się ściśle z za-
sadą przejrzystości. Ponadto rozliczalność 
odnosi się do funkcjonowania instytucji 
kontroli i nadzoru, a także zdolności me-
diów do kontrolowania poczynań władz 
państwowych. Uzupełnieniem proce-
su rozliczalności jest faza rozliczalności 
ex-ante, czyli zdolności obywateli i pod-
miotów prawnych do uczestnictwa w pro-
cesie legislacyjnym na przykład przez pro-
wadzenie zewnętrznych ocen skutków 
regulacji. Rozliczalność wreszcie oznacza 
funkcjonowanie takich mechanizmów 
instytucjonalnych, które umożliwiają 
w szczególnych okolicznościach (rażącej 
niekompetencji lub łamania prawa) od-
wołanie urzędników i wcześniejsze za-
kończenie kadencji. Przestrzeganiu zasady 
rozliczalności służy autonomia urzędów 
regulacyjnych i kontrolnych24.

18 C. Harlow: European Governance and Accountability [w:] N. Bamforth, P. Leyland (eds.): Public Law in 
a Multi-Layered Constitution, Hart Publishing, Oxford 2003, s. 79; Y. Papadopoulos: Accountability and 
Multi-level Governance: More Accountability, Less Democracy? [w:] D. Curtin, P. Mair, Y. Papadopoulos: 
Positioning Accountability in European Governance, “West European Politics”, t. 33, nr 5/2010, s. 1030-
1049, D. Curtin, R. A. Wessel (eds.): Good governance and the European Union: reflections on concepts, 
institutions and substance, Antwerp-Oxford-New York 2005.

19 A. Sroka: Koncepcja odpowiedzialności w Unii Europejskiej: rozważania definicyjne [w:] A. Sroka (red.): 
Odpowiedzialność w Unii Europejskiej, Warszawa 2011 (w druku).

20 R. Mulgan: „Accountability”: an ener-expanding concept?, “Public Administration, nr 78(3)/2000, s. 555 i n.
21 W maju 1995 r. rozliczalność została uznana przez Komisję Nolana za zasadę życia publicznego, zob. 

Nolan Report, Standards in Public Life, HMSO, London 1995.
22 Biała księga „European Governance”, 2001.
23 A. Sroka: Koncepcja odpowiedzialności …, op. cit.; także M. Dubnick: Accountability and the Promise 

of Performance in Search of the Mechanisms, “Public Performance and Managment Review” nr 28(3)/ 
2005, s. 373 i n.; A. Wille: Political-Bureaucratic Accountability in the EU Commission: Modernising the 
Executive [w:] D. Curtin, P. Mair, Y. Papadopoulos: Positioning Accountability…, op. cit., s. 1093-1116.

24 Za: <www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/A442CA66-0350-4420-9DB1-F95F163501B8/
48886/raportkoncowy.pdf >.
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Rozliczalność to stosunek między 
organem, który rozdziela odpowie-
dzialność a organem, który ją na sie-
bie przyjmuje. Organ przyjmujący jest 
zobowiązany do składania sprawozdań 
z powierzonych mu zadań czy realiza-
cji kompetencji25. Wynika z tego, że 
komentowana tu accountability jest 
procesem rozliczenia z określonego 
działania lub sekwencji działań przed 
określoną władzą.

Przejrzystość działań jest podstawą 
rozliczalności wewnętrznej instytucji 
publicznych, ale również efektywnych 
mechanizmów ich kontroli zewnętrz-
nej i w tym sensie rozliczalność jest 
wewnętrzna i zewnętrzna. Wzajemna 
i zewnętrzna rozliczalność instytucji 
UE i państw członkowskich umożliwia 
na przykład KE wykazanie przed Par-
lamentem Europejskim (PE), a rządom 
państw członkowskich przed parlamen-
tami (oraz wyborcami), że skutecznie 
wykorzystują środki publiczne choćby 
w ramach polityk redystrybucyjnych, 
takich jak wspólna polityka rolna czy 
programy pomocowe realizowane 
w ramach unijnej polityki regional-
nej. Po drugie, rozliczalność obejmuje 
społeczne interakcje i wymianę (social 
interaction and exchange), co ozna-

cza, że strona wymagająca rozliczenia 
się oczekuje odpowiedzi i poprawy, 
podczas gdy strona rozliczana reaguje 
(odpowiada) i akceptuje sankcje. Po 
trzecie, dotyczy sposobu wykonywa-
nia prawa władzy (rights of authority). 
Rozliczający dysponuje uprawnieniami 
władzy zwierzchniej nad rozliczanym, 
obejmującymi prawo do domagania się 
odpowiedzi i do nakładania sankcji26.

Rozliczalność 
Komisji Europejskiej
Zgodnie z art. 317 TFUE, odpowie-
dzialność za wykonywanie budżetu 
UE spoczywa na Komisji, która czyni 
to na własną odpowiedzialność, w gra-
nicach środków, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia finansowego i zasa-
dą należytego zarządzania finansami. 
W literaturze zaznacza się, że upraw-
nienia Komisji dotyczące wykonywa-
nia budżetu unijnego są niezależne od 
kompetencji tej instytucji w zakresie 
wykonywania aktów prawnych27.

Odpowiedzialność Komisji za wyko-
nanie budżetu UE ma charakter poli-
tyczny i jest oceniana corocznie przez 
PE i Radę podczas procedury rozlicza-
nia budżetu i uchwalania absolutorium. 
Procedury te ewoluowały. W 1970 r. 

25 Za dokumentem roboczym Parlamentu Europejskiego z 20.07.2007 r. w sprawie zarządzania w Komi-
sji Europejskiej, Odpowiedzialność zbiorowa, proces rozliczalności Komisji i jego niedociągnięcia, PE 
392.252v02-00 2/6 DT\682221PL.doc, dostępny na stronie <www.europarl.europa.eu/comparl/cont/
site/auditions/governance_commission/682221pl.pdf>.

26 J. Supernat: głos w dyskusji: „Odpowiedzialność i rozliczalność”, op. cit., s. 3 i cyt. tam R. Multan: 
Accountability …, op. cit., s. 555.

27 J. Łacny: Komentarz do art. 274 TWE [w:] A. Wróbel (red.): Traktat ustanawiający Wspólnotę Europej-
ską. Komentarz, t. III, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red.), Warszawa 2010, s. 777; por. cyt. tam 
K. Lenaerts, P. van Nuffel: Constitutional Law of the European Union, London 2005, s. 496.
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traktat luksemburski ustanowił za-
sadę, że absolutorium udziela Rada 
wspólnie ze Zgromadzeniem (tj. PE). 
Do procesu sukcesywnego wzmacnia-
nia kompetencji Parlamentu wpisał 
się także traktat brukselski z 1975 r., 
przyznając PE prawo udzielania absolu-
torium na wniosek Rady. Podstawowy-
mi narzędziami sprawozdawczości Ko-
misji są sprawozdania podsumowujące 
oraz roczne sprawozdania z działalno-
ści, sporządzane przez delegowanych 
urzędników zatwierdzających. Sama 
Komisja uznaje sprawozdanie podsu-
mowujące za „zwieńczenie konstrukcji 
[…] rozliczalności, której filarami są 
roczne sprawozdania z działalności”28. 
Dwa pozostałe istotne elementy proce-
su rozliczalności KE to formalne przy-
jęcie sprawozdania podsumowującego 
oraz zastrzeżenia wyrażone przez dy-
rektorów generalnych w rocznym spra-
wozdaniu z działalności.

Na podstawie sprawozdania rocznego, 
zgłoszonych do niego zastrzeżeń oraz 
sprawozdania podsumowującego i faktu 
jego przyjęcia, Komisja uznaje, że spełnia 
wymagania zawarte w art. 317 TFUE, 
to znaczy że wykonała budżet prawid-
łowo, zgodnie z traktatowym nakazem 
współpracy z państwami członkowski-
mi i przepisami rozporządzeń wyda-
nych na podstawie art. 322 TFUE, na 
własną odpowiedzialność i w granicach 

przyznanych środków, w zgodzie z za-
sadą należytego zarządzania finansami. 
„Przyjmując niniejsze podsumowanie, 
Komisja przyjmuje na siebie odpowie-
dzialność polityczną za wyniki zarzą-
dzania osiągnięte przez dyrektorów ge-
neralnych i szefów służb, na podstawie 
oświadczenia o wiarygodności i zastrze-
żeń przedstawionych przez nich w rocz-
nych sprawozdaniach z działalności29”. 
Komisja wyraźnie wyjaśnia przebieg 
procesu, który doprowadził do podjęcia 
zgody na przyjęcie odpowiedzialności 
politycznej, a także to, czy oświadcze-
nie o rozliczalności kolegium komisarzy 
jest poparte rzetelnymi oświadczeniami 
menadżerów i księgowego Komisji. Ko-
misja powinna także przyjąć na siebie 
odpowiedzialność polityczną na pod-
stawie istniejących dokumentów na te-
mat rozliczalności, wziąwszy pod uwagę 
proces ich powstawania30.

Zastrzeżenia Parlamentu

Solidność podstawy, co do której Komi-
sja twierdzi, że „spełniła swoją odpowie-
dzialność polityczną”, była wielokrotnie 
kwestionowana przez Parlament Euro-
pejski. Zasadniczym zadaniem kontroli 
budżetowej PE jest zidentyfikowanie 
instrumentów, które umożliwią osiąg-
nięcie skutecznej kontroli politycznej 
nad ogromem technicznej biurokracji 
w strukturach KE31.

28 COM(2006)277, s. 4 PE 392.252v02-00 4/6 DT\682221PL.doc.
29 COM(2006)277, s. 4 oraz COM(2007)274, s. 2.
30 Za dokumentem roboczym PE z 20.07.2007 r. w sprawie zarządzania w Komisji …, op. cit. 
31 Takimi instrumentami są m.in. zalecenia parlamentarne; por. A. Wille: Political-Bureaucratic Accountabi-

lity …, op. cit., s. 1093 i n.
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Parlament Europejski wskazuje, że 
Komisja nie wyszła, jak dotąd, z żadną 
istotną inicjatywą zmierzającą do stwo-
rzenia podstaw do własnego oświadcze-
nia o rozliczalności. Komisja przyjmuje 
bowiem odpowiedzialność polityczną, 
nie wiedząc jednak, jak w praktyce 
wykorzystywane są fundusze w pań-
stwach członkowskich, nie ma bowiem 
pełnego wglądu w sposób wykorzysta-
nia przez nie 80% funduszy Unii. I nie 
uzyska go, chyba że zostanie wdrożona 
propozycja PE składania oświadczeń 
przez osoby odpowiedzialne za gospo-
darowanie środkami UE na szczeblu 
krajowym oraz ich kontroli przez krajo-
we organy nadzorcze lub inne zewnętrz-
ne organy audytowe. Dodatkowo, zda-
niem PE, jakość informacji zawartych 
w sporządzanych przez dyrektorów 
generalnych rocznych sprawozdaniach 
z działalności, nie jest weryfikowana32. 
Sformułowanie oświadczenia Komisji, 
że „przyjmując niniejsze podsumowa-
nie, Komisja przyjmuje na siebie odpo-
wiedzialność polityczną za wyniki za-
rządzania osiągnięte przez dyrektorów 
generalnych i szefów służb” sugeruje, 
że to dyrektorzy generalni wykonują 
budżet, co formalnie nie jest prawdą. 
Budżet wykonuje bowiem Komisja 
i jej komisarze, a dyrektorzy generalni 
są urzędnikami, za których działania 
Komisja jako gremium ponosi konse-
kwencje w postaci odpowiedzialności 

politycznej. W związku z tym komisa-
rze, pomimo zbiorowej odpowiedzial-
ności, nie mają możliwości oceny ani 
jakości informacji przedstawionych 
w rocznych sprawozdaniach z działal-
ności, ani oświadczeń innych dyrekcji. 
Służby podlegające sekretarzowi ge-
neralnemu sporządzają sprawozdanie 
podsumowujące na podstawie wszyst-
kich rocznych sprawozdań z działalno-
ści i oświadczeń. Zatem w przypadku 
sprawozdania podsumowującego bra-
kuje systematycznego podejścia, a od-
powiedzialność rozmywa się. Osoby, 
które nie zapoznały się z 39 rocznymi 
(osobnymi) sprawozdaniami z działal-
ności, nie są w stanie uzyskać ogólne-
go spojrzenia na poczynione postępy 
i problemy pojawiające się w dyrek-
cjach generalnych33.

Ocena Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego

W sprawozdaniu rocznym za rok bu-
dżetowy 2006 Europejski Trybunał 
Obrachunkowy (ETO) po raz pierwszy 
poświęcił osobny rozdział aspektom 
finansowym programu reform Komi-
sji, w którym przeprowadził analizę 
rocznego sprawozdania z działalności 
i oświadczenia, sprawozdania podsu-
mowującego oraz zastosowania norm 
kontroli wewnętrznej. Ogólne wnioski 
nie były budujące. Trybunał uznał, że 
„[…] Pomimo postępów dokonanych 

32 „ […] Dyrektorzy generalni bez wątpienia robią wszystko co w ich mocy, aby opisać „rzeczywistość” 
w jak najbardziej obiektywny sposób. Ale każda ocena polega również na uwzględnieniu pewnych spraw, 
a pominięciu innych […]”; cyt. za dokumentem roboczym PE z 20.07.2007 r. … , op. cit.

33 R. Grzeszczak: Władza …, op. cit., s. 293-294.
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przez Komisję w zakresie wzmocnie-
nia roli rocznych sprawozdań z dzia-
łalności jako instrumentów służących 
poprawie rozliczalności i komunikacji, 
kontrole Trybunału wykazały znaczące 
niedociągnięcia w systemach nadzoru 
i kontroli w kilku obszarach perspek-
tywy finansowej […], które nie zostały 
uwzględnione w rocznych sprawozda-
niach z działalności i oświadczeniach 
dyrektorów generalnych”34.

Podstawowa zasada stosowana w pro-
cedurze zmierzającej do udzielenia ab-
solutorium opiera się na składaniu przez 
Komisję do Rady i Parlamentu corocz-
nego rozliczenia z wykonania budżetu 
UE za rok poprzedni. Komisja dołącza 
sprawozdanie finansowe o stanie akty-
wów i pasywów (art. 318 TFUE). Jest 
ono najpierw badane przez Radę, która 
przyjmuje je kwalifikowaną większoś-
cią głosów, i na jej wniosek PE udzie-
la Komisji absolutorium większością 
kwalifikowaną (art. 276 ust. 1 TFUE). 
Zanim jednak Parlament udzieli abso-
lutorium, ponownie bada sprawozda-
nie Komisji wraz z rocznym sprawo-
zdaniem i sprawozdaniami specjalnymi 
sporządzonymi przez Europejski Try-
bunał Obrachunkowy w odniesieniu 
do analizowanego roku budżetowego35.

Artykuł 319 TFUE (dawny art. 276 
Traktatu o Unii Europejskiej – TWE) 
stanowi, że to Parlament Europejski, 

zgodnie z zaleceniem Rady, udziela Ko-
misji absolutorium z wykonania budże-
tu. Głosowanie nad absolutorium jest 
poprzedzone badaniami rachunków, bi-
lansu finansowego, analizą sprawozda-
nia oceniającego roczne wyniki finan-
sowe UE, a wreszcie sprawozdaniem 
Trybunału Obrachunkowego. Dodat-
kowo, Parlament Europejski może żą-
dać przesłuchania Komisji w sprawie 
wykonywania wydatków lub funkcjo-
nowania systemów kontroli finansowej. 
Przesłuchania te mogą być przeprowa-
dzane przed (i w związku z) udziele-
niem Komisji absolutorium, ale także 
wobec pojawiających się pytań doty-
czących w ogóle wykonywania przez 
nią budżetu UE. Komisja na żądanie 
przedkłada Parlamentowi Europejskie-
mu wszelkie niezbędne informacje, 
jest zobowiązana do podjęcia działań 
sprawozdawczo-informujących, a za-
tem do składania wyjaśnień. Na tym 
też kończą się jej obowiązki. Mamy tu 
zatem do czynienia z klasyczną formu-
łą kontroli politycznej legislatywy nad 
egzekutywą. Problem powstaje w sytu-
acji ostatecznego nieudzielenia absolu-
torium. Formalnie bowiem nie oznacza 
to automatycznego odwołania Komisji.

Historycznie deficyty procesów roz-
liczalności i odpowiedzialności władzy 
wykonawczej w UE stawały się przy-
czyną najpierw kryzysów struktury 

34 Por. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżeto-
wy 2006; C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC), DzU L 78 z 15.3.2006 r.

35 Początkowo zasady udzielania absolutorium, oznaczające rozliczenie Komisji z wykonania budżetu, 
nie budziły wątpliwości, pojawiły się jednak wobec odmowy udzielenia absolutorium w 1984 i 1996 r.; por. 
A. Sylwestrzak: Komentarz do art. 248 TWE [w:] A. Wróbel (red.): Traktat…, op. cit., s. 562.
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instytucjonalnej, a następnie jej re-
form. Przykładem jest odmowa udzie-
lenia absolutorium KE za 1996 r., 
wyrażona w rezolucji z 14 stycznia 
1999 r. Parlament Europejski wezwał 
do utworzenia „komitetu niezależnych 
ekspertów”, aby zbadać, w jaki sposób 
Komisja wykrywa nadużycia, przypad-
ki złego zarządzania, nepotyzm oraz 
praktykę Komisji w zakresie udziela-
nia zamówień publicznych36. W efek-
cie ustąpiła cała Komisja J. Santera. 
Tak jak często kryzysy są początkiem 
reform, tak również w tym wypadku 
atmosfera skandalu pozwoliła Komi-
sji, której przewodniczył R. Prodi, na 
przeprowadzenie wielu zmian37.

Rola Trybunału
Europejski Trybunał Obrachunkowy 
jest instytucją, która kontroluje dzia-
łania władzy wykonawczej w Unii, 
zwłaszcza w zakresie spraw finanso-
wych. Kompetencje ETO sytuują go 
w unijnym systemie równowagi władz 
(check and balance), jako instytucję 
inicjującą proces rozliczalności kon-
trolowanych jednostek (rozliczalność 
jako kontrola)38. Trybunał wspiera od-
powiedzialność wykonawczą na dwa 
sposoby, to jest przez obowiązek bada-
nia rachunków wszystkich przychodów 

i wydatków UE oraz przez uprawnienia 
do przygotowywania specjalnych ra-
portów na konkretne tematy39. Współ-
działa z Parlamentem Europejskim 
w sprawowaniu kontroli budżetowej, 
czego rezultatem jest roczne sprawo-
zdanie i ewentualne parlamentarne 
absolutorium40. W sposób istotny na 
pracach Trybunału opiera się coroczna 
procedura udzielenia absolutorium Ko-
misji Europejskiej, w której Parlament 
Europejski rozstrzyga, czy Komisja wy-
pełniła obowiązek wykonania budżetu 
za poprzedni rok. Od początku funk-
cjonowania, czyli od 1977 r. ETO bada 
rachunki, dochody i wydatki organów 
Unii. Dostarcza władzy budżetowej, 
to jest PE i Radzie (por. art. 16 TUE), 
informacji na temat wiarygodności ra-
chunków, przedstawia ocenę zgodno-
ści z prawem transakcji leżących u ich 
podstaw, bada zasadność zarządzania 
finansami unijnymi41. Jako zewnętrz-
ny kontroler Unii, przyczynia się do 
poprawy zarządzania jej finansami, 
tym samym jest strażnikiem interesów 
finansowych obywateli. W związku 
z powierzonymi mu kompetencjami 
(art. 285 TFUE), odgrywa wyjątkową 
rolę w przyczynianiu się do poprawy 
zarządzania finansami UE oraz pro-
mowaniu rozliczalności. Realizuje te 

36 DzUrzWE C 104 z 14.04.1999 r., s. 106.
37 COM (2000)200 „Reformowanie Komisji” część I i II DT\682221PL.doc 3/6 PE 392.252v02-00
38 R. Grzeszczak: Władza …, op. cit., s. 288-291.
39 P. Craig: The Locus and Accountability of the Executive in the European Union (w:) P. Craig, A. Tomkins 

(eds.), The Executive and Public Law ... op. cit., s. 328 i n.
40 A. Sylwestrzak: Komentarz do art. 246 TWE [w:] Wróbel A. (red.): Traktat…, op.cit., s. 547.
41 Europejski Trybunał Obrachunkowy został powołany na podstawie drugiego traktatu budżetowego, tzw. 

traktatu brukselskiego z 22.07.1975 r., wszedł w życie 25.10.1977 r.
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zadania przez „świadczenie usług kon-
trolnych”42.

TUE i TFUE zachowują wyłącznie 
kontrolny charakter ustaleń Trybunału 
Obrachunkowego43. Naturalną asocja-
cją stają się tu krajowe organy kontrol-
ne (w Polsce jest to Najwyższa Izba 
Kontroli), które współdziałają z par-
lamentem i kontrolują władzę wyko-
nawczą w zakresie prawidłowego wy-
konywania budżetu. Wbrew przyjętej 
w Polsce nazwie, Trybunał nie ma 
uprawnień sądowych44. Podmiotowy 
zakres jego kontroli obejmuje Komisję 
w związku z wykonywaniem przez nią 
budżetu Unii, Europejski Bank Inwe-
stycyjny (EBI)45 oraz Europejski Bank 
Centralny (EBC), instytucje krajowe 
uczestniczące w zarządzaniu fundusza-
mi unijnymi, a także podmioty gospo-
darcze zarządzające funduszami UE 
lub wykonujące różnego typu zadania 
w ramach programów i projektów fi-
nansowanych z jej budżetu. Kontrole 
przeprowadzane są w siedzibie jednost-
ki dysponującej funduszami, a w razie 

potrzeby także w państwach człon-
kowskich lub państwach trzecich, jeśli 
tam wydawane były fundusze unijne.

Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
współpracując z krajowymi organami 
kontrolnymi, działa „w duchu zaufa-
nia i poszanowania ich niezależności”. 
B. Friedmann, były przewodniczący 
ETO dowodzi, że Trybunał nie zmie-
rza do uzyskania uprawnień nadzor-
czych względem krajowych czy re-
gionalnych organów kontroli, lecz do 
oparcia się na zasadach dobrowolnej 
współpracy z nimi, przy czym współ-
praca ta powinna przebiegać wyłącznie 
na płaszczyźnie działań „kontrolnych”, 
a w żadnym wypadku nie nadzorczych 
czy tym bardziej prokuratorskich46. 
W jej podjęciu podstawową rolę od-
grywa zasada, potwierdzona także 
w orzecznictwie Europejskiego Trybu-
nału Sprawiedliwości (ETS)47, który 
uznał, że państwo członkowskie nie 
może wskazywać na nieistnienie w jego 
strukturze kompetentnego i efektyw-
nego organu wewnętrznego, co miałoby 

42 Por. roczne sprawozdanie z działalności ETO za 2008 r., <http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/doc>.
43 Działalność obejmująca kontrolę wraz z dodatkową kompetencją do merytorycznego korygowania dzia-

łalności podmiotu jej poddawanego jest nadzorem. Przepisy prawne precyzują cele ingerencji nadzorczej. 
Jest nimi m.in. zapewnienie zgodności z prawem działań organu nadzorowanego, a zatem zapewnienie le-
galności jego działań. Nadzór obejmuje te sytuacje, w których ingerencja w działalność podmiotu nadzo-
rowanego jest możliwa oraz środki działania, podejmowane przez podmiot nadzorujący; por. S. Mirowski: 
Europejski Trybunał Obrachunkowy – organ kontrolny w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich 
[w:] „Studia Europejskie” nr 4(40)/2006, s. 107 i n.

44 A. Sylwestrzak: Komentarz do art. 246 TWE [w:] A. Wróbel (red.), Traktat…, op. cit., s. 547.
45 Kontrola wykonywana przez ETO wobec EBI ma nieco inne źródło (pozatraktatowe) i jest przeprowadza-

na na podstawie porozumienia ETO, EBI i Komisji, chociaż bez względu na jego postanowienia ETO i tak 
przysługuje prawo dostępu do informacji posiadanych przez EBI, niezbędnych do celów realizowanych 
kontroli i odnoszących się do zarządzanych przez Bank środków finansowych.

46 B. Friedmann: Rola i działalność Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, „Kontrola Państwowa” 
nr 6/1997, s. 132; por. J. Mazur: Współdziałanie najwyższego organu kontroli państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, „Kontrola Państwowa” nr 6/2004.

47 Orzeczenie ETS w sprawie 227–230/85: Komisja p. Belgii.
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usprawiedliwiać niewykonywanie zo-
bowiązań wynikających z jego członko-
stwa w UE48. Zasada ta, jak wskazuje 
w literaturze A. Sylwestrzak, a także 
D. Curtin, ma kapitalne znaczenie 
dla ETO, krajowych organów kontrol-
nych, a także dla Europejskiego Biura 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF)49. W rezultacie szeroko zakro-
jonych prac kontrolnych, a także wobec 
bogatych doświadczeń, ETO uzyskał 
nową funkcję, określaną jako doradz-
two polityczne. Polega ona na prowa-
dzeniu bezpośrednich konsultacji przez 
członków Trybunału zarówno z posła-
mi do PE, jak i urzędnikami Komisji 
w zakresie prawidłowości i legalności 
wykorzystania środków budżetu Unii. 
Konsultacje te mają na celu przyjęcie 
najbardziej skutecznych rozwiązań już 
na etapie planowania poszczególnych 
zadań50.

Państwa członkowskie współpracują 
z Komisją przy ustanawianiu systemów 
nadzoru i kontroli wobec wspólnie 
zarządzanych części budżetu unijne-

go. Jest to kontrola wewnętrzna zasad 
wydatkowania funduszy. Ma ona dwa 
wymiary: wewnętrzny – krajowy oraz 
unijny. Oprócz prac prowadzonych 
przez Trybunał, liczne krajowe organy 
kontroli nadzorują fundusze unijne, 
którymi zarządzają i które są wydat-
kowane przez krajowe organy admini-
stracji51. Trybunał upowszechnia wy-
niki swoich prac, publikując różnego 
rodzaju sprawozdania, między innymi 
sprawozdanie roczne, w którym przed-
stawia wyniki kontroli finansowych 
w formie poświadczeń wiarygodności 
dotyczących budżetu ogólnego i euro-
pejskich funduszy rozwoju. Kolejnym 
rodzajem są sprawozdania specjalne, 
także roczne, omawiające wyniki fi-
nansowych kontroli agencji i organów 
unijnych. Trzeci rodzaj to sprawozda-
nia szczególne, zawierające ustalenia 
wybranych kontroli wykonania zadań 
i kontroli zgodności52.

Wymienione sprawozdania przynoszą 
efekty nie tylko po kontroli, oddziału-
ją także w jej trakcie. Taki wpływ ma 

48 A. Nowak-Far: Kontrolowanie przez NIK realizacji przez administrację publiczną prawa wspólnotowego, 
„Kontrola Państwowa” nr 2/2004, s. 54-55.

49 J. Łacny: Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki, Warszawa 2010, s. 15-21; 
B. Srebro: Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, Kraków 2004, s. 74; A. Sylwestrzak: 
Komentarz do art. 246 TWE [w:] A. Wróbel (red.): Traktat…, op. cit., s. 548-549.

50 D. Curtin: Executive Power of ..., op. cit., s. 271.
51 Szerzej por. m.in. J. Łacny: Ochrona interesów finansowych UE – działalność Europejskiego Biura do 

spraw Zwalczania Oszustw (OLAF), „Przegląd Prawa Europejskiego” nr 2/2003; K. Michałowska-Go-
rywoda: Trybunał Obrachunkowy. Instytucja kontroli finansowej Unii Europejskiej, Warszawa 2001; 
P. Craig: The Constitutionalisation of Community Administration, “European Law Review” nr 28/2003, 
s. 840 i n.

52 Dla zobrazowania: sprawozdanie specjalne ETO nr 18/2009: Skuteczność wsparcia udzielanego w ra-
mach EFR na rzecz regionalnej integracji gospodarczej w Afryce Wschodniej i Afryce Zachodniej czy 
Sprawozdanie specjalne nr 17/2009 dotyczące działań w zakresie szkolenia zawodowego kobiet, współ-
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, zob. < http://eca.europa.eu/portal/page/portal
/publications/auditreportsandopinions/specialreports>.
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zwłaszcza szczegółowe przedstawienie 
ustaleń badań, które przesyłane jest 
przy okazji każdej kontroli do jednost-
ki kontrolowanej w celu potwierdzenia 
trafności uwag Trybunału. Ostateczny 
tekst sprawozdania również podlega po-
stępowaniu kontradyktoryjnemu, obej-
muje sprawozdania i wnioski, a z drugiej 
strony odpowiedzi jednostki kontrolo-
wanej. Po zakończeniu prac kontrolnych 
i opublikowaniu sprawozdania, jest ono 
analizowane i wykorzystywane w pra-
cach Parlamentu i Rady przy sprawo-
waniu nadzoru politycznego nad wy-
korzystaniem budżetu. Sprawozdania 
Trybunału stanowią podstawę zaleceń 
Rady i decyzji Parlamentu w sprawie 
udzielenia absolutorium z wykonania 
budżetu53.

Trybunał, badając złożone w trakcie 
procedury udzielania absolutorium spra-
wozdanie Komisji, w wypadku poja-
wienia się rozbieżności między spra-
wozdaniem a własnymi ustaleniami 
prowadzi rozmowy z członkami Komi-
sji. Państwa członkowskie są również 
na bieżąco informowane, w formie tak 
zwanych listów od sektorów, o usta-
leniach kontrolnych ETO. Problem 
sprowadza się do oceny rezultatów 
kontroli przeprowadzanych pod ką-
tem wykorzystania finansów unijnych 
w konkretnym państwie. Może ono 
w ciągu ośmiu tygodni zająć stanowi-
sko przed Komisją i ETO, a argumen-
ty przezeń podniesione są rozważane 

także przez Radę i Parlament zarówno 
przy przyjmowaniu budżetu UE, jak 
i w toku udzielania absolutorium.

Podsumowanie
Z przedstawionych rozważań wyłania 
się wielopoziomowy system władzy 
wykonawczej, złożony z różnych insty-
tucji, organów i jednostek organizacyj-
nych UE oraz organów państw człon-
kowskich. W literaturze system ten jest 
nazywany niekiedy federalizmem wy-
konawczym54, co oznacza, że w więk-
szości wypadków stosowanie i egzeku-
cja prawa UE spoczywa na państwach 
członkowskich. Trudnym wyzwaniem 
dla multicentrycznego systemu prawa 
unijnego jest dostosowanie różnych 
możliwości kontroli politycznej i praw-
nej oraz ich zróżnicowanych wariantów, 
zarówno ex ante, jak i ex post.

Wielość „perspektyw odpowiedzial-
ności w UE” związana jest z omawianą 
tu różnorodnością organów wykonaw-
czych, a także parlamentarnych i sądow-
niczych, co z pewnością utrudnia przej-
rzyste i skuteczne sprawowanie władzy 
publicznej, rozmywa zasady pociąga-
nia do odpowiedzialności i rozliczania 
władzy wykonawczej. Powszechne jest 
w krajowych systemach politycznych, 
że władza ustawodawcza sprawuje pew-
ną kontrolę nad egzekutywą. Mówi się 
wręcz o „rządach odpowiedzialnych”, 
których zakres i treść odpowiedzial-
ności przybiera rożną postać, zależnie 

53 Por. K. Michałowska-Gorywoda: Trybunał Obrachunkowy…, op. cit., s. 281-283.
54 P. Dann: Parlamente im Exekutivfoderalismus, Berlin 2004.
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od miejsca i roli poszczególnych osób 
czy organów w strukturze państwa (tu: 
UE)55. Sposób, w jaki ta kontrola jest 
usystematyzowana, podobnie jak jej 
skuteczność, różni się w zależności od 
systemu. Władze wpływają na siebie 
wzajemnie, ale zasada równowagi in-
stytucjonalnej zabezpiecza przed wy-
paczeniami i w efekcie klientelizmem 
politycznym którejkolwiek z nich. Za-
równo w poszczególnych państwach, 
jak i w Unii Europejskiej, wyjątkowe 
znaczenie ma zasada pociągania do od-
powiedzialności tych, którym powie-
rzono władzę i zasoby w imię realizacji 
dobra wspólnego56.

Doktryna, praktyka prawa europej-
skiego, a nawet politycy, od lat już wska-
zują na potrzebę zwiększenia jasności, 
przejrzystości i pewności w kwestii 
tego, kto i za co ponosi odpowiedzial-
ność. Powszechnie postulowano zapew-
nienie zrozumienia zasady qui fait quoi, 
czyli która z władz (instytucji) i jaki 
poziom jej sprawowania odpowiada za 
dany rodzaj działań politycznych57.

W wypadku Unii Europejskiej sytu-
acja jednak komplikuje się dodatkowo, 
ponieważ władza wykonawcza jest wie-
lopoziomowa, dzielona de facto i de iure, 

podmiotowo i przedmiotowo. Stąd też 
jej odpowiedzialność powstaje na wie-
lu poziomach i jest bardziej złożona od 
konstrukcji przyjętych w państwach 
członkowskich. Problematyka odpowie-
dzialności władzy wykonawczej w sy-
stemie UE dotyczy takich problemów, 
jak: zakres otwartości jej procesów de-
cyzyjnych, sposób realizowania kompe-
tencji, zachowanie prawidłowej relacji 
między odpowiedzialnością a skutecz-
nością w wykonaniu zadań. W jakim 
bowiem stopniu ujednolicanie, które 
tradycyjnie starała się osiągnąć Unia 
Europejska, powinno obecnie ustąpić 
większej elastyczności, wiązanej właś-
nie z odpowiedzialnością58?

Można wyróżnić rozmaite sposoby 
zapewnienia odpowiedzialności za eg-
zekwowanie władzy wykonawczej. Ta 
kwestia wymaga rozpatrzenia zakresu, 
w jakim Parlament Europejski ma kom-
petencje kontrolowania egzekutywy, 
jakie są mechanizmy odpowiedzialności 
politycznej i prawnej, a także sposobu, 
w jaki owa funkcja kontrolna wobec eg-
zekutywy jest w UE wykorzystywana. 
Istotną rolę odgrywa tu odpowiednio 
kontrola Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, jak też proces rozliczal-

55 L. Garlicki: Parlament a rząd: powoływanie–kontrola–odpowiedzialność [w:] A. Gwiżdż (red.): Założenia 
ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, Warszawa 1997, s. 212 i n.

56 ETS w orzecznictwie odnosił dobro wspólne w UE do takich zwrotów jak dobro wspólne (common good), 
dobro powszechne (general good), dobro interesu publicznego (good of public interest); por. orzeczenia 
ETS: w sprawie C 140/05 Amalia Valeško p. Zollamt Klagenfurt z 5.10.2006 r.; w sprawie T 410/03 
Hoechst GmbH p. Komisji z 18 .06.2008 r.; por. A. Wentkowska: Bonum commune v. bonum communita-
tis – harmonia czy rozdźwięk? Wybrane przypadki z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, referat 
(w druku).

57 G. de Burca, B. de Witte: The delimitation of powers between the European Union and its Member States 
[w:] A. Arnull, D. Wincott (eds.): Accountability …, op. cit., s. 192.

58 A. Arnull: Introduction …, op. cit., s. 23.
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ności przeprowadzany przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy. Pogłębiona re-
fleksja ujawnia także wagę zasad dobrej 
administracji, które są zapisane w usta-
wodawstwie UE, zwłaszcza w Karcie 
praw podstawowych (art. 41)59.

Kontrola Komisji odbywa się w proce-
sie politycznym i merytorycznym. Jest 
to kontrola instytucjonalna, sprawowana 
przez Parlament Europejski, Europejski 
Trybunał Obrachunkowy czy w pew-
nym zakresie parlamenty narodowe. 
Gdy zawodzą zróżnicowane formy kon-
troli pozasądowej, pojawia się odpowie-
dzialność prawna60. Odpowiedzialność 
polityczna przeważa nad odpowiedzial-
nością prawną, która zazwyczaj pojawia 
się wówczas, gdy ta pierwsza zawiedzie, 
pełniąc bardziej rolę prewencyjną niż 
sankcjonującą61. W tym też wyraża się 
komplementarny charakter odpowie-
dzialności politycznej i prawnej.

Odrębnym zagadnieniem, wykracza-
jącym poza ramy tego artykułu, jest na-
tura uprawnienia do złożenia wniosku 
inicjującego postępowanie w sprawie 
odpowiedzialności prawnej. Co cie-

59 D. Curtin: Executive Power of ..., op. cit., s. 270-272; R. Grzeszczak: Władza …, op. cit., s. 297-298.
60 J. Tallberg: Executive Power and Accountability in the European Union [w:] S. Gustavsson, Ch. Karlsson, 

T. Persson (eds.): Forthcoming in The Illusion of Accountability in the European Union, Oxford 2009, s. 8.
61 Por. B. Banaszak: Prawo konstytucyjne …, op. cit., s. 438 i n.; L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. 

Zarys wykładu, Liber 2007, s. 375.
62 L. Thorlakson: Building Firewalls or Floodgates? Constitutional Design for the European Union, University 

of Nottingham – School of Politics, “Journal of Common Market Studies”, t. 44, nr 1/2006, s. 139-159, 
tekst dostępny na <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=885426>; por. orzeczenie 
ETS w sprawie 22/70 Komisja p. Rada, ECR 1971, 263, Nb. 15/19 – AETR.

63 H. C. H. Hofmann: Constitutionalising Networks in EU Public Law …, op. cit., s. 128.

kawe, w modelowym założeniu (czyli 
w systemie państwa prawa) sądy nie są 
powołane do tego, aby temu zjawisku 
zaradzać. Praktyka UE wymogła jed-
nak podejmowania przez nie i takich 
rozstrzygnięć62.

W systemie unijnym istotna jest zatem 
nie tylko przejrzystość struktur, proce-
dur i dostęp do informacji, ale również 
dopasowanie kontroli ex ante i ex post 
oraz organów ją przeprowadzających do 
specyficznych form sprawowania wła-
dzy publicznej63. 

Egzekwowanie odpowiedzialności wła-
dzy wykonawczej, rozproszonej na róż-
nych poziomach i wśród różnych podmio-
tów, wymaga więc efektywnych i tran-
sparentnych mechanizmów kontroli, 
które uchronią Unię Europejską od tego, 
co można nazwać procesem rozmywa-
nia odpowiedzialności.

dr ROBERT GRZESZCZAK, Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego
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Współpraca 
międzynarodowa

Innowacje w kontroli

Powszechna Izba Obrachunkowa Holandii (PIO), pragnąc sprostać 
oczekiwaniom społeczeństwa, postawiła na sprawność działania, zwię-
złość oraz czytelność przekazu na temat ustaleń kontroli oraz innowa-
cyjne rozwiązania w czasie ich prowadzenia. Dlatego w PIO działa La-
boratorium Innowacji, zajmujące się zastosowaniem nowych pomysłów 
w kontrolach, a wyniki jej badań, w formie wykresów lub tabel, często 
zajmują tylko jedną stronę. Tworzy się je z przekonaniem, że odbiorcy 
informacji wcale nie muszą być mniej innowacyjni niż ich autorzy.

1 Artykuł prezentuje niektóre spośród kwestii poruszonych przez prezes Saskię J. Stuiveling podczas jej 
wizyty w NIK w styczniu 2011 r., o której informowaliśmy w poprzednim numerze KP.

KAMILA ŻYNDUL

Prezes Powszechnej Izby Obrachunko-
wej Holandii Saskia J. Stuiveling, gosz-
cząca z wizytą w Najwyższej Izbie Kon-

troli, na spotkaniu z kierownictwem 
Izby wygłosiła wykład na temat innowa-
cji i sposobów ich wykorzystania przez 
najwyższe organy kontroli, na przykła-
dzie kierowanej przez nią instytucji1. 

Doświadczenia holenderskiego NOK

Nr 2/marzec–kwiecień/2011 139 



Przedstawione zagadnienia odnosiły 
się zarówno do rozwiązań już wdro-
żonych, jak i obecnie wprowadzanych, 
których efekt końcowy nie jest jeszcze 
znany. Interesująca była prezentacja za-
sad funkcjonowania nowo utworzonej 
komórki organizacyjnej – Laboratorium 
Innowacji, której zadaniem jest poszu-
kiwanie i zastosowanie nowatorskich 
form działania.

Potrzeba zmian
Najwyższe organy kontroli (NOK), 
jako instytucje powołane do kontrolo-
wania administracji publicznej i przed-
stawiające jej propozycje usprawnień, 
muszą utrzymywać stały kontakt ze 
społeczeństwem, któremu – zgodnie 
ze swoją misją – mają służyć. Powinny 
zatem wyprzedzać administrację w ro-
zumieniu potrzeb obywateli. Zdaniem 
prezes S. J. Stuiveling, nie mogą biernie 
czekać, aż rzeczywistość wymusi na 
nich dostosowanie się do zachodzących 
zmian, powinny aktywnie działać. Do-
konujący się stale rozwój państwa i spo-
łeczeństwa wpływa na zmianę sposobu 
funkcjonowania organizacji, w tym 
również jednostek kontrolowanych. 
NOK muszą więc wprowadzać nowe 
metody działań kontrolnych, gdyż pra-
cując według starych, nieprzystających 
do rzeczywistości, nie będą w stanie 
wypełniać swojej misji. Byłoby pożą-
dane, aby korzystały przy tym z do-
świadczeń innych; pozwoli to uniknąć 
powielania błędów i straty czasu.

Prezes Saskia J. Stuiveling zaznaczy-
ła, że gwarancją sukcesu we wdrażaniu 
zmian jest otwarty stosunek i właściwe 
przygotowanie do nich, gdyż umożli-

wia to lepsze zarządzanie innowacyj-
nością, którą należy traktować jak „wy-
prawę”, sposób myślenia, nie zaś jak 
gotowe rozwiązanie, choć właśnie tak 
jest ona często postrzegana. Innowacje 
to nie nowe technologie, ale umiejęt-
ność znalezienia dla nich zastosowań. 
Aby być innowacyjne, najwyższe orga-
ny kontroli nie muszą tworzyć, wymy-
ślać, budować od podstaw. Wystarczy, 
że otworzą się na to co oferuje świat 
oraz zechcą to przenieść na własny 
grunt i dostosować do swoich potrzeb. 
Takie założenie przyjęła Powszechna 
Izba Obrachunkowa Holandii, która 
nie skupia się na tworzeniu rozwiązań 
nowatorskich, lecz stawia sobie za cel 
znalezienie zastosowania dla tych, któ-
re są już dostępne, a swoimi doświad-
czeniami chętnie dzieli się z innymi.

Innowacją, podobnie jak zmianą, 
trzeba odpowiednio zarządzać, co nie 
jest ani łatwe, ani oczywiste. Wymaga 
sprostania wielu wyzwaniom, takim 
jak wyjście poza dominującą kulturę 
organizacyjną, opracowanie długoter-
minowej perspektywy wdrażania inno-
wacji, rozpowszechnianie doświadczeń 
oraz gotowość do podjęcia próby bez 
strachu przed niepowodzeniem. Zatem 
NOK muszą być otwarte na stosowanie 
metody prób i błędów. Jest to trudne, 
gdyż cechą charakterystyczną wszyst-
kich administracji jest nagradzanie 
strategii niepopełniania błędów, czyli 
unikania ryzyka, zaś wprowadzanie 
innowacyjnych rozwiązań jest z natury 
obarczone ryzykiem porażki. Jednak 
ryzyko to należy podjąć, zatem po-
tencjalną porażkę trzeba wkalkulować 
w koszty. 
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Informacja nielinearna
Prezes S. J. Stuiveling przytoczyła przy-
kład zarządzania informacją, aby poka-
zać, że zmiany zachodzące w świecie 
rzeczywiście wpływają na funkcjono-
wanie najwyższych organów kontroli. 
Przez lata informacje i dokumenty były 
dostępne tylko w wersji papierowej, 
przez co proces zarządzania nimi prze-
biegał w sposób linearny: informacja 
była tworzona, potem wykorzystywana 
(przetwarzana), a następnie archiwi-
zowana. Ścieżka kontrolna mogła być 
łatwo odtworzona na podstawie ścieżki 
papierowej dokumentacji. Obecnie ży-
jemy w erze informacji elektronicznej, 
co sprawia, że informacje są wykorzy-
stywane, przetwarzane, zmieniane 
i przechowywane natychmiast po ich 
utworzeniu. W konsekwencji te, który-
mi dysponuje kontroler, w tym samym 
czasie mogą już ulegać zmianie. Ponad-
to dane z różnych źródeł, o rozmaitym 
znaczeniu, napływają jednocześnie. Za-
tem już na etapie tworzenia informacji 
należy podjąć decyzję o jej ewentualnej 
archiwizacji, jako że potem byłoby to 
bardzo czasochłonne lub w ogóle nie-
możliwe, gdyż może ona zostać utraco-
na nieodwracalnie. Współczesny pro-
ces zarządzania informacją nie ma już 
zatem linearnego przebiegu, w którym 
poszczególne etapy następują chrono-
logicznie.

Nowe technologie informacyjne 
bez wątpienia przyniosły wiele udo-
godnień: przepływ informacji jest 
znacznie szybszy, zaś dostęp do do-
kumentów w wersji elektronicznej 
umożliwia pracę praktycznie w każ-
dym miejscu i o każdej porze. Jednak 

nie są one jeszcze przystosowane do 
zmierzenia się ze złożonością informa-
cji i wielością jej funkcji. Zatem para-
doksalnie, oferując tak wiele rozwią-
zań, technologie stały się jednocześnie 
częścią problemu – obecnie informa-
cja wymyka się spod kontroli, nie da 
się dokładnie śledzić jej przebiegu ani 
precyzyjne określić, na jakim etapie 
procesu zarządzania w danym momen-
cie się znajduje. Instytucje publiczne, 
próbując zmierzyć się z tym wyzwa-
niem, opracowują nowe zasady po-
stępowania, ponieważ jednak proces 
decyzyjny w sektorze publicznym jest 
zazwyczaj dość powolny, nie nadążają 
za zmianami w otaczającym świecie. 
Wypracowane procedury szybko sta-
ją się znów nieadekwatne do rzeczy-
wistości, która w czasie gdy były one 
wypracowywane i wdrażane, zrobiła 
kolejny krok naprzód.

Przechodzenie od struktury linear-
nej do bardziej złożonej, w której tra-
ci się kontrolę nad tym, co się dzieje 
z informacją, odbywa się właśnie te-
raz i najwyższe organy kontroli muszą 
przestawić się na nowy sposób myśle-
nia i funkcjonowania oraz znaleźć roz-
wiązania napotykanych problemów. 
Środowisko pracy kontrolerów zmienia 
się błyskawicznie i jeśli nie wypracują 
oni nowego podejścia i sposobów pracy, 
nie nadążą za tymi zmianami. Trzeba 
wyraźnie podkreślić, że wprowadza-
nie zmian z własnej inicjatywy jest 
znacznie korzystniejsze niż czekanie, 
aż zostaną one wymuszone przez śro-
dowisko zewnętrzne, gdyż umożliwia 
lepszą nad nimi kontrolę i sprawniejsze 
zarządzanie.
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Laboratorium Innowacji
Powszechna Izba Obrachunkowa Ho-
landii obserwuje wszystko, co oferuje 
rynek nowych technologii. W tym celu 
zostało utworzone Laboratorium Inno-
wacji (Innovation Lab). Jest to specjal-
na komórka organizacyjna, której zada-
niem jest poszukiwanie nowatorskich 
rozwiązań pod kątem wykorzystania 
ich w działalności NOK oraz spraw-
dzanie w sposób eksperymentalny, czy 
i jak mogą one zmodernizować pracę 
kontrolerów. Laboratorium analizuje, 
czy można, a jeśli tak, to w jaki sposób, 
spożytkować je na przykład do opra-
cowania nowych metod kontroli lub 
lepszych sposobów prezentacji ich wy-
ników. Aby Laboratorium działało sku-
tecznie, funkcjonuje jako samodzielna 
komórka i podlega bezpośrednio prezes 
Izby, zaś pracownicy w nim zatrudnie-
ni są wolni od biurokratycznych ogra-
niczeń, nie mają określonych godzin 
pracy ani dokładnie ustalonego zakresu 
obowiązków. Mają do dyspozycji włas-
ny budżet, ale nie określono tu ścisłych 
procedur postępowania. Ich praca nie 
jest rozliczana w tradycyjny sposób, 
na podstawie zwykłych wskaźników. 
Przedstawiają jedynie okresowy raport 
ze swojej działalności, który prezentu-
je zarówno projekty zakończone suk-
cesem, jak i niepowodzenia wraz z ich 
przyczynami, gdyż i one mogą mieć 
znaczenie w przyszłości.

Zespół Laboratorium składa się z kil-
ku doświadczonych pracowników (nie-

koniecznie kontrolerów czy informa-
tyków), których charakteryzuje krea-
tywność w proponowaniu rozwiązań 
przyjaznych przeciętnemu użytkow-
nikowi i otwartość na nowości dostęp-
ne poza macierzystą instytucją. Mogą 
oni współpracować z ekspertami ze-
wnętrznymi, mającymi pomysły i po-
szukującymi dla nich zastosowania lub 
zostać zaangażowani do konkretnej 
kontroli, na przykład przez zespół kon-
trolny, który potrzebuje konkretnego 
rozwiązania. Z drugiej strony, wszyscy 
pracownicy PIO mogą przekazywać 
swoje koncepcje osobom zatrudnio-
nym w Laboratorium, które będą szu-
kać praktycznego ich zastosowania.

Obecnie Laboratorium prowadzi ba-
dania nad możliwością zastosowania 
crowdsourcingu2 w pracy Izby. W sze-
rokim rozumieniu termin ten ozna-
cza zbiorowe dzielenie się informacją, 
a w wąskim – dzielenie się profesjonal-
ną wiedzą. Jest jednym z narzędzi co-
dziennie wykorzystywanych przez por-
tale społecznościowe, ale coraz częściej 
sięgają po nie także producenci zna-
nych marek, organizacje charytatywne 
i wielu specjalistów, gdyż umożliwia 
ono czerpanie wiedzy, pomysłów i in-
spiracji od innych.

Transfer rozwiązań
Przykładem tego, jak Powszechna Izba 
Obrachunkowa Holandii wykorzystuje 
innowacyjne rozwiązania funkcjonu-
jące w innych obszarach, jest System 

2 Crowdsourcing w jęz. ang. oznacza dosłownie „czerpanie źródeł z tłumu” (crowd – tłum, sourcing – czer-
panie źródeł).
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Informacji Geograficznej, czyli GIS3, 
służący do wprowadzania, gromadze-
nia, przetwarzania oraz wizualizacji 
danych geograficznych, którego jedną 
z funkcji jest wspomaganie procesu 
decyzyjnego. PIO znalazła zastosowa-
nie dla GIS na wszystkich kolejnych 
etapach kontroli: ocenie ryzyka, plano-
wania, przeprowadzania i analizowania 
ustaleń kontroli oraz prezentowania jej 
wyników4. Powstało centrum wiedzy 
o wykorzystaniu GIS, które stanowi 
obecnie część Laboratorium Innowacji. 
Przedstawianie wyników kontroli na 
mapach, które jest możliwe dzięki za-
stosowaniu GIS, sprawia, że są one bar-
dziej czytelne, można też pokazać wie-
le ich aspektów jednocześnie, zamiast 
podawać oddzielnie na kilku różnych 
wykresach, w różnych tabelach lub na 
wielu stronach tekstu opisowego. NOK 
Holandii zaczyna stosować tę technikę 
w upowszechnianiu wyników swojej 
pracy na zewnątrz, co przynosi bardzo 
dobre efekty.

Prezes S. J. Stuiveling wspomniała 
także o doświadczeniach kierowanej 
przez nią instytucji w opracowywaniu 
aktualnej strategii na lata 2010–2015. 
Jej założenia są przedstawione w posta-
ci jednostronicowej tabeli, co stanowi 
wyjście naprzeciw młodym pokole-
niom, gdyż „młodzi ludzie czytają obra-
zami i nie interesuje ich długi tekst”. 
Taka forma prezentacji jest przy tym 
bardziej przyjazna w odbiorze dla cu-

dzoziemców oraz łatwiejsza do prze-
tłumaczenia na inne języki. Dla tych, 
którzy jeszcze nie są przygotowani do 
takiej rewolucji, założenia strategii 
są również dostępne w formie trady-
cyjnego dokumentu – opisu na około 
30 stronach.

PIO Holandii coraz częściej prezen-
tuje wyniki swoich kontroli w formie 
wykresów lub tabel, zajmujących tylko 
jedną stronę. Dla autorów raportów 
z kontroli jest to z pewnością duże 
wyzwanie, zwłaszcza na początku, 
gdyż wymaga znacznego nakładu pracy 
i dokonania wyboru najważniejszych 
informacji (danych, wniosków itd.), 
spełnia jednak oczekiwania dzisiej-
szych odbiorców. Parlamentarzyści, 
którzy należą do głównych adresatów 
wyników pracy najwyższych organów 
kontroli, są także bardzo zapracowani 
i mogą nie mieć czasu na przeczytanie 
kilkudziesięciostronicowej informacji 
z kontroli, ale na pewno znajdą go na 
zapoznanie się z jednostronicową pre-
zentacją graficzną. Zdaniem prezes 
S. J. Stuiveling, nie należy z góry zakła-
dać, że takie rozwiązanie nie zostanie 
zaakceptowane, gdyż odbiorcy infor-
macji wcale nie muszą być mniej inno-
wacyjni niż ich autorzy.

Prezentując nowe rozwiązania, prezes 
Powszechnej Izby Obrachunkowej Ho-
landii wyraziła nadzieję, że mogą one 
stać się inspiracją dla innych najwyż-
szych organów kontroli. Jednocześnie 

3 Ang. Geographical Information System. 
4 Więcej informacji nt. wykorzystania GIS w kontroli zob. w tym numerze „Kontroli Państwowej”, s. 22, 

Egbert Jongsma i Frederique de Graaf: Systemy informacji geograficznej w kontroli.
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zastrzegła, że nie powinny być adapto-
wane automatycznie, gdyż to, co spraw-
dziło się w Holandii, niekoniecznie 
będzie dobre gdzie indziej. Podkreśliła 
także, że upowszechnienie doświad-
czeń NOK Holandii nie jest jedynym 
celem wizyty w Polsce, gdyż jest to 
również okazja do głębszego zapoznania 

się z funkcjonowaniem NIK, co może 
być cenną inspiracją dla jej instytucji.

KAMILA ŻYNDUL, Wydział Współ-
pracy z Zagranicą, Departament Orga-
nizacyjny NIK
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Z życia NIK 

Uroczystość powołania członków Kolegium NIK. Na zdjęciu od lewej: Józef Płoskonka, Stanisław 
Sikora, Wojciech Misiąg, Jacek Szczerbiński, Wiesław Motyka, Mirosław Stec i Florian Kuźnik.
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Marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna w marcu 2011 r. powołał na wniosek prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli siedmiu członków Kolegium NIK. Ponownie zostali nimi: prof. 
dr hab. Florian Kuźnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Wojciech Misiąg 
– doradca prezesa NIK, dr Józef Płoskonka – doradca prezesa NIK i prof. dr hab. Mirosław 
Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do Kolegium dołączyli: Wiesław Motyka – dyrek-
tor Departamentu Organizacyjnego NIK, Stanisław Sikora – dyrektor Delegatury NIK 
w Rzeszowie i dr Jacek Szczerbiński – dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej NIK.

NOWY SKŁAD KOLEGIUM 
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W Kolegium zasiadają także: Jacek Jezierski – prezes Najwyższej Izby Kontroli; 
Józef Górny, Stanisław Jarosz, Jacek Kościelniak, Marek Zająkała – wiceprezesi NIK; 
Marek Chodkiewicz – dyrektor generalny NIK oraz prof. dr hab. Maciej Bałtowski 
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Roman Furtak, dyrektor De-
legatury NIK w Zielonej Górze; prof. dr hab. Czesław Martysz z Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach; prof. dr hab. Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie; dr Czesława Rudzka-Lorentz, dyrektor Departamentu Administracji 
Publicznej NIK; prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz z Uniwersytetu w Białym-
stoku; dr hab. Marcin Trzebiatowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Na podstawie ustawy o NIK Kolegium tworzą: prezes Izby, który jest przewod-
niczącym, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków: 7 będących przedsta-
wicielami nauk prawnych lub ekonomicznych i 7 dyrektorów jednostek organizacyj-
nych lub doradców prezesa NIK. 

Kolegium NIK jako organ realizujący konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kole-
gialności ma szerokie kompetencje. Uchwala okresowe plany pracy Izby, projekt jej statu-
tu oraz budżetu. Corocznie zatwierdza też przedkładane Sejmowi: „Analizę wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej” oraz „Sprawozdanie z działalności NIK”. 
Ponadto uchwala opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, wnioski w spra-
wie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów 
publicznych, wypowiada się też na temat wystąpień zawierających zarzuty dotyczące 
m.in. działalności członków Rady Ministrów, osób kierujących urzędami centralnymi czy 
prezesa NBP. Do zadań Kolegium NIK należy także opiniowanie wniesionych przez pre-
zesa NIK programów kontroli i informacji o wynikach szczególnie ważnych ustaleń.

UMOWA O WSPÓŁPRACY

Większa efektywność i skuteczność kontroli sektora publicznego to główny cel po-
rozumienia zawartego w Rzymie pomiędzy Europejską Organizacją Najwyższych 
Organów Kontroli (EUROSAI) i Europejską Konfederacją Instytutów Audytu We-
wnętrznego (ECIIA) przez szefów obu organizacji – Jacka Jezierskiego i Phila Tar-
linga. Wyraźnie określa ono obszary współpracy, wspólne cele oraz ramowe inicja-
tywy z zakresu kontroli sektora publicznego. Dzięki tej współpracy efekty działania 
organów kontroli będą lepsze, niż gdyby pracowały one osobno.

EUROSAI i ECIIA chcą dzielić się doświadczeniami we wdrażaniu praktyk i stan-
dardów w kontroli sektora publicznego. Ważne dla obu organizacji są także wzajem-
ne konsultacje i prezentowanie wspólnych stanowisk, w sytuacjach kiedy będzie to 
konieczne. Planowane są też seminaria, szkolenia, badania i publikacje. 

Umowa wpisuje się w globalne schematy współpracy najwyższych organów kontroli, 
które zainicjowała w 2007 r. Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kon-
troli (INTOSAI) podpisując porozumienie z Instytutem Audytorów Wewnętrznych.
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III KONFERENCJA 
EUROSAI – ARABOSAI

Walka z korupcją oraz przejrzystość 
i rozliczalność najwyższych organów 
kontroli (NOK) były głównymi tema-
tami zorganizowanej w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich III Kon-
ferencji EUROSAI – ARABOSAI, 
która zgromadziła przedstawicieli 
45 instytucji kontrolnych z obu re-
gionów. Otworzył ją prezes Najwyż-
szej Izby Kontroli Jacek Jezierski, 
który jest przewodniczącym Zarzą-
du Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, w przemówieniu ak-
centując rolę NOK jako strażników publicznych pieniędzy oraz znaczenie przejrzy-
stości ich działania w walce z korupcją. 

W czasie konferencji przewidziano trzy sesje tematyczne, podczas których pre-
zesi NOK obu organizacji mieli okazję podzielić się doświadczeniami w prakty-
ce wdrażania Międzynarodowych Standardów Najwyższych Organów Kontroli 
(ISSAI), dotyczących transparentności i rozliczalności NOK, przedstawić informa-
cje o wskaźnikach wydajności instytucji kontrolnych oraz pomówić o innowacjach 
w walce z korupcją.

ROSYJSKA WIZYTA

Współpraca dwustronna oraz w ramach międzynarodowych instytucji skupiających 
najwyższe organy kontroli – INTOSAI i EUROSAI – była przedmiotem spotka-
nia w Warszawie prezesa NIK Jacka Jezierskiego z prezesem Izby Obrachunkowej 
Federacji Rosyjskiej Siergiejem V. Stiepaszynem.

W 2001 roku obie instytucje zawarły umowę o ściślejszym współdziałaniu, m.in.: 
dzieleniu się doświadczeniami w sferze doskonalenia kontroli finansów publicz-
nych, realizowaniu wspólnych audytów oraz wymianie materiałów informacyjno-
-sprawozdawczych. Kontrolerzy NIK i rosyjskiego NOK wielokrotnie brali udział 
we wspólnych przedsięwzięciach. Ostatnie z nich to audyt pracy służb kontrolnych 
na wschodniej granicy oraz europejska kontrola klimatyczna.

W marcu przedstawiciele obu instytucji uczestniczyli w spotkaniu grupy zadanio-
wej ds. kontroli funduszy na rzecz klęsk żywiołowych i katastrof, zorganizowanym 
w Rosji, zaś prezesi byli prelegentami na III konferencji EUROSAI – ARABOSAI, 
o której piszemy powyżej.                 (red.)

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski 
i prezes NOK Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
dr Harib Saeed Al Amimi.
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Sygnały 
o książkach 

Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki: zagadnienia prawne. 
Teoria i praktyka 

Magdalena Czuba-Wąsowska i Katarzyna Mańko, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2011, s. 206.

Praca jest analizą problemów prawnych dotyczących konstytucyjnego obowiązku 
szkolnego. Wraz z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty pojawiło się wiele 
kontrowersji w interpretacji i egzekucji tego obowiązku. Dotyczą one na przykład 
możliwości edukacji domowej, która powszechny wymóg kształcenia czyni w pew-
nym stopniu niezależnym od kontroli państwa i samorządu terytorialnego. Poza 
tym masowa emigracja i imigracja stwarzają nowe, przedtem nieznane problemy 
kształcenia obywateli polskich poza granicami kraju oraz obywateli innych państw 
w Polsce. Pierwszy rozdział ma charakter ogólny, wyjaśniono w nim zasadnicze po-
jęcia, takie jak obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Pozostałe są analizą podstawy 
obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, przed-
stawiają także odpowiedzialność za ich realizację oraz ustawowe formy egzekucji.

Unia gospodarcza i walutowa w Europie

Artur Nowak-Far, Instytut Wydawniczy EUROPRAWO, Warszawa 2011, s. 204.

Książka przedstawia jedyny w pełni zrealizowany element europejskiego zjednocze-
nia, jakim jest unia gospodarcza i walutowa. Analiza została zaprezentowana zarówno 
w ujęciu historycznym, jak i problemowym, na tle podstawowej wiedzy o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej, jej instytucji, organów oraz ustanowionego przez nią prawa. 
Praca składa się z dziesięciu rozdziałów, z których część ukazuje etapy kształtowania 
się koncepcji gospodarczej jedności kontynentu, pozostałe poświęcone są ostatecznie 
ustanowionym mechanizmom działania, między innymi polityce pieniężnej, unii wa-
lutowej, zasadom i procedurom zarządzania gospodarczego. Przejrzystość wykładu 
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uczyniła z tej publikacji podręcznik akademicki, ma ona także walory kompetentne-
go przewodnika po węzłowych problemach Unii Europejskiej. 

Prawna ochrona zabytków 

Redakcja naukowa Teresa Gardocka i Jacek Sobczak, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2010, s. 404.

Stosunkowo niedawno dostrzeżono rolę prawa w zachowywaniu oraz konserwo-
waniu obiektów i przedmiotów zabytkowych, ograniczono uprawnienia ich właś-
cicieli i uregulowano kwestię wywożenia tych dóbr za granicę. Praca przedsta-
wia z wielu punktów widzenia prawne aspekty ochrony dziedzictwa przeszłości 
w różnych krajach. Zawiera zarówno omówienia ściśle odnoszące się do odpowied-
nich ustaw i regulacji w Polsce, jak i poświęcone prawu międzynarodowemu oraz 
szczegółowym kwestiom polityki kulturalnej w Unii Europejskiej i państwach po-
zaeuropejskich. Na uwagę zasługuje zwłaszcza artykuł: „Znaczenie prawodawstwa 
Państwa Kościelnego dla ochrony zabytków w XIX i XX wieku”. Kościół katolicki 
jest bowiem instytucją, która najwcześniej zaczęła się troszczyć o ochronę budow-
li i przedmiotów historycznych, przez co jego doświadczenia mogą stanowić wzór 
skutecznej dbałości o zabytki przeszłości, bez równoczesnego odbierania im roli 
użytkowej.

Proces boloński: projekt społeczno-edukacyjny w latach 1999–2010 

Marcin Skinder, Wydawnictwo Edukacyjne WERS, Bydgoszcz 2010, s. 144.

Wyrazem aspiracji środowisk naukowych i akademickich do większej integracji na-
uki i instytucji badawczych w Europie jest proces boloński. Nazwa ta wiąże się 
z podpisaniem przez 31 ministrów szkolnictwa z 29 państw europejskich w 1999 r. 
na uniwersytecie w Bolonii deklaracji na rzecz wzajemnego zbliżenia narodowych 
systemów kształcenia akademickiego w Europie. Przedmiotem opracowania są zało-
żenia, organizacja i realizacja zapoczątkowanej przez deklarację bolońską integracji 
europejskiej w sferze nauki, której ukoronowaniem ma być wykreowanie europej-
skiego obszaru szkolnictwa wyższego. Autor przedstawił genezę idei i historię roz-
woju procesu bolońskiego, jak również inne projekty tworzące jego kontekst, takie 
jak proces kopenhaski i strategia lizbońska. Opisał też cztery konferencje europej-
skich ministrów szkolnictwa, które wyznaczyły główne etapy rozwoju ruchu boloń-
skiego. Ostatnia część pracy poświęcona jest krajowemu i lokalnemu wymiarowi 
tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.
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Contents

Auditing   8 

JAN WALULIK: Auditing of Plane Accidents    8

This is not a homogenous issue, as it is based on two separate legal systems: one 
for civilian and the other for state aviation. Similarly to other issues related to 
the aviation law, examination of accidents is regulated at various levels, starting 
from international multilateral agreements, through resolutions of international 
organisations, the regional law and bilateral agreements, to the national law. 
Numerous levels at which the law is adopted and the different status of individual 
legal acts allow for identifying multiple regimes in the area. The article attempts 
to identify them and present their basic assumptions and mutual relations. While 
the issues regarding technical aspects of the procedure for and the manner of 
conducting the examination in compliance with the regulations discussed have not 
been presented in the article.

EGBERT JONGSMA, FREDERIQUE DE GRAAF: Using Geographical 
Information Systems to Audit Efforts to Combat Money Laundering 
and Terrorism Financing   22

In June 2008, the Netherlands Court of Audit published the report on the audit of 
the government’s efforts to combat money laundering and terrorism financing. In 
the audit, the SAI of the Netherlands used a geographical information system (GIS). 
The article, which was first published in the International Journal of Government 
Auditing, presents some of the functions of the GIS, the way it was used by the SAI 
of the Netherlands in auditing, and the new knowledge centre on the application of 
the system in auditing. The article was awarded with the Elmer B. Staats Award at 
the 20th INTOSAI Congress, held in Johannesburg in November 2010. The award is 
granted for the best article – as judged by the Journal’s Board of Editors, published 
since the last INTOSAI Congresses.
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SŁAWOMIR CZARNOW, ADRIAN GOSK: Audit Commissioned 
in Public Finance Sector Units before Poland’s Presidency
in the Council of the UE   27

Poland’s takeover of the Presidency in the Council of the European Union for six 
months, to start on 1 July 2011, requires the public administration to be properly 
prepared. To assess whether its structures are ready to face new challenges, all 
available tools have to be used, including internal auditing. Audits have been carried 
out in 44 public finance sector units that have been assigned with the biggest number 
of duties within the process of preparing for the EU Presidency. The article presents 
the findings and importance of these audits.

MARIUSZ MATYSEK: Model for the Management Control System   38

The article attempts to present management control in the public administration in 
accordance with the canon of management science. The point of departure for the 
author is the definition of an organisation compliant with this science, and he claims 
that the administration meets its requirements. According to the author, such a view 
should facilitate the establishment of a management control system and its practical 
implementation. The reference model of the system that he proposes should allow 
for doing so.

THE SETTLEMENTS OF CONTROLS    51

MAŁGORZATA HUMEL-MACIEWICZAK: Poland’s Administration
Preparations for the Presidency of the European Union   51

Responsibilities of the Polish Presidency will concentrate on its two most important 
aspects. The first is to preside over the works of the EU Council and its bodies, 
namely committees and working groups. The other is to represent the EU Council on 
other European institutions, primarily the European Commission and the European 
Parliament. In order to fulfil this task properly, Polish representatives responsible 
for the Presidency must be well-prepared, and cooperation with other European 
institutions must be intense. In 2010, the Supreme Audit Office conducted an audit 
of how government administration bodies were preparing for the EU Presidency. The 
article presents the findings of the audit.

MIROSŁAW MIŁOŃ: Post-accession Programme for Supporting 
Rural Areas   65

The issue has been audited on the initiative of the Supreme Audit Office. The audit 
covered the years 2007–2009 and it was aimed to assess the use of and accountability 
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for the funds from the World Bank’s loan allocated to the realisation of the Post-
accession Programme for Support of Rural Areas by the participating entities. 
The audit was conducted at the Ministry of Labour and Social Policy (MPiPS), 
the Ministry of Finance (MF), the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS), 
13 regional offices, 3 regional social policy centres and 29 municipal offices. The 
article presents the findings of the audit.

OTHER AUDITS OF THE NIK    75

Findings Presented for Publication in February and March 2011 – ed.   75

The section comprises information on audits in the given areas that have 
been completed by the Supreme Audit Office and published in the form of 
“Pronouncements on audit results”. In this issue, we present the audits on: waste 
management by municipalities; the operational programme on trans-border 
cooperation between Poland and Slovakia; the performance of statutory tasks by the 
Military Housing Agency and the “Kwatera” Military Social Housing Association; 
the use by municipalities of resources from the Physical Education Development 
Fund allocated for sports facilities in the Zachodniopomorskie Region; the state of 
preparedness of the public administration for Poland’s Presidency of the European 
Union; assets management and performance of public broadcasting tasks by the 
Polish Radio; the financial plan of the National Health Fund; the performance by 
the regions’ managements of selected tasks of Managing Authorities of Regional 
Operational Programmes; Poland’s coal supplies; the realisation of selected elements 
of the Operational Programme: Development of Eastern Poland; protection of 
interests of clients of insurance companies and members of pension funds; and 
investments of municipalities co-financed from the EU budget, the implementation 
of the national programme for local roads redevelopment; the selection and 
realisation of key projects within Regional Operational Programmes; supervision 
over teaching and research hospitals.

State and Society   78 

PAWEŁ WIECZOREK: Role of the Cohesion Policy 
in Economic Growth Creating   78

The cohesion policy in the European Union consists in providing support for areas 
which, due to structural barriers, are themselves unable to improve their economic 
situation, as compared to richer regions. In Poland, influences of the cohesion policy 
on equalising regional differences have been relatively low so far. However, in the 
coming years, the results of growing disproportions will be mitigated thanks to the 
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funds allocated to less developed regions within the National Cohesion Strategy for 
2007–2013. Another issue worth considering is whether the money already allocated 
for these purposes has been used in the most effective way. The issue has been 
discussed not only in Poland, as it is recurring in the debate on the desirable changes 
in the cohesion policy that has been held all over the EU. The article present the 
specificity of the cohesion policy, its advantages up to now and changes that the EU 
wishes to introduce in order to make it more effective.

MARCIN SZYMAŃSKI: Institutional System for Implementation 
of European Funds   94

The European Commission, which is responsible for the execution of the European 
Union’s budget, expects the Member States to introduce effective management 
and control systems for providing for the appropriate management of EU finances. 
In the previous edition of “Kontrola Państwowa”, the author presented the legal 
and institutional framework for the European Funds implementation system, in 
force until 2013, and the role of Intermediate Bodies and Managing Authorities. 
This article presents, among others, Certification Bodies, Audit Bodies and Paying 
Authorities, as well as the position of other bodies within the system, including that 
of the Supreme Audit Office.

STEFAN JARECKI: Provision of Services Commissioned 
to an Internal Entity   110

The issue of the organisation and financing of public transport has become topical due 
to the introduction of new legal regulations that very much differ from those previously 
binding, namely Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of 
the Council, in force since 3 December 2009. The article is a comparative description 
of the new and the previous regulations, and it focuses on the ways for selecting 
an entity to provide services in tram and bus transportation. It also discusses the 
conditions on the basis of which the competent bodies that conclude contracts on 
providing public services compensate for costs incurred in the area.

ROBERT GRZESZCZAK: Responsibility and Accountability 
of the Executive in the European Union System   123

In the complex system of the European Union, the responsibility and accountability 
of authorities make new and extremely important issues. The article begins with 
a description of the executive branch in the EU, which is followed by the issues of 
responsibility and accountability, illustrated with concrete examples. Attention is 
focused on the accountability of the European Commission, realised by the European 
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Court of Auditors, and on the responsibility of the Commission for the execution of 
the UE budget.

International Cooperation   139 

KAMILA ŻYNDUL: Innovation in Auditing 
– Experience of the Netherlands Court of Audit   139

Saskia J. Stuiveling, President of the Netherlands Court of Audit which in three 
years will be celebrating the 200th anniversary of its establishment, paid a visit to 
the Supreme Audit Office of Poland. At a meeting with the management of the NIK, 
President Stuiveling presented ways in which innovative solutions can be used in the 
activity of a Supreme Audit Institution, as well as the functioning of the Innovation 
Lab, which is a new unit established in the Netherlands Court of Audit. The article 
presents the experience of the Dutch SAI in the field.

NIK in Brief   145 

New Members of the College of the NIK; Cooperation Agreement; 
3rd EUROSAI-ARABOSAI Conference; A Visit from Russia – ed.   145

Grzegorz Schetyna, the Speaker of the Sejm (i.e. the lower chamber of the Polish 
Parliament), has appointed seven new members of the College of the Supreme Audit 
Office. The College is composed of the President of the NIK, Vice-Presidents, 
Director General and fourteen other members.
The European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI), which 
is chaired by the NIK, and the European Confederation of Institutes of Internal 
Auditing (ECIIA) have signed a cooperation agreement aimed at increasing efficiency 
and effectiveness of public sector auditing.
Fight against corruption, transparency and accountability – these were the main 
themes of the 3rd EUROSAI-ARABOSAI Conference, in which President of the 
NIK Jacek Jezierski participated as Chair of EUROSAI Governing Board. 
Sergey V. Stepashin, President of the Accounts Chamber of the Russian Federation, 
paid a visit to the Supreme Audit Office. During a meeting with President of the 
NIK Jacek Jezierski he discussed bilateral cooperation and collaboration within 
international organisations of Supreme Audit Institutions.
More information in the section dedicated to the most important events of the NIK.
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INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW I AUTORÓW

„Kontrola Państwowa” znajduje się na liście wybranych czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Zgodnie z komunikatem ministra nr 16 z 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany liczby 
punktów dla czasopism naukowych za artykuł naukowy wydrukowany w naszym dwumiesięcz-
niku autor otrzymuje 9 punktów. Jest to maksymalna liczba możliwa do uzyskania w piśmie 
nieposiadającym IF (impact factor), który jest publikowany w Journal Citation Report.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”

1. Przyjmujemy do publikacji teksty poświęcone tematyce związanej z profilem czasopisma. 
2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
3.  Prosimy o nadsyłanie artykułów pocztą elektroniczną, w edytorze Word lub dostarczenie 

tekstu na nośniku elektronicznym wraz z jego krótkim streszczeniem. Objętość artykułu, 
z ewentualnymi tabelami i rysunkami, nie powinna w zasadzie przekraczać 15 stron – 34 
wiersze na stronie, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza. 

4.  Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym 
tytule. 

5.  Ewentualne rysunki i wykresy prosimy nadsyłać w oddzielnych plikach, podając wartości 
umożliwiające przygotowanie danego elementu graficznego zgodnie z makietą „Kontroli 
Państwowej”.

6.  Artykuły ukazujące się na łamach „Kontroli Państwowej” są poddawane ocenie recenzentów. 
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez nich uwag i poprawek.

7.  Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skró-
tów, poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.

8.  Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
9.  Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk 

może nastąpić tylko za zgodą redakcji.
10.  Autorzy nadsyłający teksty proszeni są o podanie swoich danych: imienia i nazwiska, stop-

nia naukowego, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu 
lub faksu.
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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

3. Numer faksu: (22) 444 53 64

Prosimy przysłać zamówienie, a należność wpłacić po otrzymaniu rachunku. 

KUPON PRENUMERATY

PRZYPOMINAMY O PRENUMERACIE 

Szanowni Prenumeratorzy! Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2011 r. wynosi 108 zł 
za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (18 zł za jeden zeszyt).
Należności za prenumeratę należy uiszczać dopiero po otrzymaniu rachunku z podaną kwotą. 
Najwyższa Izba Kontroli od 2011 r. korzysta ze zwolnienia podmiotowego podatku VAT, dlate-
go będziemy wystawiać rachunki, a nie faktury VAT.
Prosimy o przysyłanie do redakcji jedynie zamówień z podaniem nazwy fi rmy, dokładnego adre-
su oraz numeru NIP.

Prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej kuponu.
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WYDAJE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Projekt graficzny: Studio Graficzne FILE

Skład i łamanie: Joanna Zakrzewska

Druk i oprawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. GRZEGORCZYK

Oddano do druku w kwietniu 2011 r.

Nakład 1000 egz.

Prenumerata
tel. 22 444-5781, 22 444-5401

Cena egzemplarza – 18 zł. Prenumerata roczna – 108 zł

Wpłaty na konto: NBP O/O Warszawa, 

nr 14 1010 1010 0036 8122 3100 0000, Najwyższa Izba Kontroli




