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Kontrola i audyt   8

DANUTA BOLIKOWSKA (oprac.): Roczny plan pracy 
Najwyższej Izby Kontroli   8

„Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2012 rok” zakłada przeprowadzenie 
202 kontroli, w tym: 95 wykonania budżetu państwa, 94 innych kontroli w obszarach 
znaczących dla funkcjonowania państwa i istotnych dla obywateli oraz 13 rozpoczętych 
w 2011 r., których termin zakończenia upłynie planowo w 2012 r. Będą to przede 
wszystkim kontrole wynikające z  obowiązków konstytucyjnych i  ustawowych 
NIK. Pozostałe badania zaplanowano według nowo wyznaczonych priorytetów. Od 
2012 r., po zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, nastąpiła zmiana podejścia 
do planowania działalności kontrolnej – priorytet główny stał się osią, która wyznacza 
priorytety dodatkowe i w ich obrębie – konkretne tematy kontroli. Nie wszystkie 
kontrole ujęte w tegorocznym planie mają jednak charakter priorytetowy, znalazły 
się w nim także badania o zasięgu lokalnym i o węższej tematyce. Po raz pierwszy 
wskazano natomiast 11 kontroli strategicznych.

TOMASZ BOLEK, DOROTA ROSIŃSKA: Kontrola w administracji 
rządowej   35

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o kontroli w administracji rządowej, 
kształtująca zasadnicze kwestie związane z  postępowaniem kontrolnym w  tym 
obszarze. Definiuje organy właściwe w  sprawach kontroli, reguluje jej planowanie 
i  przygotowanie, określa uprawnienia kontrolowanego i  kontrolującego, sposób 
dokumentowania oraz opracowywania wyników. Nie zawiera definicji kontroli, 
lecz precyzuje jej cele oraz wskazuje podstawowe kryteria. Przygotowane przez 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na jej podstawie standardy kontroli, zawierające 
podstawowe wymagania w  dziedzinie zarządzania, wykonywania i  zapewniania 
jakości działalności kontrolnej, zastąpią obowiązujące dotychczas „Wytyczne 
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w  sprawie kontroli w  administracji rządowej”. Oprócz wypełniania funkcji 
normalizacyjnej, będą stanowiły podstawę oceny jakości działania komórek do 
spraw kontroli w  administracji rządowej. autorzy przybliżają rozwiązania ustawy, 
przypominają też działania, które poprzedziły jej przygotowanie i uchwalenie oraz 
związane z realizacją postanowień tego aktu.

USTALENIA KONTROLI NIK   55

BEATA BŁASIAK-NOWAK, MARZENA RAJCZEWSKA: Koszty i korzyści
działań kontrolnych w systemie zarządzania i kontroli środków UE   55

Grupa Robocza ds. Funduszy strukturalnych, powołana przez Komitet Kontaktowy 
prezesów najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej i Europejskiego 
trybunału Obrachunkowego, przeprowadziła kontrolę równoległą, mającą na 
celu oszacowanie kosztów i  korzyści wynikających z  kontroli systemu zarządzania 
i kontroli funduszy strukturalnych. Realizowało ją w latach 2009–2011 12 państw 
członkowskich UE, które przekazały Grupie Roboczej raporty krajowe o wynikach 
badań. Na podstawie założeń programu kontroli równoległej NIK zestawiła dane 
liczbowe uzyskane podczas kontroli rozpoznawczej w  dwóch instytucjach oraz 
informacje zebrane w kwestionariuszach rozesłanych do 61 jednostek wykonujących 
odpowiednio zadania: instytucji zarządzającej, pośredniczącej w  zarządzaniu, 
instytucji certyfikującej, pośredniczącej w certyfikacji, instytucji audytowej, a także 
urzędów kontroli skarbowej w  ramach 16 regionalnych programów operacyjnych. 
artykuł przedstawia wyniki badania z wykorzystaniem dwóch sposobów szacowania 
kosztów wykonywania działań kontrolnych w  Polsce oraz koszty ponoszone przez 
instytucje zaangażowane w  system zarządzania i  kontroli na tle innych państw 
europejskich. 

HANNA RYCHNER, STANISŁAW FALSKI: Pomoc uprawnionym do alimentów   70

Dostarczenie środków utrzymania osobom, które nie są w  stanie samodzielnie 
zaspokoić potrzeb, a  zwłaszcza dzieciom, jest przede wszystkim obowiązkiem 
rodziny. Państwo natomiast ma wspierać tych, którzy nie otrzymują wsparcia 
od osób należących do kręgu zobowiązanych do alimentacji. Najwyższa Izba 
Kontroli przeprowadziła w II połowie 2010 r. kontrolę wywiązywania się organów 
samorządu terytorialnego z  zadań na rzecz pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów. Podstawowym celem była ocena systemu w  zakresie wspierania ich 
środkami z  budżetu państwa oraz skuteczności egzekwowania tych świadczeń od 
dłużników. autorzy przedstawiają wyniki kontroli, prezentują też uwarunkowania 
funkcjonowania systemu alimentacyjnego w Polsce. 
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TOMASZ AMBROZIK: Gospodarka leśna w lasach niepaństwowych   82

W Polsce lasy niestanowiące własności skarbu Państwa zajmują 19,1% ogólnej 
powierzchni lasów, z czego 89,5% należy do osób fizycznych. lasy prywatne są też 
ważnym elementem w  strukturze użytkowania gruntów, zajmują bowiem 5,3% 
powierzchni kraju. Mając to na względzie, Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 
24 powiaty, miasto na prawach powiatu oraz 18 nadleśnictw lasów Państwowych, 
aby sprawdzić, jak w latach 2007–2010 (I półrocze) starostowie oraz nadleśniczowie 
– nadzorujący lasy niepaństwowe na podstawie porozumień zawartych ze starostami, 
wykonywali zadania dotyczące gospodarki leśnej. artykuł przedstawia szczegółowe 
ustalenia kontroli. 

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   92

Wyniki przekazane do publikacji w grudniu 2011 r. i styczniu 2012 r. – red.   92

Rubryka sygnalizuje zakończenie przez Najwyższą Izbę Kontroli badań w wybranych 
obszarach i  opublikowanie ich w  formie „Informacji o  wynikach kontroli”. 
W  tym numerze piszemy o  kontroli: zarządzania środowiskiem przez gminy; 
gospodarowania nieruchomościami kolejowymi; przekazywania danych do systemu 
informacji oświatowej przez szkoły specjalne; kontroli zarządczej w  gminach; 
niezagospodarowanej spalarni odpadów niebezpiecznych; tworzenia i utrzymywania 
zapasów paliw przez elektrownie i  elektrociepłownie; gospodarowania majątkiem 
przez instytuty badawcze; działalności organów odpowiedzialnych w  Łodzi 
za planowanie i  zagospodarowanie przestrzenne; zarządzania kryzysowego; 
gospodarowania przez agencję Nieruchomości Rolnych budynkami mieszkalnymi 
przejętymi po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych i  innych 
podmiotach; przekształcania szpitali – samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej – w inną formę organizacyjno-prawną; programu aktywizacji zawodowej 
osób do 30 roku życia w województwie lubuskim; wykonywania obowiązków przez 
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej związanych z  przeciwdziałaniem 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Państwo i społeczeństwo   95

MARTA POSTUŁA: Skutki finansowe projektów ustaw 
przyjętych przez Radę Ministrów   95

W Polsce od kilku lat prowadzone są prace, których efektem jest wdrażanie do systemu 
finansów publicznych elementów nowoczesnego zarządzania środkami publicznymi. 
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z grudnia 2010 r. wprowadziła kolejne 
takie rozwiązanie – wydatkową regułę dyscyplinującą, ograniczającą wzrost wydatków 
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publicznych. Zobowiązuje ona rząd do zachowania tempa wzrostu wydatków 
tzw. „elastycznych” na poziomie planowanej inflacji na dany rok, powiększonej 
o  1 punkt procentowy. Wraz z  nią do prawodawstwa zostały wprowadzone nowe 
regulacje w  zakresie techniki przygotowywania przez Radę Ministrów inicjatyw 
ustawodawczych. Nakładają one obowiązek zamieszczania w  treści projektów 
ustaw (również będących nowelizacją obowiązujących przepisów) przyjmowanych 
przez Radę Ministrów maksymalnego, kwotowego limitu skutków finansowych dla 
jednostek sektora finansów publicznych, które wynikają z  wprowadzenia w  życie 
proponowanych regulacji na okres 10-letni. Dodatkowo, nowe przepisy prawne będą 
musiały zawierać jeden lub kilka z  mechanizmów korygujących, przewidzianych 
w nowelizacji ustawy o finansach publicznych. artykuł przedstawia te zmiany. 

MICHAŁ OKOŃ: Fundacje prawa publicznego w prawie polskim   106

Fundacje prawa publicznego pojawiły się w  polskim porządku prawnym w  okresie 
międzywojennym i od tego czasu – z ponadczterdziestoletnią przerwą przypadającą 
na okres PRl – istnieją w strukturze aparatu administracyjnego państwa. Obecnie są 
to: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, działający pod patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Badania Opinii społecznej oraz Zakłady Kórnickie,  
działające pod honorowym patronatem Prezydenta RP oraz prymasa Polski. Fundacje te 
cechują się publicznoprawnymi przymiotami, tzn. ustanowiono je na mocy odrębnych 
ustaw, wyposażono w majątek przez skarb Państwa, powierzono wykonywanie 
zadań publicznych oraz poddano pod nadzór naczelnych organów administracji 
rządowej. Brak kompleksowej regulacji ich pozycji prawnej oraz nakazanie w sprawach 
nieuregulowanych odpowiedniego stosowania przepisów ustawy o fundacjach może 
powodować wiele problemów w praktyce. autor prezentuje genezę, specyfikę  
i podstawy prawne funkcjonowania fundacji prawa publicznego w Polsce, wskazując, 
jakie należy wprowadzić zmiany w przepisach ich dotyczących.  

MAGDALENA WITKOWSKA: Konsekwencje osiągnięcia określonego 
wieku dla stosunku pracy i prawa wykonywania zawodu   119

Problematyka wieku – zwłaszcza w stosunkach pracy – wiąże się z zasadą równego 
traktowania i  niedyskryminacji, która została zawarta w  wielu aktach prawa 
międzynarodowego, konwencjach Rady Europy oraz prawie Unii Europejskiej. 
W  prawie polskim zasadę tę wyrażają art. 32 i  33 Konstytucji RP. Nie ma ona 
charakteru bezwzględnego, zarówno przepisy wspólnotowe, jak i krajowe przewidują 
odstępstwa od niej, wyznaczając zakres dopuszczalnych wyjątków. Dotyczą one 
między innymi określenia górnych granic aktywności zawodowej w odniesieniu do 
niektórych profesji, czasem poniżej powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego. 
Wprowadza się je ze względu na konieczność zachowania przez pracowników 
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wysokiej sprawności fizycznej i  psychicznej, niezbędnej do wykonywania zawodu. 
artykuł prezentuje dopuszczalne formy zróżnicowanego traktowania pracowników 
ze względu na wiek. szczególną uwagę poświęcono analizie przypadków wiążących 
się z problematyką osiągnięcia określonego wieku jako przesłanki ustania stosunku 
pracy z mocy prawa oraz utraty prawa wykonywania zawodu. W opracowaniu ujęte 
zostały uregulowania przewidujące ograniczenia wiekowe aktywności w niektórych 
zawodach oraz wskazane przyczyny wprowadzenia danych rozwiązań prawnych. 

Z życia NIK   142

Uhonorowano Józefa Higersbergera, pierwszego prezesa  
Najwyższej Izby Kontroli Państwa – red.   142

Z okazji przypadającej 7 lutego 93. rocznicy utworzenia naczelnego organu kontroli 
państwowej w  Polsce, prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski odsłonił 
w siedzibie NIK popiersie pierwszego prezesa Izby – Józefa Higersbergera. Zwyczajowo 
pracownicy NIK złożyli kwiaty pod pomnikami twórców niepodległego państwa 
polskiego w 1919 r. 

Sygnały o książkach   145

Informacja dla Czytelników i Autorów   152 

Informacja dla Prenumeratorów   154 
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Kontrola 
i audyt

Roczny plan pracy  
Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli za najważniejsze uznała zbadanie obszarów 
aktywności państwa, które w konkretnych uwarunkowaniach społecz-
no-gospodarczych mają decydujący wpływ na poziom życia obywateli 
oraz zrównoważony rozwój kraju. Zgodnie z nowymi, wyznaczonymi 
przez Kolegium NIK priorytetami, w 2012 r. i w latach następnych 
kontrole skoncentrują się na: zapewnieniu bieżącej i długookresowej 
stabilności finansowej państwa oraz poprawie skuteczności systemu 
edukacyjnego, zapewnieniu powszechnej i  niezawodnej opieki me-
dycznej, a także zachowaniu dziedzictwa narodowego, zasobów natu-
ralnych i ładu przestrzennego.

Planowanie kontroli jest istotnym ogni-
wem procesu kontrolnego, bowiem od 
precyzyjnego określenia zadań i celu 
oraz optymalnego doboru podmio-
tów zależeć będą jej przebieg i efekty.  

Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z usta-
wą z 23 grudnia 1994 r., znowelizowaną 
w 2010 r., realizuje swoje zadania na 
podstawie rocznego planu pracy, który 
przedkłada sejmowi Rzeczypospolitej 
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Plan pracy NIK   kontrola i audyt  

Polskiej1. Podejmuje kontrole na zlece-
nie sejmu lub jego organów, na wniosek 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej 
inicjatywy, może też przeprowadzać 
kontrole doraźne2. Do 2 czerwca 2011 r. 
przepisy ustawy zamiast „rocznego planu 
pracy” posługiwały się terminem „okre-
sowe plany pracy”. W praktyce w działal-
ności NIK od kilkunastu lat podstawo-
we znaczenie miał plan roczny3. 

Realizując ustawowe kompetencje, 
Kolegium NIK 14 grudnia 2011  r. 
uchwaliło „Plan pracy Najwyższej Izby 
Kontroli na 2012 rok”. Zakłada on prze-
prowadzenie 202 kontroli, w tym: 95 
kontroli wykonania budżetu państwa, 
94 innych kontroli, których przedmio-
tem będzie realizacja zadań w obsza-
rach znaczących dla funkcjonowania 
państwa i istotnych dla obywateli oraz 
13 rozpoczętych w 2011 r., których 
termin zakończenia upłynie planowo 
w 2012 r. Będą to przede wszystkim 
kontrole wynikające z obowiązków kon-
stytucyjnych i ustawowych NIK – do 
nich należy przedstawienie sejmowi RP 
corocznej analizy wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej. 
stąd kontrola budżetowa stanowi pra-
wie 50% planowych zadań kontrolnych. 
Na zrealizowanie tego przedsięwzięcia 
Izba przeznaczy jedną czwartą czasu 
pracy kontrolerów. Pozostałe badania 

zaplanowano według nowo wyznaczo-
nych priorytetów, z wykorzystaniem 
rekomendacji powołanego przez prezesa 
NIK Zespołu ds. Planu. Przy doborze 
tematów uwzględniono także sugestie 
zgłoszone przez marszałków sejmu i se-
natu, Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz Prezesa Rady Ministrów. 

Zmiana podejścia do planowania
Zgodnie ze „standardami kontroli NIK”, 
priorytety wyznaczone na dany rok pla-
nistyczny mają dla działalności Izby cha-
rakter strategiczny. W latach wcześniej-
szych priorytetowe kierunki określane 
były na okresy trzyletnie, zaś na dany 
rok wytyczano szczegółowe obszary ba-
dań. Po zmianie ustawy o NIK nastąpiła 
również zmiana podejścia do planowa-
nia działalności kontrolnej –  priorytet 
główny stał się osią, która wyznacza 
priorytety dodatkowe i w ich obrębie – 
konkretne tematy kontroli. Nie wszyst-
kie zatem kontrole ujęte w planie na 
2012 r. mają charakter priorytetowy, 
znalazły się w nim także kontrole o za-
sięgu lokalnym i o węższej tematyce. 
szczegółowy zakres tematyczny i ob-
szary badań określane są każdorazowo 
podczas programowania konkretnych 
badań. Kontrolę ujętą w rocznym planie 
pracy prowadzi się według programu 
zatwierdzanego przez prezesa NIK lub 
wiceprezesa.

1 Ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU z 2007 r., nr 231, poz. 1701 ze zm.), znowelizo-
wana ustawą z 22.01.2010 r. (DzU nr 227, poz. 1482).

2 Art. 6 ust. 1 ustawy o NIK.
3 M. Chodkiewicz, R. Łukasz: Raportowanie�o�stanie�realizacji�kontroli�koordynowanej�i�rocznego�planu�pra-

cy�w�Najwyższej�Izbie�Kontroli, Warszawa 2011, s. 7, <http://portal.nik.gov.pl/pracownik/prace-dyplo-
mowe>.
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Kontrole planowane w ramach prio-
rytetu głównego obejmą zwłaszcza te 
obszary, w których efektami działalno-
ści państwa powinno być: zapewnienie 
finansowej stabilności systemu ubez-
pieczeń społecznych, obniżenie kosztów 
funkcjonowania instytucji publicznych, 
uproszczenie zasad podejmowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej oraz 
zapewnienie bezpiecznego funkcjonowa-
nia instytucji finansowych.

Zapewnienie stabilności 
finansowej państwa
Najwyższa Izba Kontroli uznała, że osią 
zainteresowania i działań państwa po-
winna być szczególna dbałość o stan fi-
nansów publicznych. Bezpieczeństwo 
finansowe stanowi bowiem warunek 
niezbędny do rozwoju gospodarczego, 
stabilności cen oraz wzmocnienia po-
zycji Polski na arenie międzynarodowej.

tymczasem, w sytuacji trwającego 
od 2008 r. światowego kryzysu finan-
sowego oraz nasilających się w ostat-
nich latach problemów ekonomicznych 
w niektórych państwach Unii Europej-
skiej, nastąpiło spowolnienie tempa ak-
tywności gospodarczej także w Polsce. 

Odbiło się to niekorzystnie na sytuacji 
finansów publicznych – wzrósł deficyt 
sektora instytucji rządowych i samorzą-
dowych. Dlatego Kolegium NIK uzna-
ło badanie tej sfery za priorytetowe. 
Identyfikowanie nieprawidłowości oraz 
formułowanie zaleceń działań napraw-
czych w wystąpieniach kierowanych do 
skontrolowanych podmiotów, może się 
bowiem przyczyniać do wzmocnienia 
prawidłowego funkcjonowania państwa 
i jego stabilności finansowej. 

1. Przedstawieniu sejmowi RP i oby-
watelom wiarygodnego obrazu stanu fi-
nansów publicznych, w formie analizy 
wykonania budżetu państwa w 2011 r. 
i wykonania założeń polityki pienięż-
nej, wymaganej art. 204 Konstytucji 
RP – służyć będzie najważniejsze zada-
nie kontrolne NIK. Izba powinna do-
starczyć niezależną i obiektywną infor-
mację, w jaki sposób rząd i jego agendy 
gospodarowały pieniędzmi publicznymi 
i jak zrealizowano ustawę budżetową. 
Na kompleksową kontrolę budżetową 
złożą się badania (w 95 kontrolach jed-
nostkowych) stanu wykonania poszcze-
gólnych części budżetowych oraz audyt 
sprawozdań budżetowych. 

Nowe priorytety koNtroli Na rok 2012

Priorytet główny:
•  Zapewnienie bieżącej i długookresowej stabilności finansowej państwa.
Priorytety dodatkowe:
•  Poprawa skuteczności systemu edukacyjnego.
•  Zapewnienie powszechnej i niezawodnej opieki medycznej.
•  Zachowanie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych i ładu prze-

strzennego.
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Ustalenia wynikające z tych kontro-
li umożliwią ocenę realizacji budżetu 
państwa w ministerstwach, urzędach 
centralnych i wojewódzkich. NIK oce-
ni prawidłowość wykonania planów fi-
nansowych przez państwowe jednostki 
budżetowe, dysponentów III stopnia, 
sprawdzi wiarygodność ksiąg rachunko-
wych oraz wyrazi opinię o rzetelności 
sprawozdań budżetowych. W związku 
z tym zbadane zostaną procesy gro-
madzenia i wydatkowania środków 
publicznych objętych budżetem pań-
stwa i  innymi planami finansowymi 
zawartymi w ustawie budżetowej na 
2011 r. Na podstawie ustaleń kontroli 
budżetowej NIK przygotuje dla sejmu 
także opinię w sprawie udzielenia ab-
solutorium Radzie Ministrów. Jednym 
z celów kontroli jest ponadto ocena wy-
konania przez Narodowy Bank Polski 
zadań związanych z obsługą budżetu 
państwa i budżetu środków europej-
skich. Izba zwróci też uwagę na relację 
długu publicznego do PKB oraz działa-
nia rządu zmierzające do zredukowania 
deficytu sektora finansów publicznych, 
zalecane Polsce przez Radę Unii Euro-
pejskiej.

2. Do analizy wykonania założeń 
polityki pieniężnej w 2011 r., określo-
nych uchwałą Rady Polityki Pieniężnej 
z 29 września 2010 r.4, posłużą wyniki 
odrębnej kontroli planowej. Jej tema-
tyka obejmie prawidłowość stosowania 
przez Narodowy Bank Polski instru-

mentów polityki pieniężnej i ich ade-
kwatność do przyjętych celów 

3. Podjęcie kontroli stanu wykonania 
planów finansowych przez izby celne po-
zwoli na zbadanie ich rzetelności w pla-
nowaniu oraz wykonywaniu dochodów 
i wydatków budżetowych. Ocenione 
też zostaną: rzetelność przestrzegania 
zasad gospodarki finansowej, wiary-
godność prowadzonych ksiąg rachun-
kowych i sprawozdań budżetowych oraz 
efektywność zadań finansowanych z bu-
dżetu.

4. Kryzys światowy odbił się nieko-
rzystnie na sytuacji finansów publicz-
nych w Polsce – deficyt sektora instytu-
cji rządowych i samorządowych zwięk-
szył się z 3,7% PKB w 2008 r. do 7,9% 
w 2010 r. Zalecenia organów UE zmie-
rzają do sprowadzenia go poniżej warto-
ści referencyjnej, wynoszącej 3% PKB. 
Głównym narzędziem realizacji unijnej 
strategii gospodarczej „Europa 2020” 
w państwach członkowskich są krajowe 
programy reform. Zgodnie z wprowa-
dzonym na początku 2011 r. mechani-
zmem koordynacji polityki gospodar-
czej UE, krajowe programy mają być co 
roku aktualizowane i przekazywane Ko-
misji Europejskiej razem z aktualizacją 
programów stabilności i konwergencji. 
Rada UE, po analizie programów przed-
stawionych przez Polskę i opinii Komi-
sji, sformułowała pod adresem rządu za-
lecenia podjęcia działań naprawczych5. 
Najwyższa Izba Kontroli, uznając to 

4 W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na 2011 r., MP z 2010 r., nr 72, poz. 915.
5 DzUrz UE C 217/5 z 23.07.2011 r.
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za kluczowe dla zabezpieczenia Polski 
przed postępującymi skutkami kryzy-
su globalnego, przeprowadzi w 2012 r. 
kontrolę strategiczną realizacji zale-
ceń Rady Unii Europejskiej z 12 lipca 
2011 r. w sprawie krajowego programu 
reform Polski z 2011 r. oraz zaktualizo-
wanego programu konwergencji na lata 
2011–2014. 

5. Kontrola strategiczna, wyznaczona 
priorytetem głównym, pozwoli ocenić 
faktyczną wysokość długu sektora in-
stytucji rządowych i samorządowych. 
W latach 2007–2010 państwowy dług 
publiczny wzrósł prawie o 50% i stano-
wi jeden z najważniejszych problemów 
w polityce gospodarczej państwa. Pod 
koniec 2010 r. jego relacja do PKB wy-
niosła 52,8% i tym samym przekroczyła 
pierwszy próg ostrożnościowy, określo-
ny w ustawie o finansach publicznych. 
W obawie przed przekroczeniem ko-
lejnych progów, co wiązałoby się z ko-
niecznością bardziej rygorystycznych 
posunięć dla zrównoważenia budżetu, 
podejmowane są działania mające od-
dalić to ryzyko. Na konieczność prze-
prowadzenia kontroli wskazują sygnały, 
że część z nich nie ma nic wspólnego 
z racjonalnym zarządzaniem finansami 
publicznymi, lecz jest jedynie zabiegiem 
księgowym. 

6. Badania Najwyższej Izby Kontro-
li przeprowadzone w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego wykazały, że 
w okresie objętym wcześniejszą kon-
trolą (2008–2010) nie została opraco-
wana długookresowa strategia rozwoju 
kraju. Zapewnienie stabilności finan-
sowej państwa wymaga zaś właściwego 
opracowania przez organy administra-

cji rządowej dokumentów ujmujących 
kolejną perspektywę finansową Unii 
Europejskiej na lata 2014–2020, któ-
re uwzględniałyby również niezależ-
ne potrzeby inwestycyjne Polski, a nie 
tylko wynikające z przynależności do 
Unii, zwłaszcza w obszarach niepre-
ferowanych przez Wspólnotę. Celem 
strategicznej kontroli przygotowania 
rządowych dokumentów strategicznych 
perspektywy 2014–2020 jest ocena sta-
nu zaawansowania i skuteczności pro-
cedur tworzenia tych dokumentów, 
w tym długofalowej strategii rozwoju 
oraz trybu i zasad koordynacji realizacji 
poszczególnych strategii zintegrowa-
nych. Badania obejmą metody okre-
ślania przez rząd kluczowych kierun-
ków działania, analizę dokumentacji 
pod kątem przewidywanych źródeł fi-
nansowania przedsięwzięć, koordyna-
cję działań w procesie przygotowania 
dokumentów strategicznych oraz zgod-
ność z założeniami „Wieloletniego planu 
finansowego państwa”.

7. Znaczącą kwotę w budżecie pań-
stwa stanowi podatek od towarów 
i usług związany z prowadzeniem in-
westycji komunalnych (w 2009 r. wy-
datki inwestycyjne wyniosły ponad 
43 mld zł), stąd tak istotne jest jego 
prawidłowe naliczanie i odprowadzanie. 
NIK przeprowadzi kontrolę stosowa-
nia podatku VAT od inwestycji jedno-
stek samorządu terytorialnego (Jst), 
które finansują 75% inwestycji sektora 
finansów publicznych. Badania obejmą 
przedsięwzięcia prowadzone ze środ-
ków własnych, z udziałem dotacji z bu-
dżetu państwa, środków Unii Europej-
skiej, środków innych samorządów oraz 
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realizowanych w partnerstwie publicz-
no-prawnym.

8. Od 1 stycznia 2012 r. akty norma-
tywne mają być ogłaszane jedynie w po-
staci elektronicznej. Dzienniki urzędo-
we przybiorą formę dokumentów elek-
tronicznych, nie będzie istniała – tak 
jak dotychczas – forma drukowana. ta 
zmiana niesie ryzyko zawodności zasto-
sowanych rozwiązań technologii infor-
matycznej. NIK skontroluje promulgację 
prawa w postaci elektronicznej, zwra-
cając szczególną uwagę na zachowanie 
wymogu pełnego bezpieczeństwa syste-
mu teleinformatycznego służącego upu-
blicznianiu Dziennika Ustaw. 

9. Przedmiotem kontroli NIK będzie 
także prawidłowość prowadzenia kon-
kursów i zawierania umów przez Pol-
ską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
i współdziałające z nią regionalne insty-
tucje finansujące w zakresie udziela-
nia dotacji z funduszy strukturalnych. 
agencja uczestniczy w trzynastu działa-
niach programu operacyjnego „Innowa-
cyjna gospodarka” i dysponuje środkami 
pomocowymi z Europejskiego Funduszu 
społecznego – przyznaje m.in. dotacje 
na szkolenia i kształcenie kadr małych 
i średnich przedsiębiorstw, prowadzi 
badania rynku pracy, promuje innowa-
cyjność i dobre praktyki. 

10. NIK uczestniczy w kontrolach 
o zasięgu międzynarodowym, prowa-
dzonych równolegle przez kilka najwyż-
szych organów kontroli. W 2012 r. bada-

nia obejmą upraszczanie zasad wdraża-
nia funduszy strukturalnych w perspek-
tywie finansowej 2007–2013, w związku 
z propozycją Grupy Roboczej Komitetu 
Kontaktowego ds. Funduszy struktu-
ralnych6. szacuje się, że w trakcie tego 
okresu finansowania Polska otrzyma na 
realizację 16 regionalnych i 5 krajowych 
programów operacyjnych około 87 mld 
euro. Kontrolerzy ocenią stan wdraża-
nia przez państwo członkowskie UE 
uproszczeń rekomendowanych przez 
Komisję Europejską w zakresie udzie-
lania dotacji z funduszy strukturalnych 
oraz ich rezultaty. 

11. Wynikająca ze zobowiązania mię-
dzynarodowego kontrola wykonania bu-
dżetu za 2011 r. przez Wielonarodowy 
Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie 
zostanie przeprowadzona na podstawie 
konwencji oraz porozumienia z 2 lutego 
2001 r., zawartego przez NIK z najwyż-
szymi organami kontroli Danii i Nie-
miec. Jej celem jest ocena wykonania 
budżetu i rozliczeń między państwa-
mi, których żołnierze wchodzą w skład 
wielonarodowego korpusu stacjonują-
cego w szczecinie. Badane będą m.in. 
prawidłowość gospodarki mieniem oraz 
prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

12. Gospodarowanie majątkiem trwa-
łym przez państwowe jednostki budże-
towe znajduje się w obszarze stałego za-
interesowania NIK od kilku lat. Kon-
trole ujawniły nieprawidłowości w in-
wentaryzowaniu i ewidencjonowaniu 

6 Komitet Kontaktowy tworzą szefowie Najwyższych Organów Kontroli Państw Unii Europejskiej i Europej-
skiego Trybunału Obrachunkowego.
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mienia oraz odprowadzaniu podatku 
od nieruchomości będących w zarzą-
dzie jednostek budżetowych. Gminy 
niejednokrotnie nie dysponowały peł-
nymi danymi niezbędnymi do ustale-
nia wysokości tego podatku. W 2012 r. 
Izba zbada efekty gospodarowania nie-
którymi składnikami majątku trwałego 
państwowych jednostek budżetowych 
oraz realizację dochodów z podatku od 
nieruchomości.

13. Jednym z zagrożeń dla prawidło-
wego funkcjonowania systemu podatko-
wego jest nieuprawnione wykazywanie 
przez podatników strat z tytułu prowa-
dzenia działalności gospodarczej i do-
konujących odliczeń z lat poprzednich. 
Przedmiotem badań obniżania docho-
dów do opodatkowania o straty z dzia-
łalności gospodarczej będzie wykony-
wanie przez urzędy skarbowe kontroli 
podatkowych i czynności sprawdzają-
cych wobec podmiotów, które odnoto-
wują straty. 

14. Kolejnym obszarem ryzyka jest 
nieskuteczne egzekwowanie należności 
podatkowych i celnych przez izby celne. 
Zaległości te w ostatnich latach nara-
stały – w 2010 r. osiągnęły jedną piątą 
wszystkich zaległości budżetu państwa. 
Jednocześnie niska była efektywność 
egzekucji prowadzonych przez służby 
skarbowe. Dlatego NIK oceni skutecz-
ność izb celnych w egzekwowaniu zale-
głości podatkowych i celnych w trybie 
egzekucji administracyjnej oraz efekty 
zapobiegania ich przedawnieniu.

15. skarb Państwa traci znaczące 
kwoty dochodów  także z  powodu 
przedawnienia należności z tytułu grzy-
wien, mandatów karnych kredytowa-

nych i innych kar pieniężnych. Na ko-
niec 2010 r. zaległości w budżecie pań-
stwa z tego tytułu wyniosły 573,9 mln. 
Badając windykację dochodów z tytu-
łu mandatów karnych i innych kar ad-
ministracyjnych, NIK podejmie pró-
bę wyjaśnienia przyczyn powstawania 
przedawnień. Kontrolą objęte zostaną: 
ewidencja i rozliczenie druków manda-
tów karnych, terminowość wystawia-
nia i przekazywania do urzędów skar-
bowych tytułów wykonawczych oraz 
skuteczność egzekucji należności przez 
urzędy skarbowe.

16. Przeprowadzane przez NIK bada-
nia audytowe wydatków jednostek sek-
tora finansów publicznych skupiają się 
głównie na kwestiach legalności zaciąga-
nia zobowiązań i wydawania pieniędzy 
oraz gospodarności, najczęściej w kon-
tekście wyboru wykonawców. Kontrola 
wydatków wybranych rodzajów jedno-
stek sektora finansów publicznych bę-
dzie miała szerszy zakres przedmioto-
wy, związany z przedstawieniem oceny 
efektywności wydatków jednostek tego 
sektora, przeznaczanych na konkret-
ne zadania. Przeprowadzona zostanie 
analiza porównawcza wydatków i na jej 
podstawie NIK określi działania mają-
ce na celu racjonalizację procesu plano-
wania i wydatkowania środków przez 
skontrolowane podmioty.

17. Coraz powszechniejszą formą 
zdobywania przez podmioty publiczne 
kapitału do realizacji inwestycji uży-
teczności publicznej jest pozyskiwanie 
partnera prywatnego. Kontrola efek-
tywności przedsięwzięć w systemie part-
nerstwa publiczno-prywatnego pozwoli 
stwierdzić, czy zasady współpracy mię-
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dzy tymi podmiotami są przejrzyste, 
jak jest zabezpieczany interes publiczny 
i czy regulacje prawne nie stwarzają ba-
rier w rozwoju tej współpracy.

18. sprawdzeniu, jak realizowany jest 
program „Polityka energetyczna Polski 
do 2030 roku” będzie służyć kontrola 
rozwoju gazowej sieci przesyłowej. Kra-
jowy system gazociągów tranzytowych 
od paru lat boryka się z ograniczoną 
zdolnością przesyłową fragmentów sieci 
oraz niewielkimi możliwościami tech-
nicznymi importu gazu z kierunków in-
nych niż wschodni. Kontrola umożliwi 
ustalenie, jaki jest stan inwestycji słu-
żący zwiększaniu zdolności przesyło-
wej i zaawansowanie realizacji programu 
rozwoju gazowej sieci przesyłowej.

19. NIK oceni rezultaty działań po-
dejmowanych przez administrację rzą-
dową – Ministerstwo skarbu Państwa, 
Ministerstwo Gospodarki, Państwową 
agencję atomistyki oraz inwestora: Pol-
ską Grupę Energetyczną – służących 
opracowaniu oraz realizacji „Programu 
polskiej energetyki jądrowej”. W I eta-
pie założono sformułowanie i przyjęcie 
przez Radę Ministrów programu wie-
loletniego oraz przygotowanie i zmianę 
przepisów prawnych niezbędnych do 
rozwoju i funkcjonowania tego rodzaju 
energetyki.

20. Na najem mieszkania komunal-
nego oczekuje w Polsce około 125 tys. 
rodzin. Jest to na tyle istotny problem 
społeczny, że NIK zdecydowała o pod-
jęciu kontroli gospodarowania mieszka-
niowym zasobem gmin. W poprzednich 
latach występowały w tym obszarze 
duże nieprawidłowości. Niejednokrot-
nie wnioski o najem lokali komunalnych 

nie spełniały kryteriów uprawniających 
do ubiegania się o przydział, a gminy 
nie prowadziły monitoringu zawartych 
umów. Nie badały też, czy w trakcie ich 
trwania lokatorzy nie nabyli praw do in-
nego mieszkania. liczba oczekujących 
na przydział lokalu stale wzrasta.

21. słaba sieć komunikacyjna w Pol-
sce jest przeszkodą w rozwoju przed-
siębiorczości i inwestycji zagranicznych, 
a powolne inwestowanie w infrastruk-
turę transportową potęguje dyspropor-
cje regionalne. W przypadku budowy 
autostrad i dróg krajowych finansowa-
nych ze środków publicznych od pra-
widłowych działań inwestorów zależy 
realizacja rządowego planu budowy sieci 
drogowej. W 2012 r. NIK skontroluje 
wykonywanie przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad obowiąz-
ków inwestora przy realizacji inwestycji 
drogowych, wynikających z prawa bu-
dowlanego oraz umów zawartych z wy-
konawcami.

22. Izba zbada działania administra-
cji publicznej związane z wdrożeniem 
elektronicznego systemu poboru opłat 
drogowych (EsPOD). Niektóre odcinki 
dróg nadal nie są przygotowane do re-
jestrowania pojazdów zobowiązanych 
do uiszczania opłaty drogowej, czego 
konsekwencją jest uszczuplanie docho-
dów państwa. Celem kontroli jest oce-
na przygotowania służb państwowych 
do kontroli przewoźników poruszają-
cych się po drogach objętych systemem 
EsPOD.

23. Polski system kolei nie jest w sta-
nie wspierać rozwoju działalności go-
spodarczej ze względu na przestarzałą 
infrastrukturę i wyeksploatowany tabor. 
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NIK zbada, jak były i są prowadzone in-
westycje infrastrukturalne PKP PLK SA 
– zarządcy linii kolejowych. Istotnymi 
przyczynami opóźnień w ich realizacji 
są błędy w projektach inwestycyjnych, 
przedłużanie procedur przetargowych, 
konieczność wykonywania dodatko-
wych robót, wydłużanie procedur uzy-
skiwania decyzji administracyjnych oraz 
niewystarczający nadzór inwestorski. 

24. Z kontroli NIK wynika, że funk-
cjonowanie nadzoru budowlanego jest 
obszarem zagrożonym występowaniem 
nieprawidłowości ze względu na nie-
jednokrotne prowadzenie postępowań 
z naruszeniem Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Celem kontroli re-
alizacji zadań organów nadzoru budow-
lanego jest ocena, czy właściwie stosują 
przepisy Prawa budowlanego, dotyczą-
ce przede wszystkim jakości nadzoru, 
prawidłowości wykonywanych kontroli, 
nakładania kar i opłat legalizacyjnych 
oraz prowadzenia postępowań admini-
stracyjnych i egzekucyjnych.

25. Równie wrażliwym obszarem jest 
sfera zamówień publicznych, zwłasz-
cza dotyczących projektów związanych 
z  informatyzacją. Nieprawidłowości 
w Komendzie Głównej Policji ujawnio-
ne przez NIK podczas kontroli realizacji 
programu modernizacji Policji, doty-
czące dystrybucji zakupionego sprzętu 
i oprogramowania, wdrażania projek-
tów informatycznych, ich eksploatacji, 
jak również sugestie sejmowej Komisji 
administracji i spraw Wewnętrznych, 
zadecydowały o kontynuacji przez Izbę 
badań kontrolnych planowania i re-
alizacji projektów teleinformatycznych 
w Policji. 

26. Na przełomie lat 2004–2005 NIK 
negatywnie oceniła funkcjonowanie sys-
temów orzecznictwa lekarskiego ZUS dla 
celów rentowych i orzekania o niepełno-
sprawności. Ustalenia kontroli wskaza-
ły na konieczność wprowadzenia przez 
organy orzekające jednolitych kryte-
riów w orzecznictwie rentowym, jak 
i kwalifikujących niepełnosprawność. 
Celem obecnej kontroli, mającej status 
strategicznej, będzie ponowna ocena 
realizacji wspomnianych zadań przez 
właściwe organy. Zbadane zostaną: wy-
dawanie decyzji przez ZUs, działalność 
na rzecz prewencji rentowej i wypad-
kowej, a szczególnie gospodarowanie 
środkami publicznymi przeznaczonymi 
na orzecznictwo.

27. Pod lupą NIK znajdą się także 
środki z Funduszu Pracy, przeznaczane 
na wspieranie i finansowanie rozwoju 
zawodowego pracowników publicznych 
służb zatrudnienia. Podjęcie tej tema-
tyki uzasadniają stwierdzone podczas 
kontroli rozpoznawczej nieprawidłowo-
ści w gospodarowaniu pieniędzmi. Wy-
dawanie ich przez powiatowe urzędy 
pracy w sposób niecelowy i niegospo-
darny niejednokrotnie wynikało z chęci 
maksymalnego wykorzystania przyzna-
nej puli, nie zaś z faktycznych potrzeb. 

28. Na mocy porozumienia NIK 
z Bankiem Światowym zostanie skontro-
lowana realizacja w latach 2010–2012 
poakcesyjnego programu wspierania ob-
szarów wiejskich (PPWOW), z uwzględ-
nieniem wykorzystania pożyczki Ban-
ku Światowego. Badania mają charakter 
audytu i powinny dać odpowiedź na 
pytania, czy uzyskane środki były wy-
dawane zgodnie z przeznaczeniem i czy 
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dzięki nim osiągnięto zakładane cele. 
skontrolowana będzie też prawidłowość 
i rzetelność sporządzania sprawozdań, 
ich zgodność z zapisami w księgach ra-
chunkowych oraz skuteczność systemu 
monitorowania programu i nadzoru nad 
jego realizacją.

29. Przyznawanie środków unijnych 
na realizację poszczególnych programów 
jest procesem zarządzanym przez róż-
ne instytucje. Brak współpracy między 
nimi może rzutować na obniżenie efek-
tywności pozyskiwania i wykorzysta-
nia pieniędzy. Ponieważ zbadanie tego 
zagadnienia ma znaczenie strategiczne, 
NIK przyjrzy się koordynacji działań 
z zakresu infrastruktury komunalnej fi-
nansowanej ze środków UE na wspólną 
politykę rolną i z funduszy struktural-
nych. tego rodzaju inwestycje mogą być 
dofinansowywane zarówno ze środków 
na realizację wspólnej polityki rolnej, 
jak i strukturalnych – głównie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Europejskiego Funduszu społecz-
nego oraz Funduszu spójności. Przyzna-
ne Polsce fundusze Unii Europejskiej 
na wspólną politykę rolną są admini-
strowane przez Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, a strukturalne przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
NIK zbada zakres międzyresortowej 
współpracy i sformułuje rekomenda-
cje dotyczące programowania związa-
nego z wykorzystaniem środków unij-
nych w perspektywie finansowej na lata 
2014–2020. 

30. Audyt realizacji projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry 
przy wykorzystaniu pożyczki Banku 
Światowego będzie kontynuacją kon-

troli przeprowadzonych przez NIK 
w latach 2009–2011. Coroczne bada-
nia, podjęte z inicjatywy b. Ministra 
spraw Wewnętrznych i administracji 
w następstwie uzgodnień z Bankiem 
Światowym, posłużą wyrażeniu opi-
nii na temat sprawozdania finansowe-
go z realizacji projektu. Ocenione zo-
staną: prawidłowość rozliczeń środków 
publicznych oraz wykonanie wniosków 
pokontrolnych NIK z poprzednich lat.

Poprawa skuteczności  
systemu edukacyjnego
stan i funkcjonowanie systemu edu-
kacyjnego w Polsce, a zwłaszcza efekty 
kształcenia na poszczególnych etapach 
edukacji, są stałym przedmiotem zain-
teresowania Najwyższej Izby Kontro-
li. Pomimo reform, nadal wymaga on 
działań naprawczych; trzeba dopraco-
wać programy nauczania w szkołach po-
nadpodstawowych oraz doinwestować 
zwłaszcza szkolnictwo specjalne. sys-
tem nie w pełni odpowiada potrzebom 
rynku pracy, a zdobycie wykształcenia 
wyższego nie gwarantuje już zwiększe-
nia szans absolwentów na znalezienie 
pracy zgodnej z kierunkiem studiów. 
Publiczne nakłady na działalność ba-
dawczą i rozwojową nadal są zbyt niskie. 
Dostępność placówek opieki nad dzieć-
mi i osobami pozostającymi na utrzy-
maniu nie jest dostateczna. Polska sy-
tuuje się znacznie poniżej średniej Unii 
Europejskiej jeżeli chodzi o liczbę dzieci 
poniżej trzech lat mogących uczęszczać 
do formalnie funkcjonujących żłobków. 
Niewystarczający dostęp do usług opie-
kuńczych zmniejsza możliwości uczest-
nictwa w rynku pracy zarówno matek, 
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jak i starszych kobiet, które rezygnują 
z pracy lub przechodzą na wcześniejsze 
emerytury po to, aby zająć się wnuka-
mi. Uwzględniając niniejszy priorytet, 
Izba zrealizuje wymienione niżej zada-
nia kontrolne.

1. Przeprowadzone przez Najwyższą 
Izbę Kontroli w os tatnich latach badania 
ujawniły mierne efekty publicznego sys-
temu edukacyjnego. Wskazano na nie-
prawidłowości polegające na niewłaści-
wym doborze podręczników szkolnych, 
niewystarczającej opiece nad dziećmi 
szczególnie uzdolnionymi, niezapewnie-
niu uczniom możliwości wyboru języka 
obcego i nieodbyciu zajęć z wybrane-
go przedmiotu w minimalnym wymia-
rze. W 2012 r. NIK przyjrzy się efektom 
kształcenia w szkołach podstawowych 
i średnich, co pozwoli ocenić organizację 
i rezultaty kształcenia na poszczegól-
nych etapach nauczania oraz wykona-
nie wniosków z poprzednich kontroli. 
Z racji znaczenia tej tematyki dla roz-
woju państwa kontrola ma charakter 
strategiczny.

2. Od 1 września 2012 r. obowiązkiem 
szkolnym miały zostać objęte dzieci sze-
ścioletnie. Projekt ten wzbudził wiele 
kontrowersji i wywołał publiczną debatę 
nad jego zasadnością. Dlatego celem ko-
lejnej kontroli (również – strategicznej) 
będzie analiza i ocena stanu przygotowa-
nia gmin i szkół publicznych do objęcia 
dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkol-
nym oraz prawidłowości wykorzystania 
przeznaczonych na to środków publicz-
nych. Ocenione zostanie także opra-
cowanie przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej rozwiązań prawnych i orga-
nizacyjnych mających ułatwiać gminom 

i szkołom przygotowania do objęcia sze-
ściolatków obowiązkową nauką.

3. NIK zbada także system kształce-
nia uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Od 2008 r. powtarza-
ją się sygnały o braku odpowiednich 
podręczników i sprzętu dydaktycznego. 
szkoły nie dysponują wystarczającymi 
środkami na pomoc specjalistyczną dla 
uczniów niepełnosprawnych, mimo że 
zaspokajanie ich potrzeb i zapewnienie 
dodatkowych zajęć to jedno z prioryte-
towych zadań MEN. Niezbędna jest za-
tem ocena systemu organizacji kształce-
nia specjalnego i jego efektów, funkcjo-
nowania nadzoru pedagogicznego oraz 
prawidłowości wykorzystania środków 
publicznych przeznaczonych na finan-
sowanie szkół specjalnych. 

4. Celem kontroli projektów eduka-
cyjnych w ramach priorytetu III pro-
gramu operacyjnego „Kapitał ludzki” 
jest ocena prawidłowości wykorzystania 
środków publicznych przeznaczanych 
na ich realizację. Zbadane zostaną: pro-
wadzenie projektów przez beneficjen-
tów (konkursowych i systemowych) 
oraz wykonywanie przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej zadań instytucji 
pośredniczącej w realizacji priorytetu 
III – Wysoka jakość edukacji w progra-
mie operacyjnym „Kapitał ludzki”.

5. W 2011 r., w wyniku kontroli roz-
poznawczych w kilku szkołach niepu-
blicznych dla dorosłych, NIK negatyw-
nie oceniła wykorzystanie środków pu-
blicznych przez te placówki. Ocena ta 
stała się przesłanką do przeprowadzenia 
szerszej kontroli funkcjonowania szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych. Przedmiotem analizy bę-



Nr 1/styczeń-luty/2012 19 – 19 –

Plan pracy NIK   kontrola i audyt  

dzie wykorzystanie środków przez or-
gany prowadzące oraz dyrektorów pla-
cówek na kształcenie dorosłych. Zba-
dane zostaną: ustalanie i przekazywa-
nie przez organy prowadzące dotacji dla 
szkół niepublicznych, prawidłowość ich 
wykorzystania oraz wyniki kształcenia.

6. Ze względu na istotną rolę wycho-
wania fizycznego i sportu w szkołach pu-
blicznych i niepublicznych w zapewnie-
niu odpowiedniego rozwoju psychofi-
zycznego dzieci i młodzieży NIK zbada 
warunki prowadzenia lekcji wf., współ-
pracę szkół z organizacjami i stowarzy-
szeniami sportowymi oraz uczestnictwo 
w zajęciach pozalekcyjnych o charakte-
rze sportowo-rekreacyjnym. Ustalenia 
pokontrolne posłużą ocenie prawidło-
wości organizacji wychowania fizycz-
nego oraz możliwości uprawiania spor-
tu w placówkach publicznych i niepu-
blicznych. 

7. Kontrola finansowania szkół nie-
publicznych przez jednostki samorządu 
terytorialnego będzie podjęta w związ-
ku z  licznymi przypadkami zawyża-
nia przez te placówki liczby uczniów. 
Powoduje to nieprawidłowe nalicza-
nie przysługującej dotacji. NIK oceni 
przestrzeganie przez samorządy zasad 
finansowania szkół i placówek niepu-
blicznych oraz procedur pozyskiwania 
środków publicznych. Zbadane zostanie 
także wywiązywanie się Jst z obowiąz-
ku kontroli wykorzystania dotacji oraz 
rzetelność danych w systemie informa-
cji oświatowej. 

8. Zainteresowanie NIK systemem 
kształcenia w  szkołach podległych 
bezpośrednio i pośrednio Ministrowi 
spraw Wewnętrznych wynika między 

innymi z konieczności zapewnienia bez-
pieczeństwa w państwie. Kontrola funk-
cjonowania szkół i ośrodków szkolenio-
wych Policji i Straży Pożarnej powinna 
dać odpowiedź na pytanie, czy system 
prowadzonej w nich edukacji uwzględ-
nia w dostatecznym stopniu ten wymóg. 
Ocenione będą ponadto: ich struktura 
organizacyjna, koszty nauczania oraz 
źródła finansowania, a także sprawo-
wanie nadzoru nad działalnością tych 
podmiotów przez MsW oraz komen-
dantów głównych Policji i Państwowej 
straży Pożarnej.

9. O podjęciu kontroli działalności 
ochotniczych hufców pracy (OHP) zde-
cydowały liczne skargi do NIK z zarzu-
tami nieprawidłowości w wydawaniu 
przez nie środków budżetowych oraz 
funkcjonowaniu gospodarstw pomocni-
czych. Zbadane zostanie wykonywanie 
przez OHP zadań wynikających z usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz wykorzystanie 
środków publicznych i mienia skarbu 
Państwa. Kontrola obejmie również oce-
nę gospodarowania środkami trwały-
mi i rzetelność prowadzonej ewidencji 
składników tego mienia, a także wy-
wiązywanie się wobec budżetu państwa 
z obowiązków odprowadzania docho-
dów uzyskanych z mienia skarbu Pań-
stwa. 

Zapewnienie powszechnej 
i niezawodnej opieki medycznej
Najwyższa Izba Kontroli kładzie szcze-
gólny nacisk na badanie tej sfery ak-
tywności państwa, która ma związek 
z przestrzeganiem konstytucyjnych 
praw obywateli. Państwo jest odpowie-
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dzialne między innymi za zapewnienie 
równego dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych; sprawne funkcjonowanie 
systemu refundacji leków; zapewnie-
nie szczególnej opieki zdrowotnej dzie-
ciom, kobietom ciężarnym, osobom nie-
pełnosprawnym i w podeszłym wieku. 
Obywatele oczekują również stabilnego 
zabezpieczenia społecznego i systemu 
emerytalnego, zwłaszcza w kontekście 
zaleceń Rady UE zrównania wieku eme-
rytalnego kobiet i mężczyzn. W obsza-
rze zainteresowania NIK znajduje się 
też uwzględnianie w polityce społecz-
nej i gospodarczej dobra rodziny, w tym 
dążenie do przeciwdziałania przemocy. 

Diagnozowane przez NIK nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu systemu 
ochrony zdrowia są obecnie jednym 
z najpoważniejszych problemów z za-
kresu usług publicznych, dlatego sku-
teczność działań państwa w tej sferze 
stała się priorytetem badań kontrol-
nych NIK. 

1. Kryzys ekonomiczny w ostatnich 
latach spowodował obniżenie dyna-
miki przychodów Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, przez co ograniczeniu 
uległ przyrost wartości kontraktów ze 
świadczeniodawcami usług zdrowot-
nych. Izba zbada tworzenie i wykonanie 
planu finansowego Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w 2011 r., w tym realizację 
przychodów i ponoszone koszty, stoso-
wanie nowych zasad rozliczeń kosztów 
niektórych świadczeń (w szczególności 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
oraz ich wpływ na koszty w lecznictwie 
szpitalnym), a także rzetelność rozli-
czeń ze świadczeniobiorcami.

2. Zagadnieniem, którego zbadanie 
ma dla Najwyższej Izby Kontroli zna-
czenie strategiczne, jest prowadzenie 
kontroli świadczeniodawców oraz we-
ryfikacja wykonania zakontraktowa-
nych usług medycznych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Badania obejmą oce-
nę organizacji, jakości i prawidłowości 
kontroli NFZ, dotyczących wydawania 
środków publicznych na świadczenia 
medyczne. szczególną uwagę Izba zwró-
ci na efektywność badań prowadzonych 
u świadczeniodawców oraz wykorzysta-
nie zasobów informatycznych NFZ do 
bieżącej weryfikacji wykonania zawar-
tych kontraktów. Z analizy NIK wynika 
bowiem, że w niektórych oddziałach 
wojewódzkich NFZ odbywało się zbyt 
mało kontroli w stosunku do wielkości 
środków przeznaczanych na finansowa-
nie świadczeń.

3. Równie ważnym problemem zdia-
gnozowanym przez NIK, naruszają-
cym prawa obywateli zagwarantowane 
w ustawie zasadniczej, jest ograniczona 
dostępność niektórych świadczeń me-
dycznych. Wynika ona z nierównowagi 
między potrzebami a możliwościami ich 
zaspokojenia, będącej następstwem nie-
dofinansowania systemu usług zdrowot-
nych, zwłaszcza lecznictwa szpitalnego. 
tym większego znaczenia nabiera wła-
ściwe gospodarowanie środkami Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, a zwłaszcza 
kontraktowanie i wydawanie środków 
publicznych na świadczenia medycz-
ne w lecznictwie szpitalnym. Izba oceni 
procedury kontraktowania przez NFZ 
świadczeń w wybranych wojewódz-
twach, zwracając także uwagę na pra-
widłowość rozpoznania potrzeb oraz 
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finansowe skutki realizacji kontraktów 
przez szpitale.

4. Obowiązkiem państwa jest też 
kształtowanie polityki zdrowotnej 
w dziedzinie stomatologii, w tym za-
pewnienie profilaktycznej opieki dzie-
ciom i młodzieży. Z ustaleń kontroli wy-
konania planu finansowego NFZ w la-
tach 2008–2010 wynika, że mimo bar-
dzo ograniczonego zakresu świadczeń 
dentystycznych, który finansuje NFZ, 
środki na ten cel nie były w pełni wy-
korzystywane. toteż w ramach strate-
gicznej kontroli finansowania i dostęp-
ności świadczeń opieki stomatologicznej 
NIK, oceniając działania w zakresie tych 
świadczeń podejmowane przez Ministra 
Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia 
oraz świadczeniodawców, uwzględni 
zwłaszcza kwestie profilaktyki. 

5. analizy prowadzone przez NIK 
wskazują, że numer alarmowy 112 nadal 
nie działa prawidłowo i nie ma gwaran-
cji, że system osiągnie pełną sprawność 
przed Mistrzostwami Europy w Piłce 
Nożnej EURO 2012. Badania podję-
te w ramach kontroli funkcjonowania 
systemu powiadamiania ratunkowego 
umożliwią pełną ocenę przygotowania 
organizacyjnego, technicznego i kadro-
wego centrów do przyjmowania zgło-
szeń oraz wdrażania procedur ratowni-
czych i medycznych. NIK oceni działa-
nia administracji publicznej, związane 
z wprowadzeniem do polskich sieci te-
lefonów stacjonarnych i komórkowych 
jednolitego europejskiego numeru alar-
mowego 112. 

6. Kolejna kontrola planowa skupi 
się na ocenie prawidłowości zakupów 
i wykorzystania aparatury medycz-

nej, ze szczególnym uwzględnieniem 
środków europejskich. Polskie szpitale 
uzyskały już z Unii Europejskiej pra-
wie 3,5 mld zł. Za te pieniądze od-
działy są remontowane i wyposaża-
ne w nowoczesny sprzęt. Narodowy 
Fundusz Zdrowia nie zawsze jednak 
zawiera z nimi stosowne umowy na 
nowe usługi. W efekcie niektóre nie 
udzielają świadczeń w ramach ubez-
pieczenia zdrowotnego, a kosztowna 
aparatura jest wykorzystywana zaled-
wie częściowo. 

7. skazani w Polsce mają konstytucyj-
nie zagwarantowane prawo do ochro-
ny życia, a tym samym do opieki zdro-
wotnej. Państwo jest zobowiązane do 
zapewnienia im bezpłatnej opieki le-
karskiej i zaopatrzenia w leki. tymcza-
sem do Rzecznika Praw Obywatelskich 
trafia coraz więcej skarg więźniów na 
nieprzestrzeganie tego prawa. Izba oce-
ni sprawowanie opieki medycznej nad 
osobami pozbawionymi wolności oraz 
wydatkowanie i rozliczanie środków bu-
dżetowych przeznaczonych na realizację 
dla nich świadczeń medycznych.

8. Z analiz przeprowadzonych przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wynika, że do-
stęp do warsztatów terapii zajęciowej, 
umożliwiających rehabilitację społecz-
ną i zawodową, jest bardzo ograniczony. 
PFRON stwierdził nawet przypadki od-
mowy współfinansowania ich działalno-
ści przez samorządy, mimo że te mają 
taki obowiązek. Kontrola finansowania 
i działalności warsztatów terapii zaję-
ciowej obejmie mechanizmy rekrutacji 
uczestników, formy terapii, zasady przy-
dzielania dotacji oraz prawidłowość wy-
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korzystania środków publicznych przez 
prowadzące je jednostki.

9. Zbadanie sposobów przeciwdziała-
nia narkomanii w szkołach uzyskało sta-
tus kontroli strategicznej. Krajowy Pro-
gram Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2006–2010 zakończył się w 2010 r., 
a następnie wdrożono kolejny – na lata 
2011–2016. Izba oceni efektywność me-
tod zastosowanych w zakończonym już 
programie oraz sprawdzi, czy zebrane 
doświadczenia zostały wykorzystane do 
tworzenia kolejnego. 

10. Po zmianie prawa w 2010 r. znacz-
nie rozszerzono liczbę obiektów, w któ-
rych obowiązuje zakaz palenia. NIK 
przeprowadzi po raz pierwszy kom-
pleksową kontrolę realizacji przepisów 
ustawy o ochronie zdrowia przed na-
stępstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych oraz oceni funkcjonowa-
nie nowych rozwiązań, w tym działania 
podmiotów odpowiedzialnych za wy-
konanie zadań określonych w ustawie. 
Badania kontrolne obejmą przestrzega-
nie zakazu palenia w wybranych obiek-
tach użyteczności publicznej, zwłaszcza 
w placówkach służby zdrowia, jednost-
kach systemu oświaty, instytucjach kul-
tury, a także wypełnianie obowiązków 
z tym związanych.

11. Nową kontrolą NIK będzie zba-
danie realizacji rządowych programów 
zwalczania salmonelli w stadach kur. 
Oceniony zostanie nadzór organów In-
spekcji Weterynaryjnej nad programa-
mi, a także wykorzystanie środków pu-
blicznych na zadania związane z jego 
wykonywaniem. serotypy salmonelli 
objęte programami rzadko wywołują 
masowe zachorowania u drobiu, a co za 

tym idzie, nie powodują istotnych strat 
ekonomicznych w produkcji drobiar-
skiej. salmonelloza może być jednak 
bardzo groźną chorobą dla ludzi, zwłasz-
cza starszych, dzieci lub osób o obniżo-
nej odporności. sygnały prasowe o zwal-
czaniu tej bakterii w ramach programów 
wskazują na możliwość występowania 
nieprawidłowości w ich realizacji, szcze-
gólnie w zakresie wydawania decyzji 
administracyjnych oraz rozpatrywania 
odwołań od tych decyzji. 

Zachowanie dziedzictwa 
narodowego, zasobów  
i ładu przestrzennego
NIK uznaje obszary objęte tym prio-
rytetem za podstawowe dla rozwoju 
społecznego i gospodarczego w perspek-
tywie długookresowej. Kontrole podję-
te w 2012 r. umożliwią przedstawienie 
sejmowi i obywatelom rzetelnej infor-
macji o tym, jak państwo dba o zacho-
wanie dziedzictwa narodowego, reali-
zuje zadania w sferze kultury, chroni 
i eksploatuje zasoby naturalne oraz sta-
ra się o zachowanie środowiska i ładu 
przestrzennego.

1. Jak stwierdziła Najwyższa Izba 
Kontroli podczas kontroli wykonania 
budżetu państwa w 2010 r., na organi-
zację i prowadzenie państwowych in-
stytucji kultury przeznaczono znaczącą 
kwotę około 600 mln zł ze środków pu-
blicznych. W 2011 r. Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego prowadził 
44 państwowe instytucje kultury oraz 
współfinansował, przez przyznanie do-
tacji, 29 takich placówek samorządo-
wych. Izba zamierza skontrolować reali-
zację zadań przez państwowe instytucje 



Nr 1/styczeń-luty/2012 23 – 23 –

Plan pracy NIK   kontrola i audyt  

kultury prowadzone przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, w tym 
zasadność ich tworzenia i tryb przyzna-
wania im środków budżetowych. Zba-
dane zostaną także państwowe jednost-
ki kultury, pod kątem wykonania celów 
statutowych i prawidłowości wydawa-
nia środków publicznych.

2. Według wstępnych szacunków, Pol-
ska ma największe w Europie zasoby 
gazu łupkowego – paliwa, które staje 
się alternatywą dla gazu ziemnego. Od 
2007 r. Minister Środowiska wydał po-
nad 100 koncesji na poszukiwanie go 
i rozpoznanie w Polsce. Podjęcie kontro-
li dotyczącej poszukiwania, wydobywa-
nia i zagospodarowania gazu łupkowego 
uzasadnione jest strategiczną wagą tych 
zagadnień, jak również coraz częściej 
pojawiającymi się sygnałami prasowy-
mi o kontrowersjach wokół udzielania 
koncesji.

3. Od wielu lat NIK bada procesy 
prywatyzacyjne w Polsce. Prywatyza-
cja spółek węglowych ma im umożli-
wić pozyskanie kapitału na rozwój i mo-
dernizację, w tym na udostępnienie do 
eksploatacji nowych złóż. Istotne jest 
więc zbadanie, czy proces prywatyzacji 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA zo-
stał przeprowadzony prawidłowo, był 
transparentny oraz jakie korzyści przy-
niósł spółce i skarbowi Państwa. Izba 
oceni działania podejmowane przez or-
gany administracji rządowej i Zarząd 
JsW sa, związane z przygotowaniem 
i realizacją tego procesu, oraz poniesio-
ne koszty prywatyzacji w porównaniu 
z osiągniętymi pożytkami. 

4. Zaangażowanie polskich sił zbroj-
nych w misjach międzynarodowych 

wzmacnia prestiż kraju oraz pomaga 
w kształtowaniu jego potencjału obron-
nego. Kontrola wyposażania i zaopa-
trywania polskich kontyngentów woj-
skowych, uczestniczących w operacjach 
poza granicami państwa pozwoli ustalić 
stopień zaspokojenia ich potrzeb, okre-
ślić sprawność i efektywność systemu 
zaopatrzenia oraz funkcjonowanie pro-
cedur pilnej potrzeby operacyjnej. NIK 
zbada także zgodność zakupów sprzętu 
dla kontyngentów wojskowych z pro-
gramem modernizacji sił Zbrojnych RP 
oraz oceni zasady przekazywania sprzę-
tu jednostkom. 

5. Funkcjonowanie systemu logistycz-
nego sił Zbrojnych RP określa możli-
wość realizacji przez nie zadań obron-
nych, a tym samym ma istotny wpływ 
na bezpieczeństwo państwa. Od 2008 r. 
podlega stopniowym przekształceniom, 
które powinny się zakończyć w 2016 r. 
Badania organizacji i funkcjonowania 
systemu zaopatrywania jednostek woj-
skowych pozwolą ustalić, czy w wyni-
ku tych przemian zostały oddzielone 
funkcje finansowo-gospodarcze od ope-
racyjno-szkoleniowych, czy zwiększo-
no efektywność systemu logistycznego 
jednocześnie zmniejszając koszty jego 
funkcjonowania, a także ocenić przy-
gotowanie do realizacji zadań ustawo-
wych. 

6. Generalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska oraz 16 dyrekcji regionalnych 
zostały utworzone ustawą z 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko. W tej dziedzinie powierzono 
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im większość zadań i kompetencji wo-
jewodów. Podjęcie kontroli realizacji 
zadań z zakresu ochrony przyrody przez 
Generalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska oraz regionalnych dyrektorów 
ochrony środowiska pozwoli ocenić pra-
widłowość wypełniania ich ustawowych 
obowiązków, a szerszej – podsumować 
efekty wprowadzonych zmian. 

7. NIK ponownie zbada przestrze-
ganie przepisów rozporządzenia UE 
w sprawie przemieszczania odpadów. 
Badania kontrolne z lat poprzednich 
wykazały, że podmioty prowadzące 
międzynarodowy obrót nimi nie prze-
strzegają wymagań formalnoprawnych. 
Izba stwierdziła niedostateczną licz-
bę kontroli przewozów odpadów przez 
granicę, przeprowadzanych przez służ-
by celne i straż Graniczną oraz niewy-
starczający nadzór Inspekcji Ochrony 
Środowiska nad obrotem nimi. Wzno-
wienie kontroli pozwoli ocenić rzetel-
ność i efektywność działań oraz współ-
pracę tych instytucji w świetle wyma-
gań nowej ustawy o międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów i rozporzą-
dzenia UE w sprawie przemieszczania 
odpadów, w obliczu olbrzymiego ich 
eksportu do Polski. 

8. Na konieczność przeprowadze-
nia kontroli gospodarowania stałymi 
odpadami komunalnymi przez gminy 
wiejskie i miejsko-wiejskie wskazują 
dotychczasowe ustalenia NIK, z któ-
rych wynika, że większość samorządów 
nie objęła mieszkańców zorganizowaną 
zbiórką odpadów komunalnych. Zba-
dana zostanie prawidłowość realizacji 
przez nie obowiązków w tej dziedzi-
nie, z uwzględnieniem nowych powin-

ności nałożonych na gminy od 1 stycz-
nia 2012 r.

9. Kontrola przeprowadzona przez 
NIK w 2008 r. wykazała, że system 
gospodarki odpadami nie funkcjono-
wał w sposób gwarantujący prawidłowe 
postępowanie z pojazdami nienadają-
cymi się do użytku. Przyjęte w planie 
na 2012 r. zbadanie procesu recyklin-
gu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
umożliwi ponowne sprawdzenie gospo-
darowania odpadami przez organy ad-
ministracji publicznej oraz podmioty 
prowadzące stacje demontażu. analiza 
obejmie również redystrybucję środków 
pochodzących z opłat recyklingowych 
oraz sposób ich wykorzystania przez 
podmioty, które je otrzymały na sfinan-
sowanie dopłat do demontażu.

10. NIK zbada rzetelność i gospodar-
ność działań jednostek samorządu te-
rytorialnego związanych z usuwaniem 
drzew z terenu nieruchomości gminnych 
pod inwestycje, w tym prace drogowe 
i kanalizacyjne, i zagospodarowaniem 
pozyskanego drewna. Podjęcie kontroli 
uzasadniają stwierdzone podczas innych 
badań nieprawidłowości, takie jak nie-
rzetelne sporządzanie wniosków o po-
zwolenie na usunięcie drzew, zlecanie 
tej usługi bez uprzedniej wyceny drew-
na oraz niewłaściwe rozliczenia zagospo-
darowania pozyskanego surowca.

11. skargi inwestorów oraz sygnały 
prasowe z regionu łódzkiego wskazują, 
że możliwość kształtowania przestrzeni 
przez decyzję o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu nie zapew-
nia właściwego prowadzenia polityki 
przestrzennej. Wyniki kontroli realiza-
cji przez miasta województwa łódzkie-
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go zadań z zakresu planowania i zago-
spodarowania przestrzennego pozwolą 
ocenić działalność organów Jst w tej 
sferze. NIK sprawdzi stan aktualiza-
cji studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
tworzenie i uaktualnienie miejscowych 
planów, lokalizowanie inwestycji pu-
blicznych, a także ustalanie kierunków 
zabudowy dla innych inwestycji w razie 
braku miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

12. Dla zwiększenia lesistości kra-
ju, a także utrzymania i wzmocnienia 
ekologicznej stabilności środowiska 
naturalnego istotne znaczenie ma za-
lesienie gruntów rolnych oraz innych. 
Na koniec 2010 r. lesistość wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego wynosiła 
30,5%. Kontrola wykorzystania środ-
ków publicznych na zalesianie gruntów 
rolnych dostarczy niezbędnych danych 
do oceny prawidłowości postępowania 
z pieniędzmi z budżetu państwa i UE 
przeznaczonymi na ten cel w ramach 
planu rozwoju obszarów wiejskich na 
lata 2004–2006 oraz 2007–2013. 

13. Firmy prowadzące instalacje, któ-
re emitują gazy lub pyły do powietrza, 
pobierają wodę, odprowadzają ścieki 
do ziemi lub wód albo wytwarzają od-
pady, zobowiązane są uzyskać właściwe 
pozwolenie, w zależności od prowadzo-
nej działalności. Podjęcie kontroli wy-
dawania zintegrowanych pozwoleń na 
korzystanie ze środowiska w wojewódz-
twie podkarpackim uzasadniają wyniki 
dotychczasowych badań, wskazujące 
na naruszanie przepisów związanych 
z wystawianiem przez starostów takich 
pozwoleń. 

14. samorządy terytorialne zbyt słabo 
dbają o pielęgnację terenów gminnych 
leżących poza centralną przestrzenią 
miasta, w tym pasów zieleni wzdłuż 
dróg publicznych, a stosowane rozwią-
zania prawnoorganizacyjne nie przy-
noszą pożądanych efektów. NIK zba-
da utrzymanie terenów nieruchomości 
gruntowych w aspekcie walorów krajo-
brazowych i estetycznych miast i gmin. 
Ustalenia kontroli będą podstawą oce-
ny prawidłowości działań Jst, zarząd-
ców dróg oraz linii i terenów kolejowych 
w tym zakresie oraz skuteczności stoso-
wanych rozwiązań.

15. NIK skontroluje dostępność obiek-
tów użyteczności publicznej dla osób nie-
pełnosprawnych w województwie podla-
skim. Podjęcie takiego badania było su-
gestią Rzecznika Praw Obywatelskich, 
a umożliwi ono ocenę przebiegu proce-
su budowlanego w kontekście likwida-
cji barier architektonicznych. Zbadany 
zostanie także stan dostosowania pod 
tym kątem budynków użyteczności pu-
blicznej zajmowanych przez organy ad-
ministracji. 

16. NIK sprawdzi, jak wygląda spra-
wowanie nadzoru sanitarnego w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. Od cza-
su podobnej kontroli w 2003 r. zmieni-
ły się znacznie przepisy dotyczące za-
dań Państwowej Inspekcji sanitarnej. 
Badania Izby w 2012 r. będą się kon-
centrować na ocenie działań Inspekcji 
związanych ze sprawowaniem bieżącego 
nadzoru sanitarnego, utrzymaniem na-
leżytego stanu higienicznego zakładów 
pracy, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz zapobieganiem powsta-
waniu chorób zawodowych.
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17. Kontrola wykorzystania środków 
publicznych na zabezpieczenie przeciw-
powodziowe i likwidację skutków powo-
dzi z lat 2009–2010 ma ocenić sposób 
spożytkowania przez administrację pu-
bliczną pieniędzy przyznanych na ten 
cel. Badania zostały podjęte w związ-
ku z działaniami najwyższych organów 
kontroli Ukrainy, Węgier, Włoch i Moł-
dawii. Będą dopełnieniem dotychczaso-
wych kontroli Izby, odnoszących się do 
ochrony przeciwpowodziowej w dorze-
czu Odry, z uwzględnieniem „Programu 
dla Odry – 2006”, udzielania pomo-
cy poszkodowanym w wyniku powo-
dzi występujących w Polsce w latach 
2009–2010 oraz wykonywania przez 

organy administracji publicznej zadań 
z dziedziny zarządzania kryzysowego. 

Kontrole strategiczne
Jedenaście kontroli ujętych w rocznym 
planie pracy otrzymało status kontro-
li strategicznych (czytaj w ramce po-
niżej). Pozostałe kontrole planowe są 
dopełnieniem badań istotnych z punk-
tu widzenia zadań ustawowych i celów 
Najwyższej Izby Kontroli. Kontrole stra-
tegiczne mają charakter priorytetowy, 
w związku z czym ich realizacja będzie 
na bieżąco monitorowana przez kierow-
nictwo NIK. Prowadzący je będą mieli 
pierwszeństwo w dostępie do zasobów 
kadrowych, optymalnych z punktu wi-

koNtrole strategiczNe w rokU 2012

 1.  Realizacja zaleceń Rady Unii Europejskiej z 12 lipca 2011 r. w sprawie kra-
jowego programu reform Polski z 2011 r. oraz zaktualizowanego programu 
konwergencji na lata 2011–2014.

 2.  Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. 
 3.  Ochrona klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowych.
 4.  Efekty kształcenia w szkołach podstawowych i średnich.
 5.  Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem 

szkolnym.
 6.  Przeciwdziałanie narkomanii w szkołach.
 7.  Funkcjonowanie systemów orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celów ren-

towych i orzekania o niepełnosprawności.
 8.  Koordynacja działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanych 

ze środków UE na wspólną politykę rolną i z funduszy strukturalnych.
 9.  Finansowanie i dostępność świadczeń opieki stomatologicznej.
10.  Prowadzenie kontroli świadczeniodawców oraz weryfikacja wykonania za-

kontraktowanych usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
11.  Przygotowanie rządowych dokumentów strategicznych perspektywy 

2014–2020.
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dzenia osiągnięcia celu kontroli, oraz 
w modyfikacji tematyki badań w zależ-
ności od dynamiki realizacji celu. 

Kontrole planowane  
poza priorytetami
Odmiennie niż w latach wcześniejszych, 
nie wszystkie kontrole ujęte w rocznym 
planie pracy mają zakres tematyczny 
wyznaczony priorytetami. Kontro-
le pozapriorytetowe będą realizowane 
w 2012 r. z inicjatywy własnej NIK, po-
nieważ potrzeba ich przeprowadzenia 
wynika z analizy sytuacji społeczno- 
-gospodarczej i występowania nieprawi-
dłowości w niektórych sferach aktyw-
ności państwa. W projektowaniu za-
dań kontrolnych uwzględnione zostały 
także obszary o wysokim ryzyku zaist-
nienia nieprawidłowości, wskazywane 
przez autorów skarg i wniosków wpły-
wających do NIK, jak również mające 
bezpośredni wpływ na życie społeczne 
i zawodowe obywateli. Zakres analizy 
został ponadto rozszerzony o sugestie 
zgłoszone przez organy władzy publicz-
nej (marszałków sejmu i senatu, Pre-
zesa Rady Ministrów oraz Rzecznika 
Praw Obywatelskich). Niektóre kon-
trole będą miały jedynie zasięg lokalny, 
obejmujący podmioty znajdujące się we 
właściwości miejscowej danej delegatu-
ry NIK. Ich ustalenia mają dużą wagę 
dla społeczności województwa, miasta 
czy gminy.

1. Kontrola ochrony klientów doko-
nujących zakupów towarów w sklepach 
internetowych realizowana będzie poza 
priorytetami, zyskała jednak status kon-
troli strategicznej ze względu na po-
wszechność tego rodzaju handlu. Ro-

śnie liczba sklepów oferujących swoje 
produkty za pośrednictwem Internetu, 
lawinowo przybywa też klientów. Wraz 
ze wzrostem wartości i rozmaitości to-
warów, konieczne jest zapewnienie od-
powiedniego bezpieczeństwa osobom 
zaopatrującym się tą drogą. Izba zbada 
faktyczną skuteczność gwarantowanej 
przez prawo ochrony interesów tej gru-
py konsumentów.

2. Zbadany zostanie zakres pomocy 
publicznej udzielanej na restrukturyza-
cję przedsiębiorców z Funduszu Restruk-
turyzacji Przedsiębiorców. Celem kon-
troli będzie ocena efektów finansowania 
przekształceń u beneficjentów, a także 
działań Ministra skarbu Państwa w za-
kresie przyznawania i kontroli wyko-
rzystania środków pomocy publicznej 
z tego funduszu.

3. Z rozpoznania Izby wynika, że stan 
ratownictwa na kolei systematycznie 
się pogarsza. Dotychczas nie wprowa-
dzono odnośnych regulacji prawnych, 
a jego kondycja zależy w głównej mierze 
od dobrej woli i sytuacji ekonomicznej 
zarządców linii kolejowych. Kolejowe 
ratownictwo techniczne jest służbą spe-
cjalistyczną i nie ma w kraju jednostek 
mogących ją zastąpić. Dlatego NIK zba-
da funkcjonowanie ratownictwa tech-
nicznego i ochrony przeciwpożarowej na 
kolei i oceni skuteczność działań podej-
mowanych przez zarządców infrastruk-
tury kolejowej w celu zapewnienia wa-
runków techniczno-organizacyjnych do 
usuwania skutków katastrof. 

4. NIK, realizując swoje ustawowe 
uprawnienia, oceni nabór, służbę przy-
gotowawczą i szkolenie nowo przyję-
tych funkcjonariuszy ABW, CBA, SG 
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i  Policji. Kontroli zostaną poddane 
działania Komendanta Głównego Po-
licji oraz szefów aBW i CBa związane 
z etatyzacją i obsadą stanowisk cywil-
nych, rekrutacją, kształceniem i dosko-
naleniem kadr. są to zadania dużej wagi, 
gdyż ich prawidłowe wykonanie istotnie 
wpływa na wyniki pracy funkcjonariu-
szy służb odpowiedzialnych za ład i bez-
pieczeństwo w państwie. 

5. Kontrola funkcjonowania w gmi-
nach systemu opieki nad dziećmi do lat 
trzech, umożliwi ocenę, czy służył on 
ułatwianiu osobom aktywnym na rynku 
pracy godzenie obowiązków rodzinnych 
z zawodowymi. systematyczne zmniej-
szanie się liczby żłobków doprowadziło 
do sytuacji, że pod koniec 2009 r. in-
stytucjonalną opieką było objęte niecałe 
2% dzieci do lat trzech. Główną barie-
rą dla powstawania nowych placówek 
były przepisy, które zaliczały je do za-
kładów opieki zdrowotnej, wobec czego 
stawiano im wymagania jak dla instytu-
cji opieki zdrowotnej. W nowym stanie 
prawnym, to jest od kwietnia 2011 r., 
placówki te mogą być tworzone i prowa-
dzone przez gminy w formie jednostek 
budżetowych. 

6. Uzasadnieniem podjęcia kontroli 
wykonania zadań z zakresu przeciw-
działania przemocy w rodzinie przez 
organy administracji publicznej  jest 
waga i skala tego problemu. Według 
badań przeprowadzonych przez OBOP 
w 2007 r., około 64% ankietowanych 
znało rodzinę, w której występuje prze-
moc lub słyszało o niej. Bycie ofiarą sy-
gnalizowało 19% respondentów. Kon-
trola umożliwi bliższą diagnozę proble-
mu oraz ustalenie, jak sobie z nim radzą 

powołane do przeciwdziałania przemo-
cy struktury państwowe.

7. Z uwagi na ogromną liczbę zdarzeń 
medycznych mających wpływ zarówno 
na samo leczenie pacjentów, jak i roz-
liczanie usług przez płatnika publicz-
nego, istotnym problemem w ochronie 
zdrowia jest sprawne funkcjonowanie 
systemów informacyjnych. W ubiegłych 
latach uruchamiano szereg projektów, 
lecz nie były one powiązane z koncep-
cją informatyzacji całego kraju. Obecnie 
realizowany jest „Program informaty-
zacji ochrony zdrowia”, finansowany ze 
środków unijnych. składające się nań 
projekty są elementem „Planu informa-
tyzacji państwa”. Kontrola informaty-
zacji ochrony zdrowia oceni stan przy-
gotowań do wdrożenia systemu, w tym 
proces tworzenia odpowiednich rozwią-
zań organizacyjnych, instytucjonalnych 
i prawnych.

8. W Polsce wzrasta liczba ośrodków 
wdrażania innowacji i przedsiębiorczo-
ści, natomiast relatywnie zmniejszają się 
nakłady na badania i rozwój. Ich udział 
w PKB nie przekracza 0,6% i jest ponad-
trzykrotnie niższy niż w rozwiniętych 
krajach UE. Uczelnie i parki technolo-
giczne nie są chętne do sprzedaży lub 
nieodpłatnego przekazywania do go-
spodarki wyników swoich badań i prac 
rozwojowych. Ustalenia kontroli wdra-
żania innowacji przez szkoły wyższe 
i parki technologiczne pozwolą ocenić 
sposób wspierania innowacji i wdrażania 
nowych technologii oraz wykorzystanie 
środków publicznych na te przedsię-
wzięcia. 

9. Nowością w planie pracy NIK bę-
dzie kontrola funkcjonowania funduszy 
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sołeckich. Dotychczas Izba nie badała 
tej problematyki, mimo że ze względu 
na specyfikę zadań finansowanych ze 
środków sołeckich oraz liczbę uczest-
niczących podmiotów obszar ten jest 
obarczony znacznym ryzykiem wystą-
pienia nieprawidłowości. Poczynione 
ustalenia pozwolą ocenić przestrzega-
nie zasad tworzenia funduszy, rozdy-
sponowanie środków na sołectwa i ich 
wykorzystanie, refundację wydatków 
z funduszu, a także wybrane elementy 
systemu kontroli zarządczej.

10. Przeprowadzone przez NIK w po-
przednich latach badania kontrolne 
wykazały, że system ochrony przeciw-
powodziowej nie funkcjonuje, a orga-
ny ustawowo odpowiedzialne nie wy-
wiązują się ze swoich obowiązków. 
W związku z wdrożeniem do polskiego 
prawa dyrektywy nr 2007/60/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady w spra-
wie oceny ryzyka powodziowego i zarzą-
dzania nim, zmieniona została ustawa 
– Prawo wodne. Wstępna ocena ryzyka 
powodziowego będzie dotyczyć stopnia 
wdrożenia i realizacji założeń dyrekty-
wy, a także prawidłowości i termino-
wości sporządzenia oceny ryzyka oraz 
sposobu jej wykorzystania. 

11. Na ryzyko wystąpienia powodzi 
może mieć wpływ niewłaściwe odpro-
wadzanie do wód ścieków opadowych. 
Delegatura NIK w Krakowie, która sta-
le monitoruje zagrożenie powodziowe 
w województwie małopolskim, zbada 
gospodarowanie ściekami opadowymi 
w kontekście ochrony przeciwpowodzio-
wej. Kontrola zostanie przeprowadzona 
jako studium przypadku na przykładzie 
potoku Serafa, który jest odbiornikiem 

wód opadowych z terenów Krakowa 
i Wieliczki oraz autostradowego obejścia 
Krakowa. Ilość wód dopływających do 
niego w okresach deszczowych jest tak 
duża, że koryto nie wystarcza do swo-
bodnego ich spływu. Badania będą się 
koncentrowały na rozwiązaniach orga-
nizacyjnych i prawnych odprowadzania 
ścieków opadowych do wód oraz ich 
znaczeniu dla ryzyka wystąpienia powo-
dzi. Oceniona zostanie także spójność 
planowanych i podejmowanych przed-
sięwzięć z polityką ochrony przeciwpo-
wodziowej państwa.

12. Celem kontroli opłat planistycz-
nych i  roszczeń odszkodowawczych 
w związku z uchwaleniem lub zmianą 
planów miejscowych jest zbadanie pra-
widłowości ustalania i egzekwowania 
przez gminy tych opłat oraz realizacji 
roszczeń odszkodowawczych zgłoszo-
nych przez właścicieli lub użytkowni-
ków wieczystych nieruchomości. Izba 
oceni, czy organizacja pracy w urzę-
dach, w tym obieg dokumentów (aktów 
notarialnych), umożliwia ustalanie opłat 
planistycznych, a także czy składane 
w urzędzie gminy wnioski o odszko-
dowanie z tytułu obniżenia wartości 
nieruchomości są szczegółowo weryfi-
kowane.

13. Prawidłowość wykorzystania 
i rozliczania środków przeznaczonych 
na naukę, które nie podlegają zwrotowi 
z końcem roku budżetowego, lecz pozo-
stają w dyspozycji uczelni na następny 
rok, nie była przedmiotem kontroli NIK 
od kilku lat. Wykorzystanie środków pu-
blicznych na finansowanie działalności 
badawczej szkół wyższych w wojewódz-
twie lubelskim będzie oceniane pod ką-
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tem prawidłowości i efektywności wy-
dawania pieniędzy z budżetu państwa, 
unijnych oraz z budżetów jednostek sa-
morządu terytorialnego, przeznaczo-
nych na działalność naukowo-badawczą 
uczelni.

14. Na potrzebę podjęcia kontro-
li realizacji zadań z zakresu kultury 
przez jednostki samorządu terytorial-
nego wskazują sygnały o niewłaściwym 
gospodarowaniu środkami na ten cel. 
Badania pozwolą ocenić prawidłowość 
wydatków samorządów oraz instytucji 
kultury, jak też gospodarowanie przez 
jednostki kultury mieniem przydzie-
lonym przez ich organizatora oraz na-
bytym.

15. Za podjęciem kontroli realizacji 
inwestycji drogowych przez powiatowe 
i gminne jednostki samorządu teryto-
rialnego w ramach działania I.1. RPO 
Województwa Łódzkiego – Drogi prze-
mawia to, że dotychczas NIK nie bada-
ła szczegółowo prawidłowości realizacji 
regionalnego programu operacyjnego 
w tym województwie. Oceniony zosta-
nie sposób wykorzystania środków pu-
blicznych, w tym pochodzących z Unii 
Europejskiej, oraz efektywność realiza-
cji programu pod kątem poprawy stanu 
dróg i zwiększenia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. 

16. Głównymi przesłankami podję-
cia kontroli gospodarowania lokalami 
użytkowymi w miastach województwa 
wielkopolskiego są wyniki badań NIK 
z 2008 r., wskazujące na istotne nie-
prawidłowości przy ich udostępnianiu 
najemcom i dzierżawcom oraz egzekwo-
waniu należności z tego tytułu. Ocena 
obejmie gospodarkę nieruchomościami 

komunalnymi i skuteczność pozyski-
wania dochodów dla budżetów samo-
rządowych, powinna zatem przybliżyć 
politykę miejską w tej kwestii oraz za-
bezpieczenie interesu prawnego i eko-
nomicznego miast.

17. Zasadność kontroli gospodarowa-
nia Zasobem Własności Rolnej Skar-
bu Państwa przez Oddział Terenowy 
Agencji Nieruchomości Rolnych w Po-
znaniu wskazała sejmowa Komisja Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Posłuży ona oce-
nie prawidłowości zawierania i realiza-
cji umów sprzedaży, dzierżawy i cesji 
nieruchomości pochodzących z zasobu. 
NIK sprawdzi prawidłowość przetar-
gów, rzetelność wycen oraz zasadność 
przyznawanych ulg przy spłacie należ-
ności za nabywane oraz dzierżawione 
nieruchomości.

18. samorząd terytorialny uzysku-
je znaczne dochody z opłat za handel 
alkoholami. Najwyższa Izba Kontroli 
zbada, jak kształtuje się wykorzystanie 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go środków uzyskanych z opłat za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Kontrola nawiązuje do 
badań tego tematu przeprowadzonych 
w 2008 r., które wykazały istotne nie-
prawidłowości. sprawdzone też zosta-
nie egzekwowanie przez Jst należnych 
im opłat od przedsiębiorców oraz efekty 
realizacji poprzednich wniosków pokon-
trolnych.

19. Kontrola jakości świadczonych 
usług w  domach pomocy społecznej 
w województwie podkarpackim zosta-
nie podjęta wskutek docierających do 
Delegatury NIK w Rzeszowie licznych 
sygnałów, że personel tych placówek 
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postępuje z pensjonariuszami niezgod-
nie ze standardami, wymusza na nich 
określone zachowania oraz nie zapewnia 
odpowiedniej opieki lekarskiej. Ocenio-
ne zostanie przestrzeganie przez dyrek-
torów domów obowiązujących standar-
dów usług oraz nadzór ze strony woje-
wodów.

20. Wyniki wcześniejszych kontro-
li oraz informacje prasowe wyraźnie 
wskazują, że producenci żywności nie 
zawsze postępują zgodnie z obowiązu-
jącymi ich normami. Planowane bada-
nie przestrzegania przez producentów 
żywności standardów weterynaryjnych 
i sanitarnych w województwie podkar-
packim umożliwi sprawdzenie wykona-
nia zaleceń z poprzednich badań NIK 
oraz działań w celu usunięcia niepra-
widłowości.

21. Dotychczasowe kontrole NIK 
nie obejmowały dofinansowania za-
dań w tej dziedzinie, dlatego obecnie 
Izba zbada realizację programu opera-
cyjnego „Zrównoważony rozwój sekto-
ra rybołówstwa i nadbrzeżnych obsza-
rów rybackich 2007–2013” w zakresie 
rybołówstwa śródlądowego, przetwór-
stwa i obrotu produktami rybołówstwa. 
Oceni prawidłowość przekazywania 
i wykorzystania środków publicznych 
na projekty finansowane w tym pro-
gramie. 

22. Właścicielem nieruchomości, 
w tym zabytkowych obiektów na te-
renie zespołu torów wyścigowych na 
warszawskim służewcu jest skarb Pań-
stwa. Podpisanie przez Polski Klub Wy-
ścigów Konnych z totalizatorem spor-
towym sp. z o.o. umowy dzierżawy na 
30 lat daje szansę na przywrócenie wła-

ściwego stanu zabytkowych obiektów, 
a także prawidłowe ich wykorzystanie. 
Najwyższa Izba Kontroli przeprowa-
dzi kontrolę organizacji i funkcjono-
waniu wyścigów konnych, która oceni 
realizację zadań i obowiązków przez 
Polski Klub Wyścigów Konnych oraz 
podmioty zajmujące się organizacją im-
prez, w tym wykorzystywanie na ten 
cel środków publicznych oraz nieru-
chomości skarbu Państwa lub samo-
rządów.

 23. Nowością w badaniach Najwyż-
szej Izby Kontroli jest problematyka 
udzielania licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówkami przez 
gminy województwa lubuskiego. Przed-
miotem kontroli będzie wywiązywanie 
się organów samorządu terytorialne-
go z obowiązków wydawania i cofa-
nia licencji oraz realizacja uprawnień 
kontrolnych wobec podmiotów świad-
czących te usługi. Zbadany zostanie 
sposób określania limitów nowych li-
cencji oraz przeprowadzanie kontroli 
przedsiębiorców wykonujących trans-
port drogowy taksówkami – stosow-
nie do wymagań ustawy o transporcie 
drogowym. 

Kontrole sprawdzające
Najwyższa Izba Kontroli przywiązuje 
dużą wagę do realizacji przez badane 
podmioty wniosków pokontrolnych. 
W wyniku kontroli formułowane są 
nie tylko zalecenia w sprawach jed-
nostkowych, ale także wnioski syste-
mowe, dotyczące poszczególnych sfer 
aktywności państwa: wnioski de lege 
ferenda, wnioski usprawniające orga-
nizację i kontrolę zarządczą podmio-
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tów kontrolowanych oraz o charakterze 
profilaktycznym. Do planu pracy na 
2012 r. włączono kontrole sprawdzają-
ce wykonanie zaleceń sformułowanych 
po wybranych kontrolach Najwyższej 
Izby Kontroli, zakończonych w latach 
2009–2011 (patrz: ramka poniżej). 
Uwzględnienie kontroli sprawdzają-
cych w planowaniu rocznym w więk-
szym niż dotychczas zakresie ma na 
celu ocenę faktycznego wpływu Izby 
na usprawnienie działalności kontro-
lowanych podmiotów publicznych 
w ostatnich trzech latach.

Doboru tematyki do przeglądu doko-
nał na podstawie analizy ryzyka Zespół 
ds. Planu NIK, który zarekomendował 
następujące kontrole sprawdzające:

1. Wykonanie wniosków z kontro-
li działań organów administracji pu-
blicznej na rzecz uregulowania stanu 
faktycznego i prawnego nieruchomo-
ści Skarbu Państwa i nieruchomości 
stanowiących zasób gminny. Ustawa 
z 2007 r. o ujawnieniu w księgach wie-
czystych prawa własności nieruchomo-

ści skarbu Państwa oraz nieruchomo-
ści jednostek samorządu terytorial-
nego miała na celu uporządkowanie 
stanu prawnego i kompleksowe ich 
zinwentaryzowanie. W 2008 r. Naj-
wyższa Izba Kontroli przeprowadzi-
ła kontrolę przebiegu aktualizacji ich 
stanu faktycznego i prawnego, która 
ujawniła trudności towarzyszące temu 
procesowi. 

2. Wykonanie wniosków z kontroli 
przestrzegania praw zwierząt. Wyniki 
badań z 2010 r. jednoznacznie wskaza-
ły, że nie wprowadzono  skutecznych 
rozwiązań organizacyjnych i prawnych 
dla zapewnienia zwierzętom dobrego 
traktowania oraz zmniejszenia popu-
lacji bezdomnych psów i kotów. Nowa 
kontrola obejmie kwestie poprawy doli 
zwierząt przebywających w schroni-
skach oraz podejmowania przez gmi-
ny programów zapobiegania ich bez-
domności. Ustalenia pozwolą ocenić 
zaawansowanie wykonania zaleceń po-
kontrolnych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem uregulowań wynikających ze 

koNtrole sprawdzające

1.  Działania organów administracji publicznej na rzecz uregulowania stanu 
faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości 
stanowiących zasób gminny.

2.  Przestrzeganie praw zwierząt.
3.  Gospodarowanie nieruchomościami.
4.  Ustalanie i egzekwowanie przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty pla-

nistycznej.
5.  Nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa i spółkami komunalnymi.
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znowelizowanej ustawy o ochronie 
zwierząt.

3. Wykonanie wniosków z kontro-
li gospodarowania nieruchomościami. 
sprawdzenie będzie dotyczyło dwóch 
wcześniejszych kontroli: „Gospodaro-
wanie nieruchomościami w parkach na-
rodowych” i „Gospodarowanie przez 
zarządy infrastruktury nieruchomo-
ściami resortu obrony narodowej”. su-
gestie Izby odnosiły się wówczas do 
weryfikacji danych w rejestrach pro-
wadzonych przez parki o rzeczywistej 
ich powierzchni, ujawnienia w księgach 
wieczystych prawa własności wszyst-
kich nieruchomości zarządzanych przez 
parki oraz poprawy stanu techniczne-
go obiektów infrastruktury wojskowej 
i przyspieszenia przekazywania zbęd-
nych nieruchomości.

4. Wykonanie wniosków z kontroli 
nadzoru właścicielskiego nad spółka-
mi Skarbu Państwa i spółkami komu-
nalnymi. Kontrola nawiązuje do badań 
Najwyższa Izba Kontroli dotyczących 
funkcjonowania spó łek skarbu Państwa 
i spółek komunalnych. Izba oceni także 
stopień eliminacji przypadków wyko-
rzystywania pozycji dominującej przez 
spółki komunalne i przeprowadzi anali-
zę zgodności z prawem uchwał rad gmin 
o przystępowaniu samorządów do spół-
ek prawa handlowego. 

5. Wykonanie wniosków z kontroli 
ustalania i egzekwowania przez gminy 
opłaty adiacenckiej oraz opłaty plani-
stycznej. Wcześniejsza kontrola wyka-
zała istotne nieprawidłowości, wynika-
jące z niepełnego wykorzystania przez 
organy gmin ustawowych uprawnień, 
umożliwiających pozyskanie dochodów 

budżetowych z tych opłat. Wnioski po-
kontrolne skierowane do samorządów 
dotyczyły ustalania i wydawania de-
cyzji wymierzających opłaty adiacenc-
kie w terminach uniemożliwiających 
przedawnienie, dokonywanie wyce-
ny wzrostu wartości nieruchomości 
w związku z budową urządzeń infra-
struktury technicznej oraz podziałem 
nieruchomości, a także poprawy ścią-
galności przez gminy wymierzonych na-
leżności. 

Elementy obligatoryjne 
wszystkich kontroli
W procesie opracowywania progra-
mów kontroli uwzględnionych w „Pla-
nie pracy NIK na 2012 rok”, określając 
podejście kontrolne i metodykę kon-
troli odnoszącą się do celów i zakresu 
ustalonego dla każdego badania, a także 
istotnych obszarów ryzyka wystąpie-
nia nieprawidłowości, Najwyższa Izba 
Kontroli uwzględni niżej wymienione 
kwestie, traktowane jako niezbędny ele-
ment.

Badanie obszarów zagrożonych 
występowaniem korupcji

Niezależnie od przyjętego prioryte-
tu badań kontrolnych, w toku każdej 
kontroli, zwłaszcza w obszarach, gdzie  
występuje zbieg interesu publicznego 
i prywatnego, szczególnie zagrożonych 
korupcją, badane będzie ryzyko zaist-
nienia tego zjawiska. 

Analiza funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej

W każdej kontroli przeprowadzanej 
w podmiocie należącym do sektora pu-
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blicznego jednym z podstawowych za-
gadnień będzie sprawdzenie, czy w da-
nym obszarze działa system kontroli 
wewnętrznej, a jeśli tak, to jak funk-
cjonuje.

Badanie pozyskiwania 
i wykorzystania środków unijnych 

Kontrole instytucji publicznych obej-
mą również zagadnienia dotyczące pra-
widłowości pozyskiwania i wykorzy-
stywania pieniędzy unijnych w celu 

niwelowania różnic w rozwoju gospo-
darczym i cywilizacyjnym Polski w sto-
sunku do innych państw UE. Pod tym 
kątem badane będą programy operacyj-
ne, fundusze strukturalne oraz finan-
sowanie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich. 

oprac. daNUta Bolikowska,
Departament Strategii NIK
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W 2008 r. Kancelaria Prezesa Rady Mi-
nistrów przeprowadziła badanie mają-
ce na celu analizę głównych aspektów 
funkcjonowania komórek organizacyj-

nych ministerstw i urzędów central-
nych wykonujących zadania kontrolne3, 
w tym między innymi:
• podstaw prawnych działalności kon-
trolnej, jej organizacji, zakresu i efektów;
• zarządzania kadrami kontroli;
• stosowania standardów w postępowaniu.

Pod rządami nowej ustawy

Kontrola  
w administracji rządowej

Do niedawna w samych ministerstwach funkcjonowało ponad 160 re-
gulacji kontrolnych różnej rangi. Ustawa o kontroli w administracji rzą-
dowej1 nie uchyla wszystkich szczegółowych procedur, wprowadza nato-
miast jednolite standardy prowadzenia postępowania. Czytelnie określa 
jego kryteria i etapy, uprawnienia stron, wykaz środków dowodowych 
oraz sposoby dokumentowania kontroli; umożliwia realizację zasad pod-
miotowości, prawdy obiektywnej, kontradyktoryjności i  pisemności. 
Ponadto w miejsce protokołu i wystąpienia pokontrolnego wprowadza 
jeden dokument. stanowi to początek nowego etapu w funkcjonowaniu 
instytucjonalnej kontroli w administracji rządowej2.

1 Uchwalona 15 lipca 2011 r., DzU nr 185, poz. 1092; weszła w życie 1.01.2012 r.
2 Kontrola instytucjonalna rozumiana jako kontrola prowadzona przez wyodrębnione komórki organizacyjne 

urzędów. Pozostałe pojęcia w niniejszym artykule dotyczące kontroli są używane w znaczeniu nadanym 
im przez Glosariusz�terminów�dotyczących�kontroli�i�audytu�w�administracji�publicznej,�NIK, lipiec 2005 r.,�
<www.nik.gov.pl>.

3 Badanie przeprowadził – na podstawie danych zadeklarowanych przez ministerstwa w rozesłanym for-
mularzu – Departament Kontroli i Nadzoru KPRM. Objęto nim działalność komórek kontroli w okresie 
od 1.01.2007 r. do 30.04.2008 r. Wyniki zostały opublikowane w BIP KPRM, <www.bip.kprm.gov.pl>, 
zakładka: Kontrola i nadzór.

  kontrola i audyt  



36  KONtROla PaństWOWa – 36 –

kontrola i audyt   Tomasz Bolek, Dorota Rosińska 

Badanie wykazało dużą różnorodność 
przepisów określających zasady i tryb 
przeprowadzania kontroli. Były one czę-
sto niepełne i niespójne oraz rozproszone 
w aktach różnej rangi: przepisach po-
wszechnie obowiązujących, unormo-
waniach wewnętrznych, procedurach 
niemających charakteru regulacji praw-
nych. Co istotne, w niektórych urzę-
dach nie funkcjonowały żadne uregulo-
wania. taka sytuacja nie gwarantowała 
skuteczności kontroli, a tym samym re-
alizacji zadań na nią nałożonych. Brak 
kompleksowych i wspólnych dla całego 
sektora rządowego zasad i trybu prowa-
dzenia kontroli wskazał na konieczność 
wprowadzenia jednolitych standardów. 
Uznano, że jednostki kontrolowane przez 
różne podmioty będą miały jednakowe 
obowiązki i dysponowały jednakowymi 
uprawnieniami, co przyczyni się do pro-
fesjonalizacji i poprawy efektywności 
kontroli. 

W jednostkach administracji brako-
wało wiedzy o standardach postępo-
wania. Na przykład, w odniesieniu do 
kryteriów kontroli badanie dowiodło, 
że komórki do spraw kontroli w niektó-
rych ministerstwach działają na pod-
stawie nieprecyzyjnych bądź w ogóle 
nieokreślonych kryteriów. słabością 
o charakterze systemowym był także 
brak regulacji zapewniających bezstron-
ność kontrolujących. Żadna jednostka 
nie nakładała na kontrolerów obowiązku 
złożenia oświadczenia o okolicznościach 
mogących mieć wpływ na zachowanie 

obiektywizmu. Niektóre ministerstwa 
w ogóle nie przewidywały możliwości 
wyłączenia kontrolera z udziału w kon-
troli (na wniosek lub z urzędu).

Działalność kontrolna nie była wspo-
magana zarządzaniem zasobami ludzkimi. 
Nabór do pracy na stanowiska kontroler-
skie odbywał się bez ujednoliconych wy-
magań dotyczących kompetencji. system 
szkolenia był nieefektywny ze względu na 
małą liczbę szkoleń, prowadzenie ich na 
zasadach ogólnych, bez ukierunkowania 
na potrzeby kontroli, co nie sprzyjało 
rozwojowi zawodowemu kadr.

Wzmocnienie jakości kontroli  
w latach 2009–2011
Wnioski z  podjętego przez KPRM 
w 2008 r. badania uświadomiły koniecz-
ność szerszego i pogłębionego spojrzenia 
na funkcjonowanie kontroli, jej podsta-
wy prawne, zakres i rezultaty działań 
oraz zasoby ludzkie. Przede wszystkim 
jednak uzasadniły konieczność pilnych 
zmian systemowych w kierunku wzmoc-
nienia funkcji kontroli w administracji 
rządowej. Przyjęto, że zmiany powinny 
przebiegać dwutorowo i objąć zarówno 
regulacje prawne dotyczące przeprowa-
dzania kontroli, jak i wsparcia kadr.

W latach 2009–2011 zintensyfiko-
wano działania w tym kierunku, a ich 
wymiernym efektem było uchwalenie 
przez sejm ustawy o kontroli w admini-
stracji rządowej (dalej: ustawa). Opraco-
wanie „Wytycznych w sprawie kontroli 
w administracji rządowej”4 , wprowa-

4 Wytyczne w sprawie kontroli w administracji rządowej z 14.07.2009 r., wydane na podstawie art. 29 pkt 1 
ustawy z 8.08.1996 r. o Radzie Ministrów (DzU z 2003 r., nr 24, poz. 199 ze zm.), opublikowane w BIP KPRM.
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dzających standardy kontroli stało się 
kolejnym, ważnym krokiem. Obejmo-
wały one zarówno standardy funkcjono-
wania komórki kontroli, pracy kontro-
lerów, jak i trybu prowadzenia kontroli. 
szef KPRM w lipcu 2009 r. przekazał 
je do stosowania ministrom, wojewo-
dom i urzędom administracji rządowej. 
Dotychczasowy brak takiego zestawu 
podstawowych zasad działania był jedną 
z najjaskrawszych słabości systemu kon-
troli instytucjonalnej w Polsce. 

Warto nadmienić, że „Wytyczne” 
zostaną zastąpione wydanymi na pod-
stawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy stan-
dardami kontroli. Projekt standardów5, 
przekazany w grudniu ubiegłego roku 
do zaopiniowania ministerstwom, urzę-
dom centralnym i wojewódzkim, zawie-
ra podstawowe wymagania w dziedzinie 
zarządzania, wykonywania i zapewnia-
nia jakości działalności kontrolnej, któ-
rych powinno się przestrzegać podczas 
przeprowadzania badań i zarządzania 
funkcją kontroli. standardy, oprócz 
swej roli normalizacyjnej, będą stano-
wiły podstawę oceny jakości działania 
komórek do spraw kontroli w admini-
stracji rządowej.

Równolegle, w dziedzinie zarządza-
nia kadrami rozpoczęto opracowanie 
i wdrażanie systemu szkoleń specja-
listycznych, ukierunkowanych na po-
trzeby kadry kontrolerskiej. Ich celem 
jest lepsza jakość kadr, aby rezultaty 
pracy były rzetelne i wiarygodne, a tym 
samym mogły stanowić podstawę dla 

kierownictwa ministerstw i urzędów 
do podejmowania decyzji zarządczych 
i udoskonalania funkcjonowania admi-
nistracji rządowej. Departament Kon-
troli i Nadzoru KPRM zaprojektował 
dwa cykle szkoleń: dla zarządzających 
komórkami kontroli oraz kontrolerów. 
Punktem odniesienia do planowania 
zajęć teoretycznych i praktycznych 
było, ze względu na szczególne wyma-
gania dotyczące pracy na stanowiskach 
kontrolerskich, określenie pożądanych 
kwalifikacji zawodowych i cech osobo-
wościowych w formie tak zwanego pro-
filu kontrolera (modelu kompetencji). 
Pierwszy z wymienionych – cykl szko-
leń dla kadry zarządzającej komórkami 
kontroli ministerstw, urzędów central-
nych i wojewódzkich – dzięki wsparciu 
szefa służby Cywilnej (finansowanie 
w ramach szkoleń centralnych) odbył 
się w IV kwartale 2011 r. Prace nad 
wdrożeniem kolejnego nastąpią w tym 
roku. 

Podjęto też działania w celu stworze-
nia dla kontrolerów pełnego, specjali-
stycznego opracowania, stanowiącego 
podsumowanie wiedzy i doświadczeń 
dotyczących kontroli oraz służącego 
zapewnieniu jej wysokiej jakości (pod 
wstępnym tytułem „Podręcznik kon-
trolera administracji rządowej”). Pra-
ce te zostały powierzone Ministrowi 
spraw Wewnętrznych i administracji, 
który powołał międzyresortowy ze-
spół do przygotowania projektu pod-
ręcznika.

5 Projekt grupuje standardy w następujące części: Wstęp,�Zasady�podstawowe,�Standardy�pracy,�Etapy�po-
stępowania�kontrolnego,�Zasoby�ludzkie�komórki�do�spraw�kontroli.
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Założenia ogólne ustawy
Najważniejszą kwestią w działaniach 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów było 
stworzenie przepisów powszechnie obo-
wiązujących, regulujących zasadnicze 
sprawy związane z postępowaniem kon-
trolnym. W 2009 r. Rządowe Centrum 
legislacji wraz z KPRM podjęły inicja-
tywę ustawodawczą, skutkującą przy-
gotowaniem najpierw projektu założeń, 
a następnie projektu ustawy o kontro-
li w administracji rządowej, który po 
przyjęciu przez Radę Ministrów został 
uchwalony przez parlament. Przygoto-
wanie tej regulacji było zadaniem nie-
łatwym, bowiem dotychczasowe kil-
kakrotne próby uchwalenia ustawy 
regulującej kwestie kontroli w admi-
nistracji rządowej kończyły się niepo-
wodzeniem6. trudności te wynikały 
z szerokiego zakresu kontroli przepro-
wadzanych przez ministerstwa, urzę-
dy centralne, urzędy wojewódzkie oraz 
jednostki im podległe i przez nie nadzo-
rowane, czyli głównych adresatów usta-
wy. są one bardzo zróżnicowane pod 
względem przedmiotowym: od kom-
pleksowych kontroli, obejmujących całe 
spektrum działalności, do krótkich (na-
wet jednodniowych), o wąskim zakresie 
przedmiotowym. Projektowane przepi-
sy musiały zatem cechować się uniwer-
salizmem, pozwalającym stosować je 
we wszystkich tego rodzaju kontrolach. 

Przyjęta przez parlament ustawa ma 
charakter generalny, kształtuje zasadni-
cze kwestie związane z postępowaniem 
kontrolnym. Definiuje organy właściwe 
w sprawach kontroli w administracji rządo-
wej, reguluje planowanie i przygotowanie 
kontroli, określa uprawnienia kontrolowa-
nego i kontrolującego, sposób dokumento-
wania oraz opracowywania jej wyników. 
Kompletność rozwiązań ustawowych pod-
kreśla to, że nie zawierają one żadnych 
upoważnień do wydawania aktów wyko-
nawczych. szczegółowe kwestie związane 
z prowadzeniem postępowania kontrolne-
go zostaną zawarte w standardach doty-
czących różnorodnych aspektów kontroli.

Podobnie jak przepisy odnoszące się do 
postępowania kontrolnego prowadzonego 
przez Najwyższą Izbę Kontroli, ustawa 
nie zawiera definicji kontroli, lecz precy-
zuje jej cele oraz wskazuje podstawowe 
kryteria: legalność, gospodarność, celo-
wość i rzetelność, przy czym dopuszcza 
stosowanie również innych. Jeżeli z ustaw 
szczególnych wynika węższy zakres spra-
wowanego nadzoru lub kontroli, wówczas 
kontrola będzie przebiegała tylko w tym 
zakresie. I tak, w sytuacji gdy przepisy 
szczególne wskazują, że dany organ ad-
ministracji sprawuje nad określonym pod-
miotem nadzór wyłącznie pod względem 
legalności działania, ustalenia kontroli 
oceniane będą wyłącznie według kryte-
rium legalności7. Z drugiej strony, jeżeli 

6  Podejmowane próby tworzenia takiej regulacji dotyczyły zarówno instytucjonalnej kontroli zewnętrznej, 
jak i wspólnej regulacji instytucjonalnej kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.

7 Na przykład, Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Polskiej Akademii Nauk i jej jed-
nostkami naukowymi w zakresie zgodności działania ich organów z przepisami ustawy z 30.04.2010 r. 
o Polskiej Akademii Nauk (DzU nr 96, poz. 619) oraz statutem PAN lub statutami jednostek naukowych.
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zakres nadzoru jest szerszy i wykracza 
poza wskazane wyżej cztery kryteria, 
zakres dokonanej oceny będzie również 
szerszy i obejmie dodatkowe kryteria, 
wynikające z przepisów szczególnych, na 
przykład zgodność działania z polityką 
Rady Ministrów8.

Postępowanie kontrolne uregulowane 
w ustawie opiera się na czterech podsta-
wowych zasadach: prawdy obiektywnej, 
podmiotowości, kontradyktoryjności oraz 
pisemności. Realizacja tych zasad nastę-
puje przez bezstronne i zgodne z rzeczy-
wistym stanem rzeczy dokonanie ustaleń 
dotyczących jednostki objętej kontrolą, 
a także przez ich rzetelne przedstawienie. 
Zarówno postępowanie dowodowe, jak 
i prezentowanie ustaleń i ocen następu-
je w formie pisemnej. Ustawa zapewnia 
kontrolowanemu aktywny udział w po-
stępowaniu kontrolnym, zwłaszcza przez 
możliwość korzystania ze środków odwo-
ławczych w toku postępowania, składania 
wyjaśnień oraz oświadczeń dotyczących 
przedmiotu kontroli.

Ustawa nie wkracza w relacje pod-
ległości i nadzoru pomiędzy poszcze-
gólnymi podmiotami – nie kształtuje 
w prawie materialnym nowych upraw-
nień i obowiązków stron postępowa-
nia kontrolnego. Porządkuje te relacje 
w zakresie kontroli. Ponadto, dotyczy 

wyłącznie instytucjonalnej kontroli ze-
wnętrznej przeprowadzanej w organach 
i jednostkach podległych i nadzorowa-
nych. Natomiast kontrola wewnętrzna 
(instytucjonalna) – ze względu na od-
mienne od kontroli zewnętrznej funkcje 
i zasady – zależy przede wszystkim od 
potrzeb kierownika jednostki, w której 
jest prowadzona9 i nie jest objęta regu-
lacją ustawy.

Zakres kontroli
Jednym z najistotniejszych zagadnień 
związanych z realizacją funkcji kontrol-
nej są uprawnienia do kontroli. Poprzed-
nie regulacje były sformułowane w spo-
sób budzący wątpliwości. Kwestiono-
wano, na przykład, prawo ministra do 
kontroli jednostek podległych organom 
(jednostkom) bezpośrednio przez niego 
nadzorowanym.

Obecnie legitymacja kontroli jedno-
znacznie wynika z ustawy10. Kontroli 
podlega działalność organów admini-
stracji rządowej (naczelnych, central-
nych i terenowych), urzędów je obsłu-
gujących lub stanowiących aparat po-
mocniczy. W odniesieniu do jednostek 
podległych lub nadzorowanych, mini-
strowi przyznano uprawnienia kontrol-
ne wobec nich, w ramach kierowanego 
przez niego działu administracji11. Kon-

8 Zob. art. 8 ust. 2 ustawy z 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (DzU 
nr 31, poz. 206 ze zm.).

9 Wydaje się, że na obecnym etapie wystarczające są regulacje wewnętrzne, wydawane przez kierownika 
jednostki. Jednak warte rozważenia jest przygotowanie ramowej regulacji, w której powinny być określo-
ne kwestie związane zarówno z kontrolą wewnętrzną, jak i audytem wewnętrznym. Dalsze odrębne funk-
cjonowanie systemów, których cele na poziomie jednostki są niemal tożsame, nie wydaje się celowe.

10 Zob. art. 6 ustawy.
11 Zob. art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy.
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trola obejmuje również podmioty spoza 
sektora rządowego, jednak wyłącznie 
w takim zakresie, w jakim wykonują 
one zadania administracji rządowej lub 
są finansowane z budżetu państwa. 

Wojewodowie mogą dodatkowo kon-
trolować jednostki samorządu tery-
torialnego12. Kontrola ta jednak może 
dotyczyć tylko wykonywania zadań 
z zakresu administracji rządowej, re-
alizowanych na podstawie ustawy lub 
porozumienia z organami administracji 
rządowej. Ponadto, tego typu kontrole 
mogą być prowadzone z uwzględnie-
niem kryteriów legalności, gospodar-
ności i rzetelności. Rozwiązania te nie 
naruszają autonomii samorządu teryto-
rialnego.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie ze zmie-
nionymi ustawą przepisami ustawy o fi-
nansach publicznych13, dysponent środ-
ków publicznych, udzielając dotacji, ma 
prawo zawrzeć w umowie o jej udzie-
lenie postanowienie, że kontrole wyko-
nania zadania oraz rozliczenia będą się 
odbywać na zasadach i w trybie określo-
nym w przepisach o kontroli w admini-
stracji rządowej14. 

Na szczeblu centralnym podmiotami 
przeprowadzającymi kontrole są: szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mi-

nistrowie, kierownicy centralnych orga-
nów administracji rządowej oraz prze-
wodniczący komitetów wchodzących 
w skład Rady Ministrów. Na szczeblu 
terenowym są to wojewodowie oraz or-
gany administracji zespolonej i nieze-
spolonej.

Minister, kierownik urzędu centralne-
go lub przewodniczący komitetu wcho-
dzącego w skład Rady Ministrów mogą 
kontrolować podległe lub nadzorowa-
ne organy lub jednostki organizacyjne, 
a także podmioty, które otrzymały od 
nich środki budżetowe. Przyznanie mi-
nistrowi prawa do kontroli wszystkich 
jednostek w dziale wzmocniło jego po-
zycję jako podmiotu wykonującego po-
litykę Rady Ministrów i koordynującego 
jej wykonywanie w dziale, którym kie-
ruje, przez organy, urzędy i jednostki or-
ganizacyjne, które jemu podlegają lub są 
przez niego nadzorowane15. Przyjęcie ta-
kiego rozwiązania ma również znaczenie 
systemowe; świadczy o coraz większej 
roli, jaką przywiązuje się do działań ko-
ordynacyjnych ministrów. Potwierdze-
niem tej tendencji było wprowadzenie 
w 2010 r. obowiązku zapewnienia przez 
ministra adekwatnej, skutecznej i efek-
tywnej kontroli zarządczej w kierowa-
nych działach administracji rządowej16.

12 Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy, wojewoda kontroluje m.in. organy samorządu terytorialnego. Jed-
nak przepis ten należy czytać łącznie z art. 2 pkt 1 ustawy, który stanowi, że przepisy ustawy stosuje się 
również do kontroli działalności organów samorządu terytorialnego, ale tylko w sprawach dotyczących 
wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

13 Zob. art. 150 pkt 6 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.).
14 Rozwiązanie to pozwoli uniknąć szczegółowego określania trybu kontroli w umowie o udzielenie dotacji.
15 Zob. art. 34 ustawy z 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej (DzU nr 65, poz. 437 ze zm.) w zw. z art. 

34 ustawy z 8.08.1996 r. o Radzie Ministrów (DzU z 2003 r., nr 24, poz. 199 ze zm.).
16 Zob. art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
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Wojewoda może kontrolować orga-
ny rządowej administracji zespolonej 
w województwie oraz organy samorządu 
terytorialnego i inne podmioty w zakre-
sie określonym w ustawie. Organy ad-
ministracji zespolonej i niezespolonej 
uprawnione są do kontroli podległych 
im lub nadzorowanych przez nie orga-
nów lub jednostek organizacyjnych.

Ustawa przewiduje możliwość prze-
prowadzenia wspólnej kontroli przez 
dwóch lub więcej ministrów (lub szefa 
KPRM). Dotyczy to zwłaszcza sytuacji 
gdy kontrola obejmie zadania będące 
we właściwości kilku z nich. W takim 
wypadku ministrowie, zarządzając kon-
trolę, określą skład zespołu kontrolnego 
oraz wskażą tego, który będzie pełnił 
funkcję kierownika jednostki kontro-
lującej17. 

Należy podkreślić, że ustawa nie do-
tyczy kontroli specjalistycznych, prze-
prowadzanych na podstawie innych 
ustaw, na przykład przez Urząd Zamó-
wień Publicznych na podstawie ustawy 
– Prawo zamówień publicznych18 czy 
kontroli na podstawie ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne19.

Koordynacja kontroli  
w administracji rządowej
Prezes Rady Ministrów, jako konsty-
tucyjny organ koordynujący i kontrolu-
jący pracę członków Rady Ministrów20 

oraz zwierzchnik pracowników admi-
nistracji rządowej, otrzymał istotne 
narzędzia do koordynacji działalności 
kontrolnej21. Dotychczasowe regulacje 
w tej dziedzinie dotyczyły Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów i były wyjątko-
wo ogólne – sprowadzały się jedynie do 
stwierdzenia, że Kancelaria koordynuje 
działalność kontrolną Prezesa RM wo-
bec organów administracji rządowej22. 
Zgodnie z nową ustawą, Prezes RM jest 
organem właściwym w sprawach ko-
ordynowania kontroli, w tym kontroli 
zarządzanej przez inne organy admini-
stracji rządowej. 

Ustawa przyznała Prezesowi Rady 
Ministrów następujące uprawnienia 
w tej dziedzinie:
• przeprowadzanie kontroli dowolnego 
organu lub jednostki administracji rządo-
wej, a także prawo delegowania kontro-
lerów KPRM do uczestniczenia w tych 
kontrolach oraz żądania przedstawiania 
informacji o wynikach tych kontroli;
• prawo żądania od jednostek admini-
stracji rządowej przekazania informacji 
i dokumentów dotyczących ich działal-
ności kontrolnej, w tym planów kontroli, 
dokumentacji kontrolnej, informacji o re-
alizowanych kontrolach i ich wynikach, 
wystosowanych zaleceniach i sposobach 
ich realizacji oraz sporządzania zbior-
czych informacji z wybranych kontroli 
bądź z działalności kontrolnej jednostki;

17 Zob. art. 10 ust. 2 ustawy.
18 DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.
19 Ustawa z 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2010 r., nr 193, poz. 1287 ze zm.).
20 Art. 148 pkt 5 Konstytucji RP z 2.04.1997 r. (DzU nr 78, poz. 483 ze zm.).
21 Zob. art. 8 ustawy.
22 Zob. poprzednio obowiązujący art. 29 pkt 7 ustawy z 8.08.1996 r. o Radzie Ministrów.
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• prawo zarządzenia i kierowania kontro-
lami koordynowanymi, przeprowadzany-
mi przez więcej niż jednego kierownika 
jednostki kontrolującej w wybranym ob-
szarze, w tym prawo do opracowania lub 
zlecenia opracowania programu kontroli, 
wydawania wiążących dla danej kontro-
li wskazówek metodycznych, nadzoro-
wania jej oraz sporządzania lub zlecania 
sporządzania informacji zbiorczych o ich 
wynikach;
• wydawanie standardów kontroli w ad-
ministracji rządowej.

tak ukształtowane funkcje koordyna-
cyjne są wyrazem docenienia roli i zna-
czenia kontroli instytucjonalnej w sys-
temie administracji rządowej. Ustawa 
nie reguluje koordynacji kontroli na 
poziomie ministerstwa (resortu), jed-
nak działania w tym zakresie wydają 
się pożądane dla skuteczności nadzoru 
ministra nad jednostkami podległymi 
i nadzorowanymi w danym dziale.

Planowanie  
i przygotowanie kontroli
Zasada planowości działań kontrolnych 
wprowadzona przez ustawę oznacza, że 
powinny się one odbywać zgodnie z pla-
nem okresowym, opracowanym przez 
kierownika komórki do spraw kontroli 
i zatwierdzonym przez kierownika jed-
nostki kontrolującej23. Nie sprecyzowa-
no jednak ani okresu, na jaki powinien 
być sporządzony plan, ani też sposobu 
jego przygotowania, pozostawiając te 
kwestie do decyzji jednostki kontrolu-

jącej. Wydaje się, że należy tu uwzględ-
niać między innymi: charakter kontro-
lowanej działalności, priorytety kierow-
nictwa jednostki kontrolującej, czynniki 
ryzyka związane z obszarami podlega-
jącymi kontroli, wyniki poprzednich, 
w tym kontroli zewnętrznych, informa-
cje zgromadzone w ramach nadzoru nad 
kontrolowanymi, analizę skarg, propo-
zycje zgłoszone przez poszczególne ko-
mórki jednostki kontrolującej.

Ustawodawca przewidział także ewen-
tualność zarządzenia kontroli pozapla-
nowej (doraźnej), która może być prze-
prowadzana zarówno w trybie zwy-
kłym, jak i uproszczonym, na podstawie 
decyzji kierownika jednostki kontrolu-
jącej. Przepisy te wynikają z założenia 
przyznającego zarządzającemu kontrolę 
możliwość elastycznego reagowania na 
aktualne potrzeby.

Kontrolę poprzedza opracowanie jej 
programu, który zatwierdza kierownik 
komórki do spraw kontroli. Program 
powinien określać: podmiot kontroli, 
jej cel, zagadnienia wymagające oceny, 
zakres podmiotowy i przedmiotowy, 
okres objęty kontrolą, stan prawny do-
tyczący badanej problematyki, wska-
zówki metodyczne co do sposobu i tech-
niki przeprowadzenia badań, wyniki 
analizy poprzedzającej kontrolę oraz 
założenia organizacyjne. Przy opraco-
waniu programu ustawodawca nakazał 
uwzględniać przede wszystkim usta-
lenia wcześniejszych kontroli, a także 
wyniki badań i analiz oraz skargi i wnio-

23 Zob. art. 12 ustawy.
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ski dotyczące zakresu przygotowywanej 
kontroli. Dodatkowo należy wziąć pod 
uwagę czynniki ryzyka mogące mieć 
wpływ na działalność kontrolowanego. 
Nowym rozwiązaniem jest postanowie-
nie, że program kontroli do czasu zakoń-
czenia badań nie jest mu udostępniany, 
a po wykonaniu wszystkich czynności 
kontrolnych dołącza się go do akt kon-
troli.

Ustawa przyznała kierownikowi jed-
nostki kontrolującej istotne uprawnienia 
związane ze sprawnym przygotowaniem 
do kontroli. Jeżeli uzna to za niezbędne, 
może wystąpić do jednostki kontrolo-
wanej o udostępnienie dokumentów, 
materiałów i informacji dotyczących 
jej działalności. Może to także uczynić 
w odniesieniu do innych organów i jed-
nostek, w tym spoza sektora rządowego, 
o okazanie potrzebnych dokumentów24. 

Unormowania odnoszące się do przy-
gotowania kontroli są wyrazem znacze-
nia, jakie ustawodawca nadał temu eta-
powi postępowania kontrolnego. Wła-
ściwe przygotowanie wpływa bowiem 
w dużej mierze na jego skuteczność 
i sprawność oraz osiągnięcie celu kon-
troli.

Tryby kontroli:  
zwykły i uproszczony
Ustawa określa, że kontrole mogą się 
odbywać w trybie zwykłym lub uprosz-
czonym. Podstawowy jest tryb zwykły, 
który zapewnia kontradyktoryjność po-

stępowania. W przypadkach uzasadnio-
nych charakterem sprawy lub pilnością 
dokonania czynności kontrolnych moż-
na stosować tryb uproszczony, mniej 
sformalizowany, pozwalający na szyb-
kie przedstawienie ocen lub wniosków. 
ten tryb znajdzie zastosowanie w razie 
konieczności niezwłocznego sporządze-
nia informacji dla kierownika jednostki 
kontrolującej, sprawdzenia informacji 
zawartych w skargach, wnioskach lub 
listach obywateli, analizy dokumentów 
i innych materiałów otrzymanych z jed-
nostek organizacyjnych podlegających 
kontroli.

Różnice pomiędzy obydwoma tryba-
mi sprowadzają się przede wszystkim 
do zakresu stosowania zasady kontra-
dyktoryjności oraz sposobu dokumento-
wania postępowania kontrolnego. 

W trybie zwykłym kierownikowi jed-
nostki kontrolowanej przysługują pełne 
uprawnienia odwoławcze. tryb uprosz-
czony nie przewiduje prawa złożenia za-
strzeżeń, jednak w terminie trzech dni 
kierownik może przedstawić stanowi-
sko do sprawozdania. Oczekiwanie na 
nie, ani jego złożenie, nie wstrzymują 
realizacji ustaleń kontroli. W przypad-
ku ujawnienia w trakcie czynności kon-
trolnych okoliczności wskazujących na 
popełnienie przestępstwa, wykroczenia, 
przestępstwa skarbowego, wykroczenia 
skarbowego lub naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych, kontrolę nale-
ży kontynuować z zastosowaniem try-

24 W celu właściwego przygotowania kontroli kierownik jednostki może zwrócić się np. do Krajowego 
Rejestru Sądowego, Państwowej Inspekcji Pracy czy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych o przekazanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
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bu zwykłego, co uzasadnione jest wagą 
ujawnionych przewinień. Ustawodawca 
uznał celowość takiego postępowania 
ze względu na możliwość skorzystania 
z instrumentów gwarantujących kontra-
dyktoryjność.

Wyniki postępowania w trybie zwy-
kłym dokumentowane są w projekcie 
wystąpienia pokontrolnego, a następ-
nie w wystąpieniu pokontrolnym; ich 
formę określa ustawa25. Postępowa-
nie w trybie uproszonym dokumen-
tuje się w sprawozdaniu, przy czym 
ustawa ogólnie mówi, że powinno ono 
zawierać opis stanu faktycznego oraz 
jego ocenę, a także, w razie potrzeby, 
zalecenia lub wnioski dotyczące usu-
nięcia nieprawidłowości lub uspraw-
nienia funkcjonowania jednostki kon-
trolowanej26.

Upoważnienie do kontroli
Dokumentami uprawniającymi do prze-
prowadzenia kontroli są upoważnienie 
oraz legitymacja służbowa kontrolera, 
przy czym upoważnienie ma charak-
ter indywidualny, podobnie jak w przy-
padku postępowania kontrolnego NIK. 

Upoważnienie wydawane jest każde-
mu kontrolerowi osobno do konkretnej 
kontroli. W obecnym stanie prawnym 
nie ma możliwości wydawania zbior-
czych upoważnień do poszczególnych 
kategorii spraw, jak miało to miejsce 
dotychczas w niektórych jednostkach. 
Do podstawowych elementów upoważ-
nienia ustawodawca zaliczył wskazanie: 
zarządzającego kontrolę, kontrolowane-
go, podstawy prawnej podjęcia kontroli 
oraz jej zakresu. Rozwiązanie to pełni 
funkcję gwarancyjną dla kontrolowane-
go, który powinien wiedzieć, co obejmie 
kontrola.

Kierownik jednostki kontrolującej 
może również tworzyć zespoły kontrol-
ne, włączając do nich – oprócz pracow-
ników tej jednostki – również osoby za-
trudnione w jednostkach nadzorowa-
nych lub podporządkowanych, mające 
wiedzę specjalistyczną27. Może także, 
z urzędu lub na wniosek kontrolera, 
powołać biegłego, jeżeli w toku kon-
troli konieczne jest przeprowadzenie 
specjalistycznych analiz lub zbadanie 
zagadnień wymagających szczególnych 
umiejętności lub wiedzy28.

25 Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy, projekt wystąpienia pokontrolnego zawiera w szczególności nazwę i ad-
res jednostki kontrolowanej, imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera, datę rozpoczęcia i zakoń-
czenia czynności kontrolnych, zakres kontroli, ocenę skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, 
na których została oparta, zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości. Artykuł 46 ust. 3 
ustawy stanowi zaś, że wystąpienie pokontrolne w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia lub wnioski 
dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, ocenę 
wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za 
stwierdzone nieprawidłowości, termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wnio-
sków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

26 Zob. art. 52 ust. 4 ustawy.
27 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kierownik jednostki kontrolującej może włączyć w skład zespołu kontrolerów 

mających wiedzę specjalistyczną pracowników organów i jednostek organizacyjnych podporządkowanych 
lub przez niego nadzorowanych.

28 Zob. art. 33 ustawy.
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Zapewnienie  
bezstronności kontrolerów
szczególną wagę ustawodawca przy-
wiązuje do zapewnienia bezstronności 
kontrolerów oraz innych osób uczestni-
czących w kontroli (np. biegłych). Nie-
wątpliwie przyczyni się to do pełnej re-
alizacji jednej z najważniejszych zasad 
kontroli – niezależności i obiektywizmu.

Wprowadzony został obowiązek wy-
łączenia kontrolera – z urzędu – jeśli 
wyniki kontroli mogą dotyczyć praw 
i obowiązków jego lub osoby mu bliskiej 
oraz jeśli jej przedmiot stanowią zada-
nia należące wcześniej do zakresu jego 
obowiązków jako pracownika jednostki 
kontrolowanej – przez rok od zakoń-
czenia ich wykonywania29. Wyłączenie 
może nastąpić także na wniosek kontro-
lera lub kierownika jednostki kontro-
lowanej, gdy w toku kontroli zaistnieją 
okoliczności mogące wywołać uzasad-
nione wątpliwości co do bezstronności 
kontrolera, w tym również w razie po-
tencjalnego konfliktu interesów. O wy-
łączeniu postanawia kierownik komórki 
do spraw kontroli.

Nowym i niezwykle istotnym rozwią-
zaniem jest obowiązek złożenia przez 
kontrolera – przed rozpoczęciem czyn-
ności kontrolnych – pisemnego oświad-
czenia o braku lub istnieniu okoliczności 
uzasadniających wyłączenie go z udziału 
w nich, w tym o faktycznym lub poten-
cjalnym konflikcie interesów.

Uprawnienia kontrolerów
Przewidziane w ustawie uprawnienia 
kontrolerów nie wykraczają ponad po-
wszechnie przyjęte w tym zakresie roz-
wiązania, zawarte w innych procedu-
rach kontrolnych. są wyrazem poszuki-
wania rozwiązań, które – z jednej stro-
ny – zapewnią sprawność i skuteczność 
czynności kontrolnych oraz osiągnięcie 
założonych celów, z drugiej zaś – nie 
zakłócą ponad miarę funkcjonowania 
jednostki kontrolowanej30. Ważne jest 
także to, że uregulowanie uprawnień 
kontrolerów nastąpiło w przepisach ran-
gi ustawowej, co pozytywnie wpłynie 
na ich skuteczność.

Podstawowym uprawnieniem kontro-
lujących jest swoboda stosowania prze-
widzianych w ustawie środków dowo-
dowych31. Oznacza to, że kontroler nie 
jest związany żadnymi wnioskami kon-
trolowanych co do przeprowadzenia 
określonych czynności dowodowych. 
Z drugiej strony, ponosi pełną odpo-
wiedzialność za adekwatność, racjonal-
ność i rzetelność dowodów przyjętych 
w postępowaniu.

Kontrolerzy mają prawo do swobod-
nego wstępu i poruszania się po terenie 
jednostki kontrolowanej, bez obowiązku 
uzyskania przepustki. W trakcie wy-
konywania swoich czynności są upo-
ważnieni do wglądu do dokumentacji 
dotyczącej jej działalności, wraz z moż-
liwością zabezpieczania oraz pobrania 

29 Zob. art. 19 ustawy.
30 Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy, czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny 

i możliwie niezakłócający funkcjonowania jednostki kontrolowanej.
31 Zob. art. 22 pkt 6 ustawy.
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dokumentów związanych z zakresem 
kontroli, mogą także żądać sporządze-
nia z nich kopii, odpisów i wyciągów 
oraz zestawień lub obliczeń. Za zgodą 
kierownika komórki do spraw kontro-
li, mają prawo wystąpienia do innych 
organów i jednostek administracji rzą-
dowej o udostępnienie dokumentów, 
informacji lub wyjaśnień niezbędnych 
do prowadzenia czynności kontrolnych. 
W zakresie uzasadnionym celem kon-
troli upoważnieni są również do prze-
twarzania danych osobowych32.

Po zakończeniu czynności sprawdza-
jących, ale przed przekazaniem wy-
stąpienia pokontrolnego, kontrolujący  
– za zgodą kierownika komórki do spraw 
kontroli – może zwrócić się do kierow-
nika jednostki kontrolowanej o złoże-
nie w wyznaczonym terminie dodatko-
wych wyjaśnień na piśmie, dotyczących 
przedmiotu kontroli, niezbędnych do 
sporządzenia wystąpienia33.

Kierownik kontrolowanej jednostki 
zobowiązany jest zapewnić kontrolerom 
warunki umożliwiające sprawne prze-
prowadzenie kontroli, zaś obowiązkiem 
pracowników jest rzetelna z nimi współ-
praca, czyli terminowe przedkładanie 
dokumentacji oraz udzielanie zgodnych 
z najlepszą wiedzą wyjaśnień pisem-
nych i ustnych. Niewywiązywanie się 

z tego może stanowić przesłankę od-
powiedzialności dyscyplinarnej lub po-
rządkowej34.

Obowiązkiem kontrolera jest nie-
zwłoczne poinformowanie kierowni-
ka jednostki kontrolowanej o wykryciu 
bezpośredniego niebezpieczeństwa dla 
życia lub zdrowia ludzkiego albo niepo-
wetowanej szkody w mieniu, w celu za-
pobieżenia ich wystąpieniu; kierownik 
ma natomiast obowiązek powiadomie-
nia kontrolera o podjętych działaniach 
zapobiegających stanowi zagrożenia. 
W przypadku uzasadnionego podejrze-
nia kontrolera, że działania te są nie-
wystarczające, kierownik komórki do 
spraw kontroli informuje niezwłocznie 
o stwierdzonych zagrożeniach kierow-
nika jednostki nadrzędnej lub właściwy 
organ państwowy. Rozwiązanie to jest 
wzorowane na procedurze kontrolnej 
Najwyżej Izby Kontroli.

Uprawnienia kontrolowanego
Podobnie jak w przypadku uprawnień 
kontrolerów, przewidziane w ustawie 
uprawnienia i obowiązki kontrolowa-
nego nie wykraczają poza powszechnie 
przyjęte w tym zakresie rozwiązania. 
Kontrolowany ma prawo do składania 
oświadczeń związanych z  zakresem 
kontroli oraz odmowy udzielenia wyja-

32 Zob. art. 22 pkt 4 ustawy.
33 Zob. art. 35 ustawy.
34 Jest to jedyny przepis stanowiący o możliwych sankcjach za działania utrudniające prowadzenie kontroli. 

Ustawa nie wprowadziła sankcji karnych za np. nieprzedstawianie informacji lub dokumentów niezbęd-
nych do przygotowania kontroli, jakie przewiduje art. 98 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Jest to ce-
lowy zabieg, wynikający z odmiennego charakteru kontroli prowadzonej w administracji rządowej. Ponad-
to, nawet w razie odmowy udostępnienia niektórych dokumentów lub informacji, cele kontroli mogą być 
osiągnięte przez zastosowanie innych dowodów lub innego trybu ich uzyskania.
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śnień gdy dotyczą one faktów lub oko-
liczności, których ujawnienie mogło-
by narazić jego lub bliskie mu osoby na 
odpowiedzialność karną lub majątkową. 
Ponadto każdy, w tym pracownicy jed-
nostki kontrolowanej, ma prawo złożyć 
kontrolującemu oświadczenie dotyczące 
przedmiotu kontroli; zostanie przyjęte, 
jeśli rzeczywiście będzie miało z nim 
związek.

Kierownikowi jednostki kontrolo-
wanej przyznano prawo złożenia za-
strzeżeń do treści wystąpienia pokon-
trolnego, a także odwołania w przy-
padku ich odrzucenia z przyczyn for-
malnych. Może on również wnosić 
o sprostowanie błędów pisarskich lub 
innych oczywistych pomyłek w pro-
jekcie wystąpienia pokontrolnego. 
Przysługuje mu także prawo wglądu 
do akt kontroli w każdym stadium 
postępowania kontrolnego. Jednocze-
śnie, ze względu na dobro kontroli 
oraz jeśli zaistnieją ku temu uzasad-
nione powody, kontroler będzie mógł 
odmówić kierownikowi jednostki 
kontrolowanej dostępu do konkret-
nych dowodów (dokumentów) znaj-
dujących się w aktach kontroli, jeżeli 
na ich podstawie istniałaby możliwość 
identyfikacji pracownika, który za-
strzegł zachowanie anonimowości35.

Dowody kontroli
Podstawowym założeniem ustawodaw-
cy w tej materii jest zasada otwartego 
katalogu dowodowego, stanowiąca, że 
jako dowód należy dopuścić wszystko, 
co może przyczynić się do wyjaśnienia 
sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem36. 
W szczególności dowodem są dokumen-
ty, rzeczy, oględziny, opinie biegłych 
i specjalistów, wyjaśnienia i oświad-
czenia. Unormowania w tym zakresie, 
z wyjątkiem dowodu z przesłuchania 
świadka, są tożsame z regulacjami do-
tyczącymi środków dowodowych stoso-
wanych przez kontrolerów Najwyższej 
Izby Kontroli.

Dodatkowo ustawa wprowadziła no-
we rozwiązanie, niestosowane dotych-
czas w praktyce organów przeprowadza-
jących kontrole, polegające na prawie 
żądania udzielenia wyjaśnień także od 
byłych pracowników jednostki kontro-
lowanej37. Jest ono również przejawem 
zasad kontradyktoryjności i obiektywi-
zmu postępowania kontrolnego, gdyż 
bywa pomocne w prawidłowym ustala-
niu stanu faktycznego i ocenie badanej 
działalności. Wyjaśnienia te będą po-
bierane wówczas, gdy były pracownik 
ponosił odpowiedzialność za sprawy ob-
jęte kontrolą. Pozwoli to na pełne udo-
kumentowanie stanu faktycznego, gdyż 

35 Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy, kontroler udostępnia akta kontroli po anonimizacji w dokumentach danych 
osobowych pracownika lub innej osoby, jeżeli zastrzegły one nieujawnianie danych umożliwiających ich iden-
tyfikację, a zachodzi uzasadniona obawa, że udzielone informacje w sprawach objętych kontrolą mogą nara-
zić tego pracownika lub osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tych informacji.

36 Co prawda, w art. 27 ust. 2 ustawy wskazano, że dowodami są w szczególności dokumenty, rzeczy, 
oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia, jednak wyliczenie to należy 
traktować jako przykładowe, nie zaś jako zamknięty katalog środków dowodowych.

37 Zob. art. 28 ustawy.
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niekiedy tylko ta osoba posiada istot-
ne informacje o działalności jednostki 
w okresie poprzedzającym badanie.

W toku prac nad założeniami do usta-
wy rozważano możliwość przyznania 
kontrolującym prawa do stosowania do-
wodu z przesłuchania świadka. Odstą-
piono jednak od tego, uznając, że do 
osiągnięcia celów kontroli w administra-
cji rządowej wystarczającym środkiem 
dowodowym jest możliwość pobierania 
wyjaśnień od pracowników oraz byłych 
pracowników jednostki.

Dokumentowanie wyników  
i procedura odwoławcza
W celu zapewnienia przejrzystości kon-
troli wprowadzono jednolity sposób do-
kumentowania czynności oraz przedsta-
wiania wyników. Zbierane w jej trakcie 
dokumenty gromadzone są w aktach 
kontroli. Dotyczy to zarówno dokumen-
tacji przebiegu czynności kontrolnych 
(zwłaszcza protokoły z poszczególnych 
czynności), jak i pozostałych materia-
łów dowodowych będących nośnikiem 
określonych informacji (kopie doku-
mentów, zestawienia, notatki itp.).

Jednym z najistotniejszych rozwiązań 
ustawowych jest odmienny od dotych-
czasowego sposób przedstawiania wyni-
ków kontroli. Zgodnie z nowo przyjęty-
mi rozwiązaniami, ustalenia dokonane 
w trakcie kontroli oraz oceny dokumen-
tuje się w projekcie wystąpienia pokon-
trolnego, podlegającego procedurze od-
woławczej, w wyniku której sporządza-
ny jest finalny dokument, to jest wy-
stąpienie pokontrolne. Odstąpiono od 
opisywania wyników kontroli w dwóch 
dokumentach: pierwszym – przedsta-

wiającym stan faktyczny (najczęściej 
był to protokół kontroli) oraz drugim 
– zawierającym ocenę kontrolowanej 
działalności (wystąpienie pokontrolne 
lub informacja pokontrolna). Rozwią-
zanie to powinno zasadniczo uprościć 
postępowanie. Nowa formuła będzie 
bardziej czytelna dla jednostki kontro-
lowanej, ponieważ ustalenia stanu fak-
tycznego zostaną bezpośrednio powią-
zane z oceną.

Istotnym aspektem przedstawiania 
wyników kontroli w jednym dokumen-
cie jest umożliwienie kontrolowanemu 
odniesienia się w procedurze odwoław-
czej również do ocen. W odróżnieniu od 
praktyki stosowanej przez Najwyższą 
Izbę Kontroli, możliwość to nie była  
dotychczas powszechna w administra-
cji rządowej. 

Kolejną korzyścią z wprowadzenia no-
wego sposobu dokumentowania jest za-
równo większe zdyscyplinowanie kon-
trolerów w syntetycznym ujmowaniu 
ustaleń kontroli i nadawaniu im właści-
wego priorytetu, jak i profesjonalizm 
w formułowaniu ocen. Przedstawienie 
w jednym dokumencie ustaleń, ocen 
i wniosków powinno korzystnie wpły-
nąć na jakość dokumentacji pokontrol-
nej, a tym samym przyczynić się do sku-
teczniejszego oddziaływania kontroli na 
poprawę funkcjonowania administracji.

Naturalną konsekwencją nowej proce-
dury, eliminującej dokument, w którym 
obie strony postępowania zgadzają się 
(lub nie) co do stanu faktycznego, jest 
to, że kontrolowany nie podpisuje do-
kumentu kończącego kontrolę. Należy 
zauważyć, że również zmienione przepi-
sy dotyczące postępowania kontrolnego 



Nr 1/styczeń-luty/2012 49 – 49 –

Kontrola w administracji rządowej   kontrola i audyt  

Najwyższej Izby Kontroli wprowadziły 
zasadę sporządzania jednego dokumen-
tu pokontrolnego. Nie jest to zatem idea 
nowa; funkcjonuje od lat w procedurach 
audytu, a także w kontrolach o uprosz-
czonym trybie.

Projekt wystąpienia pokontrolnego za-
wiera ocenę skontrolowanej działalno-
ści, ze wskazaniem ustaleń, na których 
została oparta, jak również opis, zakres, 
przyczyny i skutki stwierdzonych niepra-
widłowości. Jeżeli kierownik jednostki 
kontrolowanej ma zastrzeżenia do pro-
jektu wystąpienia, może je zgłosić w ter-
minie siedmiu dni roboczych od daty 
otrzymania dokumentu. W uzasadnio-
nych przypadkach – na wniosek wnoszą-
cego zastrzeżenia – termin ich złożenia 
może zostać przedłużony na czas ozna-
czony38. Kierownik komórki do spraw 
kontroli, po otrzymaniu zastrzeżeń ana-
lizuje je i w razie konieczności zleca do-
datkowe czynności kontrolne. 

Zastrzeżenia rozpatrywane są pod 
względem zarówno formalnym, jak 
i  merytorycznym. Odrzuca się za-
strzeżenia wniesione przez osobę nie-
uprawnioną lub po upływie terminu. 
W przypadku odrzucenia kontrolowa-
nemu przysługuje odwołanie w termi-
nie pięciu dni roboczych39. Zastrzeże-
nia spełniające wymogi formalne roz-
patruje kierownik komórki do spraw 

kontroli i sporządza stanowisko wobec 
nich, wraz z uzasadnieniem. W razie 
uwzględnienia zastrzeżeń (częściowe-
go lub w całości), projekt wystąpienia 
pokontrolnego jest odpowiednio zmie-
niany i uzupełniany, w wyniku czego 
powstaje finalny dokument w postaci 
wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne może zawie-
rać zalecenia usunięcia nieprawidłowo-
ści lub usprawnienia funkcjonowania 
jednostki kontrolowanej. Warto zwró-
cić uwagę, że zalecenia są zamieszcza-
ne dopiero w treści wystąpienia pokon-
trolnego, a nie w jego projekcie, przez 
co nie podlegają procedurze odwoław-
czej. Z uwagi na relacje ustrojowe po-
między kontrolującym (organ nadzoru) 
a kontrolowanym (jednostki podległe 
i nadzorowane) uznano, że przedmio-
tem zastrzeżeń mogą być jedynie usta-
lenia kontroli i wynikające z nich oceny. 
Natomiast zalecenia pokontrolne kie-
rowane, na przykład, przez ministra do 
kierownika jednostki nadzorowanej lub 
podległej nie są ustalane w procedurze 
odwoławczej. 

W razie konieczności wystąpienie 
może zawierać ocenę wskazującą na 
niezasadność zajmowania stanowiska 
lub pełnienia funkcji przez osobę odpo-
wiedzialną za stwierdzone nieprawidło-
wości. Od wystąpienia pokontrolnego 

38 Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy, na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem 
terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jed-
nostki kontrolującej.

39 Zgodnie z art. 42 ust. 4 i 5 ustawy, kierownikowi jednostki kontrolowanej, w terminie 5 dni roboczych od 
dnia otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania do kierownika 
jednostki kontrolującej. Kierownik jednostki kontrolującej rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu 
informuje kontrolowanego na piśmie.
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kierownikowi jednostki kontrolowanej 
nie przysługują dalsze środki odwo-
ławcze40. Kontrolowany ma obowiązek 
poinformowania kierownika jednostki 
kontrolującej w wyznaczonym termi-
nie o sposobie wykonania zaleceń, wy-
korzystania wniosków, przyczynach ich 
niewykorzystania albo o innym sposobie 
usunięcia nieprawidłowości41.

Ustawa wprowadziła jeszcze jed-
no nowe rozwiązanie, polegające na 
możliwości przekazania kopii projek-
tu wystąpienia pokontrolnego byłemu 
kierownikowi jednostki kontrolowanej  
– jeżeli w projekcie tym wskazane zo-
staną nieprawidłowości, za które po-
nosi on odpowiedzialność42. Osoba ta 
może, w terminie wyznaczonym przez 
kierownika komórki do spraw kontro-
li, złożyć pisemne oświadczenie odno-
szące się do tych nieprawidłowości; 
zostaje ono włączone do akt kontroli, 
a jeżeli kierownik jednostki kontrolu-
jącej uzna to za zasadne, może stano-
wić załącznik do wystąpienia pokon-
trolnego. 

Co ważne, przekazanie projektu wy-
stąpienia pokontrolnego byłemu kie-
rownikowi jednostki kontrolowanej nie 
wstrzymuje procedury wnoszenia za-
strzeżeń przez aktualnego kierownika 
jednostki i przekazania mu wystąpienia 
pokontrolnego.

Odstąpienie od dalszego 
prowadzenia kontroli
Kierownik jednostki kontrolującej 
otrzymał bardzo istotne narzędzie za-
rządzania kontrolą, którego nie przewi-
duje procedura kontrolna NIK43. Jest 
nim możliwość odstąpienia w każdym 
czasie od dalszego prowadzenia kon-
troli. Nie zostały jednak sprecyzowa-
ne przesłanki tego działania, nałożono 
jedynie na kontrolującego obowiązek 
zawiadomienia o tym fakcie na piśmie 
kierownika jednostki kontrolowanej. 
W takim wypadku nie sporządza się 
wystąpienia pokontrolnego.

Powyższy przepis znajdzie zastosowanie 
przede wszystkim w kontrolach doraź-
nych, zarządzonych w celu weryfikacji 
sygnałów o nieprawidłowościach. Jeże-
li wstępne ustalenia ich nie potwierdzą, 
dalsze prowadzenie kontroli, w tym doku-
mentowanie wyników, nie jest uzasadnio-
ne. W tej sytuacji odstąpienie od kontroli 
jest rozwiązaniem racjonalnym i służy 
optymalnemu wykorzystaniu zasobów 
kadrowych.

Informacje o wynikach
Kontrolujący ma ustawową możliwość 
sporządzenia informacji o wynikach kon-
troli. Jest to syntetyczny dokument za-
wierający ustalenia jednej bądź kilku kon-
troli, przekazywany jednostce nadrzęd-

40 Zob. art. 48 ustawy.
41 Zob. art. 49 ustawy.
42 W początkowej fazie prac nad ustawą uprawnienia byłego kierownika jednostki były formułowane bardzo 

szeroko, łącznie z przyznaniem prawa do wnoszenia zastrzeżeń odnośnie do nieprawidłowości, za które 
ponosi odpowiedzialność. Jednak w toku dalszych prac odstąpiono od tego typu rozwiązań, kierując się 
przesłanką sprawności postępowania.

43 Zob. art. 50 ustawy.
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nej lub sprawującej nadzór nad jednostką 
kontrolowaną44. Dodatkowo informacja 
może być wysłana do innych jednostek, 
nawet jeżeli nie podlegały one kontroli.

sporządzenie informacji jest wska-
zane w przypadku kontroli zagadnień, 
które mają systemowe znaczenie dla 
administracji. Jeśli minister, prowadząc 
kontrolę w jednostkach podległych lub 
nadzorowanych zidentyfikuje negatyw-
ne praktyki, których ryzyko wystąpie-
nia w jednostkach nieobjętych kontrolą 
jest wysokie, informacja pokontrolna 
może przyczynić się do wyeliminowania 
w nich niepożądanych działań. 

Rozwiązanie to powinno służyć nie 
tylko wzmocnieniu skuteczności kon-
troli, której celem jest ocena prawidło-
wości działania administracji rządowej, 
ujawnienie błędów i wad, wskazanie 
źródeł ich powstania oraz usprawnie-
nie działalności, lecz także propago-
waniu dobrych praktyk. Niewątpliwie 
ustawodawca nawiązał w tej kwestii do 
unormowań ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli, dotyczących sporządzania in-
formacji pokontrolnych.

Kontrola w administracji 
rządowej a kontrole NIK
W trakcie prac nad ustawą pojawiała się 
kwestia wzajemnych relacji pomiędzy 
kontrolą instytucjonalną w administracji 
rządowej a kontrolą NIK. 

Z oczywistych względów czerpano 
z bogatych doświadczeń Najwyższej Izby 
Kontroli. tożsame są podstawowe zasa-
dy i kryteria kontroli. Zarówno ustawa, 
jak i przepisy dotyczące postępowania 
kontrolnego NIK (docelowo) przewidu-
ją dokumentowanie wyników kontroli 
w formie jednego dokumentu. Również 
dowody w obu postępowaniach kontrol-
nych są porównywalne45. Pewne różni-
ce występują, jeśli chodzi o możliwość 
wniesienia zastrzeżeń do zaleceń pokon-
trolnych. W przypadku kontroli w admi-
nistracji rządowej nie jest możliwe kwe-
stionowanie zaleceń lub wniosków doty-
czących usunięcia nieprawidłowości lub 
usprawnienia funkcjonowania jednostki 
kontrolowanej. Rozwiązanie to jest po-
dyktowane przesłankami ustrojowymi 
– kontrolowane są przede wszystkim jed-
nostki podległe i nadzorowane46, w od-
niesieniu do których możliwość wpły-
wu kontrolującego na ich działalność jest 
większa, niż w przypadku kontroli pro-
wadzonych przez NIK, gdzie pomiędzy 
stronami postępowania kontrolnego nie 
występują tego rodzaju relacje. 

Kontrolę instytucjonalną w admini-
stracji rządowej i kontrolę NIK łączą 
wspólne cele – przede wszystkim 
usprawnianie funkcjonowania państwa 
i administracji oraz eliminowanie nie-
prawidłowości. Niewątpliwie różnice 
występują w zakresie podmiotowym 

44 Zob. art. 57 ustawy.
45 Różnice w katalogu środków dowodowych sprowadzają się do dowodu w postaci zeznań świadka, którego 

nie można zastosować w postępowaniu kontrolnym w administracji rządowej. 
46 Kontrola w administracji rządowej jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w ramach realizacji 

uprawnień wobec jednostek podległych lub nadzorowanych przez dany organ administracji.
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kontroli. Najwyższa Izba Kontroli – z ra-
cji swojej wysokiej pozycji ustrojowej – 
oprócz organów administracji rządowej 
kontroluje administrację samorządową, 
działalność Narodowego Banku Polskie-
go oraz przedsiębiorców47.

Reasumując, w zakresie kontroli ad-
ministracji rządowej zarówno zasady 
prowadzenia kontroli, jak i kompeten-
cje kontrolne NIK i kontroli rządowej 
w znacznej mierze pokrywają się. stąd 
też istotna jest współpraca w takich ob-
szarach, jak wymiana informacji o pla-
nowanych kontrolach, doświadczeń 
czy też dobrych praktyk. Powinno to 
sprzyjać unikaniu nakładania się kontro-
li, lepszemu wykorzystaniu zasobów ka-
drowych, podnoszeniu jakości kontroli 
i, w ostatecznym rezultacie, osiągnięciu 
efektu synergii kontroli przeprowadza-
nych przez NIK i organy administracji 
rządowej w postaci usprawnienia funk-
cjonowania państwa i administracji oraz 
eliminowania nieprawidłowości.

Uwagi końcowe
Przedstawiona wyżej ustawa to pierw-
sza od 1989 r. regulacja poświęcona 
kontroli. Przyjęcie tego oczekiwanego 
przez środowisko kontrolerów aktu jest 
wyrazem niekwestionowanej potrzeby 
docenienia roli kontroli w służbie pań-
stwu, podniesienia jej rangi oraz speł-
nienia nowoczesnych standardów. Jest 
również dowodem, że służby kontroli 
chcą i mogą odgrywać większą niż do-

tychczas rolę w unowocześnianiu ad-
ministracji. Ważne jest bowiem, aby 
rezultaty pracy kontrolerów były rze-
telne i wiarygodne, a tym samym mogły 
stanowić podstawę dla kierownictwa 
ministerstw i urzędów do podejmowa-
nia decyzji zarządczych i udoskonalania 
funkcjonowania administracji rządowej.

aby dobrze zrozumieć, na czym po-
lega znaczenie omawianego aktu praw-
nego, należy spojrzeć nań z kilku punk-
tów widzenia: ustrojowego, zarządczego 
(rozliczalności administracji wobec oby-
wateli) oraz proceduralnego.

Od strony ustrojowej jest to pełna, 
ustawowa regulacja wykonywania zadań 
kontrolnych przez najważniejsze, kon-
stytucyjne organy władzy wykonawczej 
w Polsce: Prezesa Rady Ministrów, mi-
nistra, wojewodę. Jej przepisy podkre-
ślają i utrwalają nadaną przez Konsty-
tucję RP szczególną pozycję ustrojową 
Prezesa RM, przyznając mu najszersze 
podmiotowo kompetencje kontrolne 
oraz koordynacyjne w administracji rzą-
dowej. Ustanowienie zasad procedury 
kontrolnej oraz form koordynacji nadało 
konkretny kształt kompetencjom Pre-
zesa RM do koordynowania i kontrolo-
wania pracy członków Rady Ministrów, 
wyrażonym w Konstytucji RP48.

Podnosząc do rangi ustawy uregulo-
wanie kontroli instytucjonalnej, usta-
wodawca podkreślił jej znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania admini-
stracji. Określone w ustawie49 cele kon-

47 Zob. art. 2 ustawy z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU z 2007 r., nr 231, poz. 1701 ze zm.).
48 Zob. art. 148 pkt 5 Konstytucji RP z 2.04.1997 r. 
49 Zob. art. 3 ustawy.
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troli – czyli ocena działalności jednostki 
kontrolowanej na podstawie przyjętych 
kryteriów, a w przypadku nieprawidło-
wości wskazanie osób odpowiedzialnych 
oraz sformułowanie zaleceń pokontrol-
nych, którymi są nie tylko usunięcie nie-
prawidłowości, ale również usprawnie-
nie funkcjonowania – wprost wskazują 
na kontrolę jako narzędzie służące oce-
nie działań administracji, a zatem rozli-
czalności wobec społeczeństwa. W kon-
tekście stopniowego wprowadzania do 
administracji nowoczesnych pojęć i na-
rzędzi zarządzania (regulacja kontroli 
zarządczej, plany działalności ministrów 
kierujących działami) możliwości ko-
rzystania z kontroli okazują się o wiele 
szersze, niż w dotychczasowym rozu-
mieniu użyteczności kontroli. W ujęciu 
ustawy kontrola jest o wiele bardziej 
nakierowana na uzyskanie wymiernych 
efektów, niż to było w wielu dotych-
czasowych przepisach. Jest to istotne 
dla każdej ze stron postępowania kon-
trolnego, bowiem ocena działalności na 
podstawie ustalonych kryteriów wyma-
ga jasnego i odpowiedzialnego określenia 
celów organizacji, co z kolei wymusza 
odejście od jedynie legalistycznego poj-
mowania jej roli (realizacja zadań usta-
wowych) na rzecz określania i mierzenia 
konkretnych rezultatów działalności. 
ten proces jest jednym z najistotniej-
szych i najtrudniejszych, przed którymi 
stoi polska administracja.

W kontekście tak zarysowanych celów 
kontroli, dla kontrolerów i nadzorują-
cych kontrole wyjątkowej wagi nabiera-
ją wysokie kompetencje, a wśród nich 
profesjonalny osąd. Oznacza on przede 
wszystkim odpowiedzialność i zaufanie 
do własnych ocen opartych na dogłębnej 
wiedzy, umiejętnościach analitycznych 
oraz sceptycyzmie kontrolerskim.

Równie istotna jest strona procedural-
na. Uporządkowanie i ujednolicenie pro-
cedury kontrolnej dla wielu obszarów 
funkcjonowania administracji rządowej 
jest kolejną, wymierną korzyścią ustawy. 

Dotychczas w  samych minister-
stwach funkcjonowało ponad 160 re-
gulacji kontrolnych różnej rangi50. Choć 
ustawa (z oczywistych względów) nie 
uchyla wszystkich szczegółowych pro-
cedur kontrolnych stosowanych przez 
organy administracji rządowej, to ujed-
nolicenie procedury w wielu sferach 
działania administracji jest nie do prze-
cenienia.

Niezwykle ważne jest uporządkowa-
nie kompetencji kontrolnych organów 
administracji rządowej. Prawidłowe 
wdrożenie przepisów ustawy wyzwoli-
ło ważny proces redefiniowania zakresu 
kontroli, przez co niewątpliwie jej ob-
szar staje się bardziej przejrzysty.

Niekwestionowaną wartością ustawy 
jest wprowadzenie jednolitych, wyso-
kich standardów działalności kontrol-
nej w administracji rządowej51. Jasne 

50 Badania przeprowadzone przez Departament Kontroli i Nadzoru KPRM w 2011 r. wykazały, że w minis-
terstwach i urzędach centralnych funkcjonowały 164 różne regulacje (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia 
kierowników jednostek, wytyczne, procedury), określające sposób prowadzenia postępowania kontrol nego.

51 Zob. założenia do projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej z września 2010 r.
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i czytelne określenie kryteriów kontroli, 
uprawnień stron postępowania kontrol-
nego, szeroka realizacja podstawowych 
zasad podmiotowości, prawdy obiek-
tywnej, kontradyktoryjności i pisemno-
ści, poszczególnych etapów postępowa-
nia, możliwych środków dowodowych, 
sposobów dokumentowania oraz innych 
elementów procedury – stanowi ważny 
czynnik w profesjonalizacji działalności 
kontrolnej. Z tego punktu widzenia na-
leży zwrócić szczególną uwagę na dwa 
elementy procedury: jeden dokument 
pokontrolny oraz podpisywanie przez 
kierownika komórki do spraw kontroli 
projektu tego dokumentu.

Jeden dokument pokontrolny podsu-
mowujący badania, łączący funkcje do-
tychczasowych dwóch, jest wyrazem no-
wej filozofii kontroli. Rozjaśnia on relacje 
między kontrolującym i kontrolowanym 
przez przekazanie kontrolowanemu jed-
noznacznej, bardzo ważnej dla niego in-
formacji, na którą oczekuje od początku 
kontroli – oceny kontrolowanej działal-
ności. Wyeliminuje to częstą sytuację, 
w której kontrolowany po otrzymaniu 
protokołu kontroli (dokumentu opisu-
jącego stan faktyczny, ustalony w toku 
kontroli) pozostawał w niewiedzy co do 
tej oceny. Kolejnym ważnym aspektem 
jest umożliwienie kontrolowanemu od-
niesienia się do ocen w procedurze od-
woławczej, co w administracji jest no-
wością, bowiem zdecydowana większość 
dotychczasowych procedur nie dawała 
takiego prawa.

Co do podpisywania projektu wystą-
pienia pokontrolnego przez kontrolera 

i jego przełożonego (kierownika komór-
ki do spraw kontroli), należy stwierdzić, 
że jest to wyrazem szczególnej dbałości 
o zawartość tego dokumentu. takie roz-
wiązanie niewątpliwie wymaga wzmoc-
nienia nadzoru nad jakością kontroli, 
prawidłowością i adekwatnością formu-
łowanych ocen.

Podsumowując, ustawa – po raz 
pierwszy od co najmniej dwóch dekad 
– stworzyła korzystne warunki do funk-
cjonowania kontroli w administracji rzą-
dowej w sposób zgodny z powszechnie 
obowiązującymi standardami w dzie-
dzinie kontroli.

Najlepszym sprawdzianem dla każdej 
regulacji jest jednak praktyka jej stoso-
wania, a efekty staną się przedmiotem 
dyskusji wszystkich stron zaangażowa-
nych w postępowania kontrolne. Bar-
dzo ważny będzie w niej również głos 
NIK, jako naczelnego organu kontroli. 
Po pewnym czasie możliwa stanie się 
ocena, na ile ustawa spełniła pokłada-
ne w niej nadzieje i na ile administracja 
rządowa – w wyniku wysokich wyma-
gań postawionych przez ustawę zarów-
no kontrolowanym, jak i kontrolującym 
– udoskonaliła swoje funkcjonowanie.

tomasz Bolek, dyrektor
Departamentu Kontroli i Nadzoru, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
dorota rosińska, zastępca 
dyrektora Departamentu Kontroli  
i Nadzoru, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów
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Państwa Unii Europejskiej są zainte-
resowane wypracowaniem i zastoso-
waniem metodyki szacowania kosztów 
działań kontrolnych dotyczących wdra-
żania funduszy strukturalnych1. Grupa 

Robocza ds. Funduszy strukturalnych2 
przeprowadziła kontrolę równoległą3 

mającą na celu oszacowanie kosztów 
i korzyści wynikających z kontroli sys-
temu zarządzania i kontroli  funduszy 

System zarządzania i kontroli środków UE

Koszty i korzyści działań kontrolnych

Grupa Robocza ds. Funduszy Strukturalnych zajęła się tytułową problematyką 
w odpowiedzi na debatę w Unii Europejskiej. Przedstawione przez nią wnioski z kon-
troli prowadzonej w 12 państwach członkowskich mogą zostać wykorzystane przez 
Komisję Europejską przy określaniu bardziej wydajnych procedur kontrolnych oraz 
upraszczaniu i harmonizowaniu regulacji dotyczących pożytkowania środków z bu-
dżetu UE. Z badań przeprowadzonych przez NIK w Polsce wynika, że procentowy 
wskaźnik kosztów działań kontrolnych w stosunku do kwot uzyskiwanych przez bene-
ficjentów wyraźnie spadał w miarę postępów we wdrażaniu programów operacyjnych.

BeaTa BŁasiak-NoWak  

marzeNa raJCzeWska

1 Niniejszy artykuł stanowi kontynuację artykułu B. Błasiak-Nowak i M. Rajczewskiej pt.: Szacowanie�kosz-
tów�i�korzyści�działań�kontrolnych, opublikowanego w „Kontroli Państwowej” nr 4/2011 (s. 25-34) oraz 
w tłumaczeniu na język angielski: Estimating�the�Costs�and�Benefits�of�Controls�Carried�out�Within�the�
Framework�of�the�Management�and�Control�System�of�the�EU�Structural�Funds, w�„European Court of 
Auditors Journal” nr 7/2011 (s. 37-44).

2 Powołana przez Komitet Kontaktowy Prezesów Najwyższych Organów Kontroli państw członkowskich 
Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Szerzej na temat działalności grupy 
i udziału przedstawicieli NIK w jej pracach: B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Udział�Najwyższej� Izby�
Kontroli�w�pracach�Grupy�Roboczej�Komitetu�Kontaktowego�ds.�Funduszy�Strukturalnych, „Kontrola Pań-
stwowa” nr 2/2009, s. 119-137.

3 Kontrole równoległe przeprowadzane są przez krajowe instytucje kontrolne jednocześnie w kilku lub na-
wet kilkunastu państwach członkowskich, zgodnie z własnymi procedurami kontrolnymi, lecz według jed-
nego, wspólnie uzgodnionego programu kontroli. NOK przedstawiają ustalenia pokontrolne w sprawoz-
daniach krajowych. Na ich podstawie powstaje zbiorcze sprawozdanie z kontroli równoległej, które po 
zatwierdzeniu przez Komitet Kontaktowy jest publikowane na jego stronie internetowej oraz na stronach 
NOK, które uczestniczyły w danej kontroli.
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strukturalnych. Realizowało ją w latach 
2009–2011 – na podstawie wspólnie 
uzgodnionego programu4 – 12 państw 
członkowskich UE, które przekazały 
Grupie Roboczej raporty krajowe o wy-
nikach badań. 

Raport zbiorczy Grupy Roboczej 
o wynikach kontroli równoległej, obej-
mujący rezultaty badań przeprowadzo-
nych przez najwyższe organy kontroli 
(NOK) państw Unii Europejskiej został 
przyjęty na zebraniu Komitetu Kontak-
towego w luksemburgu, w paździer - 
niku 2011 r.5

Na podstawie założeń programu kon-
troli równoległej Najwyższa Izba Kon-
troli zestawiła dane liczbowe uzyska-
ne podczas kontroli rozpoznawczej 
w dwóch instytucjach oraz informa-
cje zebrane w kwestionariuszach ro-
zesłanych do 61 jednostek wykonują-
cych odpowiednio zadania: instytucji 
zarządzającej, pośredniczącej w zarzą-
dzaniu, instytucji certyfikującej, po-
średniczącej w certyfikacji, instytucji 
audytowej, a także urzędów kontroli 
skarbowej w ramach 16 regionalnych 
programów operacyjnych. Wyniki tego 
badania przedstawiono w raporcie kra-

jowym dla Grupy Roboczej6, a następ-
nie w „sprawozdaniu z badania kosztów 
i korzyści wynikających z wykonywania 
działań kontrolnych w ramach systemu 
zarządzania i kontroli dla regionalnych 
programów operacyjnych w okresie pro-
gramowania 2007–2013”7. Efekty prac 
prowadzonych przez NIK zawiera ra-
port zbiorczy Grupy Roboczej.

W niniejszym artykule zostaną omó-
wione wyniki badania z wykorzysta-
niem dwóch sposobów szacowania kosz-
tów wykonywania działań kontrolnych 
w Polsce oraz pokazane koszty pono-
szone przez instytucje zaangażowane 
w system zarządzania i kontroli na tle 
innych państw europejskich. 

Państwa członkowskie ustanawiają 
system zarządzania i kontroli dla pro-
gramów operacyjnych w celu zagwa-
rantowania ich właściwej i sprawnej 
realizacji. systemy te zawierają (oprócz 
innych elementów) procedury dla pro-
cesów, w ramach których ustanowiono 
mechanizmy kontrolne – zapobiegające 
lub wykrywające – służące zapewnie-
niu prawidłowości wydatków zadekla-
rowanych w danym programie opera-
cyjnym.

4 Grupa Robocza Komitetu Kontaktowego ds. Funduszy Strukturalnych IV, Parallel� Audit� of� the� Costs�
of�Controls�(Including�Technical�Assistance),�czerwiec 2009 r., dokument niepubl.

5 Report�to�the�Contact�Committee�of�the�Heads�of�the�Supreme�Audit�Institutions�of�the�Member�States�
of�the�European�Union�and�the�European�Court�of�Auditors�on�the�Parallel�Audit�on�the�Costs�of�Controls�
of�Structural�Funds�by�the�Working�Group�on�Structural�Funds, Grupa Robocza, październik 2011 r. Do-
kument opublikowany na stronie <www.nik.gov.pl> w oryginalnej wersji językowej oraz w tłumaczeniu na 
jęz. polski, sporządzonym przez Departament Administracji Publicznej NIK; będzie również zamieszczony 
na stronie Komitetu Kontaktowego <http://eca.europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee>.

6 Country�Report�to�the�Working�Group�IV�on�Structural�Funds�of�the�Contact�Committee�of�the�Heads�of�the�
Supreme�Audit�Institutions�of�the�EU�Member�States�and�of�the�European�Court�of�Auditors�on�the�Parallel�
Audit�of�the�Costs�of�Controls�in�Poland,�NIK, grudzień 2010 r., dokument niepubl.

7 NIK, listopad 2011 r., dokument niepubl.
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Zakres i wyniki badań 
przeprowadzonych przez NIK
Najwyższa Izba Kontroli przeanalizowa-
ła koszty i korzyści kontroli przeprowa-
dzonych w latach 2007–2009 w odnie-
sieniu do szesnastu regionalnych pro-
gramów operacyjnych (RPO) w okresie 
programowania 2007–2013, współfi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Badania objęły koszty i korzyści wy-
nikające z: 
• oceny ex-ante,
• ustanowienia systemu zarządzania 
i kontroli,
• wyboru projektów do dofinansowania,
• weryfikacji wniosków o płatność oraz 
kontroli projektów na miejscu realizacji,
• monitorowania postępów w realizacji 
programów operacyjnych,
• poświadczania (certyfikacji) wydat-
ków,
• przeprowadzania zadań audytowych. 

Zgodnie z programem kontroli rów-
noległej przyjęto, że główną korzyścią 
finansową działań kontrolnych (proce-
sów)8 jest poddana im wartość środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego przeznaczona na realiza-
cję RPO (w podziale rocznym), w tym 
kwoty środków:
• zakontraktowanych (umowy podpi-
sane),
• przekazanych beneficjentom,
• zadeklarowanych do Komisji Euro-
pejskiej.

Wzięto także pod uwagę kwoty wy-
cofane po anulowaniu części lub całości 
wkładu do projektu, kwoty podlegające 
procedurze odzyskiwania oraz kwoty 
wynikające z błędów w kwalifikowaniu 
wydatków. 

Ponadto, do korzyści – choć poza efek-
tem prewencyjnym kontroli nie mają 
one wymiaru finansowego (tzw. korzy-
ści niefinansowe) – zaliczono:
• wykonywanie zadań zgodnie z wyma-
ganiami prawnymi;
• usprawnienie realizacji danego progra-
mu w trakcie jego funkcjonowania;
• sprawny obieg informacji i mniej ab-
sorbujący nadzór nad dokumentacją;
• przejrzysty podział kompetencji i od-
powiedzialności w instytucji, precyzyjne 
określenie uprawnień i odpowiedzialno-
ści pracowników oraz wzrost ich odpo-
wiedzialności za wykonywane zadania;
• zapewnienie terminowości realizacji 
zadań;
• oszczędność czasu i nakładów kadro-
wych, wynikająca z umiejętnego wyko-
rzystywania zasobów instytucji;
• wprowadzenie mechanizmów wykry-
wania i usuwania nieprawidłowości oraz 
stała poprawa wykonywania zadań.

Oszacowanie kosztów działań kon-
trolnych przeprowadzono dwiema me-
todami, przyjętymi przez Grupę Ro-
boczą: cost-centre accounting i cost-unit 
accounting:
• w metodzie cost-centre accounting 
koszty są kalkulowane na podstawie bu-

8 Działania kontrolne (procesy) to przeprowadzanie wyboru i oceny projektów do realizacji (ich weryfika-
cja), monitorowanie programów operacyjnych i sprawozdawczość, poświadczanie wydatków i prowadze-
nie czynności audytowych.
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dżetu komórki organizacyjnej instytucji 
realizującej zadania w ramach systemu 
zarządzania i kontroli RPO oraz liczby 
pracowników odpowiedzialnych za wy-
konywanie danego działania kontrolnego 
w odniesieniu do całkowitej liczby za-
trudnionych pracowników w danej ko-
mórce (metoda stosowana przez Komisję 
Europejską);
• w metodzie cost-unit accounting koszty 
oblicza się dla każdego działania kontrol-
nego mnożąc średni koszt jego wyko-
nania przez wielokrotność wystąpienia 
w roku (metoda wykorzystywana m.in. 
w Holandii do pomiaru tzw. obciążeń 
administracyjnych w biznesie i w admi-
nistracji publicznej)9.

W badaniu oszacowano kwoty ko-
rzyści finansowych i ustalono profity 
niefinansowe będące efektem działań 
kontrolnych.

system organizacyjny funduszy euro-
pejskich składa się z trzech poziomów: 
monitorowanie i koordynacja, zarządza-
nie oraz wdrażanie. Na każdym z nich 
działają inne instytucje: koordynujące 
i monitorujące, zarządzające oraz po-
średniczące i wdrażające – na poziomie 
wdrażania. Dodatkowo, w ostatnim eta-
pie uczestniczą także instytucje certyfi-
kujące i instytucja audytowa. schemat 
organizacyjny instytucji ustanowionych 
w systemie zarządzania i kontroli re-
gionalnych programów operacyjnych 
przedstawia rysunek 1.

Łączne koszty systemu zarządzania 
i kontroli, wyboru i oceny realizacji pro-
jektów, monitorowania programów ope-
racyjnych, poświadczania wydatków, 
wykonywania czynności audytowych 
– dla każdego z 16 RPO na poziomie 
jednostek organizacyjnych wszystkich 
instytucji biorących udział w realizacji 
poszczególnych RPO, przedstawiają ry-
sunki 2 i 3.

W 2007 r., w odniesieniu do 16 regio-
nalnych programów operacyjnych wy-
datki dotyczyły głównie ustanowienia 
systemów zarządzania i kontroli tych 
programów. W 2008 r. koszty wyboru 
i oceny projektów do dofinansowania 
zbliżyły się lub zaczęły przewyższać te 
wydatki. W 2009 r. instytucje głównie 
ponosiły koszty wyboru i oceny projek-
tów oraz ich weryfikacji administracyj-
nej i kontroli na miejscu.

Na rysunku 4 przedstawiono wskaź-
nik procentowy kosztów działań kon-
trolnych w stosunku do kwot przekaza-
nych beneficjentom w latach 2008–2009 
w podziale na województwa.

Jak wynika z rysunku 4, w 2008 r. 
wartość wskaźnika procentowego całko-
witych kosztów działań kontrolnych ob-
jętych badaniem w stosunku do środków 
przekazanych beneficjentom dla niektó-
rych RPO kształtowała się na poziomie 
zbliżonym lub przekraczającym 50%, 
ponieważ kontrole przeprowadzone 
w tym roku dotyczyły głównie wyboru 

9 Szerzej na temat przyjętych przez Grupę Roboczą metod szacowania kosztów i korzyści wynikających 
z wykonywania działań kontrolnych w ramach systemów zarządzania i kontroli ustanowionych przez pań-
stwa członkowskie dla funduszy strukturalnych: B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Szacowanie�kosztów�
i�korzyści..., op cit. oraz B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Estimating�the�Costs�and�Benefits...,�op. cit.
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Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 1. Schemat organizacyjny RPO – rozmieszczenie instytucji wynikające 
z ustanowionego systemu zarządzania i kontroli

Zarząd 
województwa

Minister Rozwoju 
Regionalnego

Wojewoda
Generalny Inspektor 
Kontroli Skarbowej 

– podsekretarz stanu 
w Ministerstwie 

Finansów

Departament Ochrony 
Interesów Finansowych 

Unii Europejskiej 
(wykonujący zadania 
instytucji audytowej)

Urząd kontroli 
skarbowej

Sekretarz 
stanu

Dyrektor 
generalny

Departament/biuro/ 
wydział w urzędzie 
marszałkowskim 

wykonujący zadania
IZ

Departament 
Koordynacji RPO 

(w MRR)

Departament 
instytucji 

certyfikującej 
(w MRR)

Oddział 
instytucji 

pośredniczącej 
w certyfikacji 

(wydział  
w urzędzie 

wojewódzkim)

projektów do dofinansowania i ich oceny 
oraz zawierania umów z beneficjentami. 
W 2009 r. wskaźnik ten wynosił od 1% 
do 7%. Znaczne obniżenie jego wartości 
we wszystkich województwach wyni-
kało z postępów we wdrażaniu progra-
mów operacyjnych, w tym z intensyfika-
cji wypłat dla beneficjentów. W 2009 r. 
umowy o dofinansowanie większej liczby 
projektów zostały już zawarte, a zatem 
działania kontrolne dotyczyły w więk-
szym stopniu weryfikacji i poświadcza-
nia wydatków, kontroli na miejscu reali-
zacji projektów oraz dokonywania płat-
ności na rzecz beneficjentów. 

Do korzyści niefinansowych prze-
prowadzonych działań kontrolnych 
w funduszach strukturalnych zaliczo-
no przede wszystkim podniesienie po-

ziomu wiedzy potencjalnych benefi-
cjentów o funduszach europejskich, 
zaś pracownicy instytucji zarządzają-
cych i pośredniczących w zarządzaniu 
doskonalili swoje umiejętności w za-
kresie oceny projektów do dofinanso-
wania. Ponadto, kontrole na miejscu 
realizacji projektu pozwalały spraw-
dzić postęp w jego wdrażaniu i osią-
gnięte rezultaty, a także ułatwiały wy-
krycie nieprawidłowych wydatków 
i podjęcie stosownych kroków w celu 
odzyskania nienależnych środków, na-
tomiast wnioski i obserwacje umożli-
wiały ulepszanie procedur wdrażania. 
Bezpośredni kontakt z beneficjentem 
przynosił łatwiejsze zrozumienie pro-
blemów powstających w trakcie wdra-
żania projektu.
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Koszty działań kontrolnych 
w państwach UE
systemy wdrażania funduszy struktu-
ralnych zostały zorganizowane przez 
poszczególne państwa członkowskie 
w rozmaity sposób. Różnice mogły wy-
nikać z rozmiarów państwa członkow-
skiego lub organizacji systemu admini-
stracji publicznej (system scentralizo-
wany lub zdecentralizowany). Wyraźnie 
inny był rodzaj instytucji odpowiedzial-
nych za wdrażanie programów operacyj-
nych, podział zadań pomiędzy nimi oraz 
liczba wszystkich podmiotów zaangażo-
wanych w system zarządzania i kontroli. 

Z reguły większe i zdecentralizowa-
ne państwa członkowskie przygoto-
wały regionalne programy operacyjne, 
zazwyczaj współfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Instytucje zarządzające 
dla tych programów w większości usta-
nawiano na poziomie regionalnym, ale 
funkcje koordynujące sprawowały też 
ministerstwa centralne lub federalne 
(odpowiedzialne za rozwój regionalny 
lub sprawy gospodarcze). Instytucje 
certyfikujące i audytowe znajdowały 
się zwykle na poziomie centralnym, ale 
niekiedy część ich zadań wykonywały 
instytucje pośredniczące w certyfika-
cji i audycie usytuowane na szczeblu 
regionalnym. 

W poszczególnych programach ope-
racyjnych uczestniczyły też różne pod-
mioty odpowiedzialne za wykonywanie 

podstawowych funkcji w przyjętym sys-
temie zarządzania i kontroli. W niektó-
rych wypadkach zaangażowano instytu-
cje odpowiedzialne za ich merytoryczną 
zawartość (np. ministerstwo właściwe 
do spraw pracy i zatrudnienia wykonu-
je zadania instytucji zarządzającej, cer-
tyfikującej i audytowej dla programów 
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu społecznego). Z drugiej stro-
ny, większą liczbę zadań niekiedy przy-
dzielano instytucjom o funkcjach bar-
dziej ogólnych. Było to powszechniejsze 
w państwach, które przystąpiły do Unii 
Europejskiej po 1 maja 2004 r.; w wielu 
z nich ministerstwo finansów oraz jego 
jednostki organizacyjne lub oddziały re-
gionalne wykonują zadania instytucji za-
rządzającej, certyfikującej i audytowej. 

Zgodnie z art. 2 §6 i art. 59 §2 roz-
porządzenia nr 1083/200610, instytu-
cje zarządzające i certyfikujące mo-
gły przekazywać pewne zadania in-
stytucjom pośredniczącym, których 
zaangażowanie we wdrażanie fundu-
szy strukturalnych różniło się w po-
szczególnych państwach członkowskich 
i programach operacyjnych. W niektó-
rych wypadkach w systemie zarządza-
nia i kontroli w ogóle nie ustanowiono 
instytucji pośredniczących, natomiast 
jeden z programów operacyjnych posia-
dał ich aż 61. Instytucje pośredniczą-
ce były angażowane na różnych pozio-
mach zarządzania i kontroli. Bywało, że 
zadania instytucji audytowych powie-

10 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spój-
ności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (DzUrzUE z 31.07.2006 r., L 210, s. 25).
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rzano (zgodnie z art. 62 §3 rozporzą-
dzenia nr 1083/2006) służbom audytu 
wewnętrznego podmiotów zaangażo-
wanych we wdrażanie funduszy. Nie-
zależnie od instytucji ustanowionych, 
również inne – takie jak „organy odpo-
wiedzialne”, „ciała koordynujące” czy 
„agencje” – mogły wykonywać pewne 
zadania w tym procesie. 

Jeżeli system zarządzania i kontro-
li funduszy strukturalnych składał się 
z wielu poziomów wdrażania, mogło to 
prowadzić do zwiększenia liczby działań 
kontrolnych. Jeśli bowiem część zadań 
została przekazana instytucjom pośred-
niczącym lub innym, wówczas instytu-
cja delegująca – jako odpowiedzialna za 
wdrażanie – była uprawniona do spraw-
dzenia ich realizacji. Zatem wielkość 
związanych z tym kosztów w dużym 
stopniu zależała od przyjętego systemu 
zarządzania i kontroli. 

Grupa Robocza podjęła próbę prze-
analizowania i porównania kosztów 
działań kontrolnych oszacowanych z za-
stosowaniem obu metod, to jest cost-
-centre accounting i cost-unit accounting. 
Wyniki kontroli równoległej wykaza-
ły, że użycie pierwszej z nich zazwy-
czaj prowadziło do wykazania wyższych 
kwot. 

Rysunki 5 i 6 przedstawiają je ogó-
łem w poszczególnych latach, (wydatki 
sprzed 2007 r. ujęto razem z kosztami 
poniesionymi w 2007 r.). 

Znaczne dysproporcje w wielkości 
kosztów kontroli w poszczególnych pań-
stwach mogły wynikać nie tylko z róż-
nic w systemach zarządzania i kontroli, 
ale również z ich niedoszacowania lub 
przeszacowania. Kontrola równoległa 
wykazała, że w większości wypadków 
jednostki kontrolowane nie mogły do-
starczyć dokładnych informacji o licz-
bie pracowników odpowiedzialnych za 
działania kontrolne (w przeliczeniu na 
pełne etaty), czasie i wydatkach prze-
znaczonych na ich realizację; niekiedy 
zaś były one całkowicie niedostępne. 
Często musiano przyjmować dane sza-
cunkowe, ponieważ nie ustanowiono 
systemów rejestracji nakładów pracy 
poniesionych przez ich pracowników. 
Różnica pomiędzy wynikami uzyskany-
mi przy użyciu obu metod obliczenio-
wych nie była identyczna dla wszystkich 
państw członkowskich. W austrii wy-
niosła mniej niż 5%, natomiast w Niem-
czech koszty działań kontrolnych osza-
cowane metodą cost-centre accounting 
były znacznie wyższe, niż wedle metody 
cost-unit accounting. 

tabela 1 ukazuje koszty działań kon-
trolnych obliczone z zastosowaniem obu 
metod dla każdego państwa członkow-
skiego (w latach 2007–2009) w stosun-
ku do kwoty trzech siódmych budżetu 
programów operacyjnych11 (odrębnie 
dla EFs i EFRR). Jak wynika z przed-
stawionych wielkości, najwyższe koszty 

11 Jako odniesienie do porównania oszacowanych kosztów działań kontrolnych Grupa Robocza przyjęła 
współczynnik o wartości równej trzech z siedmiu rocznych alokacji środków wspólnotowych wraz z od-
powiednim wkładem krajowym, ujętych w planie finansowym programów operacyjnych objętych kontrolą 
równoległą.
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12 Na podstawie danych przedstawionych w Report�to�the�Contact�Committee..., op. cit., 
<www.contactcommittee.eu>, <www.nik.gov.pl>.

Rysunek 5. Koszty działań kontrolnych w państwach UE (metoda cost-centre�accounting)
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Rysunek 6. Koszty działań kontrolnych w państwach UE (metoda cost-unit�accounting)

(tys. euro)
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działań kontrolnych obliczone według 
metody cost-unit accounting, wyrażone 
jako procent, wynosiły 4,02%, a najniż-
sze 0,36%. Na poziom tego wskaźnika 
mógł wpływać stopień wykorzystania 
dostępnych środków w danym państwie 
członkowskim. Średnio udział procen-
towy kosztów działań kontrolnych ogó-
łem w relacji do trzech siódmych bu-
dżetów skontrolowanych programów 
operacyjnych wyniósł 0,97%.

tabela 2 prezentuje różnice w postę-
pie wdrażania funduszy strukturalnych 
w państwach członkowskich. Podczas 
gdy w niektórych krajach kwoty podpi-
sanych umów pozostawały na stosunko-
wo niskim poziomie, w innych niemal 
wyczerpały wielkość dostępnych środ-
ków. Kwoty rozliczone we wnioskach 
przekazanych do Komisji Europejskiej 
(KE) przez państwa członkowskie do 
końca 2009 r. były wszędzie niskie.

stosunkowo duża liczba działań kon-
trolnych należących do instytucji za-
rządzających była zlecana do wykona-
nia firmom zewnętrznym, co powodo-
wało różne zagrożenia. Przede wszyst-
kim – brak dostatecznej wiedzy, bo jest 
ona gromadzona wówczas, gdy pewne 
działania kontrolne są wykonywane co-
rocznie przez instytucję rządową. Jeśli 
natomiast czynności kontrolne prze-
prowadzają zmieniające się firmy pry-
watne, niemożliwe jest powstanie ta-
kich zasobów wiedzy. Po drugie, koszty 
działań prywatnych firm doradczych 
i księgowych są zazwyczaj wyższe niż 
wynagrodzeń pracowników instytucji 
rządowych. Jest zatem prawdopodob-
ne, że znaczny odsetek zadań zleca-

nych na zewnątrz prowadził do wzro-
stu kosztów działań kontrolnych. 

Podsumowanie
Badanie przeprowadzone przez NIK 
przedstawia wyniki, które należy trak-
tować jako rozpoznanie możliwości wy-
liczenia w instytucjach zaangażowanych 
w system realizacji funduszy struktu-
ralnych kosztów wynikających z prowa-
dzenia działań kontrolnych w ramach 
systemu zarządzania i kontroli. Dają one 
wstępny pogląd na sprawę ich wielkości 
w odniesieniu do uzyskiwanych korzy-
ści, zarówno w wymiarze finansowym, 
jak i niefinansowym. trzeba przy tym 
zauważyć, że definicje i metody obli-
czeń są na ogół różne w poszczególnych 
państwach członkowskich i ujednolice-
nie ich wymagałoby dalszej współpracy. 
Przedstawione wyniki mogą stanowić 
bazę do dalszego badania i oceny racjo-
nalności kosztów wdrażania środków 
Unii Europejskiej, jak również krajo-
wych budżetowych.

analizy dokonane przez Najwyższą 
Izbę Kontroli zwracają uwagę kontro-
lowanych na następujące zagadnienia:
• etapy powstawania kosztów kontroli 
i potrzebę racjonalizacji wydatków pod 
kątem uzyskiwanych z nich korzyści, 
w tym korzyści niefinansowych;
• wpływ precyzyjnego oszacowania 
budżetu jednostki wykonującej zada-
nia związane z realizacją RPO (w meto-
dzie cost-centre accounting) oraz czasu 
prowadzenia kontroli przez poszczegól-
nych pracowników (w metodzie cost-unit 
accounting) na wysokość kosztów oraz 
zbieżność wyników w obu metodach;
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• metody szacowania kosztów wykorzy-
stywane przez Komisję Europejską i nie-
które państwa członkowskie UE, jako 
użyteczne narzędzie przy podejmowaniu 
decyzji zarządczych;
• metody kalkulacji kosztów działań 
kontrolnych mogłyby być wykorzystane 
w zarządzaniu finansami publicznymi 
nie tylko w odniesieniu do środków z bu-
dżetu Unii Europejskiej.

Prace badawcze wykonane przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli były także dla pra-
cowników Izby nowym doświadcze-
niem, jeśli chodzi o:
• opracowanie kwestionariuszy, na pod-
stawie których instytucje zaangażowane 
w system realizacji RPO dokonały anali-
zy – przy stałej współpracy z koordyna-
torem kontroli;

• kalkulację kosztów i oszacowanie ko-
rzyści działań kontrolnych;
• prace Grupy Roboczej mające na celu:
– wypracowanie wyznaczników oceny 
racjonalności kosztów ponoszonych na 
działania kontrolne;
– opracowanie materiałów dających im-
puls do myślenia ekonomicznego o kosz-
tach i korzyściach z kontroli;
– analizę poziomu generowanych kosz-
tów w państwach UE pod kątem ustale-
nia proporcji racjonalnych kosztów kon-
troli do korzyści.

Beata BŁasiak-Nowak,
marzeNa rajczewska, 
Departament Administracji Publicznej NIK
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Dostarczenie środków utrzymania oso-
bom, które nie są w stanie samodzielnie 
zaspokoić swoich potrzeb, a zwłaszcza 
dzieciom, jest przede wszystkim obo-
wiązkiem rodziny. Państwo natomiast 
– zgodnie z zasadą pomocniczości – ma 
wspierać tych, którzy nie są zdolni do 
samodzielnego zaspokojenia potrzeb 
i nie otrzymują wsparcia od osób na-
leżących do kręgu zobowiązanych do 
alimentacji.

Zgodnie z  preambułą do ustawy 
z 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów1 (dalej 
w skrócie: „ustawa o poua” lub „usta-
wa”), wspieranie osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej z po-

wodu niemożności wyegzekwowania 
alimentów należy łączyć z działaniami 
zmierzającymi do zwiększenia odpo-
wiedzialności osób zobowiązanych do 
alimentacji.

Podobny cel miał fundusz alimenta-
cyjny, który funkcjonował od 1 stycznia 
1975 r. do 30 kwietnia 2004 r. Przy-
znawanie i wypłatę świadczeń z niego 
realizował Zakład Ubezpieczeń spo-
łecznych. Fundusz ten z biegiem lat 
zaczął jednak odgrywać głównie rolę 
socjalną; jego skuteczność w egzekucji 
należności od osób zobowiązanych sys-
tematycznie spadała – od około 68% 
w 1989 r. do zaledwie 11,4% w 2003 r. 
stało się to podstawą decyzji o zlikwi-

Wypełnianie zadań przez samorządy

Pomoc uprawnionym do alimentów

System wspierania środkami z budżetu państwa osób uprawnionych do świadczeń 
z  funduszu alimentacyjnego generalnie spełniał swoją ustawową funkcję, jaką jest 
zapewnienie pomocy w sytuacji nieskutecznej egzekucji alimentów. Najwyższa Izba 
Kontroli oceniła jednak negatywnie działania mające na celu zmobilizowanie dłuż-
ników do regulowania tych zobowiązań, skuteczność ich ściągania oraz współpracę 
między podmiotami uczestniczącymi w systemie pomocy osobom mającym prawo do 
tego rodzaju świadczeń – gminami, komornikami, starostwami.

haNNa ryChNer 

sTaNisŁaW falski

1 DzU z 2009 r., nr 1, poz. 7 ze zm.

kontrola i audyt   
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dowaniu świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego2 i zastąpienie ich innymi roz-
wiązaniami prawnymi, mającymi na 
celu zwiększenie skuteczności egzeku-
cji przez współpracę organów egzeku-
cyjnych z organami samorządu teryto-
rialnego. Wprowadzono zasiłek rodzin-
ny z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka3, a następnie system zaliczek 
alimentacyjnych wypłacanych przez 
gminy4. Ponieważ przyjęte rozwiąza-
nia nie w pełni odpowiadały oczekiwa-
niom społecznym, w sejmie V kadencji 
przystąpiono do prac nad nową usta-
wą o funduszu alimentacyjnym. Mia-
ła zapewnić skuteczniejszą egzekucję 
alimentów i należności funduszu, co 
sukcesywnie zmniejszałoby obciążenia 
budżetu państwa z tego tytułu, w tym 
wysokość dotacji.

Ustawa z 7 września 2007 r. o poua 
wprowadziła regulacje związane za-
równo z pomocą skierowaną do rodzin 
w sytuacji nieskutecznej egzekucji ali-
mentów, jak i z postępowaniem wobec 
dłużników alimentacyjnych. Ich celem 
było zwiększenie efektywności ściąga-
nia alimentów przez skoordynowanie 
działań różnych podmiotów (organów 
samorządu terytorialnego, komorników 
sądowych, organów egzekucji admini-
stracyjnej) oraz poprawę współpracy 
pomiędzy nimi. Świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego miały mieć cha-

rakter zwrotny, to znaczy dłużnik zo-
stał zobowiązany do zwrotu organowi 
właściwemu wierzycielowi należności 
wypłaconych osobie uprawnionej do 
świadczeń (łącznie z ustawowymi od-
setkami). Świadczenia z funduszu może 
otrzymywać osoba uprawniona do ali-
mentów od rodzica na podstawie ty-
tułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egze-
kucja okazała się bezskuteczna.

Wypłata świadczeń jest zadaniem 
z zakresu administracji rządowej zle-
conym gminie. Zarówno wypłata, jak 
i koszty obsługi świadczeń, a  także 
koszty podejmowanych działań wobec 
dłużników, finansowane są w formie 
dotacji celowej z budżetu państwa. Do-
datkowo gminy mogą finansować koszty 
związane z obsługą ustawy z kwot na-
leżności zwróconych przez dłużników.

Bezskuteczność egzekucji oznacza 
działanie, w wyniku którego w okre-
sie ostatnich dwóch miesięcy nie wy-
egzekwowano pełnej należności z ty-
tułu zaległych i bieżących zobowiązań 
alimentacyjnych, a także niemożność 
wszczęcia lub prowadzenia egzekucji 
alimentów przeciwko dłużnikowi prze-
bywającemu poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

W 2008  r. (od września do grud-
nia) z tytułu świadczeń alimentacyj-
nych wypłacono osobom uprawnionym 

2 Występowała o to również Najwyższa Izba Kontroli; por. Informacja�o�wynikach�kontroli�gospodarowania�
funduszem�alimentacyjnym�w�latach�1994–1995�oraz�I�półroczu�1996�r., marzec 1997 r., nr ewid. 28/97/
P9604/OPS.

3 Ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2006 r., nr 139, poz. 992 ze zm.).
4 Ustawa z 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

(DzU nr 86, poz. 732 ze zm.; utraciła moc 1.12.2008 r.).
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234 mln zł, a dłużnicy alimentacyjni 
zwrócili 14 mln zł (6%). 

W 2009 r. organy samorządu tery-
torialnego5 prowadziły postępowanie 
wobec 167 tys.  dłużników; fundusz wy-
dał łącznie na świadczenia 1,1 mld zł, 
zaś dłużnicy zwrócili 134,6 mln  zł 
(12,2%). Przeciętna miesięczna kwota 
świadczenia wyniosła 288,36 zł. Wydat-
ki ogółem na obsługę ustawy wyniosły 
80,4 mln zł6, w tym 57% tej kwoty wy-
dano na wypłaty świadczeń z funduszu, 
a 43% na pokrycie kosztów związanych 
z działaniami podejmowanymi wobec 
dłużników. 

W 2010 r. z funduszu wypłacono po-
nad 1,2 mld zł. Dłużnicy (których na 
koniec roku było już 188 tys. ) zwró-
cili ponad 158,5 mln zł, a wskaźnik 
zwro tów ukształtował się na poziomie 
13,2% (wzrost w stosunku do 2009 r. 
o 1%). Przeciętna miesięczna kwota 
świadczenia wyniosła 310 zł7. W okre-
sie tym wydatki na obsługę świadczeń 
ali men tacyjnych oraz na działania wo-

bec dłużników osiągnęły 90,5 mln zł, 
w tym 47,1 mln zł pochodziło z dota-
cji budżetu państwa, a pozostałą część 
gminy pokryły z dochodów własnych.

W latach 2005 – wrzesień 2008 z ty-
tułu zaliczek alimentacyjnych z budżetu 
państwa wypłacono osobom uprawnio-
nym ponad 2,4 mld zł, z czego dłużnicy 
zwrócili na rachunek gmin 69,6 mln zł 
(przeciętny wskaźnik ściągalności 3%). 
Z ustaleń kontroli wynika, że śred-
ni wskaźnik zwrotu zaliczek w latach 
2009–2010 nie przekraczał 2–3%.

Wskaźniki ściągalności kwot wypłaco-
nych osobom uprawnionym na podstawie 
ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępo-
waniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej, a także usta-
wy z 7 września 2007 r. o poua, są niepo-
równywalne z uwagi na różny (wynikający 
z tych ustaw) sposób rozliczania należności 
dłużnika alimentacyjnego8. Niezależnie 
jednak od sposobu rozliczania zwrotów, 
niespłacone (do końca 2010 r.) zobowią-
zania dłużników alimentacyjnych za lata 

5 Ustawa o poua obowiązek działania wobec dłużników nałożyła na gminy. W większości kontrolowanych 
jednostek obowiązek ten – zgodnie z art. 12 ustawy – przeniesiony został na ośrodki pomocy społecznej.

6 Bez uwzględnienia kosztów poniesionych przez inne organy i podmioty na działania zmierzające do wyeg-
zekwowania od dłużników alimentacyjnych zaległych świadczeń, np. przez komorników sądowych, staro-
stów, urzędy pracy, sądy, zakłady penitencjarne, organy ścigania.

7 Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Sprawozdanie� z� realizacji� ustawy� o� pomocy� osobom�
uprawnionym�do�alimentów�za�2009�r. i Wyniki�sprawozdań�rzeczowo-finansowych�z�realizacji�świadczeń�
rodzinnych�oraz�świadczeń�z�funduszu�alimentacyjnego�w�okresie�styczeń-grudzień�2010�r. Informacje do-
tyczące zaliczek alimentacyjnych za lata 2005–2008 ustalono na podstawie sprawozdań MPiPS z reali-
zacji zadań w tym okresie. Sprawozdania sporządzane w latach 2009–2010 (na podstawie sprawozdań 
z wykonania zadań przez samorząd terytorialny) nie uwzględniają danych o spłatach zobowiązań z tytułu 
zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym w latach 2005–2008, w związku z czym Ministerstwo nie ma 
bieżących informacji. Ze zlikwidowanego funduszu alimentacyjnego w latach 2002–2004 (do końca kwiet-
nia) wypłacono ponad 3,4 mld zł z tytułu świadczeń alimentacyjnych, a wskaźnik zwrotu wynosił 11,3%).

8 Obecnie komornik najpierw wpłaca gminie kwotę, którą otrzymał od dłużnika, a dopiero później pozostałe 
kwoty przekazywane są osobie uprawnionej. W przypadku zaliczki alimentacyjnej najpierw kwoty wyeg-
zekwowane przez komornika przekazywane były wierzycielowi alimentacyjnemu, a następnie organowi 
wypłacającemu zaliczki.
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2005–2010 wyniosły co najmniej 4 mld zł. 
Na koniec 2010 r. pozostały jeszcze dodat-
kowo do spłacenia należności osób zobo-
wiązanych do alimentacji zlikwidowane-
go funduszu alimentacyjnego (likwidator  
– ZUs) w wysokości 5,9 mld zł. Zatem 
na 31 grudnia 2010 r. zaległości dłużników 
alimentacyjnych wobec skarbu państwa 
wynosiły już 10 mld zł, a wyniki kontroli 
nie wskazują, aby w najbliższym czasie sy-
tuacja się poprawiła.

Kontrola NIK
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 
w II połowie 2010 r. kontrolę wywiązy-
wania się organów samorządu terytorial-
nego z zadań na rzecz pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów9. Podjęto ją 
z inicjatywy NIK, w ramach prioryteto-
wego kierunku kontroli – państwo spraw-
ne i przyjazne obywatelowi. Podstawo-
wym celem była ocena systemu w zakre-
sie wspierania środkami finansowanymi 
z budżetu państwa osób uprawnionych do 
alimentów oraz skuteczności ściągalności 
tych świadczeń od dłużników.

Badania kontrolne wykazały niepra-
widłowości w funkcjonowaniu jedno-
stek realizujących zadania związane ze 
świadczeniami alimentacyjnymi. Wyni-

kały one przede wszystkim z nieprze-
strzegania uregulowań prawnych: wy-
dawano decyzje o przyznaniu świadczeń 
z funduszu i ich wypłaceniu na pod-
stawie nierzetelnie sporządzanej do-
kumentacji, która nie spełniała wyma-
gań określonych w ustawie, i niezgod-
nie z warunkami nabywania świadczeń. 
stwierdzono również brak reakcji lub 
opieszałe (z przekroczeniem terminów 
określonych w art. 35 k.p.a.10) podejmo-
wanie ustawowych działań w stosunku 
do dłużników alimentacyjnych. Na ich 
skuteczność niekorzystnie wpływało 
również nieinformowanie sądów o bez-
czynności lub przejawach opieszałości 
komorników sądowych w realizacji za-
dań ustawowych, a także wykorzysty-
wanie w ograniczonym zakresie instru-
mentów prawnych służących aktywiza-
cji zawodowej dłużników.

Do nierzetelnej i nieterminowej reali-
zacji zadań przez kontrolowane jednost-
ki niewątpliwie przyczyniła się niewła-
ściwa organizacja pracy (braki kadrowe, 
przeciążenie obowiązkami służbowymi, 
skumulowanie w jednym czasie zadań 
związanych z przyznawaniem świadczeń, 
zwrotem zobowiązań przez dłużnika, 
przyznawaniem świadczeń rodzinnych)11, 

9 Zob. Informacja�o�wynikach�kontroli�wywiązywania�się�organów�samorządu�terytorialnego�z�zadań�na�rzecz�
pomocy�osobom�uprawnionym�do�alimentów, KPZ-4101-06/2010, nr ewid. 25/2011/P/10/098/KPZ; na 
jej podstawie przygotowano niniejszy artykuł.

10 Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).
11 Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych zbiega się z przyjmowaniem 

i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działaniami wobec 
dłużników alimentacyjnych (decyzje w sprawie zwrotu należności wypłaconych osobom uprawnionym). 
Przepisy nakładają na gminy obowiązek wykonywania działań wobec dłużników alimentacyjnych, jednak 
w większości kontrolowanych podmiotów ciężar ten przeniesiony został na ośrodki pomocy społecznej, 
dla których „ściganie” dłużników jest dodatkowym obciążeniem, niezwiązanym z ich podstawowym zada-
niem, tj. pomocą osobom i rodzinom tego potrzebującym.
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jak też nienależyta staranność w wykony-
waniu obowiązków przez pracowników.

W latach objętych kontrolą liczba de-
cyzji przyznających świadczenie oraz 
średnia kwota świadczenia wypłacone-
go osobie uprawnionej systematycznie 
wzrastały. Niepokojące jest to, że w 42% 
skontrolowanych jednostek stwierdzono 
wydawanie decyzji (średnio 30% spraw 
objętych analizą) na podstawie niepeł-
nych lub niezweryfikowanych danych. 
Zdaniem NIK, takie działania organów 
samorządu terytorialnego nie dają gwa-
rancji, że środki budżetowe trafiają do 
osób najbardziej potrzebujących, na-
tomiast ustalanie prawa do świadczeń 
z funduszu bez dysponowania informa-
cjami wymaganymi w art. 15 ustawy 
o poua było działaniem nielegalnym 
i nierzetelnym.

Szczegóły ustaleń
Niewykorzystywanie  
instrumentów prawnych
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwa-
gę, że instrumenty prawne wobec dłuż-
ników, mające na celu zwiększenie ścią-
galności świadczeń alimentacyjnych, nie 
były należycie wykorzystywane przez 
kontrolowane podmioty. Nie wytacza-
no, na przykład, powództwa wobec in-
nych osób zobowiązanych do alimenta-
cji12. Jednostki kontrolowane nie były 

przekonane o skuteczności tego środka, 
uznając, że może nastąpić pogorszenie 
relacji osób uprawnionych do alimentów 
z członkami rodziny – zwłaszcza dziad-
kami (którzy nierzadko sami korzystają 
ze środków pomocy społecznej). Ponad-
to, zdaniem badanych, niewywiązywa-
nie się dłużników z obowiązku alimen-
tacyjnego wynikało bardziej z braku ich 
poczucia odpowiedzialności, niż „nad-
miernych trudności” w spłacie zobo-
wiązań.

Z ustaleń kontroli wynika, że działa-
nia (gmin, powiatów) związane z mo-
bilizowaniem dłużników do podjęcia 
pracy zawodowej13 objęły jedynie około 
35% zobowiązanych do alimentacji osób 
bezrobotnych, a spośród nich średnio 
3% znalazło zatrudnienie (w tym w ra-
mach robót publicznych i prac społecz-
nie użytecznych). 

W wielu wypadkach jednostki kon-
trolowane nie znały sytuacji zawodo-
wej dłużników, a ponadto nie zawsze 
(w 20% skontrolowanych jednostek) 
zgłaszały urzędom pracy potrzebę ak-
tywizacji tych osób, mimo sytuacji uza-
sadniającej podjęcie tego typu działań. 
Urzędy pracy natomiast, mimo obję-
cia dłużników aktywizacją zawodową, 
przeważnie nie miały dla nich propozy-
cji pracy albo ci nie chcieli z tych pro-
pozycji skorzystać. Zgodnie z ustawą 

12 Art. 7 ustawy o poua. Zgodnie z art. 128 ustawy z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU 
nr 9, poz. 59 ze zm.) obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Rozcią-
ga się też na krewnych wstępnych (rodziców, dziadków) i zstępnych (dzieci, wnuki). W dalszej kolejności 
powstaje dopiero, gdy nie ma osób zobowiązanych w bliższej kolejności lub osoby te nie mogą spełnić 
swoich obowiązków, lub gdy uzyskanie od nich na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania 
jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. 

13 Art. 5 ust. 2 ustawy o poua.
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z 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy14, 
zobowiązani do alimentacji nie są oso-
bami uprzywilejowanymi, będącymi 
w szczególnej sytuacji na rynku pra-
cy. Jak wynika ze sprawozdania Mini-
sterstwa Pracy i Polityki społecznej, 
w 2010 r. nie zwracano się z wnioskami 
do starostów o skierowanie dłużników 
alimentacyjnych do robót publicznych 
lub prac organizowanych na takich sa-
mych zasadach.

Również instrument w postaci skie-
rowania wniosku przeciwko dłużni-
kowi do organów ścigania za uporczy-
we uchylanie się od alimentacji15 nie 
spełnił oczekiwań ustawodawcy i nie 
wpłynął na zwiększenie ściągalności 
świadczeń. Wprawdzie jednostki kon-
trolowane dość chętnie kierowały tego 
typu wnioski (według danych MPiPs, 
w 2009 r. wystawiono prawie 54 tys.  
wniosków w stosunku do 32% dłużni-
ków, a w 2010 r. – do 30% dłużników), 
jednak tylko co dziesiąty z nich skut-
kował sformułowaniem aktu oskarże-
nia. W pozostałych przypadkach po-
stępowanie umarzano lub odmawiano 
wszczęcia go z uwagi na brak dowodów 
i przesłanek wskazujących na popełnie-

nie przestępstwa (uporczywego uchyla-
nia się od zobowiązań alimentacyjnych). 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, 
która uznaje za zasadne stosowanie wo-
bec dłużników tego instrumentu, byłby 
on skuteczniejszy, gdyby w wypadku 
orzeczonej kary (ograniczenia wolno-
ści, pozbawienia wolności) zobowiązano 
dłużnika do świadczenia pracy i skie-
rowano go do niej (w tym do robót pu-
blicznych). samo skazanie osoby zobo-
wiązanej do alimentów nie gwarantuje, 
że zacznie je regulować. 

Z zebranych w trakcie kontroli infor-
macji wynika, że jedynie niecałe 40% 
osadzonych dłużników alimentacyjnych 
pracuje, a średnia kwota środków prze-
kazanych na pokrycie zaległych świad-
czeń od jednego osadzonego wynosi-
ła (w I półroczu 2010 r.) 142 zł. Pozo-
stali nie znajdują zatrudnienia, nato-
miast koszty miesięcznego utrzymania 
jednego osadzonego wynoszą ponad 
2 tys. zł16.

NIK zwróciła uwagę, że dopiero 16 lu-
tego 2011 r. do sejmu wpłynął projekt 
zmian do ustawy o poua, który uwzględ-
niał wyrok trybunału Konstytucyjnego 
z 22 września 2009 r.17, dotyczący kwe-
stii zatrzymywania prawa jazdy dłużni-

14 DzU z 2008 r., nr 69, poz. 415 ze zm.
15 Art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy o poua w zw. z art. 209 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (DzU nr 98, poz. 

553 ze zm.).
16 W grudniu 2008 r. w jednostkach penitencjarnych przebywało z art. 209 k.k. 2138 osób i wydatki na ich 

utrzymanie w 2008 r. wyniosły prawie 28 mln zł. Z odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości z 4.06.2010 r. na interpelację nr 15864 w sprawie osób zobowiązanych do alimentacji odbywają-
cych karę pozbawienia wolności wynika, że pod koniec 2009 r. we wszystkich zakładach karnych i aresz-
tach osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym (z tytułu popełnienia przestępstwa z art. 209 k.k. 
oraz innych przestępstw) przebywało 13 254 (16% ogółu osadzonych), w tym 5219 (39%) z nich praco-
wało. W marcu 2010 r. wskaźnik zatrudnienia osadzonych i zobowiązanych do alimentacji wynosił 37,7%.

17 DzU nr 159, poz. 1261.
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kom alimentacyjnym (nr druku 3897  
– ustawa z 28 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz ustawy o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów – przed rozpa-
trzeniem stanowiska senatu). Przewle-
kłe postępowanie we wprowadzaniu 
zmian w ustawie o poua i brak zdecy-
dowanych działań w tym kierunku (jak 
też długotrwała medialna dyskusja na 
ten temat) spowodowały, że część kon-
trolowanych jednostek nie miała orien-
tacji co do legalności stosowania tego 
uprawnienia i ograniczała kierowanie 
wniosków w tej sprawie do starostów. 

W 2009  r. wystosowano prawie 
38 tys.  wniosków, obejmując nimi oko-
ło 23% dłużników, a w 2010 r. nieco po-
wyżej 33 tys.  wniosków w stosunku do 
około 18% dłużników. Ustalenia kontro-
li wskazały na nieprzygotowanie gmin 
do realizacji tego zadania w ramach do-
tychczas obowiązującego stanu praw-
nego; 2/3 wniosków do starostów (jak 

wynika z objętych kontrolą spraw) od-
nosiło się do osób niemających upraw-
nień do prowadzenia pojazdów (czyli 
zostały złożone bez wcześniejszego roz-
poznania). Według szacunków skontro-
lowanych podmiotów, jedynie niecałe 
2% dłużników (spośród tych, których 
wnioski dotyczyły) podjęło współpracę 
z gminami w zakresie pozwalającym na 
wyegzekwowanie zobowiązań18.

Wyniki kontroli nie dały jednoznacz-
nych podstaw do uznania umieszczenia 
osoby zobowiązanej w Krajowym Re-
jestrze Dłużników (KRD) za w pełni 
skuteczny środek w egzekwowaniu ali-
mentów. Uprawnienie to nie było po-
wszechnie wykorzystywane19, a tylko 
niektórzy spośród dłużników wpisa-
nych do rejestru regulowali swoje zo-
bowiązania. Zdaniem NIK, skuteczność 
tego instrumentu będzie można poddać 
pełnej ocenie po dłuższym czasie jego 
stosowania, biorąc pod uwagę również 
nowe uregulowania w tym zakresie. Na 

18 Skierowanie wniosku do starosty o odebranie prawa jazdy miało na celu zobowiązanie dłużnika do pod-
jęcia współpracy z gminami w określonym przepisami zakresie (art. 5 ust. 2 ustawy o poua), w związku 
z czym złożenie wniosku o zwrot zatrzymanego dokumentu nie było uzależnione od spłaty zobowiązań. 
Według założeń do projektu ustawy, zmiany mają na celu wprowadzenie nowych rozwiązań w procedurze 
zatrzymywania prawa jazdy dłużnikom przez zastosowanie trybu odwoławczego od decyzji wydawanej 
przez organ właściwy dłużnika oraz realizację zasady proporcjonalności. Niezależnie od konieczności do-
konania stosownych zmian, należy mieć na uwadze, że propozycje nowych uregulowań znacznie wydłużą 
moment zastosowania tego instrumentu oraz zmniejszą liczbę osób nim objętą.

19 14 czerwca 2010 r. wszedł w życie art. 8a ustawy o poua, wprost zobowiązujący organ właściwy wierzy-
ciela do przekazania do biura informacji gospodarczej wiadomości o zobowiązaniu lub zobowiązaniach 
dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 w razie powstania za-
ległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Poprzednio w kwestii tej art. 38 ww. ustawy odsyłał do ustawy 
z 14.02.2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, co stwarzało problemy interpretacyjne. Zgła-
szanie dłużników do biura informacji gospodarczej musiało być realizowane w urzędzie gminy lub miasta, 
a nie np. przez ośrodki pomocy społecznej. Ustalenia kontroli wskazują, że jednostki kontrolowane do ww. 
rejestru zgłosiły 1600 osób (w skali roku 15% dłużników, z tendencją wzrostową). Nowe uregulowania, 
wynikające z ustawy z 14.06.2010 r o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospo-
darczych, pozwalają obecnie każdej osobie fizycznej mającej wyrok sądowy stwierdzający obowiązek ali-
mentacyjny wpisanie nieterminowego dłużnika do rejestru BIG.
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podstawie danych Biura Informacji Go-
spodarczej sa stwierdzono, że wyso-
kość zobowiązań dłużników figurują-
cych w KRD na koniec 2010 r. wyniosła 
ponad 2,6 mld zł. 

Przewlekłe procedury  
zwrotu zobowiązań

Istotnym czynnikiem obniżającym sku-
teczność egzekwowania zobowiązań ali-
mentacyjnych (niezależnie od uwarun-
kowań ekonomicznych, w tym braku 
możliwości zatrudniania i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych dłużników) 
było nieskoordynowanie działań i nie-
właściwa współpraca między różnymi 
organami – podmiotami uczestniczący-
mi w tym systemie. Do niskiej ściągal-
ności alimentów przyczyniła się również 
trwająca wiele miesięcy procedura do-
chodzenia zwrotu zobowiązań (w tym 
niepodejmowanie przez dłużników ko-
respondencji oraz brak informacji gmin 
o miejscu ich pobytu). Opieszałość 
stwierdzono aż w 80% skontrolowanych 
jednostek na etapach takich, jak wy-
wiady alimentacyjne, decyzje o zwrocie 
należności, wnioski o podjęcie działań 
wobec dłużników oraz postępowanie 
egzekucyjne. W 60% jednostek decyzje 
w sprawie zwrotu należności otrzyma-
nych przez osoby uprawnione wyda-
wane były niejednokrotnie nawet po 
sześciu miesiącach od zakończenia okre-

su świadczeniowego lub nie wydawano 
ich w ogóle, a w 40% jednostek decyzje 
przyznające świadczenie alimentacyjne 
przekazywano komornikowi w termi-
nach dochodzących nawet do 200 dni. 
Było to o tyle istotne, że właśnie na pod-
stawie tych decyzji komornik przekazu-
je wskazanemu organowi wyegzekwo-
wane od dłużnika kwoty. Nieuiszczenie 
przez dłużnika należności w wysoko-
ści określonej w decyzji o jej zwrocie 
oznacza obowiązek sporządzenia tytułu 
wykonawczego i przekazania go do ad-
ministracyjnego organu egzekucyjnego 
(naczelnika urzędu skarbowego) w celu 
podjęcia egzekucji administracyjnej20.

Podejmowanie ze znaczną zwłoką 
lub niepodejmowanie w ogóle działań 
egzekucyjnych w stosunku do dłużni-
ków NIK oceniła negatywnie. Należ-
ności z tytułu wypłaconych świadczeń 
dochodzone były zbyt długo. W 75% 
skontrolowanych jednostek ujawniono 
przypadki wysyłania upomnień do dłuż-
ników nawet po 10 miesiącach od daty 
wydania decyzji o zwrocie należności 
i terminu zwrotu należności, a tytuły 
wykonawcze przekazywano naczelni-
kom właściwych urzędów skarbowych 
również po kilku miesiącach od wyma-
ganego terminu zapłaty.

W odniesieniu do połowy objętych 
analizą postępowań ujawniono, że 
w celu przeprowadzenia wywiadu ali-

20 Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.11.2001 r. stanowi, że:
§ 3. Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji, wierzyciel wysyła do zobowią-

zanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.
§ 5. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy.
§ 6. Jeżeli wierzyciel nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym, niezwłocznie kieruje tytuł wykonawczy 

do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.
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mentacyjnego dłużników niejednokrot-
nie wzywano (po raz pierwszy) nawet 
po 200 dniach od dnia wpływu wniosku 
od wierzyciela. Powodowało to opóźnie-
nia w podejmowaniu wszelkich innych 
czynności wobec dłużników i wpływało 
na skuteczność egzekwowania środków 
budżetowych. spośród objętych bada-
niem postępowań tylko w stosunku do 
40% dłużników przeprowadzono wy-
wiad alimentacyjny i uzyskano od nich 
oświadczenie majątkowe. trudności 
w przeprowadzeniu wywiadu wynikały 
z powodu nieustalenia miejsca pobytu 
dłużnika lub jego niestawienia się mimo 
prawidłowego wezwania, przebywania 
dłużnika w zakładzie penitencjarnym 
lub poza granicami kraju. NIK za nierze-
telne uznaje działania jednostek (50% 
skontrolowanych), które informacje za-
warte w wywiadach alimentacyjnych 
i oświadczeniach majątkowych przeka-
zywały organowi prowadzącemu postę-
powanie egzekucyjne ze znaczną zwłoką 
(przekraczającą nawet 200 dni od ich 
uzyskania). 

Ustawa o  poua obliguje podmio-
ty – or gany uczestniczące w procesie 
przyznawania i wypłacania środków bu-
dżetowych osobom uprawnionym oraz 
dochodzenia zwrotu tych środków od 
zobowiązanych – do wzajemnej współ-
pracy i informowania się o podejmowa-
nych działaniach i ich efektach. Prak-
tycznie 80% skontrolowanych jednostek 
nie wymieniało informacji lub czyniło 

to ze zwłoką (na różnych etapach postę-
powania w sprawach świadczeń alimen-
tacyjnych), co wpływało na jakość i ter-
minowość działań wobec dłużników. 
Jednostki te tłumaczyły się, że oczeki-
wały na informacje, ale same w więk-
szości nie występowały z inicjatywą ich 
pozyskania, ponieważ – jak twierdziły 
– przepisy nie nakładają takiego obo-
wiązku.

Prawie 1/3 skontrolowanych jedno-
stek wskazała, że komornicy sądowi nie 
wywiązali się z określonych w ustawie 
obowiązków, a mimo to nie informo-
wała sądów o ich opieszałości lub bra-
ku działań (art. 3 ust. 8 ustawy). Jako 
przyczyny nieinformowania sądów po-
dawano:
• brak czasu i ważniejsze sprawy do re-
alizacji;
• brak czasu na kolejne procedury oraz 
pojawienie się wątpliwości, czy w da-
nych przypadkach odniesie to jakikol-
wiek skutek;
• rozluźnienie procedur postępowania 
oraz wzgląd na harmonijność współpracy 
z komornikami. 

Niedostateczny nadzór

Na nieprawidłowe działania kontrolo-
wanych jednostek wpłynął niewątpli-
wie niedostateczny bezpośredni nadzór 
nad organizacją obsługi funduszu ali-
mentacyjnego21 oraz brak lub niepełny 
przepływ informacji pomiędzy odpo-
wiedzialnymi podmiotami. Zdaniem 

21 Nadzór bezpośredni przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w przypadku realizacji zadań przez 
ośrodki pomocy społecznej oraz wojewodów – zgodnie z ustawą z 23.01.2009 r. o wojewodzie i admini-
stracji rządowej w województwie (DzU nr 31, poz. 206 ze zm.).
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Najwyższej Izby Kontroli, jest to o tyle 
istotne, że w świetle założeń – zarówno 
do obecnie, jak i poprzednio obowią-
zującej ustawy o poua – powodzenie, 
a więc skuteczność realizacji zadań wy-
nikających z tych ustaw, była zależna 
przede wszystkim od ścisłej współpra-
cy wszystkich podmiotów. Ponadto, jak 
wykazały ustalenia kontroli, żaden z in-
strumentów – praktycznie tych samych 
w obu ustawach, dotyczących zwłasz-
cza aktywizacji zawodowej dłużników 
– nie okazał się na tyle skuteczny, aby 
zdecydowanie poprawić ściągalność zo-
bowiązań. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontro-
li, środki budżetu państwa wydawa-
ne z funduszu alimentacyjnego nadal 

mają w istocie charakter pomocy spo-
łecznej, a nie świadczenia zwrotnego. 
Konsekwencje dla dłużników (a w za-
sadzie ich brak) są nieadekwatne do 
działań i kosztów ponoszonych przez 
różne podmioty w celu zwiększenia 
odpowiedzialności osób zobowiąza-
nych do alimentacji22. Zmiany w sys-
temie postępowania wobec dłużników 
alimentacyjnych powinny zmierzać 
w kierunku jego uproszczenia przez 
egzekwowanie pełnej realizacji zadań 
nałożonych na komorników sądowych23 
oraz pracowników socjalnych współ-
pracujących na bieżąco z rodzinami 
tego wymagającymi24 – w ramach już 
istniejącego stanu prawnego – lub skon-
centrowanie się na egzekucji środków 

22 Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Informacja�o�realizacji�ustawy�o�pomocy�osobom�
uprawnionym�do�alimentów�w�2009�r.), skuteczność wszelkich działań wobec dłużników alimentacyjnych 
w 2009 r. oceniona została na 10,1%. Największą skuteczność zaobserwowano w związku z informacja-
mi przekazywanymi do sądu o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego – prawie 36%, mimo 
znikomej liczby wniosków w stosunku do innych działań (0,06%). Zerowa skuteczność odnosiła się do wy-
stąpień z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób. Niska skuteczność (7,6%) w stosunku do 
ogólnej liczby działań polegających na złożeniu wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 
§ 1 k.k. i skierowaniu wniosku o zatrzymanie prawa jazdy (ogółem 91 549 wniosków). Na równie niskim 
poziomie (7,4%) była skuteczność wniosków (41 600) o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji za-
wodowej dłużników. W 2010 r. skuteczność tych środków nie poprawiła się.

23 Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest rodzajem egzekucji świadczeń pieniężnych, a obowiązek ali-
mentacyjny jest zobowiązaniem finansowym jak inne zobowiązania, np. podatkowe. To komornik sądo-
wy, zgodnie z art. 1086 § 1 k.p.c., ma obowiązek przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków 
i stanu majątkowego dłużnika alimentacyjnego. W ramach tego dochodzenia może przeprowadzać różne 
czynności, w tym terenowe (art. 761 i art. 814 § 1 k.p.c.). Dochodzenie takie powinno być przeprowa-
dzane okresowo i nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Jeżeli działania komornika nie przyniosą efektu, może on 
złożyć do sądu wniosek o wyjawienie majątku (art. 913 k.p.c.). Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego 
wprawdzie przyjmuje oświadczenie majątkowe od dłużnika, lecz w celu weryfikacji jego prawdziwości nie 
ma takich prawnych instrumentów jak komornik. Ponadto, komornik może w razie powstania zaległości 
za okres dłuższy niż 6 miesięcy złożyć z urzędu wniosek o wpisanie dłużnika alimentacyjnego do rejestru 
dłużników.

24 Zgodnie z art. 119 § 1 ustawy o pomocy społecznej (DzU z 2009 r., nr 175, poz. 1362 ze zm.), do za-
dań pracownika socjalnego należy m.in.: pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej; porad-
nictwo dotyczące możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje 
państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; współpra-
ca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii oraz skutków 
negatywnych zjawisk społecznych; łagodzenie skutków ubóstwa.
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w trybie administracyjnym25. Zada-
nia nałożone na wspomniane podmioty 
praktycznie umożliwiają zastosowanie 
instrumentów mobilizujących i dyscy-
plinujących dłużników do regulowania 
zobowiązań bez konieczności angażo-
wania dodatkowo gminy, jako organu 
właściwego dłużnika i tym samym du-
blowania działań.

Wnioski Najwyższej Izby Kontroli
Ustalenia kontroli upoważniły NIK do 
sformułowania szczegółowych wnio-
sków dotyczących systemu świadczeń 
alimentacyjnych.

Do Ministra Pracy i Polityki społecz-
nej wystąpiono o zwiększenie nadzoru 
merytorycznego nad realizacją świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
postępowaniami wobec dłużników ali-
mentacyjnych. Minister kieruje działa-
mi administracji rządowej obejmujący-
mi sprawy rodziny, zaś Departament 
Polityki Rodzinnej prowadzi nadzór me-
rytoryczny nad realizacją zadań doty-
czących świadczeń rodzinnych, świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego, po-
stępowań wobec dłużników alimenta-
cyjnych. 

Minister został także poproszony 
o  rozważenie obligatoryjnego zobo-
wiązania powiatowych urzędów pracy 
(art. 57 ustawy o promocji zatrudnie-

nia) do kierowania dłużników do prac 
organizowanych na zasadach robót pu-
blicznych lub społecznie użytecznych 
– w każdym przypadku braku możli-
wości ich zatrudnienia lub aktywiza-
cji zawodowej w innej formie. Zgodnie 
z założeniami ustawy o poua, szczególny 
nacisk położono na aktywizację zawodo-
wą bezrobotnych dłużników alimenta-
cyjnych jako istotny (w zamierzeniach 
skuteczny) instrument w dochodzeniu 
zwrotu wypłaconych świadczeń.

Do Ministra sprawiedliwości wysto-
sowano wniosek o zwiększenie nadzoru 
nad komornikami sądowymi w zakresie 
realizacji przez nich zadań wobec dłuż-
ników alimentacyjnych – wynikających 
z przepisów ustawy o poua oraz innych 
ustaw (m.in. Kodeksu postępowania cy-
wilnego).

Wojewodowie zostali poinformowani 
o konieczności podejmowania kontroli 
dotyczących realizacji przez organy sa-
morządu terytorialnego zadań wynika-
jących z ustawy o poua (zadanie zlecone 
gminom), w tym rzetelnego, zgodnego ze 
stanem faktycznym sporządzania spra-
wozdań. W 90% objętych kontrolą jed-
nostek stwierdzono różnego typu niepra-
widłowości i uchybienia (jednostki te nie 
były kontrolowane w trybie określonym 
ustawą o wojewodzie i administracji rzą-
dowej w województwie26).

25 W sytuacji pominięcia realizacji zadań przez organ właściwy dłużnika, egzekucję administracyjną środków 
z funduszu można by podjąć natychmiast gdy nie są one spłacane, a nie ze zwłoką co najmniej roczną  
– z uwagi na rozbudowaną procedurę działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego ze strony tego organu.

26 Ustawa z 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (DzU nr 31, poz. 206 
ze zm.). Jak wskazano w artykule zamieszczonym w „Gazecie Prawnej” z 13.10.2011 r. (nr 199), efek-
tem kontroli NIK jest mobilizowanie samorządów przez urzędy wojewódzkie do szybszego podejmowania 
działań wobec rodziców niepłacących na dzieci.
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Do kierowników jednostek samorzą-
du terytorialnego NIK wystąpiła o:
• rzetelne realizowanie zadań określo-
nych w ustawie o poua (w tym większe 
zaangażowanie w działania wobec dłuż-
ników alimentacyjnych, m.in. w celu ich 
aktywizacji zawodowej), zgodne z k.p.a. 
i przepisami postępowania egzekucyjne-
go w administracji;
• podejmowanie – w każdym wymaga-
jącym tego przypadku – działań pole-
gających na przekazywaniu właściwym 
podmiotom informacji mających wpływ 

na realizację zadań wynikających z po-
wyższej ustawy;
• wzmocnienie nadzoru nad organizacją 
obsługi funduszu alimentacyjnego przez 
wprowadzenie odpowiednich mechani-
zmów kontrolnych.

HaNNa rycHNer, 
staNisŁaw Falski,
Departament Pracy, Spraw Społecznych 
i Rodziny NIK 
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lasy są jednym z najważniejszych kom-
ponentów środowiska przyrodniczego. 
Ich znaczenie wypływa z wielorakich 
funkcji, wśród których zazwyczaj wy-
mienia się funkcję ochronną, produk-
cyjną oraz społeczną1. stanowią natu-
ralne środowisko licznych gatunków 
zwierząt, w tym łownych, odgrywają 
doniosłą rolę w ochronie przyrody na 

terenach parków narodowych, rezerwa-
tów przyrody i innych obszarów chro-
nionych, które w większości pokryte 
są lasem2.

Wprowadzenie do problematyki
W Polsce lasy niestanowiące własności 
skarbu Państwa zajmują powierzchnię 
1739 tys. ha (19,1% ogólnej powierzchni 

Realizacja obowiązków przez starostów

Gospodarka leśna  
w lasach niepaństwowych

Realizację zadań starostów dotyczących gospodarki w lasach niepaństwowych Naj-
wyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie. Nieprawidłowości polegały przede wszyst-
kim na: nieobjęciu dokumentacją urządzeniową ponad 57% ich powierzchni, narusze-
niach przepisów przy zmianie charakteru gruntu z leśnego na użytek rolny, zaniechaniu 
egzekucji wobec właścicieli, którzy nie prowadzili zabiegów hodowlanych i ochronnych 
w lasach oraz niezawiadamianiu organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez właścicieli, którzy dokonali nielegalnego 
lub dewastacyjnego wyrębu drzewostanu. Ponadto stwierdzono, że przyjęte rozwią-
zania prawne otwierają drogę do szybkiego i taniego przekształcania lasów w tereny 
budowlane, zwłaszcza w strefach podmiejskich i atrakcyjnych turystycznie.

Tomasz amBrozik

1 Funkcja ochronna polega na tym, że lasy są główną formacją roślinną, oddziałującą dodatnio na wiele 
elementów środowiska przyrodniczego: klimat, stosunki wodne, skład chemiczny wody i powietrza. Za-
bezpieczają przed takimi zjawiskami, jak wiatr, lawiny, powodzie; zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, 
produkują tlen, chronią przed hałasem, przetrzymują wilgoć, opóźniają procesy erozyjne gleb. Ich funkcją 
produkcyjną jest dostarczanie surowca drzewnego i innych dóbr, m.in. owoców leśnych i grzybów, nato-
miast funkcja społeczna polega na tym, że są niezastąpionym terenem dla turystyki i rekreacji

2 W. Radecki: Ustawa�o�lasach.�Komentarz, Warszawa 2008.
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lasów), w tym 89,5% (1557 tys. ha) to 
lasy należące do osób fizycznych3. lasy 
prywatne w Polsce są ważnym elemen-
tem w strukturze użytkowania grun-
tów, zajmują bowiem 5,3% powierzchni 
kraju4. Rozmieszczenie lasów niepań-
stwowych jest bardzo nierównomierne 
(wpłynęły na to czynniki historyczne 
i geograficzne); przeważająca ich część 
(1192,7 tys. ha – 68,6%) znajduje się 
w sześciu województwach Polski po-
łudniowej, centralnej i wschodniej. 
W województwie lubelskim zajmują 
228,5 tys. ha, co stanowi 13,1% ogól-
nej powierzchni lasów, w woj. łódz-
kim 127,5 tys. ha (7,3%), małopolskim 
187,8 tys. ha (10,8%), mazowieckim 
346,5  tys. ha (19,9%), podkarpac-
kim 105,5 tys. ha (6,1%) i podlaskim 
196,9 tys. (11,3%). 

W kontrolowanych powiatach (poło-
żonych w sześciu wymienionych woje-
wództwach) lasy niepaństwowe rozcią-
gają się na obszarze 312 560,1 ha (18% 
ogólnej powierzchni lasów niepaństwo-
wych), w tym 89,7% (280 475,2 ha) sta-
nowią lasy będące własnością osób fi-
zycznych5.

Podobnie jak w innych krajach Unii 
Europejskiej, lasy niepaństwowe w Pol-
sce przeważnie są częścią gospodarstwa 
rolnego. W Niemczech, na przykład, 

lasy prywatne należą do około 1,3 mln 
właścicieli, z których 90% to rolnicy. 
Około 1 mln właścicieli posiada las 
o powierzchni mniejszej niż 1 ha. Śred-
nia wielkość niemieckiego prywatnego 
gospodarstwa leśnego to około 7,7 ha. 
W strukturze powierzchniowej lasów 
prywatnych objętych statystyką (lasy 
o powierzchni 1 ha) dominują gospo-
darstwa o wielkości 1-20 ha, stanowiące 
58% wszystkich gospodarstw. Gospo-
darstw największych, powyżej 1 tys. ha, 
jest 14%6.

Prowadzenie gospodarki leśnej

W lasach niepaństwowych gospodarkę 
leśną prowadzi się według uproszczo-
nego planu urządzenia lasu lub decyzji 
starosty wydanej na podstawie inwen-
taryzacji stanu lasu. Brak lub niekom-
pletność dokumentacji urządzeniowej 
utrudnia lub wręcz uniemożliwia racjo-
nalną gospodarkę leśną, jednak w Polsce 
dokumentacja ta istnieje zaledwie dla 
56,7% powierzchni lasów niepaństwo-
wych7.

Ochrona lasów i zapewnienie racjo-
nalnej eksploatacji surowca drzewnego 
i innych pożytków leśnych jest istotnym 
zagadnieniem prawnym8. W 1991 r. zo-
stała uchwalona ustawa o lasach, która 
reguluje jednocześnie problematykę la-

3 W dalszej części artykułu, zamiast ustawowego pojęcia „lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa” 
będzie używany skrót „lasy niepaństwowe”. 

4 Według danych na 31.12.2009 r. – GUS, Informacje�i�opracowania�statystyczne.�Leśnictwo�2010.
5 Według sprawozdań statystycznych L-03 na 31.12.2009 r.
6 Poradnik�dla�właścicieli�lasów�prywatnych, Sękocin Stary 2009.
7 Dokumentacja urządzeniowa: uproszczony plan urządzenia lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu (wymie-

nione opracowania obowiązują przez okres 10 lat).
8 W. Radecki, op. cit., s. 13.
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sów niepaństwowych i państwowych, 
lecz nie zawiera przepisów odnoszących 
się do zbiorowych form organizacyjnych 
w leśnictwie niepaństwowym9. Ustawa 
zmieniła hierarchię ważności funkcji la-
sów i zadań gospodarki leśnej. W prawo-
dawstwie leśnym nastąpiło zrównanie 
funkcji środowiskowych i społecznych 
z funkcjami gospodarczymi, przez ideę 
prowadzenia trwale zrównoważonej go-
spodarki leśnej. 

Za lasy niebędące własnością skar-
bu Państwa uznawane są te stanowią-
ce własność osób fizycznych, wspólnot 
gruntowych, rolniczych spółdzielni pro-
dukcyjnych, kółek rolniczych, związ-
ków wyznaniowych i organizacji spo-
łecznych10.

O kwalifikacji gruntu jako lasu – na 
podstawie kryterium przeznaczenia – 
rozstrzygają dane z ewidencji gruntów 
i budynków, prowadzonej na podstawie 
Prawa geodezyjnego i kartograficzne-
go11, które w art. 21 ust. 1 stanowi, że 
podstawą planowania gospodarczego, 
planowania przestrzennego, wymiaru 
podatków i świadczeń, oznaczania nie-
ruchomości w księgach wieczystych, 
statystyki publicznej, gospodarki nie-
ruchomościami oraz ewidencji gospo-
darstw rolnych, są dane zawarte w ewi-
dencji gruntów i budynków12.

artykuł 9 ustawy o lasach nakłada 
na właścicieli lasów obowiązek ich po-

wszechnej ochrony, który polega na 
kształtowaniu równowagi w ekosyste-
mach leśnych oraz podnoszeniu natu-
ralnej odporności drzewostanu. Zgodnie 
z art. 13 ust. 1 ustawy o lasach, wła-
ściciele są obowiązani do trwałego ich 
utrzymywania i zapewnienia ciągłości 
użytkowania. 

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Wedle prawa, nadzór nad gospodarką 
leśną w lasach niepaństwowych należy 
wyłącznie do starosty. Przepisy dają 
podstawę do wyróżnienia zadań sta-
rosty jako własnych oraz zadań z za-
kresu administracji rządowej. ta regu-
lacja koresponduje z art. 4 ustawy z 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym13, który w ust. 1 pkt 14 zobo-
wiązuje powiat do wykonywania okre-
ślonych ustawami zadań publicznych 
o charakterze ponadgminnym w zakre-
sie między innymi leśnictwa, a w ust. 4 
stanowi, że ustawy mogą określać nie-
które sprawy należące do powiatu jako 
zadania z zakresu administracji rzą-
dowej wykonywane przez powiat. to 
rozróżnienie legło u podstaw kilkuna-
stu przepisów ustawy o lasach14. Zgod-
nie z jej art. 5 ust. 2 i 3 (w brzmieniu 
obowiązującym do 31 lipca 2009 r.), 
starosta mógł powierzyć nadzór nad 
lasami niepaństwowymi: dyrektorowi 
Regionalnej Dyrekcji lasów Państwo-

9 Ustawa z 28.09.1991 r. o lasach (DzU z 2011 r., nr 12, poz. 59).
10 W. Radecki, op. cit., s. 24.
11 Ustawa z 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2010 r., nr 193, poz. 1287 ze zm.).
12 W. Radecki, op. cit., s. 25.
13 DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.
14 W. Radecki, op. cit., s. 34.
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wych – jeżeli lasy przekraczały granice 
powiatu; nadleśniczemu lasów Pań-
stwowych – jeżeli nie przekraczały15. 
Formą prawną powierzenia nadzoru 
jest porozumienie; należy przyjąć, że 
wymaga ono formy pisemnej. staro-
sta jest również zobowiązany zapewnić 
środki finansowe na realizację zadań 
objętych porozumieniem.

Nadzór nad lasami prywatnymi ma 
zapewniać przestrzeganie przepisów 
prawa oraz realizację wartości szczegó-
łowych. Jest to aktywność polegająca 
na możliwości władczego wkraczania 
w działania podmiotu nadzorowanego 
w celu ich korygowania (np. zmuszenie 
właściciela lasu do wykonywania prac 
pielęgnacyjnych) oraz stosowania w ra-
zie potrzeby wszelkich konsekwencji 
prawnych (np. nałożenie grzywny w wy-
padku niewywiązywania się z wymaga-
nych obowiązków). Organy nadzorcze 
w leśnictwie są nie tylko upoważnione 
do kontroli poczynań właścicieli lasów 
oraz wkraczania w sytuacjach zagro-
żenia i okolicznościach konfliktowych, 
ale również do podejmowania szczegól-
nych środków wskazanych w ustawie 
o lasach. 

W przeciwieństwie do sytuacji w la-
sach państwowych16, nadzór w lasach 
prywatnych dotyczy gospodarki leśnej, 
a nie samych lasów. Nie ma charakteru 
podmiotowego (gdyż nie jest nadzoro-
wany właściciel lasu), lecz przedmioto-
wy. Ponadto nie odnosi się do lasu jako 
obszaru, w stosunku do którego wła-
ściciel zachowuje duży zakres praw na 
podstawie przepisów Kodeksu cywil-
nego17, lecz do działań podejmowanych 
na tym obszarze. Podstawą dla użyt-
kowników lasu są nie tylko przepisy 
prawa cywilnego, ale również przepisy 
administracyjne i karne. Dobrze spra-
wowany nadzór skutkuje stosowaniem 
przez właścicieli lasów prywatnych nor-
my art. 7 ustawy o lasach, zawierającej 
wskazanie prowadzenia trwale zrówno-
ważonej gospodarki leśnej18.

Kontrola NIK
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowa-
ła 24 powiaty, miasto na prawach po-
wiatu oraz 18 nadleśnictw lasów Pań-
stwowych, by sprawdzić, jak w latach 
2007–2010 (I półrocze) starostowie 
oraz nadleśniczowie lasów Państwo-
wych – nadzorujący lasy niepaństwo-

15 Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o lasach, od 1.08.2009 r. starosta może – zawierając porozumienie – powie-
rzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi, w tym wydawanie 
decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych.

16 W odniesieniu do Lasów Państwowych ustawodawca wskazuje w dwóch różnych miejscach, że „nadzór 
nad Lasami Państwowymi sprawuje minister właściwy do spraw środowiska” oraz że „nadzór nad go-
spodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa sprawuje minister właściwy do spraw 
środowiska (art. 4 ust. 5 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach)”. W przepisach istnieje więc rozróżnie-
nie na nadzór dotyczący Lasów Państwowych jako instytucji, oraz sposobu prowadzenia działalności na 
obszarze Lasów Państwowych, tj. gospodarki leśnej.

17 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.).
18 Gospodarka�leśna�w�lasach�prywatnych, materiał informacyjny dla sejmowej Komisji Ochrony Środowi-

ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, luty 2010 r.
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we na podstawie porozumień zawar-
tych ze starostami – realizowali zadania 
dotyczące gospodarki leśnej19. Badane 
powiaty znajdują się w sześciu woje-
wództwach Polski wschodniej, central-
nej i południowej, to jest: lubelskim, 
łódzkim, małopolskim, mazowieckim, 
podkarpackim i podlaskim. 

Dokumentacja urządzeniowa

Podstawowym dokumentem prowadze-
nia trwale zrównoważonej gospodarki 
leśnej w lasach niepaństwowych o ob-
szarze co najmniej 10 ha jest uproszczo-
ny plan urządzenia lasu. W odniesieniu 
do lasów rozdrobnionych, czyli o po-
wierzchni do 10 ha, zadania te określa 
decyzja starosty wydana na podstawie 
inwentaryzacji. Prawidłowo opracowa-
na dokumentacja urządzeniowa pozwa-
la na osiągnięcie celów gospodarki le-
śnej wskazanych w art. 7 ust.1 ustawy 
o lasach, przy zachowaniu zasad: po-
wszechnej ochrony lasów, trwałości ich 
utrzymania, ciągłości i zrównoważonego 
wykorzystania wszystkich funkcji lasów 
oraz powiększenia zasobów leśnych. 

spośród 25 skontrolowanych jedno-
stek samorządowych, na 30 czerwca 
2010 r. tylko w powiecie pajęczańskim 
powierzchnia lasów niepaństwowych 

była w  100% objęta dokumentacją 
urządzeniową. W pozostałych 23 po-
wiatach i mieście na prawach powiatu 
57,12% powierzchni lasów niepaństwo-
wych (179,2 tys. ha z 313,7 tys. ha) nie 
miało tej dokumentacji. Najgorzej było 
w czterech powiatach (brzeskim, no-
wosądeckim, nowotarskim i suskim), 
w przypadku których dokumentacją 
urządzeniową nie objęto – odpowied-
nio – 84,9%, 96,2%, 96,9% i 99,3% po-
wierzchni lasów niepaństwowych. sta-
rostowie brzeski, nowotarski i suski nie 
podjęli żadnych działań w celu realiza-
cji obowiązków określonych w art. 21 
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o lasach, to 
jest opracowania dokumentacji urządze-
niowej dla lasów niepaństwowych na-
leżących do osób fizycznych i wspólnot 
gruntowych. Nieobjęcie dokumentacją 
tak dużej powierzchni utrudnia prowa-
dzenie trwale zrównoważonej gospo-
darki leśnej polegającej na urządzaniu, 
ochronie, hodowli i zagospodarowaniu 
lasu. Dla tego obszaru nie ma bowiem 
map ewidencyjnych nieruchomości, opi-
su drzewostanów oraz nie są określone 
zadania hodowlane i ochronne20. 

Mimo wydatkowania środków pu-
blicznych na opracowanie inwentary-
zacji stanu lasów, sześciu starostów 

19 Szczegółowe ustalenia zawiera Informacja�o�wynikach�kontroli�realizacji�przez�starostów�zadań�dotyczą-
cych�gospodarki�leśnej�w�lasach�niestanowiących�własności�Skarbu�Państwa, nr ewid. 12/2011/P10125/
LBI, na podstawie której przygotowano niniejszy artykuł.

20 Hodowla lasu obejmuje wszelkie prace z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego, odnowień na grun-
tach leśnych przejściowo pozbawionych drzewostanów, zalesień na gruntach nieleśnych, dolesień luk 
i przerzedzeń powstałych w drzewostanach, poprawek i uzupełnień, pielęgnowania siedlisk i drzewosta-
nów oraz melioracji leśnych. Natomiast ochrona lasu obejmuje czynności zapobiegające szkodom wyrzą-
dzanym w lesie przez czynniki przyrody ożywionej i nieożywionej oraz zanieczyszczenia przemysłowe, 
zwalczające choroby i szkodniki, a także usuwające zaistniałe szkody.
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nie wydało decyzji administracyjnych 
określających zakres prac hodowlanych 
i  ochronnych dla 20 314 właścicie-
li lasów rozdrobnionych o łącznej po-
wierzchni 5949,2 ha; było to naruszenie 
art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. Zasadni-
czą przyczyną nieprawidłowości były 
zaniedbania obowiązków służbowych 
przez pracowników odpowiedzialnych 
za prowadzenie spraw dotyczących la-
sów niepaństwowych.

Zmiana charakteru gruntu z leśnego  
na użytek rolny

Rozwiązania przyjęte w art. 13 ust. 2 
i 3 ustawy o lasach umożliwiają zmia-
nę charakteru gruntu z leśnego na rol-
ny w wyniku szybkiego postępowania 

administracyjnego, prowadzonego na 
podstawie nieprecyzyjnych przesłanek 
(„szczególnie uzasadnionych potrzeb 
właścicieli lasów”), pozwalających na 
dużą dowolność urzędników w podej-
mowaniu decyzji. taki tryb może skut-
kować nieprawidłowościami wskazują-
cymi na możliwość występowania zja-
wisk korupcyjnych. trzeba natomiast 
przypomnieć, że stosownie do posta-
nowień art. 3 ust. 2 pkt 1 w związku 
z art. 4 pkt 6 ustawy z 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych21, 
grunty leśne podlegają ochronie polega-
jącej na ograniczeniu ich przeznaczenia 
na cele nieleśne. Ograniczenie to wiąże 
się z koniecznością przeprowadzenia 
złożonej, długotrwałej i drogiej proce-

21 DzU z 2004 r., nr 121, poz. 1266 ze zm.

Rysunek 1. Powierzchnia lasów niepaństwowych ogółem* 
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* W tym objęta dokumentacją urządzeniową na 30 czerwca 2010 r.
Źródło: Opracowanie własne.
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dury, w której następuje zmiana prze-
znaczenia gruntu leśnego – na wniosek 
organu zarządzającego gminy – w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego (przy czym, w wypadku la-
sów niepaństwowych wymagana jest 
zgoda marszałka województwa, po uzy-
skaniu opinii izby rolniczej). Następnie 
należy uzyskać decyzję zezwalającą na 
wyłączenie gruntu z produkcji, po czym 
wnieść należność, opłaty roczne, a także 
jednorazowe odszkodowanie z tytułu 
przedwczesnego wycięcia drzewosta-
nu. Z tej formy jednak nie korzystano, 
wybierając prostsze, szybsze i tańsze 
rozwiązanie dotyczące odlesienia grun-
tu leśnego, jakie przewiduje cytowany 
art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o lasach. 

W pięciu powiatach oraz w mieście 
na prawach powiatu, w 49,5% spraw 
zbadanych przez NIK dokonano zmia-
ny 49,7 ha lasu na użytki rolne na pod-
stawie niepełnego i nierzetelnego ma-
teriału dowodowego uzasadniającego 
wydanie decyzji, a także z naruszeniem 
innych przepisów k.p.a.22. W 15% tych 
spraw, po otrzymaniu decyzji zezwala-
jących na zmianę 11,7 ha lasów na użyt-
ki rolne, właściciele wystąpili do orga-
nów samorządowych o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu oraz pozwoleń na budowę, 
co skutkuje przeznaczeniem nierucho-
mości gruntowych na cele nierolnicze. 
Ustalenia kontroli wskazują zatem, że 

przyjęte rozwiązania prawne otwierają 
szybszą i tańszą drogę do przekształce-
nia lasów w tereny budowlane, zwłasz-
cza w strefach podmiejskich i na tere-
nach atrakcyjnych turystycznie.

Sprawozdawczość dotycząca  
lasów niepaństwowych

Do obowiązków zarządu powiatu na-
leży sporządzanie (zgodnie z ewiden-
cją gruntów i  budynków oraz inną 
dostępną w  starostwie dokumenta-
cją dotyczącą lasów niepaństwowych) 
i przekazywanie co roku do Głównego 
Urzędu statystycznego (GUs) danych 
o lasach stanowiących własność osób 
fizycznych i prawnych (bez skarbu Pań-
stwa)23. W 16 na 25 skontrolowanych 
jednostek samorządowych, w sprawoz-
daniach GUs l-03 wykazywano nie-
zgodne z ewidencją gruntów i budyn-
ków oraz dokumentacją urządzeniową 
dane dotyczące powierzchni: ogólnej 
lasów niepaństwowych objętych do-
kumentacją urządzeniową, lasów sta-
nowiących własność osób fizycznych, 
wspólnot gruntowych oraz powierzchni 
lasów uznanych za ochronne. Ujawnio-
na przez NIK w 64% badanych jedno-
stek nierzetelność danych wskazuje na 
niski poziom wiarygodności informacji 
o lasach niepaństwowych w Polsce, co 
może prowadzić do utrudnień we wła-
ściwym sprawowaniu nadzoru nad lasa-
mi niepaństwowymi.

22 Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze 
zm.); zwana dalej „k.p.a.”.

23 Rozporządzenie Rady Ministrów z 8.12.2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki pu-
blicznej na rok 2010 (DzU z 2010 r., nr 3, poz. 14 ze zm.).
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Zadania nadleśniczych  
Lasów Państwowych

W 18 objętych kontrolą nadleśnictwach 
nadzór nad gospodarką leśną w lasach 
niepaństwowych prowadzony był na 
podstawie porozumień zawartych ze 
starostami. Do najczęściej powierza-
nych przez starostów zadań należały: 
ocena stanu drzewostanów, cechowa-
nie drewna i wydawanie świadectw le-
galności jego pozyskania oraz określa-
nie (przez decyzję) zadań dla właścicie-
li lasów w przypadku niewykonywania 
obowiązku powszechnej ochrony lasów, 
trwałego ich utrzymywania i zapewnie-
nia ciągłości użytkowania albo zadań za-
wartych w uproszczonym planie urzą-
dzenia lasu lub w stosownych decyzjach; 
zadań hodowlanych i ochronnych dla la-
sów rozdrobnionych oraz – gdy nie było 
uproszczonych planów urządzenia lasu 
– ustalanie wyrębu drewna i innych prac 
z zakresu gospodarki leśnej. Na podsta-
wie zawartych porozumień, 16 spośród 
18 nadleśniczych zostało upoważnionych 
przez starostów do wydawania w ich 
imieniu decyzji administracyjnych. 

Wszystkie skontrolowane nadleśnic-
twa były organizacyjnie i kadrowo przy-
gotowane do wykonywania prac wyni-
kających z zawartych porozumień; re-
alizowali je specjaliści do spraw lasów 
nadzorowanych oraz leśniczowie i pod-
leśniczowie.

W nadleśnictwach na bieżąco pro-
wadzono przeglądy drzewostanu i gdy 
uznano, że właściciele lasów nie wywią-
zują się należycie z obowiązków określo-
nych w ustawie o lasach albo nie wyko-
nują zadań zawartych w dokumentacji 
urządzeniowej, nakazywano im – decy-
zjami administracyjnymi – wykonanie 
prac hodowlanych, czynności pielęgna-
cyjnych czy też zabiegów ochronnych. 
W ośmiu nadleśnictwach wydano ponad 
44% tych decyzji z naruszeniem prze-
pisów k.p.a. 

trzech nadleśniczych nie wydało lub 
nie przygotowało dla 1670 właścicie-
li lasów rozdrobnionych o łącznej po-
wierzchni 1006,9 ha decyzji administra-
cyjnych określających zakres prac ho-
dowlanych i ochronnych, co było naru-
szeniem art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 
oraz postanowień porozumień zawartych 
ze starostami. Brak decyzji utrudnia pra-
widłowe wykonywanie tych zadań.

Stan zdrowotny i sanitarny  
lasów niepaństwowych

Oględziny drzewostanów w skontrolo-
wanych powiatach, o łącznej powierzch-
ni 899 ha (3% ogólnej powierzchni la-
sów w tych powiatach)24 wykazały, że 
stan zdrowotny i sanitarny25 lasów nie-
państwowych był dobry. Na 15,8 ha 
(1,8% powierzchni poddanych oglę-
dzinom) stwierdzono szkody w drze-

24 Oględziny zostały przeprowadzone z udziałem biegłego i specjalistów z dziedziny leśnictwa. Byli to spe-
cjaliści leśnicy zatrudnieni w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz w nadleśnictwach Lasów 
Państwowych.

25 Stan sanitarny lasu to aktualny poziom higieny lasu, wynikający z działania różnych czynników biotycz-
nych, abiotycznych i wykonywanych w nim czynności gospodarczych, przejawiający się występowaniem 
drzew zamierających i martwych; o stanie sanitarnym lasu decyduje procent drzew martwych w ogólnych 
zasobach drzew, ich miąższość i struktura.
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wostanie i zagrożenia, które – zdaniem 
biegłego i specjalistów – nie miały za-
sadniczego wpływu na zachowanie 
trwałości lasów i zapewnienie ciągło-
ści ich użytkowania. Oględziny nieru-
chomości leśnych wykazały również, 
że na powierzchni 10,6 ha właściciele 
nie wprowadzali ponownie roślinności 
leśnej, co w ocenie specjalistów zagraża 
trwałości lasu. 

Wielkoobszarowa inwentaryzacja sta-
nu lasów26 charakteryzuje stan zdro-
wotny, sanitarny i kondycję lasów, przez 
analizę szeregu cech drzewostanu. Dłu-
gość całego cyklu inwentaryzacji wy-
nosi pięć lat, co oznacza, że coroczne 
pomiary i obserwacje przeprowadzane 
są na 20% traktów rozłożonych na tere-
nie całego kraju. Pomiary i obserwacje 
wykonywane są na stałych powierzch-
niach próbnych. Podstawą wyznacze-
nia sieci tych powierzchni jest układ 
powierzchni obserwacyjnych (ICP 
Forest), służących do oceny uszkodzeń 
w lasach, zgodny z układem obowiązu-
jącym w Unii Europejskiej (tj. z siecią 
16x16 km).

Według danych zawartych w wielko-
obszarowej inwentaryzacji stan zdro-
wotny lasów niepaństwowych położo-
nych na obszarze sześciu województw27 
ocenia się jako dobry i zbliżony do stanu 
zdrowotnego drzewostanów zarządza-
nych przez lasy Państwowe, a nawet 
w niektórych cechach je przewyższa. 

Drzewostany nieuszkodzone zajmują od 
77,3% powierzchni lasów w wojewódz-
twie podlaskim do 93,3% w podkarpac-
kim. Udział drzewostanów uszkodzo-
nych (według przyczyn: opieńka, huba 
korzeniowa, owady, grzyby i bakterie, 
wiatr, pożar, zwierzyna, śnieg) w lasach 
Państwowych i lasach prywatnych nie 
jest zbyt zróżnicowany i wynosi 15,4%. 

stan zdrowotny lasów – na podstawie 
danych wielkoobszarowej inwentary-
zacji – scharakteryzowany za pomocą 
struktury drzew, drzewostanu panują-
cego według klas długości i wypełnienia 
korony, obrazuje również dobrą kondy-
cję ekosystemów leśnych. Udział drzew 
w klasach wypełnienia korony powyżej 
50% w lasach Państwowych wynosi 
72,1%, zaś w niepaństwowych 72,6%. 
Udział drzew w klasach kondycji bardzo 
dobrej i dobrej w lasach Państwowych 
stanowi 49,2%, natomiast w prywat-
nych omawianych województw 57,9%.

Konkluzje

Wyniki kontroli wskazały, że:
• w 19 na 25 badanych samorządo-
wych jednostek organizacyjnych wy-
dano ponad 71% decyzji administracyj-
nych z naruszeniem przepisów k.p.a.; na 
stwierdzone nieprawidłowości, w tym 
wadliwość prowadzonych postępowań 
administracyjnych, zasadniczo wpły-
nął brak skutecznego nadzoru starostów 
nad pracownikami samorządowymi wy-

26 Inwentaryzacja�wielkoobszarowa�lasów�kraju.�Raport�końcowy, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, 
Sękocin Stary, marzec 2010 r.

27 Skontrolowane powiaty znajdują się na obszarze sześciu województw Polski wschodniej, centralnej i po-
łudniowej, to jest: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i podlaskiego.
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konującymi zadania dotyczące lasów 
niepaństwowych; 
• starostowie nie wywiązywali się nale-
życie z obowiązku zlecania sporządzania 
dokumentacji urządzeniowej dla lasów 
niepaństwowych należących do osób 
fizycznych i wspólnot gruntowych; jej 
brak jest istotnym utrudnieniem dla 
prawidłowego i skutecznego nadzoru 
nad gospodarką leśną, szczególnie w ra-
zie potrzeby egzekwowania wykonania 
obowiązków i zadań od właścicieli la-
sów. Prawidłowe dokumenty gospodarki 
leśnej umożliwiają staroście ukształto-
wanie odpowiednich relacji z właścicie-
lami lasów, w ramach przepisów prawa.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, 
usunięcie ujawnionych nieprawidłowości 
wymaga od starostów: a) sporządzenia 
dokumentacji urządzeniowej obejmu-
jącej całą powierzchnię nadzorowanych 
lasów niepaństwowych, co umożliwi 
właścicielom prawidłowe prowadzenie 
gospodarki leśnej; b) dokonania kom-
pleksowej oceny stanu zdrowotnego i sa-
nitarnego lasów oraz zagrożeń ze strony 
czynników abiotycznych, biotycznych 
i antropogenicznych; c) sprawowania pra-
widłowego nadzoru nad realizacją zadań 
powierzonych nadleśniczym lasów Pań-
stwowych; d) wzmocnienia nadzoru nad 
pracownikami, którym przypisano zada-
nia dotyczące lasów niepaństwowych; 
e) prowadzenia postępowań administra-
cyjnych zgodnie z obowiązującym po-
rządkiem prawnym.

Efekty działań NIK
Po zapoznaniu się z ustaleniami Naj-
wyższej Izby Kontroli, kontrolowane 

jednostki podjęły różnorodne dzia-
łania:
• starostowie poczynili starania zmie-
rzające do sporządzenia dokumen-
tacji urządzeniowej obejmującej całą 
powierzchnię nadzorowanych lasów 
państwowych, wydali decyzje admi-
nistracyjne określające prace hodow-
lane i ochronne dla właścicieli lasów 
rozdrobnionych, podjęli czynności eg-
zekucyjne wobec właścicieli tych, któ-
rzy nie wykonali zabiegów hodowlanych 
i ochronnych oraz zawiadomili organy 
ścigania o uzasadnionym podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa lub wykro-
czenia przez właścicieli, którzy prze-
prowadzili nielegalny lub dewastacyjny 
wyrąb drzewostanu.
• Nadleśniczowie lasów Państwowych 
przeprowadzili narady robocze z pracow-
nikami odpowiedzialnymi za nadzór nad 
gospodarką leśną w lasach niepaństwo-
wych, ze szczególnym uwzględnieniem 
zasad wydawania oraz specyfiki decyzji 
administracyjnych. 

Minister Środowiska poinformował 
NIK, że w projekcie założeń przygoto-
wywanej zmiany ustawy o lasach prze-
widuje się uchylenie jej art. 13 ust. 2 
i 3. Obecny zapis, umożliwiający zmia-
nę lasu na użytek rolny „w przypadku 
szczególnie uzasadnionych potrzeb wła-
ściciela lasu”, pozwala bowiem na znacz-
ną dowolność i arbitralność decyzji, co 
może skutkować nadużyciami. 

tomasz amBrozik, 
Delegatura NIK w Białymstoku 
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Nieruchomości 
kolejowe

Celem kontroli było doko-
nanie oceny gospodarowa-
nia nieruchomościami kole-
jowymi, niewykorzystanymi 
do prowadzenia działalności 
związanej z transportem ko-
lejowym. Chodziło zwłasz-
cza o: zabezpieczenie intere-
sów PKP sa w umowach ich 
sprzedaży, najmu i dzierżawy; 
windykację należności z tytu-
łu zagospodarowania nieru-
chomości na cele komercyjne; 
regulowanie stanu prawnego; 
przedsięwzięcia realizowane 
z wykorzystaniem nierucho-
mości kolejowych; przeka-
zywanie zbędnych nierucho-
mości skarbowi Państwa, sa-
morządom lub państwowym 
jednostkom organizacyjnym; 
utrzymanie i likwidację wyłą-
czonych z eksploatacji budyn-
ków i budowli. Badaniami za 
lata 2009–2010 (do 30 wrze-
śnia) objęto Ministerstwo In-
frastruktury oraz 14 jedno-
stek PKP. 

Dane o szkołach 
specjalnych 

Kontrola służyła sprawdzeniu, 
jak szkoły specjalne wywią-
zują się z obowiązków wpro-
wadzania i przekazywania da-

nych do systemu informacji 
oświatowej oraz zapewnienia 
ochrony danych osobowych 
uczniów, a także ocenie nad-
zoru sprawowanego przez or-
gany prowadzące tych placó-
wek w wymienionym zakre-
sie. Badania dotyczyły okresu 
1 września 2008 r. – 31 grud-
nia 2010 r., a odbyły się w 27 
szkołach specjalnych oraz 24 
samorządach, będących ich 
organami prowadzącymi. 

zarządzanie 
środowiskiem 

Kontrola NIK zarządzania 
środowiskiem dotyczyła pra-
widłowości planowania i re-
alizacji przez organy gmin za-
dań dotyczących ochrony śro-
dowiska oraz zakresu podej-
mowanych działań służących 
wprowadzeniu kompleksowe-
go systemu zarządzania nim. 
Badaniami objęto 30 gmin, 
w tym siedem miast na pra-
wach powiatu; dotyczyły lat 
2008–2010 (do dnia zakoń-
czenia czynności kontrolnych).

kontrola zarządcza 
w gminach

Izba sprawdziła sposób wdro-
żenia kontroli zarządczej 
w gminach oraz czy wójtowie 
(burmistrzowie, prezyden-

ci) wywiązali się z obowiąz-
ku prowadzenia audytu we-
wnętrznego. Funkcjonowa-
nie mechanizmów kontroli 
zarządczej w roku 2010 oce-
niono na podstawie badania 
postępowań o udzielenie za-
mówień publicznych; kon-
trolę przeprowadzono w 20 
samorządach w pięciu woje-
wództwach i Ministerstwie 
Finansów. 

majątek instytutów 
badawczych 

Izba oceniła gospodarowanie 
majątkiem przez instytuty ba-
dawcze w latach 2009–2010, 
pod kątem prowadzenia 
przez nie działalności statu-
towej oraz innej niż podsta-
wowa; zbadała sytuację eko-
nomiczno-finansową instytu-
tów, przestrzeganie przez nie 
procedur rozporządzania mie-
niem, angażowanie środków 
finansowych i  rzeczowych 
w przedsięwzięcia polegające 
na tworzeniu spółek lub obej-
mowaniu w nich udziałów/
akcji, a także udziałów w jed-
nostkach spółdzielczych, wy-
konanie rocznych planów rze-
czowo-finansowych oraz rze-
telność sprawozdawczości 
w tym zakresie, jak również 
realizację wniosków wynika-
jących z poprzednich kontroli 

P O Z O S T A Ł E  K O N T R O L E  N I K
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NIK. Kontrolą objęto: 32 in-
stytuty badawcze nadzorowa-
ne przez czterech ministrów: 
gospodarki, rolnictwa i rozwo-
ju wsi, infrastruktury oraz śro-
dowiska.

Polityka przestrzenna 
Łodzi

Oceniono działalność orga-
nów odpowiedzialnych w Ło-
dzi za planowanie i zagospo-
darowanie przestrzenne w la-
tach 2008–2010. sprawdzono 
przede wszystkim, jak prze-
biegała aktualizacja studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzen-
nego; ustalano przeznaczenie 
terenu; rozmieszczano inwe-
stycje celu publicznego oraz 
określano sposoby zagospo-
darowania i warunki zabudo-
wy w projektach planów miej-
scowych, a także w jaki spo-
sób lokalizowano inwestycje 
i ustalano warunki zabudo-
wy w przypadku braku planu 
miejscowego. Kontrolę prze-
prowadzono w urzędzie mia-
sta i Miejskiej Pracowni Urba-
nistycznej w Łodzi.

zarządzanie kryzysowe

Najwyższa Izba Kontroli zba-
dała prawidłowość wykony-
wania przez organy i instytu-
cje administracji publicznej 
zadań określonych w ustawie 

o zarządzaniu kryzysowym. 
Oceniono działania Minister-
stwa spraw Wewnętrznych 
i administracji oraz Rządowe-
go Centrum Bezpieczeństwa 
(RCB) dotyczące organiza-
cji, zapewnienia finansowania 
i funkcjonowania, zwłaszcza 
w sytuacji zagrożeń, spójnego 
krajowego systemu zarządza-
nia kryzysowego. Poddano też 
kontroli wykonanie analogicz-
nych obowiązków na szczeblu 
wojewódzkim, powiatowym 
oraz gminnym. W sumie bada-
nie przeprowadzono w 91 jed-
nostkach: MsWia, RCB, 
16 urzędach wojewódz kich, 
17 starostwach powiatowych, 
49 urzędach gmin, pięciu po-
wiatowych i jednej miejskiej 
komendzie państwowej straży 
pożarnej oraz w jednej gmin-
nej straży miejskiej. Kontro-
lą objęto okres od 22 sierpnia 
2007 r. (data wejścia w życie 
ustawy) do 17 grudnia 2010 r.

spalarnia odpadów 
niebezpiecznych 

NIK sprawdziła, dlaczego spa-
larnia odpadów niebezpiecz-
nych, zakupiona ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
realizacji projektu PHaRE 
9608.02.01, dostarczona do 
Polski w grudniu 2000 r. i zło-
żona w magazynach Zakładów 
Mechanicznych „BUMaR-
ŁaBĘDY” sa nie została za-

instalowana i uruchomiona 
przez ponad 10 lat, mimo że 
z tego powodu Polska musia-
ła zwrócić Komisji Europej-
skiej 1.665 tys. euro. Zbadano 
m.in. przygotowanie projektu, 
działania podejmowane przez 
jednostki administracji rządo-
wej w okresie jego realizacji 
i po zakończeniu, przygotowa-
nia beneficjentów do zagospo-
darowania spalarni oraz stan 
i zabezpieczenia jej elemen-
tów w magazynach. Badania-
mi objęto lata  1997 – I pół-
rocze 2010 r., a prowadzono 
je w Ministerstwie Środowi-
ska, Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie, Instytucie 
Ochrony Roślin w Poznaniu 
oraz Zakładach azotowych 
tarnowie-Mościcach sa. 

mieszkania po PGr

NIK skontrolowała sposób 
gospodarowania przez agen-
cję Nieruchomości Rolnych 
w latach 2008–2010 (I półro-
cze) budynkami mieszkalny-
mi przejętymi po zlikwidowa-
nych państwowych gospodar-
stwach rolnych i innych pod-
miotach dysponujących takimi 
obiektami. Chodziło w szcze-
gólności o: sprzedaż mieszkań, 
w tym stosowanie ulg przysłu-
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gujących nabywcom, wywią-
zywanie się z obowiązków ich 
utrzymania i eksploatacji, wy-
konywanie robót remontowo- 
-budowlanych. skontrolowano 
25 jednostek, oprócz agencji 
w Warszawie, jej 8 oddziałów 
terenowych oraz 16 podmio-
tów administrujących zaso-
bem mieszkaniowym.

zapasy paliw 

Kontrolę tworzenia i utrzy-
mywania zapasów paliw (wę-
gla kamiennego, brunatnego, 
oleju opałowego) przez elek-
trownie i elektrociepłownie, 
a także skuteczności działań 
podejmowanych przez Mi-
nistra Gospodarki, Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
(URE) oraz wybrane przed-
siębiorstwa energetyczne dla 
zapewnienia ich wymaganego 
poziomu, w celu utrzymania 
ciągłości dostaw energii elek-
trycznej i cieplnej w latach 
2009 – 3 kwartały 2010, NIK 
przeprowadziła w resorcie go-
spodarki, URE, w tym w jego 
4 oddziałach terenowych oraz 
15 elektrowniach i elektrocie-
płowniach.

Działania Giif

NIK zbadała wykonywanie 
przez Generalnego Inspektora 

Informacji Finansowej (GIIF) 
obowiązków dotyczących 
przeciwdziałania praniu pie-
niędzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu w latach 2008–2010. 
Przyjrzano się przede wszyst-
kim: przygotowaniu organi-
zacyjnemu, kadrowemu i fi-
nansowemu GIIF do realizacji 
ustawowych zadań; pozyski-
waniu przez niego informacji 
o transakcjach finansowych, 
ich gromadzeniu, przetwa-
rzaniu i analizowaniu; prawi-
dłowości postępowań w spra-
wie blokady rachunków oraz 
nakładaniu kar na instytucje 
obowiązane. Kontrola odbyła 
się Departamencie Informa-
cji Finansowej Ministerstwa 
Finansów.

aktywizacja zawodowa 

Kontrola realizacji „Progra-
mu aktywizacji zawodowej 
osób do 30 roku życia w wo-
jewództwie lubuskim” służy-
ła sprawdzeniu, jak wykorzy-
stano środki publiczne prze-
znaczone na jego realizację. 
Cele szczegółowe, to ocena: 
trafności wyboru instrumen-
tów rynku pracy służących 
zwiększeniu szans bezrobot-
nych na znalezienie zatrud-
nienia, a także doboru bene-
ficjentów i partnerów pro-
gramu; przebiegu i efektów 

podjętych działań; nadzoru 
nad wykorzystaniem i rozli-
czeniem środków. Kontro-
lę przeprowadzono w Wo-
jewódzkim Urzędzie Pracy 
w Zielonej Górze, 7 powia-
towych urzędach pracy oraz 
w 2 instytucjach szkolenio-
wych, a objęto nią 2010 rok 
oraz I półrocze 2011. 

Przekształcenia szpitali 

Oceniono działania samorzą-
dów (Jst), będących organa-
mi założycielskimi samodziel-
nych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, prowa-
dzące do ich przekształcenia 
w inną formę organizacyjno- 
-prawną w latach 2006–2010. 
Zbadano procesy likwidacji 
szpitali publicznych oraz za-
gospodarowanie ich majątku; 
sposób zapewnienia dostępu 
do świadczeń zdrowotnych 
publicznych ZOZ utworzo-
nych przez spółki, które po-
wstały w miejscu zlikwido-
wanych placówek, a  także 
wsparcie ministra zdrowia 
dla Jst w trakcie przekształ-
ceń. Kontrolą objęto 31 jed-
nostek, w tym: Ministerstwo 
Zdrowia, 15 Jst oraz spółki 
powstałe po sPZOZ i takie, 
którym samorządy wydzierża-
wiły majątek zlikwidowanych 
placówek.          (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w grudniu 2011 r. i styczniu 2012 r., str. <www.nik.gov.pl>.
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marTa PosTuŁa

W Polsce od kilku lat prowadzone są 
prace, których efektem jest wdrażanie 
do systemu finansów publicznych ko-

lejnych elementów nowoczesnego za-
rządzania. W celu wzmocnienia ram 
instytucjonalnych i organizacji finan-
sów publicznych głównymi zamierze-
niami rządu są: efektywne planowanie 

Państwo 
i społeczeństwo

Mechanizmy korygujące wydatki

Skutki finansowe projektów ustaw 
przyjętych przez Radę ministrów

Wraz z przepisami odnoszącymi się do wydatkowej reguły dyscypli-
nującej, w ustawie o finansach publicznych wprowadzono wymogi do-
tyczące techniki przygotowywania przez Radę Ministrów projektów 
ustaw. Nałożono obowiązek określania w ich treści maksymalnych 
skutków finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych, 
przewidywanych w okresie dziesięciu lat, w związku z projektowa-
nym prawem. służy to urealnieniu procesu długookresowego zarzą-
dzania środkami publicznymi.
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wieloletnie, wprowadzenie nowych re-
guł fiskalnych oraz kontynuacja wdra-
żania budżetu zadaniowego. 

Instrumenty zarządzania 
finansami publicznymi
Wieloletni plan finansowy
Pierwszym z instrumentów, fundamen-
talnym z punktu widzenia planowania 
wieloletniego na poziomie centralnym 
i budżetu zadaniowego, jest wieloletni 
plan finansowy państwa, który został 
wprowadzony ustawą o finansach pu-
blicznych z 27 sierpnia 2009 r.1 Regula-
cje odnoszące się do modelu planowania 
wieloletniego powstały na podstawie 
analiz narzędzi stosowanych w innych 
krajach europejskich2. 

Podstawą było założenie, że Polska po 
20 latach transformacji społeczno-go-
spodarczej jest już w stanie wykorzystać 
dotychczasowe doświadczenia w pla-
nowaniu średniookresowym oraz me-
todykę budżetu zadaniowego3. Ustawa 
o finansach publicznych przewiduje, że 
wieloletni plan finansowy państwa bę-
dzie opracowywany i uchwalany przez 
Radę Ministrów. Uchwały w tej sprawie 
zapadały już dwukrotnie – w sierpniu 
2010 r. i kwietniu 2011 r. Określony 
tryb oraz zasady opracowywania jego 
projektu wprowadziły nową jakość pla-

nowania wieloletniego w administracji 
publicznej, wykorzystującą najnowocze-
śniejsze metody zarządzania finansami 
publicznymi. Średnioterminowa pro-
gnoza wydatków budżetu państwa spo-
rządzana jest w układzie jego funkcji, 
wraz z określeniem celów i mierników 
wskazujących na stopień ich realizacji4. 
taki sposób przygotowywania planowa-
nia średniookresowego jest jedną z me-
tod strategicznego zarządzania o cha-
rakterze długookresowym.

Budżet zadaniowy

Kolejnym narzędziem nowoczesnego 
zarządzania finansami państwa, bez-
pośrednio związanym z planowaniem 
wieloletnim, jest budżet zadaniowy5. 
Wprowadzenie go umożliwia poprawę 
celowości, efektywności i skuteczności 
wydatków publicznych6. Ma to szcze-
gólne znaczenie w obecnych, trudnych 
czasach, gdyż wzmacnia efektywność 
i  transparentność polityki państwa. 
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych pozwoliła na konty-
nuację i przyspieszenie reformy oraz 
na zwiększenie znaczenia budżetu za-
daniowego przez jego silniejsze umo-
cowanie w ustawodawstwie. tym sa-
mym, ustawowo została uregulowana 
struktura układu zadaniowego w jed-

1 DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.
2 C. Kosikowski: Nowa�ustawa��o�finansach�publicznych.�Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 45-54.
3 T. Lubińska: Nowe�zarządzanie�publiczne�–�skuteczność�i�efektywność, Difin, Warszawa 2009, s. 8-12.
4 M. Postuła, P. Perczyński (red.): Budżet� zadaniowy�w�administracji�publicznej, Ministerstwo Finansów, 

Warszawa 2010, s. 21.
5 E. Ruśkowski, U. K. Zawadzka-Pąk (red.): Prawne�problemy�konstrukcji�i�funkcjonowania�budżetu�zada-

niowego�we�Francji.�Wnioski�dla�Polski, Temida 2, Białystok 2010, s. 15-18.
6 M. Robison (red.): Performance�Budgeting, IMF 2007, s. 321.
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nostkach sektora finansów publicznych. 
Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy 
wszystkie agencje wykonawcze, instytu-
cje gospodarki budżetowej, dysponenci 
państwowych funduszy celowych oraz 
państwowe osoby prawne również będą 
miały obowiązek sporządzania planów 
finansowych w układzie zadaniowym na 
dany rok budżetowy i dwa kolejne lata. 
Dodatkowo stworzono także ramy praw-
ne do dalszych prac nad wdrożeniem bu-
dżetu zadaniowego, odnoszące się mię-
dzy innymi do wprowadzenia przepisów 
regulujących kompetencje w zakresie 
ewidencji jego wykonania7. Upoważ-
niono Ministra Finansów do określenia 
rodzajów, form, terminów i sposobów 
sporządzania przez państwowe jednost-
ki budżetowe, państwowe fundusze ce-
lowe, agencje wykonawcze, instytucje 
gospodarki budżetowej oraz państwowe 
osoby prawne sprawozdań z wykonania 
budżetu w układzie zadaniowym.

Wydatkowa reguła dyscyplinująca

Ustawa z 16 grudnia 2010 r.8 o zmia-
nie ustawy o  finansach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw wpro-
wadziła kolejne rozwiązanie, które na-
leży zaliczyć do nowoczesnych metod 
zarządzania, a mianowicie wydatkową 
regułę dyscyplinującą, ograniczającą 
wzrost wydatków publicznych. Zapro-
ponowana reguła zobowiązuje rząd do 
zachowania tempa wzrostu tak zwa-
nych wydatków elastycznych na pozio-
mie planowanej inflacji na dany rok, po-

większonej o jeden punkt procentowy. 
Regulacje odnoszące się do wydatko-
wej reguły dyscyplinującej przewidują 
pewne wyłączenia. Reguła nie będzie 
stosowana między innymi do zobowią-
zań wynikających z umów krajowych 
i międzynarodowych, świadczeń eme-
rytalno-rentowych oraz innych należ-
ności zabezpieczenia społecznego. Do 
wydatków objętych regułą zaliczane są 
przede wszystkim: te na wynagrodze-
nia, pochodne od wynagrodzeń, inne 
wydatki bieżące jednostek zaliczanych 
do sfery budżetowej, dotacje oraz wy-
datki majątkowe (zakupy inwestycyjne 
i wydatki na budownictwo). 

Wydatkowa reguła dyscyplinująca, 
o której mowa w art. 112a-112d oraz 
w art. 25 ustawy z 16 grudnia 2010 r. 
o zmianie ustawy o finansach publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw, ma 
zastosowanie do określenia wielkości 
elastycznych wydatków budżetu pań-
stwa ogółem, a nie wydatków poszcze-
gólnych dysponentów części budżeto-
wych czy też poszczególnych kategorii 
wydatków. Wydatki dysponentów nadal 
będą planowane zgodnie z przyjętymi 
przez Radę Ministrów założeniami do 
projektu budżetu państwa na dany rok 
budżetowy. Proces planowania nie po-
winien ograniczać się do zastosowania 
reguły i założeń budżetowych, zawsze 
należy analizować poprawność alokacji 
środków, jak też potrzebę wprowadza-
nia nowych zadań, istotnych społecznie 
i gospodarczo. 

7 M. Podstawka (red.):�Finanse, PWN, Warszawa 2010, 184-187.
8 DzU nr 257, poz. 1726.
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Zgodnie z prezentowanym przez rząd 
w 2010 r. uzasadnieniem do zmiany 
ustawy o finansach publicznych, wy-
datkowa reguła dyscyplinująca, wspie-
rając proces obniżania deficytu sektora 
finansów publicznych, poprzedza na-
stępujące po niej wprowadzenie reguły 
docelowej (stabilizującej), która zapew-
nia trwałą stabilizację finansów publicz-
nych. szacunki rządowe wskazują, że 
zastosowanie wydatkowej reguły dyscy-
plinującej przy wydatkach elastycznych 
przyniesie łącznie oszczędności budże-
towe: w 2011 r. – 2,8 mld zł, w 2012 r. 
– 8,5 mld zł, w 2013 r. – 17,4 mld zł, 
a w 2014 r. – 29,5 mld zł9. takie oszczęd-
ności mają pozwolić na istotne ogranicze-
nie narastania długu pub licznego. 

Technika przygotowania projektów

Jednocześnie z postanowieniami od-
noszącymi się do wydatkowej reguły 
dyscyplinującej wprowadzone zostały 
do prawodawstwa nowe przepisy w za-
kresie techniki przygotowywania przez 
Radę Ministrów inicjatyw ustawodaw-
czych. Rozwiązania te służą urealnieniu 
i usprawnieniu procesu długookreso-
wego zarządzania środkami publiczny-
mi. Nakładają obowiązek zamieszcza-
nia w treści projektów ustaw (również 
będących nowelizacją obowiązujących 
przepisów) przyjmowanych przez Radę 
Ministrów maksymalnego, kwotowego 
limitu skutków finansowych dla jed-
nostek sektora finansów publicznych, 
które wynikają z wprowadzenia w ży-

cie proponowanych regulacji na okres 
dziesięcioletni. 

Mechanizmy korygujące
Dodatkowo, nowe regulacje prawne 
będą musiały zawierać jeden lub kilka 
mechanizmów korygujących, zapropo-
nowanych w nowelizacji ustawy o finan-
sach publicznych z 16 grudnia 2010 r., 
polegających na:
• limitowaniu liczby udzielanych świad-
czeń w zależności od środków przeznaczo-
nych na ten cel w ustawie budżetowej lub 
• uzależnieniu wypłat od kryterium do-
chodowego lub majątkowego albo zmia-
nie kryterium dochodowego lub ma-
jątkowego uprawniającego do nabycia 
świadczeń finansowanych ze środków 
publicznych, lub 
• zmianie kosztów realizacji zadań pu-
blicznych wykonywanych na rzecz oby-
wateli10.

Mechanizmy korygujące mają umoż-
liwić ograniczenie wysokości wydat-
ków wynikających z projektów ustaw 
w przypadku przekroczenia (lub prze-
widywanych zagrożeń przekroczenia) 
poziomu skutków finansowych przyję-
tego na dany rok budżetowy. 

Dzięki obowiązkowi określania li-
mitów wydatków na dziesięć lat, pro-
ces przygotowania wieloletniego planu 
finansowego państwa pozwoli na od-
powiedzialne i wiarygodne planowa-
nie środków przeznaczanych na reali-
zację poszczególnych jego funkcji. Na 
rysunku nr 1 pokazano przebieg pro-

9 <http://www.mf.gov.pl/index.php?const=6&dzial=641&wysw=14&sub=sub18>, 12.10.2011 r.
10 Artykuł 50a ustawy o finansach publicznych z 16.12.2010 r.
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cesu zarządzania finansami (skutkami 
finansowymi) w okresie kilkuletnim, 
z uwzględnieniem nowych rozwiązań.

Przesłanki zmian 
w projektowaniu ustaw
Przed 1 stycznia 2011 r., tj. zgodnie 
z regulaminem pracy Rady Ministrów11 
oraz ustawą o finansach publicznych 
z 27 sierpnia 2009 r., organ przedkła-
dający projekt zmian legislacyjnych był 
zobowiązany do ujęcia w uzasadnie-
niu projektu społeczno-gospodarczych 
skutków (kosztów i korzyści) propono-
wanych regulacji. 

Zakres oceny musiał zawierać:
• wskazanie podmiotów, na które od-
działuje akt normatywny;

• wnioski z przeprowadzonych konsulta-
cji, zwłaszcza jeśli obowiązek zasięgania 
opinii wynika z przepisów prawa;
• wyniki analizy wpływu aktu norma-
tywnego na: sektor finansów publicz-
nych, w tym budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego; ry-
nek pracy; konkurencyjność wewnętrzną 
i zewnętrzną gospodarki; sytuację i roz-
wój regionalny;
• wskazanie źródeł finansowania, zwłasz-
cza jeśli projekt wymaga obciążenia bu-
dżetu państwa lub budżetów samo-
rządów.

Pomimo istnienia tak dokładnych za-
sad przedstawiania kosztów i korzyści 
proponowanych zmian legislacyjnych, 
bardzo często okazywało się, że projekty, 

11 <http://www.infor.pl/monitor-polski,rok,2009,nr,20/poz,246,uchwala-nr-38-rady-ministrow-
zmieniajaca-uchwale---regulamin-pracy-rady.html>, 21.12.2011 r.

Rysunek 1. Schemat planowania średniookresowego w Polsce

Źródło: Opracowanie własne.
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które pierwotnie nie miały wpływać na 
sektor finansów publicznych, powodo-
wały jednak skutki finansowe. Działo się 
tak, ponieważ umieszczanie informacji 
na ten temat w uzasadnieniach projek-
tów nie wywierało skutków prawnych.

Szczegółowe założenia 
wprowadzonych rozwiązań
Jak wspomniano wyżej, dążąc do wzmo-
cnienia samodyscypliny fiskalnej auto-
rów projektów ustaw wywołujących 
skutki finansowe, zaproponowano, by 
w samym projekcie ustawy przyjmowa-
nej przez Radę Ministrów określić mak-
symalne limity wydatków jednostek 
sektora finansów publicznych. limity 
mają być wyrażone kwotowo, na okres 
dziesięciu lat obowiązywania ustawy, 
oddzielnie dla każdego roku, poczy-
nając od przewidywanego pierwszego 
roku wejścia jej w życie. Przyjmowane 
przez Radę Ministrów, a przygotowy-
wane przez poszczególne resorty projek-
ty nowych ustaw, powinny zawierać też 
tylko takie rozwiązania, które są zgod-
ne z zasadą oszczędnego dysponowania 
środkami publicznymi. Przepisy te mają 
zastosowanie wyłącznie do projektów 
ustaw, a zawarte w art. 50 ust. 1a usta-
wy o finansach publicznych określenie 
„których skutkiem finansowym może 
być zmiana” dotyczy każdej zmiany po-
ziomu wydatków jednostek sektora fi-
nansów publicznych w stosunku do obo-
wiązujących przepisów, również „nikłej” 
lub „mało istotnej”. 

W dotychczasowej praktyce projek-
todawcy używali dość często niejedno-
znacznych sformułowań przy określa-
niu skutków finansowych, co utrudnia-

ło stwierdzenie, czy oznaczają zmianę 
poziomu wydatków jednostek sektora 
finansów publicznych. W efekcie cięż-
ko było ustalić, czy zastosowanie ma 
art. 50 ust. 1a, 4 i 5 ustawy o finan-
sach publicznych. W przypadku kon-
kretnej informacji, że wejście w życie 
projektowanego prawa nie doprowadzi 
do takich efektów, wymienione wyżej 
przepisy ustawy nie mają zastosowania. 
artykuł 50 ust. 1a ustawy o finansach 
publicznych stanowi, że maksymalny 
limit wydatków należy określić w po-
dziale na budżet państwa, jednostki sa-
morządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne oraz pozostałe jednostki 
sektora finansów publicznych. Zatem 
skutki stosowania tych przepisów do-
tyczą także innych jednostek sektora, 
w tym agencji i innych osób prawnych. 
Jednocześnie należy wskazać, że w ra-
zie przekazania finansowania zadań 
jednej jednostki sektora finansów pu-
blicznych innej jednostce tego sekto-
ra czy też zmiany źródła finansowania 
z budżetu państwa na inną jednostkę 
sektora finansów publicznych, co nie 
spowoduje globalnie zmiany poziomu 
wydatków w stosunku do wielkości wy-
nikających z obowiązujących przepisów, 
art. 50 ust. 1a, 4 i 5 nie będzie miał za-
stosowania.

Ograniczenie się do umieszczenia 
tych informacji w uzasadnieniu, któ-
re wprawdzie stanowi integralną część 
projektu ustawy, ale nie ma charak-
teru normatywnego, nie wyczerpuje 
dyspozycji określonych w wymienio-
nych przepisach. Do tego problemu 
niezbędne jest bardzo elastyczne po-
dejście. Przy szacowaniu poziomu wy-
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datków przewidzianych w konkretnym 
projekcie ustawy należy rozróżnić dwie 
kwestie: metodyczną (sposób obliczania 
skutków) oraz prawną (przesądzenia, 
do czego ma się odnosić projektowany, 
prawnie wiążący limit, to znaczy: do 
wszystkich łącznie, czy do poszczegól-
nych zadań finansowanych na podsta-
wie ustawy). 

W sferze metodycznej należy wyjść 
od określenia skutków pojedynczych 
zadań. trzeba przy tym zauważyć, że 
wydane przez Ministra Finansów wy-
tyczne, zapewniające stosowanie jed-
nolitych wskaźników makroekonomicz-
nych, służą do oszacowania maksymal-
nego limitu wydatków na dane zada-
nie. Jednocześnie zalecają prezentację 
szacunku wydatków jednostek sektora 
finansów publicznych w układzie zadań, 
w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a usta-
wy o finansach publicznych. Natomiast 
warunek dotyczący limitów, o których 
mowa w art. 50 tej ustawy (mogących 
zyskać charakter prawnie wiążący), zo-
stanie spełniony również wówczas, gdy 
będą one odnosić się do skutków ca-
łej ustawy. Wynika to z art. 50 ust. 1a, 
stanowiącego o „maksymalnym limicie 
wydatków określonym kwotowo”, który 
odnoszony jest do ustawy, a nie zadania. 

W sytuacji gdy całościowe skutki pro-
jektowanej nowelizacji nie zwiększają 
wydatków jednostek sektora finansów 
publicznych w stosunku do wielkości 
wynikających z obowiązujących prze-
pisów, zaś zwiększenie wydatków zwią-
zane jest z realizacją poszczególnych za-
dań, o których mowa w projekcie, uza-
sadnione jest zastosowanie postano-
wień art. 50 ust. 1a ustawy o finansach 

publicznych. Wprowadzanie regulacji 
nakładających długotrwałe obowiązki 
państwa czy przywileje dla obywateli, 
które będą skutkowały zmianą pozio-
mu wydatków przeznaczonych na re-
alizację określonych zadań publicznych 
obligujących do świadczenia usług, czy 
też zmianą alokacji środków na te zada-
nia, powinno nieść za sobą obowiązek 
określenia w treści finalnego projektu 
ustawy maksymalnego limitu wydat-
ków oraz mechanizmów korygujących. 
Nie wydaje się wskazane dążenie do 
uszczegóławiania maksymalnego limitu 
wydatków w podziale na poszczególne 
zadania publiczne zawarte w projekcie 
nowej ustawy bądź wynikające z pro-
jektu. Przyjęcie takiego rozwiązania 
mogłoby usztywnić wydatki i utrud-
nić realizację zadań, wyłączając tym sa-
mym możliwość przeniesień wydatków 
i zmian w planie finansowym.

W przypadku regulacji, które mają 
spowodować redukcję wydatków, w tre-
ści ustawy muszą się znaleźć przepisy 
stanowiące o maksymalnej wysokości 
środków, jakie przyniosą przedmioto-
we zmiany. Dodatkowo, wskazane by-
łoby umieszczenie informacji o kwotach 
oszczędności planowanych na każdy rok 
budżetowy. 

trzeba zwrócić uwagę, że art.  50 
ust. 1a ustawy o finansach publicznych 
nie stanowi o sposobie zabezpiecze-
nia środków na realizację zadań wyni-
kających z projektowanych przepisów, 
skutkujących zwiększeniem wydatków 
w stosunku do już obowiązujących (np. 
korzystanie z dodatkowych środków 
z rezerwy, zaplanowanie środków w da-
nej części budżetowej będącej w dyspo-
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zycji ministra, zaplanowanie środków 
w planie finansowym danej jednostki 
sektora). Jednak także w tym wypadku 
należy określić maksymalny limit wydat-
ków, wraz z mechanizmami korygujący-
mi i wskazaniem organu monitorującego. 

W wyniku wprowadzonej zmiany 
Rada Ministrów została zobowiązana 
do przedstawiania, trzy lata przed upły-
wem dziesiątego roku obowiązywania 
aktu prawnego, projektu zmiany ustawy 
określającej limit wydatków lub poziom 
zmniejszenia dochodów jednostek sek-
tora finansów publicznych na kolejne 
dziesięć lat obowiązywania tego aktu, 
oddzielnie dla każdego roku, również 
w podziale na budżet państwa, samo-
rządy i pozostałe jednostki sektora fi-
nansów publicznych.

Nowe regulacje, odnoszące się do sza-
cowania skutków finansowych projekto-
wanych rozwiązań, znajdują zastosowa-
nie już na etapie formułowania założeń 
do późniejszych postanowień ustawo-
wych. Projekty założeń do projektów 
ustaw powinny być opatrzone jedno-
znacznym zarysem koncepcji lub omó-
wieniem przepisów wspomagających 
regułę wydatkową, wraz z towarzyszą-
cymi jej mechanizmami korygującymi 
(art. 50 ust. 1a, 4 i 5 ustawy). Informacja 
ta przyczyni się do właściwego opraco-
wania konkretnych unormowań. W fa-
zie projektowania założeń do projektu 
ustawy zasadne jest zawarcie stosow-
nych przepisów w tym zakresie w części 
merytorycznej propozycji rozstrzygnięć. 

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o fi-
nansach publicznych, projekty ustaw 
muszą zawierać przepisy normujące me-
chanizmy korygujące, które będą miały 

zastosowanie w razie przekroczenia lub 
zagrożenia przekroczeniem przyjętego 
na dany rok budżetowy maksymalnego 
limitu wydatków. Każdy projektodaw-
ca musi indywidualnie skonstruować 
mechanizmy korygujące, odpowiednie 
do wprowadzanych w ustawie zmian. 
Powinny one w sposób dokładny i kon-
kretny określać zakres wprowadzanego 
ograniczenia, co umożliwi zwiększenie 
efektywności wykorzystania zdolności 
monitorowania. W przypadku zagro-
żenia przekroczeniem maksymalnego 
limitu przyjętego na dany rok budże-
towy, doprowadzi to do odpowiedniej 
redukcji kosztów. Właściwy dobór me-
chanizmów korygujących zależy głów-
nie od zdolności monitorowania przez 
wskazany organ wykorzystania limitu 
wydatków na wykonanie zadania pu-
blicznego. Jednocześnie mechanizmy, 
które mają dotyczyć obniżenia kosztów 
realizacji zadania, nie mogą polegać na 
określeniu zmiany sposobu jego finan-
sowania, czyli ograniczeniu przekazy-
wania dotacji z budżetu bądź zmianie 
innych wydatków budżetowych. 

artykuł 50 ust. 5 ustawy o finansach 
publicznych stanowi, że projekt usta-
wy powinien określać właściwy organ, 
który monitoruje wykorzystanie limitu 
wydatków na wykonanie zadania pu-
blicznego przez jednostki sektora fi-
nansów publicznych oraz odpowiada za 
wdrożenie mechanizmów korygujących. 
Projektodawca wskazuje jeden organ 
monitorujący; nie musi to być jednocze-
śnie organ wnioskujący, który opracował 
projekt dokumentu. 

Ustanowiono także, iż w okresie trwa-
nia procedury redukcji nadmiernego de-
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ficytu Rada Ministrów nie może przyj-
mować projektów ustaw, które wpro-
wadzają nowe zwolnienia, ulgi i obniżki 
skutkujące zmniejszeniem dochodów 
jednostek sektora finansów publicznych 
w stosunku do wielkości obowiązują-
cych, a także powodować zwiększenia 
wydatków sztywnych.

Poniżej zaprezentowano kilka przy-
kładów mechanizmów korygujących, 
zdefiniowanych w wybranych ustawach.

Przykład I

Mechanizmy korygujące w  ustawie 
z 26 sie r pnia 2011 r. o zalegalizowaniu 
pobytu niektórych cudzoziemców na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
o zmianie ustawy o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej i ustawy o cudzo-
ziemcach12: 
• Ograniczenie co najmniej jednego ze 
świadczeń udzielanych w formie pienięż-
nej, wypłacanych cudzoziemcom ubie-
gającym się o nadanie statusu uchodźcy 
w ramach udzielanej im pomocy, przez:
– obniżenie wysokości jednorazowej 
pomocy pieniężnej lub wartości bonów 
towarowych na zakup odzieży i obuwia 
o nie więcej niż 50% albo wstrzymanie 
przyznawania tej pomocy lub wydawa-
nia tych bonów i zapewnianie odzie-
ży i obuwia jedynie w uzasadnionych 
przypadkach;
– obniżenie wysokości stałej pomocy pie-
niężnej na zakup środków higieny osobi-
stej o nie więcej niż 30% albo wstrzyma-

nie tej formy pomocy i dostarczanie tych 
środków w naturze;
– obniżenie wysokości kieszonkowego 
o nie więcej niż 50% albo wstrzymanie 
tej formy pomocy;
– obniżenie wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego w zamian za wyżywienie o nie 
więcej niż 30% albo wstrzymanie tej 
formy pomocy i zapewnienie wyżywie-
nia w ośrodku;
– obniżenie wysokości świadczenia pie-
niężnego, o którym mowa w art. 71 ust. 1 
pkt 2 ustawy zmienianej w art. 14, o nie 
więcej niż 30% albo wstrzymanie udzie-
lania tej pomocy w stosunku do cudzo-
ziemców, którzy dotychczas nie ubiegali 
się o nadanie statusu uchodźcy; wstrzy-
manie to może łączyć się z obniżeniem 
wysokości stawki dziennej wyżywie-
nia zbiorowego w ośrodkach, o których 
mowa w art. 26 ust. 2 ustawy zmienianej 
w art. 14, o nie więcej niż 30%;
– ograniczenie katalogu wydatków za-
liczanych do kosztów pogrzebu cudzo-
ziemca – o którym mowa w art. 84 
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, or-
ganizowanego na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez podmioty, 
o których mowa w art. 10 ust. 1 usta-
wy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych13 – do wydatków 
na: kremację zwłok, zorganizowanie 
pogrzebu, przepro wadzenie pochówku 
zmarłego oraz na zakup miejsca pocho-
wania na cmentarzu, trumny lub urny; 
– obniżenie maksymalnej kwoty zasiłku 
pogrzebowego wypłacanego na wniosek 

12 DzU z 2011 r., nr 191, poz. 1133.
13 DzU z 2011 r., nr 118, poz. 687 i nr 144, poz. 853.
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osoby, o której mowa w art. 84 ust. 1 
ustawy zmienianej w art. 14, o nie wię-
cej niż 30%.

Powyższe mechanizmy korygujące, 
określone przez Ministra spraw We-
wnętrznych i administracji, mają na 
celu ograniczenie wielkości wydatków 
budżetowych w momencie zagrożenia 
przekroczeniem limitu przyjętego na 
dany rok na pomoc finansową cudzo-
ziemcom. są stosunkowo precyzyjne 
i powinny umożliwić skuteczne wyegze-
kwowanie tego wymogu. Będą działały 
w następujący sposób – w wypadku gdy 
organ monitorujący skutki finansowe 
realizacji przedmiotowej zmiany legi-
slacyjnej, to jest Urząd do spraw Cu-
dzoziemców, uzyska dane świadczące, 
że określony w ustawie limit wydat-
ków nie jest wystarczający na wypłatę 
świadczeń w przyjętej wysokości (w 
wyniku chociażby dużego napływu do 
Polski obcokrajowców), przekaże taką 
informację Ministerstwu spraw We-
wnętrznych i administracji. Podejmie 
ono wówczas działania służące wdro-
żeniu ustanowionych w ustawie me-
chanizmów korygujących, polegających 
w tym wypadku na ograniczeniu wy-
sokości świadczeń. Ustawowe uregu-
lowanie mechanizmów korygujących, 
tutaj: zmniejszających skalę pomocy 
państwa dla cudzoziemców, pozwala 
nie naruszać praw nabytych, gdyż moż-
liwość zaistnienia tych okoliczności jest 
wcześniej znana oraz usankcjonowana 
w przepisach.

• Ograniczenie zakresu opieki medycz-
nej, o której mowa w art. 73 ustawy 
zmienianej w art. 14: 
– przez wyłączenie z niej co najmniej 
jednego z następujących świadczeń, 
o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy 
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych14: leczenia uzależ-
nień, leczenia stomatologicznego, pro-
gramów zdrowotnych;
– do podstawowej opieki zdrowotnej  
– gdy nastąpił znaczny wzrost liczby cu-
dzoziemców przybyłych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Przykład II

Mechanizm korygujący przyjęty w usta-
wie z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeń-
stwie morskim15: obniżenie kosztów funk-
cjonowania Centralnej Morskiej Komisji 
Egzaminacyjnej oraz systemu nadzoru 
nad morskimi jednostkami egzaminacyj-
nymi – przy jednoczesnym zapewnieniu 
właściwego poziomu szkolenia kadr mor-
skich oraz bezpieczeństwa żeglugi.

Powyższy mechanizm zostanie wpro-
wadzony przez ministra właściwego do 
spraw infrastruktury w sytuacji zagro-
żenia przekroczeniem rocznego limitu 
wydatków budżetowych przewidzia-
nych na realizację wymienionego zada-
nia. Jego zastosowanie będzie polegało 
na ograniczeniu kosztów funkcjonowa-
nia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 
jak również kosztów nadzoru nad mor-
skimi jednostkami egzaminacyjnymi, 

14 DzU z 2008 r., nr 164, poz. 1027, ze zm.
15 DzU z 2011 r., nr 228, poz. 1368.
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przy czym ustawa nie określa szczegó-
łowych działań w tym zakresie.

Uwagi końcowe
Na podstawie wyżej opisanych przepisów, 
do końca sierpnia ubiegłego roku powstało 
co najmniej 12 ustaw oddziałujących na 
zmniejszenie bądź zwiększenie docho-
dów publicznych oraz 56 ustaw wpły-
wających na wydatki publiczne. W la-
tach 2011–2013 oraz w 2021 r. powyższe 
ustawy przyczynią się do wzrostu wydat-
ków, natomiast w latach 2014–2020 do 
ich zmniejszenia. Zgodnie z prognozami, 
wydatki wzrosną najbardziej w 2011 r., 
natomiast największy ich spadek przewi-
dziano na 2016 r. 

aktem prawnym, który spowoduje 
największy wzrost wydatków, jest usta-
wa o działalności leczniczej. Najkorzyst-
niej na nie wpłynie ustawa o zmianie 
ustawy o finansowym wsparciu rodzin 
w nabywaniu własnego mieszkania oraz 
niektórych innych ustaw. spowoduje 
ona zmniejszenie wydatków o średnio 
751 mln zł rocznie16. 

W sferze dochodów największe efekty 
szacowane są na 2013 r.; niewielka zmia-
na przewidziana została w 2011 r. Naj-
bardziej pozytywny wpływ na dochody 
wywrze ustawa o wdrożeniu naziemnej 
telewizji cyfrowej, zaś ich zmniejszenie 
spowodują: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz Pra-
wo o miarach. Zgodnie z prognozami 
finansowymi co do tej ustawy, wskutek 

nowych uregulowań dochody zmaleją 
w 2013 r. o około 13 mln zł, natomiast 
w kolejnych latach nastąpi ich wzrost 
o około 134 mln zł17. 

Biorąc pod uwagę odziaływanie zmian 
ustawowych uchwalonych do końca 
sierpnia 2011 r., należy wskazać, że nie 
powinny wpływać na zwiększenie po-
ziomu zadłużenia. Przewiduje się, że 
w  latach 2012–2021 różnica pomię-
dzy wzrostem dochodów a wydatków 
będzie dodatnia, co oznacza, że łącz-
ne efekty dotychczas ustanowionych 
przepisów będą dla wyniku sektora fi-
nansów publicznych pozytywne. 

stosowane od pewnego czasu w Polsce 
instrumenty nowoczesnego zarządzania 
środkami publicznymi – planowanie wie-
loletnie, budżet zadaniowy, reguły wy-
datkowe, mechanizm korygujący, obo-
wiązkowa dziesięcioletnia ocena skutków 
regulacji – powinny znacząco przyczynić 
się do poprawy jakości planowania, reali-
zacji działań i sprawozdawczości w jed-
nostkach sektora finansów publicznych. 
Niewątpliwie przysparzają one zadań pra-
cownikom, ale w ich efekcie oczekuje się 
podniesienia efektywności usług sektora 
publicznego. Pojawiają się też nowe pola 
do monitorowania i kontroli. 

dr marta postUŁa,
specjalizuje się w problematyce
ekonomicznej

16 <http://lex.pl/serwis/du/2011/1006.htm>, 20.10.2011 r.
17 <http://www.mf.gov.pl/index.php?const=6&dzial=636&wysw=14&sub=sub18>, 20.09.2011 r.
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Fundacje prawa publicznego (zwane 
także fundacjami publicznoprawny-
mi1) pojawiły się w polskim porządku 
prawnym w okresie międzywojennym 
i od tego czasu – z ponadczterdziesto-
letnią przerwą przypadającą na okres 

PRl – istnieją w strukturze aparatu ad-
ministracyjnego państwa. Przypomnę 
tylko kilka najznaczniejszych fundacji 
tego typu, działających w okresie mię-
dzywojennym: fundacja Wieś Kościusz-
kowska2, fundacja sułkowskich3, fun-
dacja Zakłady Kórnickie4, fundacja Po-
tulicka5. Wszystkie działające w Polsce 

Nietypowe podmioty administrujące

Fundacje prawa publicznego  
w prawie polskim

Fundacje publicznoprawne są zdecentralizowanymi jednostkami organizacyjny-
mi, dysponującymi znaczną samodzielnością, potwierdzoną dodatkowo osobo-
wością prawną oraz prawem zaskarżenia do sądu administracyjnego podejmo-
wanych wobec nich działań nadzorczych. Obecnie istnieją trzy fundacje prawa 
publicznego: Centrum Badania Opinii społecznej, Zakład Narodowy imienia 
Ossolińskich oraz Zakłady Kórnickie. Brak kompleksowej regulacji ich pozycji 
prawnej oraz nakazanie odpowiedniego stosowania w sprawach nieuregulowa-
nych przepisów ustawy o fundacjach może powodować wiele problemów.

1 W. E. Rappé: Fundacje [w:] Encyklopedia�nauk�politycznych, tom II, Warszawa 1937, s. 258.
2 Ustanowiona na podstawie ustawy z 23.03.1929 r. o utworzeniu fundacji państwowej „Wieś Kościusz-

kowska (DzU z 1929 r., nr 24, poz. 248).
3 Ustanowiona na podstawie obwieszczenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

z 19.05.1926 r., L.O. Praw. 542/26 (MP z 1926 r., nr 120, poz. 346). Obwieszczenie zawiera statut nowo 
utworzonej fundacji.

4 Ustanowiona na podstawie ustawy o Zakładach Kórnickich z 30.07.1925 r. (DzU z 1925 r., nr 86, poz. 592 ze zm.).
5 Ustanowiona na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z 22.03.1928 r. o wyłączeniu majątków prze-

znaczonych na „Fundację Potulicką imienia Anieli Potulickiej” od zastosowania ustawy z 28 grudnia 
1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (DzU z 1928 r., nr 36, poz. 348 ze zm.).
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fundacje, w tym wymienione, zostały 
zniesione na mocy dekretu Rady Mini-
strów z 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu 
fundacji6. Cały ich majątek – z mały-
mi wyjątkami – przeszedł wówczas na 
własność państwa, bez jakiegokolwiek 
odszkodowania. Działalność fundacji 
została uznana przez ówczesne władze 
za całkowicie zbędną, gdyż realizację ich 
zadań przejęło państwo7. 

Reaktywacja jednostek organiza-
cyjnych o statusie fundacji nastąpiła 
14 kwietnia 1984 r., wraz z wejściem 
w życie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach8. Od tego dnia urzeczy-
wistniło się – z pewnymi ograniczenia-
mi – prawo każdej zainteresowanej osoby 
do ustanowienia fundacji, która mogłaby 
realizować określone przez fundatora 
cele. Podłoże tej decyzji ustawodawcy 
miało charakter społeczno-ekonomicz-
ny. Przyjęto bowiem, że fundacje mogą 

dysponować znacznymi środkami finan-
sowymi z zagranicy, z przeznaczeniem na 
realizację celów niemożliwych do osią-
gnięcia przez państwo z powodu braku 
pieniędzy9. Ustawa dotyczyła ówcześnie 
wyłącznie fundacji prawa prywatnego10.

Obecnie w polskim porządku praw-
nym istnieją trzy fundacje prawa pu-
blicznego. Pierwsza to Zakład Naro-
dowy imienia Ossolińskich11 – funda-
cja ustanowiona w 1995 r., działająca 
pod patronatem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej; jest następcą praw-
nym fundacji założonej w 1817 r. przez 
Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. 
Dawna fundacja Ossolińskich, pomimo 
identycznej nazwy oraz podobnych ce-
lów, nie została reaktywowana, lecz na 
nowo ustanowiona przez państwo jako 
fundacja prawa publicznego12. Kolejną 
jest Centrum Badania Opinii społecz-
nej13 – fundacja ustanowiona w miej-

6 DzU z 1952 r., nr 25, poz. 172 ze zm.
7 J. Blicharz: Ustawa�o�fundacjach.�Komentarz, Kolonia Limited, 2002, s. 14.; S. Fundowicz: Decentralizacja�

administracji�publicznej�w�Polsce, Lublin 2005, s. 272.
8 DzU z 1991 r., nr 46, poz. 203 ze zm.; dalej zwana ustawą o fundacjach.
9 Tak J. Blicharz: Ustawa�o�fundacjach …, op. cit., s. 15. W literaturze wskazuje się jako konkretną przyczy-

nę reaktywacji fundacji zamiar utworzenia fundacji rolniczej przez Kościół katolicki. Rząd Stanów Zjedno-
czonych przeznaczył bowiem środki finansowe na przekształcenia w polskim rolnictwie. Pieniądze miały 
być przekazane w zarząd kościołowi – patrz P. Suski: Stowarzyszenia�i�fundacje, Warszawa 2006, s. 340 
oraz wymieniona tam literatura.

10 Przepisy tej ustawy stosuje się obecnie do fundacji prawa publicznego tylko w sprawach nieuregulowa-
nych, co wynika z właściwych przepisów ustaw powołujących fundacje prawa publicznego do życia (patrz 
np. art. 16 wymienionej niżej ustawy o fundacji – Zakłady Kórnickie).

11 Ustanowiona na podstawie ustawy z 5.01.1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 
(DzU z 1995 r., nr 23, poz. 121 ze zm.). Fundacja Zakład Narodowy imienia Ossolińskich została utworzo-
na w 1817 r. i do czasu likwidacji wszystkich fundacji dekretem Rady Ministrów z 24.04.1952 r. o zniesie-
niu fundacji działała jako fundacja prawa prywatnego.

12 H. Cioch: Fundacja�–�Zakład�Narodowy�imienia�Ossolińskich�jako�fundacja�prawa�publicznego, „Państwo 
i Prawo” nr 4/2000, s. 68. Autor słusznie podkreśla, że art. 8 ustawy z 1995 r. stanowi superfluum usta-
wowe, gdyż z ustawy oraz statutu wynika, że fundacja, pomimo identycznej nazwy, nie jest tą samą fun-
dacją ani też nie jest jej pełnym następcą prawnym.

13 Ustanowiona na podstawie ustawy z 20.02.1997 r. o fundacji – Centrum Badania Opinii Społecznej 
(DzU z 1997 r., nr 30, poz. 163 ze zm.).
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sce zlikwidowanej jednostki budżeto-
wej o tej samej nazwie. Najmłodsza ze 
współcześnie istniejących, ale mająca, 
jako fundacja prawa publicznego, naj-
dłuższą historię, to Zakłady Kórnickie14 

– fundacja działająca pod honorowym 
patronatem Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz prymasa Polski. Choć 
– zgodnie z art. 8 ustawy o fundacjach 
– realizuje ona idee fundacji Zakła-
dy Kórnickie powstałej w 1925 r., to 
fundacja ustanowiona na mocy ustawy 
z 2001 r. nie jest następcą prawnym 
dawnej fundacji, lecz zupełnie nowym 
podmiotem prawa. 

Wszystkie te fundacje odpowiadają 
cechom fundacji publicznoprawnych, 
to znaczy: zostały ustanowione ustawą 
i wyposażone w majątek przez państwo, 
powstały w celu wykonywania zadań 
publicznych oraz podlegają nadzorowi 
naczelnych organów administracji, które 
także nadają im statuty15.

Do grupy fundacji prawa publicz-
nego nie zaliczam Fundacji „Polsko-
Niemieckie Pojednanie”16 oraz innych 
fundacji ustanowionych w drodze pry-
watnoprawnego oświadczenia woli 
właściwych ministrów lub kierowni-

ków urzędów centralnych, takich jak 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej17. 
Fundacje te zostały ustanowione na 
podstawie ustawy o fundacjach i moż-
na je co najwyżej zaliczyć do fundacji 
publicznych18. 

Co do pierwszej z wymienionych, 
pośrednią podstawą jej istnienia jest 
umowa międzynarodowa zawarta 
17 czerwca 1991 r. pomiędzy Rzeczą-
pospolitą Polską a Republiką Federal-
ną Niemiec „O dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy” oraz poro-
zumienie z 16 października 1991 r. 
w  formie wymiany not w  sprawie 
wpłaty przez rząd Republiki Federal-
nej Niemiec wkładu 500 mln  marek 
na konto Fundacji „Polsko-Niemieckie 
Pojednanie”. Nie zmienia to jednak 
faktu, że podstawowym aktem usta-
nawiającym ją jest prywatnoprawne 
oświadczenie woli skarbu Państwa, 
złożone przez Ministra skarbu Pań-
stwa. Wspomniane porozumienie 
z 16 października 1991 r. zawiera je-
dynie (w pkt. 1) zobowiązanie rządu 
polskiego do ustanowienia tej funda-
cji, która następnie została ustanowio-
na przez cywilnoprawne oświadczenie 

14 Ustanowiona na podstawie ustawy z 18.09.2001 r. o fundacji – Zakłady Kórnickie (DzU z 2001 r., nr 130, 
poz. 1451). Fundacja Zakłady Kórnickie została pierwszy raz ustanowiona ustawą z 30.07.1925 r. (DzU 
z 1925 r., nr 86, poz. 592 ze zm.). Choć fundacja ta w III Rzeczypospolitej istnieje relatywnie krócej aniżeli 
fundacja Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, to od początku swego istnienia (a więc jeszcze w latach 
dwudziestych XX w.) była fundacją prawa publicznego, stąd też pogląd, że jest to współcześnie działająca 
fundacja prawa publicznego, mająca w tym zakresie najdłuższą historię, jest uzasadniony.

15 S. Fundowicz: Fundacje�publiczne [w:] red. J. Stelmasiak, J. Szreniawski: Prawo�administracyjne�ustrojo-
we.�Podmioty�administracji�publicznej,�Bydgoszcz, Lublin, 2002, s. 195.

16 Odmiennie S. Fundowicz: Decentralizacja..., op. cit., s. 280.
17 Odmiennie S. Fundowicz, jw., s. 280; podobnie M. Stahl: Podmioty�administrujące [w:] red.: R Hauser, 

Z. Niewiadomski, A. Wróbel: System�prawa�administracyjnego, tom VI, Warszawa 2011, s. 520.
18 Patrz szerzej M. Stahl [w:] Podmioty�administrujące, op. cit., s. 520.
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woli skarbu Państwa. Fundacja ta nie 
wykonuje zadań z zakresu administra-
cji publi cznej19. Podobnie rzecz się ma 
z innymi fundacjami ustanowionymi 
przez prywatnoprawne oświadcze-
nie woli skarbu Państwa, jak choć-
by wspominania wyżej Fundacja na 
rzecz Nauki Polskiej. Nie została usta-
nowiona przez ustawę – jak fundacje 
prawa publicznego, lecz na podsta-
wie prywatnoprawnego aktu funda-
cyjnego ministra – kierownika Urzę-
du Postępu Naukowo-technicznego 
i Wdrożeń, działającego w  imieniu 
skarbu Państwa. Należy się zgodzić 
z M. stahl, że przyznawanie takim 
fundacjom statusu administrującego 
podmiotu publicznego wydaje się wąt-
pliwe, ponieważ ich tworzenie nastę-
puje na podstawie prawa prywatnego, 
a działanie jest podporządkowane wy-
nikającym z niego regułom20. 

Problematyka fundacji prawa publicz-
nego jest poruszana w doktrynie nie-
zmiernie rzadko i nie doczekała się, jak 
dotąd, całościowego opracowania. Ce-
lem niniejszego artykułu jest przybliże-
nie podstawowych zagadnień dotyczą-
cych działających w polskim porządku 
prawnym fundacji tego typu.

Tworzenie fundacji 
publicznoprawnych
Proces tworzenia fundacji prawa publicz-
nego obejmuje zasadniczo trzy etapy: 
ustanowienie, nadanie statutu przez upo-
ważniony organ oraz wpis do Krajowego 
Rejestru sądowego. Fundacja powstaje 
jako samodzielna jednostka organizacyj-
na dopiero z chwilą uzyskania wpisu. 

Każda fundacja działająca w polskim 
porządku prawnym może być ustano-
wiona albo na podstawie oświadczenia 
woli fundatora o charakterze prywat-
noprawnym (tzw. aktu fundacyjnego) 
albo przez ustawę. Charakter prawny 
tego aktu (prywatnoprawny lub publicz-
noprawny) zasadniczo przesądza o tym, 
czy dana jednostka jest fundacją prawa 
publicznego, czy prywatnego21. W od-
różnieniu od fundacji prawa prywatnego, 
fundacje publicznoprawne są ustanawia-
ne nie przez akty fundacyjne (tj. pry-
watnoprawne oświadczenia woli fun-
datorów), lecz w drodze ustaw, a więc 
oświadczeń woli państwa o charakte-
rze publicznoprawnym. Ustanowienie 
fundacji publicznoprawnej sprowadza 
się zatem do uchwalenia przez państwo 
ustawy, która rozpoczyna ciąg kolejnych 
zdarzeń zmierzających do powstania 

19 Por. A. Wiktorowska, M. Wierzbowski [w:] M. Wierzbowski (red.): Prawo� administracyjne, Warszawa 
2008, s. 120. Autorzy uważają, iż z racji tego, że rozstrzygnięcia organów wyżej wskazanej fundacji 
w przedmiocie przyznania lub odmowy świadczeń na rzecz poszkodowanych przez okupanta hitlerow-
skiego nie są z braku umocowania ustawowego decyzjami administracyjnymi – fundacja ta nie wykonuje 
zadań z zakresu administracji publicznej.

20 Tak M. Stahl [w:] Podmioty�administrujące, op. cit., s. 520. Odmiennie np. E. Ochendowski: Prawo�admi-
nistracyjne.�Część�ogólna, Toruń 2009; S. Fundowicz: Decentralizacja ..., op. cit., s. 280; J. Zimmermann: 
Prawo�administracyjne, Warszawa 2008, s. 119.

21 Por. W. E. Rappé: Fundacje [w:] Encyklopedia�nauk …, op. cit., s. 258.; E. Ochendowski: Fundacja�pra-
wa�publicznego…,�op. cit., s. 362; J. Blicharz: Ustawa�o�fundacjach…, op. cit., s. 15; także wyrok SN 
z 7.05.1948 r., sygn. akt C III 2432/47, OSN(C) 1948, nr 2, poz. 56.
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nowego bytu prawnego. W doktrynie22 
zwraca się uwagę, że fundacje prawa pu-
blicznego mogą być także ustanawiane 
na mocy innego niż ustawa publiczno-
prawnego oświadczenia woli państwa, 
to jest aktu administracyjnego wydanego 
na podstawie ustawowego upoważnienia. 
Jak dotąd, nie istnieje jednak żadna tak 
ustanowiona fundacja, jak również usta-
wodawca nie zdecydował się na wydanie 
stosownego upoważnienia, stąd też wą-
tek ten nie będzie dalej rozwijany.

Każda ustawa ustanawiająca fundację 
i będąca bezpośrednią podstawą jej dzia-
łalności powinna wyczerpująco stano-
wić o wszystkich elementach istotnych 
z punktu widzenia bytu tego podmiotu. 
Powinna zatem – z racji tego, że funda-
cja to osoba prawna typu zakładowego 
– wskazać majątek, w jaki zostanie wy-
posażona oraz cele (zadania), na realiza-
cję jakich jest on przeznaczony. Ponad-
to, akt ten musi zawierać nazwę nowo 
ustanowionej fundacji, określić organy 
oraz ich kompetencje i sposób powoły-
wania, wskazać organ (organy) sprawują-
cy nadzór nad działalnością fundacji oraz 
wymienić środki nadzoru, jakie mogą 
być przezeń stosowane. Warto tu zwró-
cić uwagę na istotny problem związany 
z ukształtowaniem pozycji prawnej fun-
dacji publicznoprawnych. Otóż, przepisy 
ustaw ustanawiających istniejące funda-
cje prawa publicznego nakazują odpo-
wiednie stosowanie w sprawach w nich 
nieuregulowanych postanowień ustawy 

o fundacjach. Brak kompleksowej regula-
cji pozycji prawnej tych podmiotów i na-
kazania odpowiedniego stosowania posta-
nowień ustawy o fundacjach może spo-
wodować wiele problemów w praktyce.

Jak już wspomniałem, uchwalenie 
ustawy ustanawiającej fundację jest 
pierwszym krokiem do jej utworzenia. 
Oprócz bowiem jej ustanowienia, ko-
nieczne jest także nadanie jej statutu 
przez uprawniony organ, a następnie 
wpisanie do Krajowego Rejestru sądo-
wego (KRs). statut nadaje fundacji na-
czelny organ administracji rządowej – 
ten sam, który nadzoruje jej działalność. 
Wpis do KRs ma charakter konstytu-
tywny, co oznacza, że fundacja prawa 
publicznego zostaje utworzona z chwi-
lą jego dokonania. Moment wpisu jest 
więc tożsamy z powstaniem nowego 
bytu prawnego, przez zapoczątkowanie 
jego samodzielności prawnej. Wymóg 
uzyskania wpisu do KRs trzeba oce-
nić jako komplikujący całą procedurę 
tworzenia fundacji prawa publicznego. 
De lege ferenda należy postulować od-
stąpienie przez ustawodawcę od tego 
wymogu oraz tworzenie ich ex lege, bez-
pośrednio przez ustawę, tak jak ma to 
miejsce przy zdecydowanej większości 
podmiotów administracyjnych. trzeba 
się zgodzić z H. Ciochem, że w przy-
padku fundacji prawa publicznego (tak 
w odniesieniu do fundacji Zakład Na-
rodowy imienia Ossolińskich) wpis do 
KRs nie powinien mieć charakteru kon-

22 Por. m. in. E. Ochendowski: Fundacja�prawa�publicznego�–�nowy�podmiot�administracji [w:] red.: H. Ol-
szewski, B. Popowska: Gospodarka.�Administracja.�Samorząd, Poznań 1997 r., s. 362; J. Blicharz: Ustawa�
o�fundacjach…, op. cit., s. 15.
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stytutywnego, gdyż może to skutkować 
odmową zarejestrowania fundacji przez 
sąd rejestrowy, gdyby, na przykład, sta-
tut fundacji był wadliwy23. 

Organy fundacji
Każda osoba prawna, w tym także fun-
dacja prawa publicznego, działa przez 
swoje organy w sposób przewidziany 
w ustawie i w opartym na niej statucie24. 
Ustanawiając fundacje prawa publiczne-
go, państwo dysponuje swobodą kreacyj-
ną, w ramach której jest uprawnione do 
ukształtowania jej organów. Oznacza to, 
że decyduje o organach, jakie będą dzia-
łać na rachunek fundacji, przy czym nie 
jest w żadnym razie związane wytyczny-
mi ustawy o fundacjach. Zatem państwo 
w fundacji prawa publicznego nie musi 
wcale ustanawiać zarządu, który jest ob-
ligatoryjny w fundacjach prawa prywat-
nego. swoboda ta obejmuje w szczegól-
ności prawo państwa do określenia liczby 
organów fundacji, ich nazw oraz kom-
petencji. Wydaje się jednak, że swobo-
da kreacyjna państwa nie powinna mieć 
tutaj charakteru absolutnego. Nadrzędną 
ideą powinno być zawsze takie ukształ-
towanie organów fundacji, aby zapewnić 
jej sprawne funkcjonowanie, a także na-
leżyty nadzór nad działalnością. 

Na podstawie analizy ustaw ustana-
wiających fundacje prawa publicznego 
można wnioskować, że ustawodawca 
uznał zasadność istnienia dwóch obli-
gatoryjnych organów w każdym z tych 
podmiotów, z których jeden jest zazwy-
czaj organem kierującym pracą funda-
cji i reprezentującym ją na zewnątrz, 
a drugi nadzorczo-kontrolnym. W jed-
nym tylko przypadku – fundacji Zakła-
dy Kórnickie – występują trzy organy: 
Rada Kuratorów, zarząd oraz komisja 
rewizyjna. Wynika to z tego, że jest ona 
organizacją pożytku publicznego, co po-
woduje konieczność posiadania statuto-
wego kolegialnego organu kontroli lub 
nadzoru, odrębnego od organu zarządza-
jącego i niepodlegającego mu w zakre-
sie wykonywania kontroli wewnętrznej 
lub nadzoru; jest nim właśnie komisja 
rewizyjna. 

Organem kierującym pracą fundacji 
i reprezentującym ją na zewnątrz jest 
zazwyczaj organ jednoosobowy – dy-
rektor25. Wyjątkiem jest fundacja Za-
kłady Kórnickie, w odniesieniu do któ-
rej ustawodawca pozostał przy znanej 
z fundacji prawa prywatnego formule 
kolegialnego zarządu26. Zarówno dy-
rektorzy, jak i zarząd, są powoływani 
przez organ kolegialny fundacji do wy-

23 Tak H. Cioch: Fundacja�–�Zakład�Narodowy�imienia…, op. cit., s. 70. Autor w miejsce przyjętego przez 
polskiego ustawodawcę modelu wpisywania fundacji prawa publicznego do Krajowego Rejestru Sądo-
wego proponuje rejestry prowadzone przez właściwe organy komunalne, państwowe bądź też kościelne, 
w zależności od tego, czy mamy do czynienia z fundacją komunalną, państwową bądź kościelną. Zdaniem 
autora, taki rejestr miałby mieć wyłącznie funkcję informacyjną, a wpisy do niego nie powinny mieć cha-
rakteru konstytutywnego.

24 Art. 38 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).
25 Por. art. 6 ust. 2 ustawy o fundacji – Centrum Badania Opinii Społecznej oraz art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
26 Por. art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy o fundacji – Zakłady Kórnickie.
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pełniania funkcji nadzorczo-kontrol-
nych. I tak, dyrektora fundacji Zakład 
Narodowy imienia Ossolińskich powo-
łuje Rada Kuratorów w porozumieniu 
z Ministrem Edukacji Narodowej (nie 
jest on związany kadencją i może być 
w każdej chwili odwołany), dyrektora 
fundacji Centrum Badania Opinii spo-
łecznej – Rada CBOs (na okres 5 lat), 
zaś zarząd fundacji Zakłady Kórnickie 
– Rada Kuratorów27 (na okres 4 lat). 

Organem nadzorczo-kontrolnym fun-
dacji jest zawsze organ kolegialny. takie 
rozwiązanie jest zgodne z powszechnie 
przyjętą praktyką. W fundacjach Zakład 
Narodowy imienia Ossolińskich oraz Za-
kłady Kórnickie działają Rady Kuratorów28, 
a w fundacji Centrum Badania Opinii spo-
łecznej – Rada CBOs29. Przepisy ustaw 
szczegółowo określają sposób powoływania 
tych organów oraz ich kadencję30. Warto 
nadmienić, że wiele podmiotów ma prawo 
powoływania swoich przedstawicieli do 
powyższych organów. Wśród nich są: Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej, prymas 
Polski, ministrowie, wojewodowie, burmi-
strzowie, rada miasta, senat uniwersytetu, 

jak też organizacje społeczne. Wydaje się, 
że takie rozwiązanie jest jak najbardziej 
godne aprobaty, gdyż umożliwia – z jednej 
strony – wpływanie na działania fundacji, 
związane notabene bezpośrednio lub po-
średnio ze sferą zainteresowania tych pod-
miotów, natomiast z drugiej – daje moż-
ność kontroli działalności fundacji wielu 
podmiotom, skupionym nie tylko wokół 
aktualnie rządzących. Na przykład, Rada 
Kuratorów fundacji Zakłady Kórnickie po-
woływana jest na 5 lat i składa się z przed-
stawicieli: prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, prymasa Polski, ministra właści-
wego ds. szkolnictwa wyższego, ministra 
właściwego ds. rolnictwa, ministra właści-
wego ds. skarbu Państwa, wojewody wiel-
kopolskiego, burmistrza miasta Kórnika, 
burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej, 
Polskiej akademii Nauk oraz Poznańskie-
go towarzystwa Przyjaciół Nauk. Istotną 
kwestią, na którą warto zwrócić uwagę jest 
to, że członkowie rady kuratorów zarówno 
fundacji Zakład Narodowy imienia Osso-
lińskich, jak i fundacji Zakłady Kórnickie, 
nie otrzymują z tego tytułu żadnego wy-
nagrodzenia31.

27 W skład zarządu fundacji wchodzą co najmniej 3 osoby i nie więcej niż 5, powoływanych i odwoływanych 
przez Radę Kuratorów uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej 
liczby członków Rady. Liczbę członków zarządu ustala Rada Kuratorów. Na czele zarządu stoi prezes. Wy-
bór prezesa może poprzedzić konkurs, którego regulamin uchwala Rada Kuratorów na wniosek jej prze-
wodniczącego. Pozostali członkowie zarządu powoływani są przez tę Radę na wniosek prezesa zarządu. 
Prezes zarządu oraz pozostali jego członkowie powoływani są na czteroletnie kadencje, bez ograniczeń 
ich liczby.

28 Por. art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 
ustawy o fundacji – Zakłady Kórnickie.

29 Por. art. 6 ust. 1 ustawy o fundacji – Centrum Badania Opinii Społecznej.
30 Wyjątkiem jest fundacja – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, w odniesieniu do której sposób powo-

ływania Rady Kuratorów oraz trwania kadencji członków reguluje statut nadany przez Ministra Edukacji 
Narodowej.

31 Pełnią swoją funkcję honorowo, zgodnie z § 13 ust. 6 statutu fundacji – Zakład Narodowy imienia Osso-
lińskich, lub nieodpłatnie, zgodnie z § 15 ust. 8 statutu fundacji – Zakłady Kórnickie.
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Zadania
Państwo powierza każdej z fundacji pu-
blicznoprawnych wykonanie określo-
nych zadań publicznych. O ich charak-
terze przesądza ustawa ustanawiająca 
daną fundację, a także jej statut. Obec-
nie istniejące tego typu fundacje reali-
zują różnorodne zadania: prowadze-
nie badań opinii społecznej na użytek 
publiczny (fundacja Centrum Badania 
Opinii społecznej)32, działania na rzecz 
szeroko rozumianego rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich (fundacja Zakłady 
Kórnickie)33 oraz utrzymywania i po-
mnażania zbiorów Narodowej Biblioteki 
Ossolineum i Muzeum Książąt lubo-
mirskich (w szczególności fundacja Za-
kład Narodowy imienia Ossolińskich)34. 

Wszystkie fundacje, w tym zwłasz-
cza fundacje prawa publicznego, mogą 
realizować jedynie zadania charakte-
ryzujące się użytecznością publiczną, 
czyli celem społecznie lub gospodar-
czo użytecznym. Zadaniami takimi 
są w szczególności: ochrona zdrowia, 
oświata i wychowanie, rozwój gospo-
darki i nauki. Zdaniem H. Izdebskiego, 
cel społecznie lub gospodarczo uży-
teczny oznacza przydatność z punktu 
widzenia ogólniejszego interesu, za-
tem fundacji nie można ustanawiać dla 
zaspokajania partykularnego interesu 
fundatora lub jakiegokolwiek inne-
go podmiotu35. Cel jest więc w pew-
nym sensie wyznacznikiem zadań, ja-

kie może realizować każda fundacja, 
w tym również fundacja prawa publicz-
nego. Państwo, ustanawiając fundację 
publicznoprawną, nie jest bezwzględ-
nie związane wymogiem powołania 
jej tylko do wykonywania zadań uży-
teczności publicznej, trudno natomiast 
wyobrazić sobie, aby jednostka orga-
nizacyjna mająca status fundacji ich 
nie realizowała. Doszłoby wówczas do 
wypaczenia jej charakteru, niezależnie 
od jej publicznoprawnego przymiotu. 

Należy ponadto stwierdzić, że funda-
cje prawa publicznego nie są ustanawia-
ne do wykonywania jakichś wąsko okre-
ślonych zadań w ramach sfery użytecz-
ności publicznej. Wprawdzie można się 
doszukiwać pewnych elementów wspól-
nych w wykonywanych przez nie zada-
niach, jednak słuszne wydaje się twier-
dzenie, że nie ukształtowało się jeszcze 
wąskie spektrum spraw, do realizacji 
których właściwe byłyby wyłącznie fun-
dacje prawa publicznego. Wobec tego, 
powierzenie im określonych funkcji jest 
wyrazem indywidualnej decyzji usta-
wodawcy. Fundacje publicznoprawne 
ustanawiane są w tych dziedzinach ży-
cia społecznego, w których działalność 
innych form organizacyjnych podmio-
tów administrujących byłaby utrudnio-
na (np. trudno wyobrazić sobie organ 
administracyjny, stosujący przecież ty-
powo administracyjne – władcze środki 
działania, który przeprowadzałby bada-

32 Por. art. 4 ustawy o fundacji – Centrum Badania Opinii Społecznej.
33 Por. art. 5 ustawy o fundacji – Zakłady Kórnickie.
34 Por. art. 5 ustawy o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
35 H. Izdebski: Fundacje�i�stowarzyszenia.�Komentarz.�Orzecznictwo.�Skorowidz, Krasnobród 2004, s. 50.
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nia opinii społecznej). stąd też ustano-
wienie fundacji do realizacji określo-
nych zadań jest konsekwencją poszuki-
wań jak najbardziej optymalnych form 
organizacyjnych dla ich realizacji.

Wyposażenie w majątek
Wszystkie fundacje są osobami praw-
nymi typu zakładowego – co oznacza, 
że w przeciwieństwie do osób praw-
nych typu korporacyjnego, gdzie pierw-
szorzędne znaczenie odgrywa substrat 
osobowy, w przypadku fundacji zasad-
niczym substratem jest majątek. Funda-
cja zatem, żeby istniała, musi posiadać 
majątek. Powinien on w sposób trwały 
służyć jej celom, gdyż wpływy z niego 
są przekazywane na realizację tychże 
celów36. Jak pisze H. Cioch, warunkiem 
koniecznym funkcjonowania fundacji 
jest posiadanie celu, majątku oraz od-
powiedniej struktury organizacyjnej, 
umożliwiającej realizację celu wskaza-
nego przez fundatora, dzięki przekaza-
nemu przez niego majątkowi37. O tym, 
w jaki majątek fundacja publicznopraw-

na zostanie wyposażona, w każdym 
przypadku decyduje ustawa. Dopusz-
czalne jest wyposażenie fundacji prawa 
publicznego zarówno w mienie przyna-
leżne skarbowi Państwa, jak i innym 
podmiotom prawa (np. samorządowi 
terytorialnemu, podmiotom prywat-
nym)38. Istniejącym obecnie fundacjom 
publicznoprawnym przekazano jednak 
wyłącznie mienie należące uprzednio 
do skarbu Państwa, którym są zazwy-
czaj nieruchomości39. Dodatkowo, usta-
wy powołujące fundacje przewidują dla 
nich różnego rodzaju dotacje na określo-
ne cele oraz inne źródła, z których mogą 
pochodzić środki na ich działalność (np. 
darowizny)40. Majątek staje się własno-
ścią fundacji z chwilą jej utworzenia 
jako podmiotu prawa, a więc w momen-
cie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze 
sądowym. Istotą działalności każdej 
z nich jest wykorzystywanie majątku, 
w jaki wyposażyło ją państwo, w celu 
realizacji nałożonych zadań. Wielkość 
tego majątku musi zatem odpowiadać 
tym zadaniom.

36 Por. H. Cioch: Pojęcie�i�rodzaje�fundacji�(Wybrane�zagadnienia�na�tle�prawnoporównawczym),�„Państwo 
i Prawo” nr 2/1987, s. 70.

37 Tamże, s. 70.
38 W. E. Rappé dzielił wszystkie fundacje prawa publicznego na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczył funda-

cje państwowe, a do drugiej fundacje powołane aktem publicznoprawnym, ale z wykorzystaniem środków 
prywatnych. Cechą odróżniającą je było pochodzenie majątku, w który została wyposażona fundacja. 
Jeżeli majątek pochodził od państwa – fundacja była fundacją państwową, a jeśli od osób prywatnych – 
fundacja należała do drugiej kategorii. W. E. Rappé: [w:] Fundacje [w:] Encyklopedia..., op. cit., s. 258.

39 Na przykład, fundacja Zakład Narodowy imienia Ossolińskich została wyposażona w majątek obejmujący 
w szczególności Bibliotekę Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz wszystkie udziały lub akcje sko-
mercjalizowanego wydawnictwa Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.

40 Na przykład fundacja Zakład Narodowy imienia Ossolińskich otrzymuje z budżetu państwa dotacje na: 
utrzymywanie zbiorów Narodowej Biblioteki Ossolineum, ich pomnażanie, opracowywanie i upowszech-
nianie; utrzymywanie i pomnażanie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich oraz utrzymywanie wydaw-
nictw niekomercyjnych. Ponadto źródłami finansowania działalności fundacji są dochody z jej majątku, 
z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, darowizny, spadki i zapisy oraz dywidendy z akcji lub 
udziałów wydawnictwa Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich
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Wola państwa w przedmiocie ustano-
wienia fundacji i przekazania jej mająt-
ku pochodzącego ze środków publicz-
nych będzie wymagała zawsze aktu ran-
gi co najmniej ustawy. Zgodnie bowiem 
z art. 45 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych41, nie można 
tworzyć fundacji ze środków publicz-
nych. stosowna ustawa będzie więc sta-
nowiła lex specialis wobec ogólnej regu-
lacji ustawy o finansach publicznych. 
Oznacza to, że wyłączone jest prawo 
ministra właściwego ds. skarbu Pań-
stwa do złożenia prywatnoprawnego 
oświadczenia woli w imieniu skarbu 
Państwa w przedmiocie ustanowienia 
fundacji prawa prywatnego, która mia-
łaby być wyposażona w majątek pocho-
dzący ze środków publicznych. Zatem 
zasadne jest przyjęcie, że ustanowienie 
fundacji publicznoprawnej na mocy od-
rębnej ustawy stanowi obecnie jedyną 
możliwość wyposażenia jakiejkolwiek 
fundacji w taki majątek. 

Pozycja fundacji  
w aparacie administracyjnym
Wszystkie fundacje prawa publicznego 
pozostają w prawnych relacjach z okre-
ślonymi naczelnymi organami admini-
stracji rządowej. Relacje te sprowadza-
ją się do prawnoorganizacyjnej więzi 
nadzoru. Nie wgłębiając się w pojęcie 
nadzoru, przyjmijmy, że oznacza ono 
prawo do kontrolowania działalności 
jednostki nadzorowanej (w tym wy-

padku fundacji prawa publicznego), 
wraz z prawem (w sytuacjach prze-
widzianych w ustawach) władczego 
wpływania na jej działalność42. Ustawa 
powinna precyzyjnie określać środki 
nadzoru, a jeżeli tego nie czyni – ogra-
niczając się jedynie do ustanowienia 
organizacyjnoprawnej więzi nadzoru – 
jednostka nadzorująca jest uprawniona 
wyłącznie do niewładczego oddziały-
wania na działalność jednostki nadzo-
rowanej (np. przez dawanie zaleceń). 
Prawnoorganizacyjna więź nadzoru sta-
tuuje określony  zakres samodzielności 
jednostki nadzorowanej, który to jest 
określony m.in. przez środki nadzoru, 
jakie wobec niej może zastosować jed-
nostka nadzorująca. Dodatkowo, na jej 
zakres ma wpływ wyposażenie funda-
cji w odrębną od skarbu Państwa oso-
bowość prawną. Brak hierarchicznego 
podporządkowania, charakterystyczny 
dla systemu scentralizowanego, prze-
sądza zatem o uznaniu fundacji prawa 
publicznego za jednostki zdecentralizo-
wane, dysponujące określonym w prze-
pisach zakresem samodzielności. 

W każdym przypadku ustawa usta-
nawiająca fundację powinna bezpo-
średnio wskazywać organ właściwy do 
nadzoru nad jej działalnością. Jak już 
wspomniałem, ustawodawca zdecy-
dował się na wyposażenie w to prawo 
naczelnych organów administracji rzą-
dowej. Kategoria ta dotyczy organów 
administracji obejmujących swoją wła-

41 DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.
42 Tak M. Wierzbowski, A. Wiktorowska [w :] M. Wierzbowski (red.): Prawo�administracyjne..., op. cit., s. 93.
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ściwością cały kraj, zakwalifikowanych 
dodatkowo do tak zwanego segmentu 
polityczno-rządowego administracji43. 
Chodzi m.in. o: Radę Ministrów, Pre-
zesa Rady Ministrów, ministra. Wyda-
je się, że poddanie fundacji publicz-
noprawnych pod bezpośredni nadzór 
naczelnych organów administracji rzą-
dowej ma na celu nawiązanie do ana-
logicznej konstrukcji znanej z fundacji 
prawa prywatnego. Nadzór nad dzia-
łalnością Centrum Badania Opinii 
społecznej sprawuje Prezes Rady Mi-
nistrów44, Zakład Narodowy imienia 
Ossolińskich – minister właściwy ds. 
kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego45, natomiast Zakładów Kór-
nickich – minister właściwy do spraw 
nauki46. Wydaje się, że systemowo 
fundacje prawa publicznego powinny 
być poddawane nadzorowi ministrów 
„działowych”, a nie Prezesa Rady Mi-
nistrów. 

trzeba zwrócić uwagę, że ustawodaw-
ca, kreując organizacyjnoprawną więź 
nadzoru nad fundacjami publicznopraw-
nymi, nie był do końca konsekwentny. 
Organy sprawujące nadzór nad Zakła-
dem Narodowym imienia Ossolińskich 
oraz Centrum Badania Opinii społecz-
nej są wyposażone w prawo stosowania 

środków nadzoru, z kolej organ nadzoru 
nad Zakładami Kórnickimi został tego 
prawa pozbawiony. taka budowa relacji 
nadzoru powoduje, że nie można mó-
wić o już ukształtowanym jego modelu. 
Model taki podlega kształtowaniu przy-
bierając w konkretnym przypadku albo 
nadzór z przyznanym prawem do stoso-
wania środków nadzoru, albo nadzór z 
pozbawieniem prawa do ich stosowania.

W fundacjach Zakład Narodowy 
imie nia Ossolińskich oraz Centrum 
Badania Opinii społecznej nadzoro-
wi podlegają generalnie dwa rodzaje 
ich aktywności, a konkretnie ich or-
ganu wykonawczego, to jest dyrekto-
ra47. Pierwszym są decyzje dyrektora, 
drugim jego szeroko rozumiane dzia-
łanie. Jeżeli decyzja dyrektora pozo-
staje w rażącej sprzeczności z przepi-
sami prawa, postanowieniami statutu 
lub celem fundacji48, organ nadzoru 
jest uprawniony do jej uchylenia. Z ko-
lei, jeśli działanie dyrektora w istotny 
sposób narusza te kryteria, organ nad-
zoru może go zawiesić49, wyznaczyć 
zarządcę tymczasowego i zażądać od 
organu kolegialnego fundacji, sprawu-
jącego funkcję nadzorczo-kontrolną, 
odwołania (w wyznaczonym przez sie-
bie terminie) dyrektora i powołania 

43 J. Jagielski [w:] M. Wierzbowski (red.): Prawo�administracyjne..., op. cit., s. 145.
44 Por. art. 13 ustawy o fundacji – Centrum Badania Opinii Społecznej.
45 Por. art. 1 pkt 1 ustawy o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
46 Por. art. 13 ust. 1 ustawy o fundacji – Zakłady Kórnickie.
47 Por. art. 6 pkt. 2 ustawy o fundacji – Centrum Badania Opinii Społecznej oraz art. 9 pkt 1 ust. 1 ustawy 

o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
48 Ta ostatnia przesłanka nie dotyczy fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej.
49 Uprawnienie do zawieszenia dyrektora powstaje jednak dopiero po wezwaniu go do usunięcia uchybień 

i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu.



Nr 1/styczeń-luty/2012 117 – 117 –

Fundacje prawa publicznego w prawie polskim   państwo i społeczeństwo

nowego (Centrum Badania Opinii spo-
łecznej)50 albo przedstawienia innego 
kandydata (Zakład Narodowy imienia 
Ossolińskich). Warto również zazna-
czyć, że stosowanie powyższych środ-
ków nadzoru następuje przez wydanie 
decyzji administracyjnej w rozumieniu 
Kodeksu postępowania administracyj-
nego51. Oznacza to zapewnienie funda-
cji prawa do weryfikacji takiej decyzji 
także przez sądy administracyjne i wy-
nikającą z tego gwarancję ochrony jej 
praw i przyznanej dozy samodzielności. 

Nieco inaczej wygląda nadzór nad 
Zakładami Kórnickimi. Ustawodawca 
określił jego treść w sposób bardzo ogól-
ny, ograniczając się wyłącznie do wska-
zania ministra właściwego ds. nauki jako 
organu nadzoru. Organ ten nie został 
przez ustawę ustanawiającą fundację 
wprost wyposażony w  jakiekolwiek 
środki nadzoru, co oznacza, że może 
stosować jedynie niewładcze środki 
oddziaływania (np. zalecenia). Jak się 
wydaje, pozbawienie organów nadzo-

ru prawa do władczego wpływania na 
działalność fundacji prawa publicznego 
nie jest pożądane, ponieważ podmioty 
te są elementem aparatu administra-
cyjnego państwa i jako takie koniecz-
ne jest zapewnienie organom nadzoru 
sprawnego i efektywnego nadzoru nad 
ich działalnością. 

Konkluzje
Cechami wyróżniającymi fundacje 
prawa publicznego są: ustanowienie ich 
przez odrębną ustawę, wyposażenie 
w majątek przez skarb Państwa, powie-
rzenie wykonywania zadań publicznych 
oraz poddanie pod nadzór naczelnych 
organów administracji rządowej. Okre-
ślone powyżej cechy warunkują ich pu-
blicznoprawny charakter oraz decydują 
o umiejscowieniu w aparacie admini-
stracyjnym państwa. Fundacje te, obok 
niektórych funduszy52, agencji53 czy Na-
rodowego Banku Polskiego54, zaliczane 
są do kategorii nietypowych podmiotów 
administrujących55, składających się na 

50 Warto zaznaczyć, że w świetle art. 15 pkt 3 ustawy o fundacji – Centrum Badania Opinii Społecznej, 
Prezes Rady Ministrów w razie niewykonania tych czynności w wyznaczonym terminie, może dokonać ich 
samodzielnie.

51 T.j. DzU z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.
52 Na przykład Bankowy Fundusz Gwarancyjny (działający na podstawie ustawy z 14.12.1994 r. o Banko-

wym Funduszu Gwarancyjnym – DzU z 2009 r., nr 84, poz. 711 ze zm.) oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (działający na podstawie ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony śro-
dowiska, DzU z 2008 r., nr 25, poz. 150 ze zm.).

53 Na przykład Agencja Nieruchomości Rolnych, działająca na podstawie ustawy z 19.10.1991 r. o gospo-
darowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. DzU z 2007 r., nr 231, poz. 1700 ze zm.) oraz 
Agencja Rezerw Materiałowych, działająca na podstawie ustawy z 29.10.2010 r. o rezerwach strategicz-
nych (DzU z 2010 r., nr 229, poz. 1496).

54 Działającego na podstawie ustawy z 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (DzU z 2005 r., nr 1, poz. 
2 ze zm.).

55 J. Jagielski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska: Nietypowe�podmioty�administrujące�–�kilka�refleksji�na�tle�
organizacyjnych�form�wykonywania�zadań�publicznych [w:] Podmioty�administracji�publicznej�i�prawne�for-
my�ich�działania.�Studia�i�materiały�z�konferencji�naukowej�poświęconej�jubileuszowi�80.�urodzin�profesora�
Eugeniusza�Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 207.
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znaczną część aparatu administracyj-
nego państwa. są zdecentralizowanymi 
jednostkami organizacyjnymi, dyspo-
nującymi znaczną samodzielnością, po-
twierdzoną dodatkowo własną osobo-
wością prawną oraz prawem zaskarżenia 
do sądu administracyjnego podejmowa-
nych wobec nich działań nadzorczych. 

Nadzór nad nimi nie jest uregulo-
wany jednolicie – nie wobec wszyst-
kich organy nadzoru zostały wypo-
sażone w prawo stosowania środków 
nadzoru. struktura wewnętrzna fun-
dacji obejmuje istnienie co najmniej 
dwóch organów, z  których co naj-
mniej jeden jest organem nadzorczo- 
-kontrolnym, a drugi kieruje pracą fun-
dacji i  reprezentuje ją na zewnątrz. 
Fundacje publicznoprawne, korzysta-
jąc z majątku w jaki zostały wyposażo-
ne przez państwo, wykonują różnorod-
ne zadania publiczne, przy czym nie 
ukształtowała się jeszcze sfera zadań, 
do wykonywania których byłyby one 

wyłącznie właściwe (z zastrzeżeniem, że 
muszą to być zadania użyteczności pu-
blicznej). Mimo iż pomiędzy poszcze-
gólnymi fundacjami występują niekiedy 
dość znaczne różnice (np. w zakresie 
nadzoru nad ich działalnością), jest to 
grupa o dość jednolitym charakterze. 

Wiele problemów związanych z ich 
funkcjonowaniem może jednak wyni-
kać z braku kompleksowej regulacji do-
tyczącej fundacji publicznoprawnych 
w ustanawiających je ustawach i sto-
sowania w  sprawach nieuregulowa-
nych ustawy o fundacjach – dotyczącej 
przecież fundacji prawa prywatnego. De 
lege ferenda konieczne jest zatem ure-
gulowanie ich pozycji prawnej w sposób 
możliwie wyczerpujący.

micHaŁ okoń,
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego
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Wiek człowieka wpływa na zróżnico-
wanie jego statusu w sferze zatrudnie-
nia, ma również istotne znaczenie w ży-
ciu społecznym. Problematyka wieku 
– zwłaszcza w stosunkach pracy – wiąże 
się z zasadą równego traktowania i nie-
dyskryminacji. W prawie polskim za-
sadę tę wyraża art. 32 i art. 33 Kon-
stytucji RP1 w brzmieniu: „art. 32.1. 
Wszyscy są wobec prawa równi. Wszy-
scy mają prawo do równego traktowa-

nia przez władze publiczne. 2. Nikt 
nie może być dyskryminowany w ży-
ciu politycznym, społecznym lub go-
spodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 
art. 33.1. Kobieta i mężczyzna w Rze-
czypospolitej Polskiej mają równe pra-
wa w życiu rodzinnym, politycznym, 
społecznym i gospodarczym. 2. Kobieta 
i mężczyzna mają w szczególności rów-
ne prawo do kształcenia, zatrudnienia 
i awansów, do jednakowego wynagra-
dzania za pracę jednakowej wartości, do 
zabezpieczenia społecznego oraz do zaj-

Stosunek pracy i prawo wykonywania zawodu

Konsekwencje osiągnięcia 
określonego wieku

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (DzU nr 78, poz. 483 ze zm.).

Zasada równego traktowania pracowników nie ma charakteru bez-
względnego, zarówno przepisy wspólnotowe, jak i krajowe przewidują 
odstępstwa od niej, wyznaczając zakres dopuszczalnych wyjątków. Do-
tyczą one między innymi określenia górnych granic aktywności zawo-
dowej w odniesieniu do niektórych profesji, czasem poniżej powszech-
nie obowiązującego wieku emerytalnego. Wprowadza się je ze względu 
na konieczność zachowania przez pracowników wysokiej sprawności 
fizycznej i psychicznej, niezbędnej do wykonywania zawodu. Ustawo-
dawca nie jest jednak pod tym względem konsekwentny.
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mowania stanowisk, pełnienia funkcji 
oraz uzyskiwania godności publicznych 
i odznaczeń”.

W Kodeksie pracy2 zasada równego 
traktowania została wyrażona w art. 112 
(„Pracownicy mają równe prawa z tytu-
łu jednakowego wypełniania takich sa-
mych obowiązków, dotyczy to w szcze-
gólności równego traktowania mężczyzn 
i kobiet w zatrudnieniu”), a jej nega-
tywny aspekt – zakaz dyskryminacji – 
znajduje wyraz w art. 113 („Jakakolwiek 
dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpo-
średnia lub pośrednia, w szczególno-
ści ze względu na płeć, wiek, niepełno-
sprawność, rasę, religię, narodowość, 
przekonania polityczne, przynależność 
związkową, pochodzenie etniczne, wy-
znanie, orientację seksualną, a także ze 
względu na zatrudnienie na czas okre-
ślony lub nieokreślony, albo w pełnym, 
albo w niepełnym wymiarze czasu pra-
cy – jest niedopuszczalna”). 

Istotą dyskryminacji jest naruszenie 
zasady równości ze względu na zabro-
nione kryterium różnicowania. Należy 
więc uznać, że zasada niedyskryminacji 
jest ściśle związana z koncepcją równo-
ści. Zatem zasada równości nie tylko 
wyklucza dyskryminację, lecz również 
wymusza podejmowanie aktywnych 
działań w celu promowania „większej 
równości”3. 

Pomocne w  zrozumieniu zasady 
równości jest orzecznictwo trybunału 

Konstytucyjnego. W jednym ze swych 
orzeczeń tK stwierdził, iż „równość 
oznacza, że wszyscy adresaci norm 
prawnych, charakteryzujący się daną 
cechą relewantną, winni być trakto-
wani według jednakowej miary, bez 
zróżnicowań zarówno dyskryminują-
cych, jak i faworyzujących. Równość 
dopuszcza różne traktowanie przez pra-
wo podmiotów różniących się między 
sobą, niemniej ewentualne zróżnico-
wanie traktowania określonych pod-
miotów musi być uzasadnione, to jest 
oparte na uznanych kryteriach, przy 
czym zasadność doboru tego, a nie in-
nego kryterium różnicowania podlegać 
musi każdorazowej ocenie”4. Nierów-
ne traktowanie podmiotów podobnych 
nie musi oznaczać dyskryminacji lub 
uprzywilejowania, ponieważ konieczna 
jest jeszcze ocena kryterium, na pod-
stawie którego dokonano zróżnicowa-
nia. Wszelkie odstępstwa od nakazu 
równego traktowania powinny zawsze 
znajdować obiektywne uzasadnienie. Po 
pierwsze, uzasadnienie to musi być re-
lewantne, a więc pozostawać w bezpo-
średnim związku z celem i zasadniczą 
treścią przepisów, w których zawarta 
jest kontrolowana norma, oraz służyć 
realizacji tego celu i treści. Inaczej mó-
wiąc, wprowadzane zróżnicowania mu-
szą być racjonalnie uzasadnione oraz nie 
wolno ich dokonywać według dowolnie 
ustalonego kryterium. Po drugie, ar-

2 Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).
3 M. Domańska: Zasada� dyskryminacji� (równego� traktowania) [w:] Stosowanie� prawa�Unii� Europejskiej�

przez�sądy, A. Wróbel (red.), Zakamycze 2005, s. 118.
4 Orzeczenie TK z 11.07.2007 r., znak K 30/99, OTK ZU 5/2000, poz. 145.
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gumenty na rzecz różnicowania muszą 
być proporcjonalne, a więc waga inte-
resu, któremu ma służyć różnicowanie 
sytuacji adresatów normy powinna po-
zostawać w odpowiedniej proporcji do 
wagi interesów, które zostaną naruszo-
ne w wyniku nierównego potraktowa-
nia podmiotów podobnych. Po trzecie, 
argumenty te muszą mieć związek z in-
nymi wartościami, zasadami czy nor-
mami konstytucyjnymi, uzasadniający-
mi odmienne traktowanie podmiotów 
podobnych5. W orzeczeniu z 22 grud-
nia 1997 r. tK zwrócił uwagę, że „rów-
ność wobec prawa nie może oznaczać 
w stosunkach pracy jednakowych praw 
i obowiązków dla wszystkich pracow-
ników. Prawo pracy musi bowiem od-
miennie kształtować sytuację poszcze-
gólnych pracowników ze względu na 
wykonywaną przez nich pracę, a także 
ze względu na ich cechy osobowe. [...]. 
Naruszeniem zasady równości byłoby 
nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji 
prawnej pracowników6.

Zasada równego traktowania i niedy-
skryminacji została zawarta expressis 
verbis w wielu aktach prawa międzyna-
rodowego7, konwencjach Rady Europy8 

oraz prawie Unii Europejskiej9. 

Odstępstwa od zasady  
równego traktowania
Ze względu na to, że zasada równego 
traktowania pracowników nie ma cha-
rakteru bezwzględnego, zarówno prze-
pisy wspólnotowe, jak i krajowe prze-
widują odstępstwa od ogólnego nakazu 
równego traktowania, wyznaczając jed-
nak zakres dopuszczalnych wyjątków. 
W artykułach 113 i 183a § 1 k.p. wiek jest 
wymieniony wśród okoliczności, które 
nie powinny być przesłankami zróżnico-
wanego traktowania osób w zatrudnie-
niu, a więc został zaliczony do kryteriów 
dyskryminacyjnych. Pomimo to, w wie-
lu sytuacjach może być jednak uzasad-
nionym kryterium różnicowania statusu 
prawnego pracownika. Musi być jednak 
racjonalnie uzasadnione i sprawiedliwe. 

5 Por. uzasadnienie orzeczenia TK z 3.09.1996 r., znak K 10/96, OTK 4/1996, poz. 33, także wyrok TK 
z 18.01.2000r., K 17/99, OTK ZU 1/2000, poz. 4.

6 Znak K 2/97, <www.trybunal.gov.pl>.
7 Między innymi: konwencja nr�111 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotycząca dyskryminacji w za-

kresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjęta w Genewie 25.06.1958 r. (DzU z 1961 r., nr 42, 
poz. 218); konwencja nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotycząca najniższego wieku dopusz-
czenia do zatrudnienia (DzU z 1978 r., nr 12, poz. 53); „Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych”, przyjęty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (DzU z 1977 r., nr 38, 
poz. 169); „Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet”, przyjęta przez Zgroma-
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 18.12.1979 r. (DzU z 1982 r., nr 10, poz. 71).

8 Między innymi: „Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”, sporządzona w Rzy-
mie 4.11.1950 r., zmieniona następnie protokołami nr 3, 5, i 8 oraz uzupełniona protokołem nr 2 (DzU 
z 1993 r., nr 61, poz. 284); „Europejska karta społeczna”, sporządzona w Turynie 18.10.1961 r. (DzU 
z 1999 r., nr 8, poz. 67).

9 Między innymi: dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r., ustanawiająca ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (DzUrzUE L.00.303.16); dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2006/54/WE z 5.07.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans 
oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (DzUrzUE L.06.204.23).
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Zgodnie z art. 183a oraz art. 183b k.p., 
z zakresu działań naruszających zasadę 
równego traktowania w zatrudnieniu 
wyłączone zostały:
• postanowienia, zastosowane kryteria 
oraz podjęte działania obiektywnie uza-
sadnione ze względu na zgodny z prawem 
cel, który ma być osiągnięty, jeżeli słu-
żące mu środki są właściwe i konieczne;
• postępowania właściwe (proporcjonal-
ne) do osiągnięcia zgodnego z prawem 
celu różnicowania sytuacji pracownika, 
polegające w szczególności na:
– odmowie zatrudnienia ze względu na 
wiek, jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej 
wykonywania powodują, że zastosowa-
nie tego kryterium jest rzeczywistym 
i istotnym wymaganiem zawodowym;
– stosowaniu kryterium stażu pracy 
przy ustalaniu warunków zatrudnia-
nia i zwalniania, zasad wynagradzania 
i awansowania oraz dostępu do szko-
lenia w celu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, co w istocie oznacza od-
mienne traktowanie pracowników ze 
względu na wiek;
– działaniach podejmowanych przez 
określony czas, zmierzających do wy-
równywania szans wszystkich lub znacz-
nej liczby pracowników wyróżnionych 
ze względu na wymóg wieku, przez 
zmniejszenie na ich korzyść faktycz-

nych nierówności, w zakresie określo-
nym w tym przepisie.

W prawie Unii Europejskiej o dozwo-
lonym różnicowaniu ze względu na kry-
terium wieku stanowi dyrektywa Rady 
nr 2000/78/WE, która w art. 6 ust. 1 
przewiduje, iż państwa członkowskie 
mogą uznać, że odmienne traktowanie 
ze względu na wiek nie stanowi dyskry-
minacji, jeżeli w ramach prawa krajowe-
go zostanie to obiektywnie i racjonal-
nie uzasadnione zgodnym z przepisami 
celem, w szczególności celami polityki 
zatrudnienia, rynku pracy i kształcenia 
zawodowego oraz jeżeli środki mające 
służyć realizacji tego celu są właściwe 
i konieczne10. Istotny w kontekście ana-
lizowanego problemu jest także art. 2 
ust. 5 tej dyrektywy, stanowiący, że do-
puszczalne jest stosowanie przez pań-
stwa środków do ochrony zdrowia oraz 
ochrony praw i wolności innych osób, 
przewidzianych przepisami krajowy-
mi, które są niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego, utrzyma-
nia porządku i zapobiegania działaniom 
podlegającym sankcjom karnym.

Ustanie stosunku pracy

Dopuszczalne odstępstwa od nakazu 
równego traktowania (niedyskrymina-
cji) bez względu na wiek mogą polegać 

10 Przepis ten nie został implementowany do prawa krajowego, ma jednak duże znaczenie. Należy bowiem 
pamiętać, że niezależnie od tego, czy dyrektywa wywołuje skutek bezpośredni, czy też nie, sądy krajowe 
powinny kształtować wykładnię prawa krajowego na podstawie brzmienia i celu dyrektywy. Jeżeli okaże 
się, że przepis krajowy jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, wówczas sądy krajowe obowiązane są 
do niezastosowania go; ponadto, w sytuacji gdy sąd krajowy będzie miał do czynienia z przepisem miesz-
czącym się w zakresie prawa Unii, który uzna za niezgodny z zasadą niedyskryminacji i nie będzie możliwe 
dokonanie wykładni tego przepisu zgodnie z prawem Unii, wówczas powinien zrezygnować z zastosowa-
nia tego przepisu.
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na zastosowaniu kryterium wieku jako 
przesłanki ustania stosunku pracy, co 
może być odczuwane jako krzywdzą-
ce dla osób należących do danej grupy 
wiekowej, a mimo to nie będzie uznane 
za nieuzasadnione różnicowanie sytuacji 
pracowników. Każdorazowo należy jed-
nak badać, czy znajduje ono obiektywne 
i racjonalne uzasadnienie. 

Zasada równości i niedyskryminacji 
w zatrudnieniu dopuszcza w rzeczywi-
stości różne traktowanie pracowników 
pod warunkiem, że zróżnicowanie to 
ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego, utrzymaniu porządku i za-
pobieganiu działaniom podlegającym 
sankcjom karnym, ochronie zdrowia 
oraz ochronie praw i wolności innych 
osób. Oznacza to ograniczenie dostęp-
ności do niektórych zawodów lub prac 
dla osób w podeszłym wieku. 

Ustawodawca w odniesieniu do pew-
nych zawodów wprowadził przepisy re-
gulujące wygaśnięcie stosunku pracy 
z powodu osiągnięcia określonego wie-
ku. Przypadki te wymagają odrębne-
go omówienia oraz analizy okoliczności 
uzasadniających zastosowanie danego 
rozwiązania prawnego. 

Piloci samolotów
Regulację dozwolonego różnicowania 
pracowników ze względu na wiek za-
wiera art. 101 Prawa lotniczego11, któ-

ry ustala górną granicę wieku w od-
niesieniu do pilota zawodowego oraz 
liniowego w międzynarodowych prze-
wozach lotniczych, a także kontrole-
ra ruchu lotniczego. Zgodnie z tym 
przepisem, wymienione specjalności 
mogą być wykonywane do ukończenia 
60 roku życia. Określenie maksymal-
nego wieku pilota zawodowego znajdu-
je uzasadnienie w charakterze czynno-
ści służbowych. Jako pełniący funkcję 
dowódcy statku powietrznego jest od-
powiedzialny za jego bezpieczeństwo 
oraz wszystkich członków załogi, pa-
sażerów i ładunku znajdującego się na 
pokładzie. Ponadto, musi wykazywać 
się płynnością i dokładnością wyko-
nywania wszystkich manewrów w lo-
cie, w tym w sytuacjach krytycznych 
oraz manewrów wyprowadzenia z tych 
sytuacji. Cechować go powinna tak-
że umiejętność odpowiednio szybkiej 
reakcji w okolicznościach awaryjnych 
i anormalnych. Wraz z wiekiem nastę-
puje pogarszanie sprawności psychicz-
nej i fizycznej, na co zwrócił uwagę 
ustawodawca12, określając górną gra-
nicę wieku, do której wykonywanie 
zawodu pilota jest dozwolone. 

Zagadnieniem limitu wiekowego 
w zawodzie pilota liniowego zajmo-
wał się trybunał sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (Ets), który 13 września 
2011 r. wydał wyrok w sprawie trzech 

11 Ustawa z 3.07.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. DzU z 2006 r., nr 100, poz. 696 ze zm.).
12 Załącznik III i IV do rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z 20.02.2008 r. 

w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeń-
stwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady nr 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 
i dyrektywę nr 2004/36/WE (DzUrzUE L. z 19.03.2008 r.; DzUrzUE 2008.79.1-49 ze zm.).
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pilotów Deutsche lufthansa13. Układ 
zbiorowy pracy mający zastosowanie 
do personelu zakładowego tego przed-
siębiorstwa lotniczego zabraniał im 
wykonywania działalności zawodowej 
po ukończeniu 60 roku życia14. skar-
żący byli zatrudnieni jako piloci, a na-
stępnie kapitanowie lotu. Gdy ukoń-
czyli 60 lat, ich umowy o pracę ustały 
automatycznie na podstawie układu 
zbiorowego pracy. Uważając siebie za 
ofiary dyskryminacji ze względu na 
wiek – zabronionej przez dyrektywę 
Rady nr 2000/78/WE – wystąpili do 
sądów niemieckich o stwierdzenie, że 
ich stosunek pracy nie ustał i o przy-
wrócenie do pracy. Federalny niemiec-
ki sąd pracy (Bundesarbeitsgericht) 
zwrócił się do Ets z pytaniem, czy 
układ zbiorowy pracy – przewidujący 
dla pilotów liniowych granicę wieku 
wynoszącą 60 lat w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa lotów – jest zgodny 
z prawem Unii. 

trybunał stwierdził, że ogranicze-
nie możliwości wykonywania zawodu 
przez pilotów po 60 roku życia ma na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa pa-
sażerów, mieszkańców obszarów, nad 
którymi prowadzone są loty, a także 
samych pilotów i że jest to cel mogą-
cy uzasadnić odmienne traktowanie. 
Wskazał jednak, że w uregulowaniach 
międzynarodowych15 i niemieckich16 
uznano, iż nie jest konieczne zakazy-
wanie pilotom wykonywania zawodu po 
ukończeniu 60 roku życia, lecz jedynie 
jego ograniczenie. Ponadto, zakaz pilo-
towania po osiągnięciu tego wieku, za-
warty w układzie zbiorowym pracy, nie 
jest środkiem niezbędnym do ochrony 
bezpieczeństwa publicznego i zdrowia. 
szczególne zdolności fizyczne mogą być 
uważane za istotny oraz determinujący 

13 Wyrok ETS z 13.09.2011 r., znak C-447/09, <curia.europa.eu>.
14 Paragraf 19 ust. 1 ogólnego układu zbiorowego pracy nr 5a dla personelu pokładowego Deutsche Lu-

fthansa w brzmieniu: „Stosunek pracy ustaje, bez konieczności wypowiedzenia umowy, z upływem mie-
siąca, w którym pracownik kończy 60 lat [...]”– pkt 18 wyroku w sprawie C-447/09, op. cit.

15 Joint�Aviation�Requirements�–�Flight�Crew�Licensing�1.060a�(JAR-FCL 1.060a), zatwierdzone 15.04.2003 r. 
przez Joint Aviation Authorities (jest to organ Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego, reprezen-
tującej urzędy regulacji lotnictwa cywilnego różnych państw, w tym Niemiec), zawierające szczegółowe 
przepisy dotyczące ograniczeń mających zastosowanie do posiadaczy licencji pilota począwszy od 60 
roku życia. W szczególności stanowią one, że między 60 a 64 rokiem życia posiadacz licencji pilota nie 
może pilotować samolotu transportu zawodowego, chyba że jest członkiem załogi wieloosobowej, a po-
zostali nie ukończyli jeszcze 60 lat; jeżeli natomiast ukończył 65 lat, nie może w ogóle być pilotem takiego 
samolotu – patrz pkt 14 wyroku w sprawie C-447/09, op. cit.

16 Po pierwsze, zarządzenie w sprawie dopuszczenia do ruchu powietrznego� (Luftverkehrs-Zulassungs-
Ordnung) mówi, że w odniesieniu do pilotów turystycznych, zawodowych i liniowych w załodze wielooso-
bowej mają zastosowanie postanowienia JAR-FCL 1.060a. Po drugie, pierwsze rozporządzenie wyko-
nawcze do rozporządzenia dotyczącego personelu obsługującego transport powietrzny�(Erste�Durchfuh-
rungsverordnung�zur�Verordnung�uber�Luftfahrtpersonal)�stanowi, że posiadacz wystawionej w Niemczech 
licencji pilota zawodowego lub pilota transportowego, po ukończeniu 60 roku życia i do czasu ukończenia 
65 lat, może wykonywać prawa wynikające z licencji również na statkach powietrznych o minimalnej ob-
sadzie załogi w liczbie jednego pilota, w ramach zawodowego transportu pasażerów, poczty lub ładunków, 
pod warunkiem, że przelot odbywa się nad terytorium Republiki Federalnej Niemiec – pkt 15 i 16 wyroku 
w sprawie C-447/09, op. cit.
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wymóg zawodowy, a ich posiadanie jest 
związane z wiekiem. Wymóg ten, służą-
cy zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi 
powietrznej, realizuje zgodny z prawem 
cel, mogący tłumaczyć odmienne trak-
towanie ze względu na wiek. Jednak, 
jak dalej stwierdził Ets, tylko w wy-
jątkowych okolicznościach to odmien-
ne traktowanie może być uzasadnione. 
trybunał zauważył bowiem, że organy 
międzynarodowe i niemieckie stoją na 
stanowisku, że do ukończenia 65 lat pi-
loci zachowują zdolności fizyczne do 
prowadzenia samolotów, nawet jeżeli 
w okresie od 60 do 65 roku życia mogą 
to czynić jedynie jako członkowie za-
łogi, której pozostali piloci mają mniej 
niż 60 lat. Z uwagi na tę okoliczność 
Ets orzekł, że ustalona przez partne-
rów społecznych na poziomie 60 roku 
życia granica wieku, od którego poczy-
nając piloci zostają uznani za niemają-
cych już zdolności fizycznych potrzeb-
nych do wykonywania zawodu, stano-
wi wymóg nieproporcjonalny w świetle 
uregulowań prawa międzynarodowego 
i niemieckiego, które ustaliły tę granicę 
na 65 lat. 

Jak się wydaje, przyjęcie przez trybu-
nał takiego rozstrzygnięcia było podyk-
towane kilkoma względami. Po pierw-
sze, kwestionowany przez pilotów prze-
pis układu zbiorowego pracy w zakre-
sie, w jakim pozwala na automatyczne 
ustanie stosunku pracy pilotów z chwilą 
ukończenia przez nich 60 roku życia, 
nie ma charakteru środka krajowego, 

o jakim mówi art. 2 ust. 5 dyrektywy 
Rady nr 2000/78/WE, a który w społe-
czeństwie demokratycznym miałby być 
niezbędny do zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego czy ochrony zdrowia. 
Po drugie, nie wydaje się, by przyjęcie 
automatycznego ustania stosunku pracy 
wraz z osiągnięciem 60 roku życia było 
zgodne z punktu widzenia proporcjo-
nalności tego środka. Na nieproporcjo-
nalność wskazuje przyspieszenie usta-
nia stosunku pracy o 5 lat, przez które 
dany pilot mógłby kontynuować, choć 
z pewnymi ograniczeniami, zatrudnie-
nie w innym przedsiębiorstwie lotni-
czym do 65 roku życia, a także kwota 
świadczenia przejściowego otrzymywa-
na przez niego do uzyskania prawa do 
emerytury.

Kontrolerzy lotów
Wykonywanie zawodu kontrolera ruchu 
lotniczego maksymalnie do ukończenia 
60 lat znajduje podobne uzasadnienie. 
Oceniając, czy dane działanie mieści 
się w granicach dozwolonego odmien-
nego traktowania pracowników, należy 
mieć na względzie cel oraz charakter 
danego zawodu. W artykule 2 pkt 1 roz-
porządzenia (WE) nr 549/2004 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z 10 marca 
2004 r., ustanawiającego ramy tworze-
nia jednolitej europejskiej przestrze-
ni powietrznej17, wyjaśniono, że celem 
służby kontroli ruchu lotniczego jest: 
• zapobieganie kolizjom między statka-
mi powietrznymi w locie oraz kolizjom 

17 DzUrzUE L z 31.03.2004 r. (DzUrzUE 2004.96.1).
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statków powietrznych na polu manewro-
wym z przeszkodami i innymi statkami 
powietrznymi; 
• usprawnianie i utrzymywanie uporząd-
kowanego przepływu ruchu lotniczego. 

Ze względu na cele tej służby, od kon-
trolera ruchu lotniczego wymaga się od-
powiedniej kondycji zdrowotnej, obej-
mującej zdrowie psychiczne i fizyczne, 
cechującej się brakiem jakiegokolwiek 
schorzenia lub upośledzenia uniemoż-
liwiającego zapewnianie kontroli ruchu 
lotniczego. W odniesieniu do kontrole-
rów, podobnie jak do pilotów, zwraca się 
uwagę na obniżanie sprawności psycho-
fizycznej wraz z wiekiem18. 

Ograniczenia wiekowe dla pilotów 
zawodowych i kontrolerów ruchu lot-
niczego podyktowane są zatem koniecz-
nością zapewnienia bezpieczeństwa lu-
dzi i ruchu powietrznego. Oczywiste 
jest bowiem, że kondycja fizyczna i psy-
chiczna, które pogarszają się w wyniku 
postępującego procesu starzenia, mo-
bilność, a także dyspozycyjność, są ce-
chami ściśle powiązanymi z tymi za-
wodami. 

Piloci morscy
Dopuszczalność zróżnicowanego trak-
towania pracowników ze względu na 
wiek przewiduje także Kodeks mor-
ski19 wobec pilotów morskich. Zgodnie 
z jego art. 228 § 2 pkt 5, dyrektor urzę-

du morskiego skreśla pilota z listy pilo-
tów morskich w razie ukończenia przez 
niego 65 roku życia. Uzasadnieniem 
jest wykonywanie przez niego czyn-
ności mających bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo na morzu, dlatego wy-
magana jest pełna sprawność psychofi-
zyczna. Ustawodawca przyjął, że 65 lat 
jest wiekiem granicznym posiadania tej 
sprawności. Charakter pracy takiego 
pilota wiąże się ze szczególną odpowie-
dzialnością, gdyż polega ona na udziela-
niu kapitanowi informacji i rad w pro-
wadzeniu statku z uwagi na warunki 
nawigacyjne wód, na których usługa 
jest świadczona20. Kwalifikacje pilota 
określone zostały w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z 23 stycznia 
2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodo-
wych pilotów morskich21, wydanym na 
podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z 9 li-
stopada 2000  r. o bezpieczeństwie 
morskim22. Warunki stawiane pilotom 
związane są z kwalifikacjami członków 
załóg statków morskich i muszą odpo-
wiadać ustaleniom umów międzyna-
rodowych, w tym „Międzynarodowej 
konwencji o wymaganiach w zakresie 
szkolenia marynarzy, wydawania im 
świadectw oraz pełnienia wacht”, spo-
rządzonej w londynie 7 lipca 1978 r.23. 
Do zasad określonych w tej konwencji 
odsyła art. 18 ust. 1 ustawy o bezpie-
czeństwie morskim. 

18 Załącznik Vb do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.
19 Ustawa z 18.09.2001 r. – Kodeks morski (t.j. DzU z 2009 r., nr 217, poz. 1689).
20 Zob. art. 220 Kodeksu morskiego.
21 DzU nr 39, poz. 339.
22 T.j. DzU z 2006 r., nr 99, poz. 693 ze zm.
23 DzU z 1984 r., nr 39, poz. 201 i 202 oraz DzU z 1999 r., nr 30, poz. 286.
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Wiek – niezależnie od stanu zdrowia – 
jest jednym z wymagań stawianym ma-
rynarzom24. skoro powyższe kryterium 
jest jedną z przesłanek warunkujących 
uzyskanie świadectwa kapitana, któ-
re w świetle § 6 ust. 1 wspomnianego 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 23 stycznia 2003 r. jest konieczne do 
uzyskania dyplomu pilota morskiego, to 
pozostaje aktualne przy ocenie zdolno-
ści psychofizycznych osoby mającej już 
jego uprawnienia, a tym samym uzasad-
nia skreślenie z listy pilotów morskich 
osoby, która przestała spełniać ustalone 
kryterium wiekowe. 

Dopuszczalność ograniczenia wieko-
wego wykonywania zawodu pilota była 
w ostatnim czasie przedmiotem roz-
strzygnięcia trybunału Konstytucyj-
nego25. skargę konstytucyjną o zbada-
nie zgodności z konstytucją przepisów 
Kodeksu morskiego, dotyczących skre-
ślenia z listy pilotów morskich w przy-
padku ukończenia 65 roku życia, oraz 
odpowiednich postanowień „Między-
narodowej konwencji o wymaganiach 
w zakresie wyszkolenia marynarzy, wy-
dawania im świadectw oraz pełnienia 
wacht” złożył pilot, który decyzją dy-
rektora urzędu morskiego został skre-
ślony z listy pilotów. Jako powód skre-
ślenia wskazano ukończenie przez niego 

65 roku życia. Pilot decyzję tę zaskarżył 
do Ministra Gospodarki Morskiej, któ-
ry utrzymał ją w mocy. W uzasadnieniu 
decyzji podano, że nie ma podstaw do 
uchylenia zaskarżonej decyzji dyrektora 
urzędu morskiego, bowiem stosownie 
do art. 28 § 2 pkt 5 Kodeksu morskie-
go, to on dokonuje skreślenia z listy pi-
lota, który ukończył 65 lat. Powyższa 
decyzja stała się przedmiotem skargi do 
Wsa w Warszawie, który podzielił ar-
gumentację Ministra Gospodarki Mor-
skiej i stwierdził, że skarga nie zasługuje 
na uwzględnienie, bowiem zaskarżona 
decyzja odpowiada prawu26. Zdaniem 
Wsa w Warszawie, organ ten trafnie 
wskazał, że decyzja o skreśleniu ma cha-
rakter deklaratoryjny. Od wyroku Wsa 
pilot wniósł skargę kasacyjną do Nsa, 
który następnie ją oddalił27. Zatem po 
wyczerpaniu środków odwoławczych 
przysługujących skarżącemu w ramach 
kontroli sądowej, decyzja o skreśleniu 
stała się ostateczna. 

Następnie skarżący złożył skargę kon-
stytucyjną o zbadanie zgodności przepi-
sów zakładających sztywną górną gra-
nicę wieku, do którego możliwe jest 
świadczenie usługi pilotowej, z odpo-
wiednimi przepisami ustawy zasadni-
czej28. Według skarżącego, kryterium 
wieku nie zostało połączone bądź uza-

24 Zob. art. VI ust. 1 załącznika do „Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie szkolenia mary-
narzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht [...]”.

25 Wyrok TK z 19.01.2010 r., znak SK 35/08, <www.trybunal.gov.pl>.
26 Wyrok WSA w Warszawie z 12.10.2006 r., znak VI SA/Wa 1463/06, <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.
27 Wyrok NSA z 1.06.2007 r., znak I OSK 85/07, <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.
28 Ściślej chodziło o zbadanie zgodności art. 228 § 2 pkt 5 Kodeksu morskiego z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 

oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. VI ust. 1 i art. VII ust. 3 lit. C „Międzynarodowej konwencji 
o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht”, spo-
rządzonej w Londynie 7.07.1978 r.
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leżnione od zajścia jakiejkolwiek innej 
okoliczności, na przykład złego stanu 
zdrowia lub braku zdolności psychofi-
zycznych, zatem przesłanka ukończenia 
65 lat jako samoistna podstawa skreśle-
nia w listy nie znajduje oparcia w kry-
terium „ważnego interesu publicznego”. 
W skardze konstytucyjnej pilot ponadto 
podniósł, że jedynym właściwym kry-
terium dopuszczalności wykonywania 
zawodu przez daną osobę powinien 
być stan jej zdrowia, który mógłby spo-
wodować ewentualne zagrożenie bez-
pieczeństwa. W wyroku z 19 stycznia 
2010 r. trybunał Konstytucyjny orzekł, 
że art. 228 § 2 pkt 5 Kodeksu morskie-
go (przewidujący ograniczenie wiekowe 
w wykonywaniu zawodu pilota) nie jest 
niezgodny z art. 22 w związku z art. 20 
i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Powo-
dem takiego rozstrzygnięcia było to, że 
wprowadzenie górnej granicy wieku dla 
pilota jest uzasadnione zapewnieniem 
bezpieczeństwa morskiego, zdrowia 
i ochrony podmiotów korzystających 
z usług świadczonych w ramach tego za-
wodu29. Wydaje się, że przepis art. 228 
§ 2 pkt 5 Kodeksu morskiego wyklu-
cza ryzyko niebezpieczeństwa na morzu 
oraz zagrożenia życia i zdrowia podróżu-
jących statkiem prowadzonym przez pi-
lota w wieku powyżej 65 lat. stan zdro-
wia osób w tym wieku może bowiem 

ulec nagłemu pogorszeniu (np. gwał-
towna niedyspozycja). 

Sędziowie
Ustanie stosunku pracy ex lege doty-
czy także sędziów. Zasadą jest, że sę-
dzia sądu powszechnego przechodzi 
w stan spoczynku z dniem ukończenia 
65 roku życia, chyba że nie później niż 
na sześć miesięcy przedtem oświadczy 
Ministrowi sprawiedliwości wolę dal-
szego zajmowania stanowiska i przed-
stawi zaświadczenie stwierdzające, że 
jest zdolny po względem stanu zdrowia 
do pełnienia obowiązków sędziego. Ist-
nieje także możliwość przejścia w stan 
spoczynku na wniosek sędziego – po 
ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeżeli 
przepracowała na stanowisku sędziego 
lub prokuratora nie mniej niż 25 lat, 
a po ukończeniu 60 lat przez mężczy-
znę, jeżeli przepracował na tym stano-
wisku nie mniej niż 30 lat. Dalsze zaj-
mowanie stanowiska sędziego nie wy-
maga obecnie zgody Krajowej Rady są-
downictwa (KRs)30, wystarczy złożenie 
ministrowi odpowiedniego oświadcze-
nia. Oświadczenie to oraz zaświadcze-
nie o zdolności pod względem stanu 
zdrowia do pełnienia obowiązków sę-
dziego umożliwia kontynuowanie pracy 
nie dłużej niż do ukończenia 70 roku 
życia31. sędzia może też w każdym cza-

29 Uzasadnienie wyroku TK w sprawie znak SK 35/08, <www.trybunal.gov.pl>.
30 Postanowienie SN z 19.09.2007 r., znak III KRS 8/07, OSNP 2008/21-22/339.
31 Artykuł 69 ust. 3 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (DzU nr 98, poz. 1070 

ze zm.). Granica wieku, w którym sędzia przechodzi w stan spoczynku, zmieniała się. W rozporządze-
niu Prezydenta RP z 6.02.1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych�(DzU nr 12, poz. 93) według 
tekstu pierwotnego przyjęto, że sędzia przechodzi w stan spoczynku z urzędu, gdy ukończył 70 lat, przy 
czym w stosunku do sędziów SN, który był wówczas jednym z sądów powszechnych, Rada Ministrów  
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sie przejść w stan spoczynku, składając 
odpowiednie oświadczenie Ministrowi 
sprawiedliwości. O przejściu sędziego 
w stan spoczynku z powodu osiągnię-
cia przez niego określonego wieku za-
wiadamia go minister. aktualny jest 
pogląd Krajowej Rady sądownictwa, 
iż „prawo stawia sędziemu dodatkowy 
warunek (rygor selekcyjny), uprawniają-
cy go do wykonywania swego zawodu. 
Co więcej, KRs wywiodła, iż rygor ten 
stanowi o szczególnej zdolności praw-
nej pracownika sędziego, której pozba-
wienie powoduje utratę podmiotowości 
pracowniczej, skutkującej wygaśnięciem 
stosunku pracy”32. Ustanie stosunku 
pracy sędziego jest następstwem okre-
ślonego zdarzenia – ukończenia 70 roku 
życia – powodującego jego wygaśnięcie 
z mocy samego prawa (które nie jest 
czynnością prawną w szerokim tego sło-
wa rozumieniu). Rola kompetentnego 

organu – Ministra sprawiedliwości – 
w tym wypadku sprowadza się jedynie 
do jego stwierdzenia, a także skutku 
w postaci wygaśnięcia stosunku pracy.

Podobnie sytuacja przedstawia się 
w odniesieniu do sędziów sądów ad-
ministracyjnych. artykuł 29 ustawy 
z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju są-
dów administracyjnych33 odsyła w tej 
kwestii do odpowiedniego stosowania 
przepisów o ustroju sądów powszech-
nych, z tym że określone w tych prze-
pisach uprawnienia Ministra sprawie-
dliwości przysługują Prezesowi Nsa.

Górna granica wieku zajmowania 
stanowiska sędziego przewidziana jest 
również w odniesieniu do sędziów sądu 
Najwyższego34. Osiągnięcie 70 roku ży-
cia powoduje obligatoryjne przejście 
w stan spoczynku, trzeba jednak zazna-
czyć, że ustawa o sądzie Najwyższym 
umożliwia sędziom – na ich wniosek 

– na wniosek ministra sprawiedliwości – mogła przedłużyć ten okres do lat 75. Sędzia miał również pra-
wo przejść w stan spoczynku, gdy ukończył 50 lat i uzyskał prawo do pełnego uposażenia emerytalnego. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych�z 1928 r., według tekstu jednolitego z 1950 r., nie regulowało wieku 
sędziego przechodzącego w stan spoczynku. Sędzia podlegał reżimowi powszechnego systemu emerytal-
nego, mógł natomiast, na własne żądanie, przejść w stan spoczynku bez względu na zdolność do służby, 
gdy przekroczył 60 lat życia oraz – gdy uzyskał prawo do pełnego uposażenia emerytalnego – z chwilą 
ukończenia 50 lat. Z kolei, zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych�z 1928 r., według tekstu jed-
nolitego z 1964 r., sędzia był zwalniany z zajmowanego stanowiska, gdy przekroczył 65 lat życia, chyba że 
minister sprawiedliwości wyraził zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 70 lat. W Prawie o ustroju sądów powszechnych�z 1985 r. (DzU nr 31, poz. 137), według tekstu 
pierwotnego, granica wieku ustąpienia ze stanowiska sędziowskiego nie była określona wprost. Przepisy 
stanowiły, że sędzia był zwalniany ze stanowiska, gdy przekroczył wiek emerytalny, chyba że uzyskał od 
ministra sprawiedliwości zgodę na jego zajmowanie do ukończenia 70 lat. Kilka lat później uprawnienie 
do przedłużania okresu zajmowania stanowiska zostało przyznane Krajowej Radzie Sądownictwa (ustawa 
z 20.12.1989 r. o zmianie ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Na-
czelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo 
o notariacie (DzU nr 73, poz. 436). Do dalszych zmian dochodziło w latach dziewięćdziesiątych; przyj-
mowana była granica wieku bądź 70 lat, bądź też wracano do wieku 65 lat. Taki stan utrzymywał się do 
1.10.2001 r., tj. do dnia wejścia w życie Prawa o ustroju sądów powszechnych�z 2001 r.

32 Uchwała SN z 10.07.1996 r., znak I PZP 10/96, OSNP 1997/2/17.
33 DzU nr 153, poz. 1269 ze zm.
34 Artykuł 30 § 1 ustawy z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (DzU nr 240, poz. 2052 ze zm.).
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– przejście w stan spoczynku w chwili 
ukończenia 65 lat (bądź 60 – pod wa-
runkiem przepracowania na stanowisku 
sędziego sN nie mniej niż 9 lat).

Powyższe zasady dotyczące przejścia 
sędziego sN w stan spoczynku z chwi-
lą ukończenia 70 roku życia stosuje się 
także, przez odesłanie przepisów art. 49 
ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych, do sędziów Nsa. 

Nasuwa się pytanie, czy określenie 
70 roku życia jako wieku granicznego 
zajmowania stanowisk sędziów sądów 
powszechnych, sędziów sN i sędziów 
sądów administracyjnych jest słuszne. 
Wydaje się, że jest to granica racjonalna. 
skoro kandydatom do objęcia urzędu 
sędziego stawia się wymóg zdolności, 
ze względu na stan zdrowia, do pełniena 
obowiązków sędziego, to pozostaje on 
aktualny przez cały okres piastowania 
stanowiska. Posłużenie się przez usta-
wodawcę pojęciem zdolności do peł-
nienia obowiązków ze względu na „stan 
zdrowia”, a nie określeniem zdolności do 
pełnienia tychże obowiązków ze wzglę-
du na „brak przeciwwskazań do pracy 
na określonym stanowisku (sędziego)”, 
potwierdzonych wstępnymi badania-
mi lekarskimi osób przyjmowanych do 
pracy, ma istotny walor interpretacyjny. 
Polega on na tym, że poza badaniem 
ogólnolekarskim, nacisk kładzie się na 
ocenę układu nerwowego i stanu psy-
chicznego. Celem wstępnych badań le-
karskich jest wyłącznie ustalenie, czy 

nie występują przeciwwskazania zdro-
wotne do podjęcia pracy danego rodzaju 
i ewentualne zapobieżenie powstaniu 
zagrożeń dla zdrowia pracownika. 

Zwrot „stan zdrowia” ma szerszy za-
kres znaczeniowy. W Konstytucji Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO), 
podpisanej w Nowym Jorku 22 lipca 
1946 r.35, zdrowie określa się jako stan 
w pełni dobrego samopoczucia fizycz-
nego, psychicznego i społecznego, a nie 
tylko jako brak choroby lub ułomno-
ści. W tym znaczeniu pojęcie zdolności 
do pełnienia obowiązków ze względu 
na stan zdrowia kandydata na sędziego 
będzie obejmować diagnozę dotyczącą 
zarówno kondycji fizycznej, jak i psy-
chicznej, czyli stanu organizmu kan-
dydata i prawidłowości przebiegu jego 
funkcji fizycznych i psychicznych (oso-
bowościowych), wraz ze wskazaniem 
stanów chorobowych i wad ustroju (dys-
funkcji) stanowiących przeciwwskaza-
nie do zatrudnienia w zawodzie, oraz 
diagnozę samopoczucia społecznego 
(tzw. dobrostanu). taka interpretacja 
wydaje się prawidłowa przy uwzględ-
nieniu przepisów rozporządzenia mini-
stra sprawiedliwości z 8 marca 2002 r. 
w sprawie badań lekarskich i psycholo-
gicznych kandydatów do objęcia urzędu 
sędziego36, stosowanego na podstawie 
art. 57 § 6 Prawa o ustroju sądów po-
wszechnych. stanowią one, że badania 
lekarskie kandydata obejmują: ogólną 
ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym 

35 DzU z 1948 r., nr 61, poz. 477.
36 DzU nr 26, poz. 263.
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uwzględnieniem układu nerwowego 
i stanu psychicznego, badania specja-
listyczne, konsultacje lekarzy specjali-
stów, a także badania pomocnicze (labo-
ratoryjne, EKG, EEG, RtG i in.), jeżeli 
lekarz uprawniony uzna je za niezbędne. 
Badania psychologiczne kandydata obej-
mują określenie i opis cech osobowości, 
z uwzględnieniem zdolności do podej-
mowania decyzji i do samodzielnego 
oceniania sytuacji oraz odporności na 
trudne sytuacje. Zakres badań psycho-
logicznych może zostać rozszerzony, je-
żeli psycholog uzna to za niezbędne do 
prawidłowego określenia tego rodzaju 
sprawności kandydata. Uprawniony le-
karz oraz psycholog na podstawie wy-
ników badań wydają odpowiednio za-
świadczenie o zdolności kandydata do 
pełnienia obowiązków sędziego w za-
kresie dotyczącym stanu zdrowia (za-
świadczenie lekarskie) oraz w zakresie 
dotyczącym sprawności psychologicznej 
(zaświadczenie psychologiczne). 

Wymaganie „odpowiedniego” stanu 
zdrowia uzasadnione jest tym, że czas 
pracy sędziego określony jest wymia-
rem jego zadań. Jest to zatem nienormo-
wany czas wykonywania obowiązków 
służbowych w sądzie i w ramach pracy 
własnej, w okolicznościach stwarzają-
cych napięcia, obciążenia znaczną od-

powiedzialnością osobistą i społeczną. 
Z drugiej strony, możliwość zajmowa-
nia stanowiska sędziego do ukończenia 
70 roku życia, a więc dłużej niż ogólnie 
przyjęty wiek, uprawniający pod wa-
runkiem spełnienia także innych prze-
słanek określonych przepisami prawa 
do przejścia na emeryturę, wiąże się 
ze specyfiką złożonej i skomplikowanej 
materii, stanowiącej przedmiot orzeka-
nia sędziów sądów powszechnych, sN 
oraz administracyjnych. Od sędziów 
wymaga się nie tylko wysokiej i wszech-
stronnej wiedzy prawniczej, ale i odpo-
wiedniego doświadczenia zawodowego, 
rozumianego jako znajomość reguł wy-
konywania zawodu oraz doświadczenia 
życiowego równoznacznego z ogółem 
wiadomości zdobytych na podstawie 
obserwacji i przeżyć oraz umiejętno-
ści praktycznych. Wskazane przymio-
ty można nabyć tylko przez lata pracy. 
Zatem określona przez ustawodawcę 
granica jest w pełni uzasadniona.

Ograniczeń wiekowych co do zajmowa-
nia stanowiska sędziego nie przewidziano 
w stosunku do sędziów trybunału Kon-
stytucyjnego37 oraz trybunału stanu38.

Prokuratorzy
Ustanie stosunku pracy z powodu osią-
gnięcia określonego wieku następuje 

37 Po zmianie, ustawą z 20.03.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektó-
rych innych ustaw�(DzU nr 56, poz. 459), nadano nowe brzmienie art. 6 ustawy z 1.08.1997 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym�(DzU nr 102, poz. 643 ze zm.), który reguluje m.in. problematykę przejścia w stan spo-
czynku sędziego TK. Od 23.04.2009 r. obowiązuje zasada, że sędzia Trybunału, bez względu na wiek, po 
zakończeniu kadencji przechodzi w stan spoczynku (należy dodać, że nie ma żadnego ograniczenia wieku 
przy wyborze na to stanowisko, a więc nawet osoba, która w chwili wyboru ma 69 lat, może stać się sę-
dzią TK).

38 Ustawa z 26.03.1982 r. o Trybunale Stanu (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 925).
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również w wypadku prokuratorów. 
Ustawa o prokuraturze39 zawiera ode-
słanie do Prawa o ustroju sądów po-
wszechnych, które nakazuje stosowa-
nie przepisów regulujących wygaśnięcie 
stosunku pracy sędziego z powodu osią-
gnięcia danego wieku także do proku-
ratorów. Zgodnie z tymi zasadami, pro-
kurator przechodzi w stan spoczynku 
z dniem ukończenia 65 roku życia, chy-
ba że nie później niż na sześć miesięcy 
przedtem oświadczy Prokuratorowi Ge-
neralnemu wolę dalszej pracy i przed-
stawi zaświadczenie stwierdzające, że 
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, 
do pełnienia obowiązków zawodowych. 
Prokurator może pozostać na stanowi-
sku, jeżeli Prokurator Generalny na jego 
wniosek i po przedstawieniu powyższe-
go zaświadczenia, a także po zasięgnię-
ciu opinii właściwego prokuratora prze-
łożonego wyrazi na to zgodę. 

Ocena zdolności do pełnienia obo-
wiązków ze względu na stan zdro-
wia dokonywana jest zgodnie z art. 11 
ust. 2 ustawy o prokuraturze, na za-
sadach dotyczących kandydata na sta-
nowisko sędziowskie, po uprzednim 
złożeniu wniosku przez zainteresowa-
nego prokuratora. Jeśli postępowanie 
związane z rozpoznaniem sprawy nie 
zostanie zakończone, prokurator pozo-
staje w służbie do czasu jego zakończe-
nia, w tym zakończenia postępowania 
przed sądem Najwyższym. W wyniku 
powyższego postępowania prokurator 
może zajmować stanowisko nie dłużej 

niż do ukończenia 70 roku życia; może 
także w każdym czasie przejść w stan 
spoczynku, składając odpowiednie 
oświadczenie Prokuratorowi General-
nemu. analogicznie jak w przypadku 
sędziów, prokuratorzy mają możliwość 
przejścia w stan spoczynku na własny 
wniosek – po ukończeniu 55 lat przez 
kobietę, jeżeli przepracowała na sta-
nowisku prokuratora lub sędziego nie 
mniej niż 25 lat, a po ukończeniu 60 lat 
przez mężczyznę, jeżeli przepracował 
na tym stanowisku nie mniej niż 30 lat. 

Jako regułę należy jednak trakto-
wać przejście prokuratora w stan spo-
czynku z dniem ukończenia przez nie-
go 65 roku życia. Dalsze piastowanie 
stanowiska w czynnej służbie wymaga 
uzyskania zgody Prokuratora Gene-
ralnego w formie decyzji, a zatem sy-
tuacja prawna prokuratora jest w tym 
zakresie inna, niż sędziego. Jak wska-
zywał sN w jednym z orzeczeń, uzna-
nie, jakim dysponuje Prokurator Gene-
ralny w przedmiocie wyrażania zgody 
na dalsze zajmowanie stanowiska pro-
kuratora po ukończeniu 65 roku życia 
jest uznaniem ograniczonym, ponieważ 
możliwość dalszego pozostawania na 
stanowisku prokuratora powinna być 
traktowana jako wyjątek uzasadniony 
szczególnymi okolicznościami, mają-
cymi oparcie w interesie służby lub le-
żącymi po stronie prokuratora. Jednak 
Prokurator Generalny jest obowiązany, 
w ramach przyznanej mu kompetencji, 
do wyważenia tych okoliczności lub 

39 Ustawa z 20.06.1985 r. o prokuraturze (t.j. DzU z 2008 r., nr 7, poz. 39 ze zm.).
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interesów40. W innym z orzeczeń sąd 
Najwyższy stwierdził, że uzasadnio-
nym kierunkiem prowadzenia polity-
ki kadrowej w jednostkach organiza-
cyjnych prokuratury jest „pokolenio-
wa” wymiana kadr prokuratorskich, 
związana z jednej strony z osiąganiem 
przez zasłużonych pracowników wie-
ku umożliwiającego im skorzystanie 
z przywileju prokuratorskiego stanu 
spoczynku, a z drugiej strony, z potrze-
bą umożliwienia przejęcia tej służby 
przez innych doświadczonych proku-
ratorów, a także zapewnienie etatów 
dla nowych kadr. W instytucjach o za-
sadniczo zamkniętej, jak prokuratura, 
liczbie etatów konieczny do ich spraw-
nego funkcjonowania dopływ młodych 
pracowników musi odbywać się kosz-
tem odchodzenia tych, którzy osiągnęli 
wiek uprawniający do odpoczynku, bez 
względu na wynik porównania ich kwa-
lifikacji z kwalifikacjami osób młod-
szych41. Jednak, na co wskazał sąd Naj-
wyższy we wspomnianym wyroku42, 
potrzeby i uwarunkowania polityki ka-
drowej w prokuraturze muszą zostać 
odniesione do sytuacji konkretnych 
(zatrudniających danego prokuratora) 
jednostek prokuratury oraz do koniecz-
ności zapewnienia jej warunków kadro-
wych niezbędnych do sprawnego i pra-
widłowego wykonywania ustawowych 
zadań i kompetencji. 

Problematyką ograniczenia wieko-
wego wykonywania zawodu prokura-
tora zajmował się Europejski trybunał 
sprawiedliwości, który 21 lipca 2011 r. 
wydał wyrok w sprawie dwóch nie-
mieckich prokuratorów wykonujących 
funkcję prokuratora generalnego43. Pro-
kuratorzy ci, nie chcąc przejść na eme-
ryturę wraz z osiągnięciem 65 roku ży-
cia, złożyli wnioski o wydłużenie pracy 
o jeden rok. Minister sprawiedliwości 
Hesji oddalił je. Zgodnie z uregulo-
waniem obowiązującym w tym kraju 
związkowym, dotyczącym przechodze-
nia na emeryturę przez mianowanych 
dożywotnio urzędników, przestają oni 
pracować z końcem miesiąca, w któ-
rym ukończyli 65 lat. Jednak, jeżeli 
wymaga tego interes służby, przejście 
na emeryturę może zostać, na wniosek 
urzędnika, przesunięte w czasie poza 
granicę wieku 65 lat o okres maksy-
malnie jednego roku, przy uwzględnie-
niu, że granica wieku 68 lat nie może 
zostać w żadnym wypadku przekroczo-
na. sąd krajowy rozpoznający sprawę 
prokuratorów wyraził wątpliwość co 
do zgodności granicy wieku określonej 
dla wykonywania funkcji prokuratora 
z dyrektywą nr 2000/78/WE. trybu-
nał orzekł, iż dyrektywa ta nie stoi na 
przeszkodzie obowiązywaniu ustawy 
o służbie cywilnej kraju związkowego 
Hesji, która przewiduje obowiązkowe 

40 Wyrok SN z 13.05.2010 r., znak III PO 1/10, LEX nr 602062.
41 Wyrok SN z 11.05.2011 r., znak III PO 2/11, LEX nr 901636.
42 Znak III PO 1/10.
43 Wyrok ETS z 21.07.2011 r. w połączonych sprawach C-159/10 (Gerhard Fuchs przeciwko krajowi związ-

kowemu Hesja) oraz C-160/10 (Peter Kohler przeciwko krajowi związkowemu Hesja), <curia.europa.eu>.
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przejście na emeryturę urzędników 
mianowanych dożywotnio – w niniej-
szej sprawie prokuratorów – z chwilą 
ukończenia przez nich 65 roku życia, 
z zastrzeżeniem możliwości kontynu-
owania pracy gdy wymaga tego inte-
res służby – maksymalnie do chwili 
ukończenia 68 lat. Dozwolone jest to 
w zakresie, w jakim przyczyni się do 
ustanowienia „korzystnej struktury 
wiekowej” (mającej wspierać zatrud-
nienie i awanse młodych pracowników, 
zoptymalizowanie zarządzania zaso-
bami ludzkimi i tym samym zapobie-
ganie sporom o zdolność pracownika 
do wykonywania pracy po osiągnięciu 
pewnego wieku) i w jakim ustawa po-
zwala na osiągnięcie tego celu za pomo-
cą właściwych i koniecznych do tego 
środków. 

Uzasadnienie obowiązywania limitu 
wiekowego w odniesieniu do prokura-
torów wydaje się, przynajmniej w czę-
ści, podobne jak w wypadku sędziów. 
Po pierwsze, wprowadzenie warunku 
zdolności pod względem stanu zdrowia 
do pełnienia obowiązków podyktowa-
ne jest tym, że czas pracy prokuratora 
określony jest wymiarem przydzielo-
nych zadań. Prokurator niejednokrotnie 
obowiązany jest do świadczenia pracy 
poza normalnymi godzinami, gdy jest 
to spowodowane potrzebą realizacji za-
dań państwowych czy wystąpieniem 
nagłych zdarzeń, a w wyjątkowych wy-
padkach również w porze nocnej, w nie-
dzielę lub święto. Zawód ten nie ograni-
cza się tylko do wykonywania czynno-
ści o charakterze urzędniczym, wyma-
ga dyspozycyjności i pewnego stopnia 
sprawności fizycznej. 

Należy zwrócić uwagę, że sytuacja 
prawna prokuratora jest inna niż sę-
dziego w zakresie pracy po ukończeniu 
65 roku życia. Dłuższe pozostawanie 
przez niego na stanowisku wymaga, jak 
już wspomniano, uzyskania zgody Pro-
kuratora Generalnego w formie decy-
zji, natomiast sędzia może nadal praco-
wać, jeśli nie później niż na sześć mie-
sięcy przed ukończeniem 65 roku życia 
oświadczy Ministrowi sprawiedliwości 
wolę dalszego zajmowania stanowiska 
i przedstawi zaświadczenie stwierdza-
jące, że jest zdolny, ze względu na stan 
zdrowia, do pełnienia swoich obowiąz-
ków. Zatem sędzia niejako „automa-
tycznie” może pozostać na stanowisku, 
podczas gdy wobec prokuratora wyma-
gane jest uzyskanie zgody Prokuratora 
Generalnego. Nie trzeba osobno pod-
kreślać, że sytuacja prawna sędziów 
jest pod tym względem niewątpliwie 
korzystniejsza niż prokuratorów, lecz 
jednocześnie nie ma wystarczających 
podstaw prawnych, aby uznać, że róż-
nice te naruszają konstytucyjną zasadę 
równego traktowania. Ustawowe zróż-
nicowanie przesłanek warunkujących 
dalsze zajmowanie stanowiska przez 
sędziego i przez prokuratora podykto-
wane jest zasadniczo odmiennym sta-
tusem prawnym sędziego. status ten 
jest w szerokim zakresie zagwaranto-
wany konstytucyjnie, w tym odnośnie 
do prawa przejścia w stan spoczyn-
ku między innymi w związku z zasadą 
nieusuwalności sędziów, podczas gdy 
zarówno stan spoczynku, jak i inne ele-
menty statusu prokuratorów nie mają 
gwarancji konstytucyjnych. Podsta-
wowym celem – na co wielokrotnie 
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wskazywał już sN44– przepisu prze-
widującego możliwość dalszego pozo-
stawania na stanowisku prokuratora są 
szczególne okoliczności podyktowane 
interesem służby, a nie osobisty interes 
prokuratora.

Nauczyciele akademiccy
Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu 
osiągnięcia określonego wieku nastę-
puje także w odniesieniu do mianowa-
nych nauczycieli akademickich zatrud-
nionych w uczelni publicznej oraz na 
stanowisku profesora zwyczajnego lub 
nadzwyczajnego45. Ustawodawca prze-
widział, że stosunek pracy mianowane-
go nauczyciela akademickiego zatrud-
nionego w uczelni publicznej wygasa 
z końcem roku akademickiego, w któ-
rym ukończył on 65 rok życia. Nato-
miast stosunek pracy mianowanego na-
uczyciela akademickiego mającego tytuł 
naukowy profesora, zatrudnionego na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego 
lub zwyczajnego w uczelni publicznej, 
wygasa z końcem roku akademickiego, 
w którym ukończył on 70 lat. Odrębne 
uregulowanie obowiązuje w stosunku 

do mianowanego nauczyciela akade-
mickiego pełniącego funkcję rektora, 
bowiem z końcem roku akademickie-
go, w którym ukończył on 70 rok ży-
cia jego stosunek pracy z mianowania 
przekształca się – na czas pozostały 
do zakończenia pełnienia tej funkcji – 
w stosunek pracy na podstawie umowy 
o pracę46. Wygaśnięcie stosunku pracy 
mianowanych nauczycieli akademickich 
stwierdza organ uprawniony do miano-
wania na właściwe stanowisko – czyli 
rektor47. Osiągnięcie wieku określonego 
w Prawie o szkolnictwie wyższym jest 
okolicznością implikującą wygaśnięcie 
stosunku pracy i powoduje ustanie za-
trudnienia. Z uwagi na obowiązki, jakie 
spoczywają na nauczycielach akademic-
kich mających tytuł naukowy profesora 
lub stopień naukowy doktora habilito-
wanego (kształcenie studentów, pro-
wadzenie badań naukowych i prac roz-
wojowych, uczestniczenie w pracach 
organizacyjnych uczelni oraz kształce-
nie kadry naukowej), wymaga się od 
nich bogatego dorobku naukowego oraz 
doświadczenia zawodowego. Natomiast 
określenie przez ustawodawcę górnej 

44 Wymienione już wyroki SN w sprawach III PO 1/10, III PO 2/11, także postanowienie SN z 6.06.2003 r., 
znak III AO 25/02, OSNP 2004/13/236.

45  Ustawa z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365 ze zm.).
46  Artykuł 127 Prawa o szkolnictwie wyższym. Uregulowanie dotyczące wygaśnięcia stosunku pracy mia-

nowanego nauczyciela akademickiego, zatrudnionego w uczelni publicznej z końcem roku akademickiego, 
w którym ukończył on 65 rok życia, zostało wprowadzone 1.10.2011 r. ustawą z 18.03.2011 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 84, poz.455). W uzasad-
nieniu rządowego projektu zmiany powyższej ustawy jako uzasadnienie wprowadzenia powyższej regula-
cji wskazano konieczność racjonalizacji zatrudnienia w uczelniach i poprawy jego niekorzystnej struktury 
demograficznej, a także przyczynienie się do stworzenia miejsc pracy dla młodych naukowców. Jedno-
cześnie pozostawiono rektorom możliwość zawierania umów o pracę z osobami, które utraciły status za-
trudnienia na podstawie mianowania (druk sejmowy nr 3391, <www.sejm.gov.pl>).

47  Artykuł 127 ust. 3, jw.
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granicy wieku uprawniającej do zajmo-
wania wymienionych stanowisk wiąże 
się przede wszystkim z przyjęciem za-
łożenia, że ukończenie go powoduje po-
gorszenie zdolności do pracy ze względu 
na stan zdrowia.

Ograniczenia wiekowe  
w zawodach medycznych
Polskie prawo przewiduje limit wieko-
wy jedynie wobec farmaceuty pełniące-
go funkcję kierownika apteki, natomiast 
nie ustala takich ograniczeń w stosunku 
do lekarzy, dentystów czy też innych 
zawodów medycznych48. Możliwość wy-
konywania zawodu jest tu uzależniona 
jedynie od ogólnego stanu zdrowia. 

Zgodnie z art. 88 ust. 2 Prawa farma-
ceutycznego49, spośród osób mających 
prawo wykonywania zawodu farmaceu-
ty jedynie część może pełnić funkcję 
kierownika apteki50, bowiem koniecz-
ne jest spełnienie dodatkowych kryte-
riów – odpowiedniego wieku oraz stażu 

pracy w aptece. Jej kierownikiem może 
zatem być wyłącznie farmaceuta, który 
nie ukończył 65 lat, przy czym na pod-
stawie ust. 3 wymienionego artykułu 
możliwe jest przedłużenie tej granicy do 
70 roku życia. Następuje ono na wnio-
sek zainteresowanego, skierowany do 
właściwego wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego, ten zaś przed wyra-
żeniem zgody zasięga opinii właściwej 
okręgowej izby aptekarskiej51. Decyzja 
ta ma charakter uznaniowy.

Określenie maksymalnego wieku 
w odniesieniu do farmaceuty będącego 
kierownikiem apteki znajduje uzasad-
nienie w charakterze czynności zawodo-
wych. Ustawodawca wyznaczył mu bo-
wiem szczególne zadania, wykonywane 
niejednokrotnie w sytuacjach realnego 
lub potencjalnego niebezpieczeństwa 
dla zachowania dóbr jednostki o szcze-
gólnym charakterze (życie, zdrowie). 
Główną rolą farmaceuty jest zapewnie-
nie ochrony zdrowia publicznego przez 

48 Ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. DzU z 2008 r., nr 136, poz. 857 ze zm.).
49 Ustawa z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. DzU z 2008 r., nr 45, poz. 271 ze zm.).
50 Farmaceuta pełniący funkcję kierownika apteki może być zatrudniony nie tylko w ramach stosunku pracy, 

ale również na podstawie umów cywilnoprawnych.
51 W poprzednim stanie prawnym (art. 40 ust. 1 ustawy z 10.10.1991 r. o środkach farmaceutycznych, ma-

teriałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej�– DzU nr 105, poz. 452 ze zm.) 
kierownikiem apteki mogła być wyłącznie osoba mająca prawo wykonywania zawodu aptekarza, jeżeli nie 
przekroczyła wieku emerytalnego. Za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i po zasięgnię-
ciu opinii okręgowej izby aptekarskiej okres ten mógł być przedłużony do 70 roku życia. W ówczesnych 
realiach kobieta osiągała wiek emerytalny z chwilą ukończenia 60 lat, czyli 5 lat wcześniej niż mężczyzna. 
Uregulowanie to ograniczało możliwość rozwoju kariery zawodowej kobiet, ponadto skutkowało tym, że 
kobieta będąca kierownikiem apteki po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal mogła wykonywać zawód 
farmaceuty, jednak nie na stanowisku kierowniczym, co oznaczało nieuzasadnioną degradację. Możliwość 
przedłużenia okresu zatrudnienia do 70 roku życia miała bowiem tylko charakter uznaniowy. Z dniem 
21.06.2000 r. art. 40 ust. 1 poprzednio obowiązującej ustawy, w zakresie, w jakim uniemożliwiał zajmo-
wanie stanowiska kierownikowi apteki kobiecie, która nie osiągnęła wieku emerytalnego ustalonego dla 
mężczyzn, został uznany za niezgodny z art. 33 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 11 Konwencji w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (wyrok TK z 13.06.2000 r., sygn. K 15/99, www.trybunal.
gov.pl).
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świadczenie usług polegających na wy-
dawaniu i ewentualnie przygotowywa-
niu leków oraz udzielaniu informacji na 
ich temat. Ograniczenie wiekowe jest 
zatem podyktowane koniecznością po-
siadania odpowiedniej sprawności psy-
chofizycznej, a zwłaszcza niezawodnej 
pamięci (znajomość nie tylko nazw le-
ków, ich składu, synonimów, ale przede 
wszystkim działania i zagrożeń związa-
nych z ich stosowaniem), co jest bardzo 
ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa 
w obrocie produktami leczniczymi. 

Zagadnieniem limitu wykonywania 
zawodu przez lekarzy (lekarzy den-
tystów) z  uwagi na osiągnięcie da-
nego wieku zajmował się Europejski 
trybunał sprawiedliwości. W wyro-
ku z 12 stycznia 2010 r. (C-341/08)52 
trybunał przedstawił ustalenie, czy 
przepis § 95 ust. 7 zdanie trzecie księgi 
V sozialgesetzbuch (Kodeks ubezpie-
czeń społecznych)53, stanowiący, że do-
puszczenie do wykonywania działalno-
ści lekarza ubezpieczenia zdrowotnego 
wygasa z końcem kwartału kalendarzo-
wego, w którym osiągnął 68 lat54, jest 
zgodny z art. 2 ust. 5 i art. 6 dyrektywy 
Rady nr 2000/78/WE. 

trybunał orzekł, że wykładni powyż-
szego artykułu dyrektywy należy do-
konywać w ten sposób, iż stoi on na 

przeszkodzie przepisowi krajowemu, 
ustanawiającemu górną granicę wieku 
dla wykonywania działalności lekarza 
dentysty ubezpieczenia zdrowotnego – 
w tym wypadku 68 lat – jeśli jedynym 
celem tego przepisu jest ochrona zdro-
wia pacjentów przed spadkiem spraw-
ności zawodowej lekarzy dentystów po 
osiągnięciu wskazanego wieku, skoro ta 
sama granica nie znajduje zastosowa-
nia do lekarzy dentystów pozakontrak-
towych. O ile bowiem granica wieku 
dla wykonywania działalności denty-
sty ubezpieczenia zdrowotnego ma na 
celu ochronę zdrowia pacjentów, po-
strzeganą pod kątem kwalifikacji leka-
rzy, o tyle należy stwierdzić, że w od-
niesieniu do prowadzących praktykę 
poza systemem kontraktowania usług 
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, 
pacjenci nie są chronieni. takie ure-
gulowanie – zdaniem trybunału – stoi 
w sprzeczności z zamierzonym celem. 

Z orzeczenia tego można wnosić, że 
ustawowe uregulowanie wieku mak-
symalnego dla dopuszczenia do wyko-
nywania zawodu lekarza dentysty (nie 
odnosząc się już do zagadnienia, czy od-
bywa się to w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego, czy poza nim) może sta-
nowić racjonalny środek służący ochro-
nie zgodnego z przepisami celu (którym 

52 Sprawa Domnica Petersen przeciwko Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lip-
pe,�<www.eur-lex.europa.eu>.

53 Zgodnie z § 72 ust. 1 zd. 2 księgi V Sozialgebuch (Kodeks�ubezpieczeń�społecznych, BGBI. 2003 Is. 
2190), przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku lekarzy dentystów. Treść omawianych uregulo-
wań SGB V została powołana w przedmiotowym wyroku, <curia.europa.eu>.

54 Regulacja dotyczy jedynie lekarzy (lekarzy dentystów) wykonujących działalność w ramach ubezpiecze-
nia zdrowotnego, natomiast poza systemem ubezpieczenia mogą oni kontynuować wykonywanie działal-
ności bez ograniczenia wiekowego.



138  KONtROla PaństWOWa – 138 –

państwo i społeczeństwo   magdalena Witkowska

jest w tym wypadku zdrowie pacjen-
tów) oraz jego realizacji w rozumieniu 
art. 6 dyrektywy. Cel ten opiera się 
wyłącznie na wynikającym z doświad-
czenia życiowego przypuszczeniu, że 
od pewnego wieku następuje generalny 
spadek sprawności zawodowej, bez ja-
kiegokolwiek uwzględnienia sprawności 
zainteresowanej osoby. Co do ustalenia 
granicy wieku 68 lat, należy zauważyć, 
że wiek ten można uznać za wystar-
czająco zaawansowany, aby mógł słu-
żyć za maksymalny wiek dopuszczenia 
do wykonywania działalności dentysty. 
Ponadto, jak zaznaczył trybunał, jeśli 
przepis wprowadzający górną granicę 
wieku obowiązującą jedynie dentystów 
ubezpieczenia zdrowotnego ma na celu 
zachowanie równowagi finansowej sys-
temu zabezpieczenia społecznego (kon-
trola wydatków sektora publicznego na 
zdrowie), to jest on zgodny z zamierzo-
nym celem.

W odniesieniu do art. 6 dyrekty-
wy trybunał stwierdził natomiast, że 
przepis krajowy przewidujący górną 
granicę wieku dla wykonywania dzia-
łalności dentysty ubezpieczenia zdro-
wotnego nie jest sprzeczny z tym prze-
pisem dyrektywy, jeżeli jego celem 
jest podział szans zawodowych między 
pokoleniami w ramach zawodu, jeśli 
– biorąc pod uwagę sytuację na ryn-
ku pracy – przepis ten jest właściwy 
i konieczny do osiągnięcia tego celu. 
trybunał uznał, że wspieranie zatrud-
nienia stanowi niepodważalnie słuszny 
cel polityki społecznej i zatrudnienia 
państw członkowskich i ta ocena musi 
znaleźć zastosowanie do instrumentów 
polityki krajowego rynku pracy, słu-

żącej zwiększeniu szans na włączenie 
się do aktywnego życia pracowników 
określonych kategorii. tym samym, 
przepis przyjęty dla wsparcia dostępu 
młodych dentystów do wykonywania 
zawodu w ramach systemu kontrakto-
wania usług ubezpieczenia zdrowot-
nego może być uznany za przepis do-
tyczący polityki zatrudnienia. W tym 
kontekście ustalenie granicy wieku 
68 lat wydaje się właściwe, ponieważ 
jest to wiek wystarczająco zaawanso-
wany, by mógł służyć za górną granicę 
dopuszczenia do wykonywania dzia-
łalności. Ponadto, w opinii trybuna-
łu, jeśli przepis przewidujący granicę 
wieku prowadzącą do wyjścia z rynku 
pracy najstarszych lekarzy ma na celu 
podział szans zawodowych między 
pokoleniami, odmienne traktowanie 
ze względu na wiek można uznać za 
obiektywnie i racjonalnie uzasadnione 
tym celem oraz właściwymi i koniecz-
nymi środkami służącymi jego reali-
zacji (jeżeli istnieje nadwyżka lekarzy 
dentystów ubezpieczenia zdrowotnego 
lub zagrożenie taką sytuacją).

W powyższym kontekście nasuwa-
ją się wątpliwości, czy skoro w odnie-
sieniu do farmaceuty w prawie pol-
skim czy lekarza dentysty w prawie 
niemieckim przewidziano ogranicze-
nia wieku w wykonywaniu tych zawo-
dów, to podobne limity nie powinny 
być wprowadzone także w stosunku do 
innych zawodów medycznych. Biorąc 
pod uwagę, że celem przyjęcia ogra-
niczenia wiekowego dla farmaceutów 
pełniących funkcję kierownika apteki 
jest dbałość o interes klientów, zasad-
ne wydaje się kwestionowanie braku 
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takiego wymogu przy wykonywaniu 
zawodu przez lekarzy takich specjal-
ności, jak chociażby chirurg, kardiolog, 
anestezjolog czy transplantolog. skala 
odpowiedzialności oraz waga stawia-
nych przed nimi zadań są co najmniej 
tak istotne, jak wobec farmaceutów. 
Chirurg, na przykład, przeprowadza 
zabiegi chirurgiczne i operacje na tkan-
kach miękkich i twardych w obrębie 
klatki piersiowej, jamy brzusznej, ukła-
du naczyniowego, kończyn, kręgosłupa 
i czaszki. Jego praca wymaga określo-
nych umiejętności manualnych oraz 
precyzji ruchów, a bardzo często tak-
że siły fizycznej. Wprowadzenie pro-
gu wiekowego podyktowane byłoby 
koniecznością zachowania wysokiego 
poziomu sprawności psychofizycznej, 
który niewątpliwie zmniejsza się wraz 
z postępującym procesem starzenia. 

Powołaniem lekarza jest ochrona ży-
cia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie 
chorobom, leczenie oraz niesienie ulgi 
w cierpieniu, zaś największym naka-
zem etycznym – dobro chorego55. Po-
nadto, lekarz ma prawo działania na 
osobie człowieka, a skutki jego działań 
mogą być często nieodwracalne. W sy-
tuacji tak doniosłych zadań oraz oczeki-
wań w stosunku do lekarzy nie wydaje 
się błędem rozważenie wprowadzenia 
ograniczeń wiekowych także dla osób 
wykonujących ten zawód.

Fizjologiczne uwarunkowania 
ograniczeń wiekowych
Rozważenia wymaga zasadność wpro-
wadzenia przez ustawodawcę górnej 
granicy wieku, niższej niż powszechnie 
obowiązujący wiek emerytalny, w od-
niesieniu do niektórych zawodów (przy-
kładowo pilot statków powietrznych 
czy kontroler ruchu lotniczego). analiza 
będzie uwzględniała zmiany zachodzą-
ce w organizmie człowieka, które mogą 
uzasadniać wcześniejsze pozbawienie 
możliwości wykonywania zawodu.

Ustalenie wieku, który oznaczałby 
początek starzenia się organizmu, jest 
bardzo trudne. Właściwym podejściem 
jest określanie tak zwanego wieku funk-
cjonalnego, według którego starość mie-
rzona jest nie tylko liczbą przeżytych 
lat, ale parametrami zdrowia psycho-
fizycznego, aktywnością i sprawnością 
fizyczną oraz psychiczną. tylko ono 
uwzględnia znaczne indywidualne róż-
nice w procesie starzenia się. Jeśli cho-
dzi o definiowanie pojęcia „pracownik 
starszy”, ważny jest moment, w którym 
zmieniające się wraz z wiekiem pewne 
wskaźniki możliwości psychofizycznych 
człowieka mogą utrudniać wykonywa-
nie określonej pracy, zagrażając zdrowiu 
samego pracownika i innych osób.

Powszechnie uznaje się, że wraz 
z wiekiem zmieniają się możliwości wy-
konywania pracy, co jest spowodowa-

55 Uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14.12.1991 r. w sprawie „Kodeksu etyki le-
karskiej”, wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały nr 19 III Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14.12.1993 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Kodeksu etyki lekarskiej”�oraz z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego VII 
Krajowego Zjazdu Lekarzy z 20.09.2003 r., zmieniająca uchwałę w sprawie „Kodeksu etyki lekarskiej”, 
<www.nil.org.pl>.
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ne głównie obniżaniem się wydolności 
i sprawności fizycznej oraz możliwości 
psychofizycznych, takich jak spostrze-
gawczość, szybkość reakcji, sprawność 
narządów zmysłów. Zmiany te obserwu-
je się już po ukończeniu 45 roku życia. 
Zmniejszająca się wraz z wiekiem wy-
dolność i sprawność bywa czasem kom-
pensowana u osób starszych dużym do-
świadczeniem czy wzrostem odporności 
emocjonalnej. Jednak w tym okresie ży-
cia wzrasta częstość występowania cho-
rób układów krążenia (zmniejszenie siły 
skurczu mięśnia sercowego), oddycha-
nia (zmniejszenie się elastyczności oraz 
objętości życiowej płuc), mięśniowo- 
-szkieletowego (zmniejszenie się masy 
tkanki mięśniowej w stosunku do masy 
ciała, z czym związane jest zmniejszanie 
się siły mięśni), a także zaburzeń hor-
monalnych i przemiany materii56. 

Wydolność fizyczna brana jest pod 
uwagę przy ustalaniu wskazań do wyko-
nywania określonych czynności podczas 
pracy zawodowej. 

W latach 2002–2003 Centralny In-
stytut Ochrony Pracy – Państwowy In-
stytut Badawczy oraz Instytut Medy-
cyny Pracy im. prof. J. Nofera w Ło-
dzi przeprowadziły badania wydolności 
fizycznej aktywnych zawodowo Pola-
ków. Ich wyniki wykazały, że około 58% 
mężczyzn i około 70% kobiet w wieku 
powyżej 50 lat ma wydolność fizyczną 

na poziomie przeciętnym, niskim i bar-
dzo niskim57. 

Niekorzystny kierunek zmian w zdol-
ności do pracy wraz z wiekiem stwier-
dzono wśród pracowników zatrudnio-
nych na stanowiskach, na których wy-
stępowały następujące czynniki: praca 
zmianowa, w tym w nocy; praca w go-
dzinach nadliczbowych; ekspozycja na 
wibrację miejscową, na wysoką tem-
peraturę i hałas; praca z dominującym 
obciążeniem fizycznym; ekspozycja na 
czynniki chemiczne; duży stres zawo-
dowy; nierównomierne tempo pracy58. 

Nie bez znaczenia dla określenia limi-
tów wiekowych wykonywania pewnych 
zawodów jest niewątpliwie charakter da-
nego rodzaju pracy. Przykładowo, praca 
pilota wiąże się z koniecznością pracy 
zmianowej, w tym także w porze nocnej, 
co powoduje powstanie konfliktu mię-
dzy wskazaniami zegara biologicznego 
a czasem astronomicznym. W jego orga-
nizmie zachodzą czynności metabolicz-
ne jak w czasie dnia, podczas gdy w rze-
czywistości jest noc. Wedle statystyk 
medycznych, stan zdrowia pracowników 
zmianowych jest gorszy w porównaniu 
z pracownikami dziennymi, nawet po 
przejściu na emeryturę59. Ponadto w po-
rze nocnej, normalnie zarezerwowanej 
dla człowieka na sen, obserwuje się obni-
żenie jakości pracy umysłowej (tak waż-
nej w pracy pilotów statków powietrz-

56 J. Bugajska: Pracownicy�starsi�–�możliwości�i�uwarunkowania�fizyczne,�Warszawa 2007, s. 5.
57 Tamże, s. 10.
58 J. Bugajska: Czynniki�zawodowe�przedwczesnego�obniżenia�zdolności�do�pracy�u�osób�starszych, „Bez-

pieczeństwo Pracy” nr 2/2006, s. 21.
59 Por. K. Kwarecki, K. Zużewicz: Czynnik� ludzki�w�bezpieczeństwie�pracy.�Jak�spłacić� „dług�czasowy”?,�

Centralny Instytut Ochrony Pracy, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” nr 12/1999, s. 27.
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nych czy kontrolerów ruchu lotnicze-
go): zdolności precyzji, rozwagi, szybkiej 
i właściwej reakcji, co może doprowadzić 
do poważnych katastrof60. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wska-
zane i uzasadnione wydaje się wprowa-
dzanie przez ustawodawcę ograniczeń 
wiekowych wykonywania niektórych 
zawodów. 

Wnioski
W kwestii rozważań dotyczących ustania 
ex lege (wygaśnięcia) stosunku pracy oraz 
pozbawienia możliwości wykonywania 
niektórych zawodów wraz z osiągnięciem 
określonego wieku należy podkreślić, że 
ustalenie bardziej rygorystycznych wy-
magań wiekowych wydaje się uzasad-
nione z uwagi na rozmaite okoliczności, 
na przykład bezpieczeństwo pacjentów, 
pasażerów czy przewożonego mienia, 
ochronę zdrowia oraz środowiska. Przy-
jęcie przez ustawodawcę górnych granic 
aktywności zawodowej w odniesieniu 
do niektórych profesji wynika niejedno-
krotnie z założenia, że wraz z osiągnię-
ciem określonego wieku osoby wykonu-
jące te zawody nie będą w stanie podołać 
obowiązkom czy stawianym wymaga-
niom. Bez wątpienia, limity w zawodach, 
w których granica wieku określona jest 
poniżej powszechnie obowiązującego 
wieku emerytalnego, wprowadzone są 
ze względu na konieczność zachowania 
wysokiej sprawności psychomotorycznej 
czy też innych umiejętności ulegających 
osłabieniu wraz z postępującym proce-

sem starzenia organizmu. Celem tych re-
gulacji jest uniknięcie ewentualnego za-
grożenia bezpieczeństwa ludzi oraz wy-
stąpienia poważnych strat majątkowych. 
Mając na uwadze wartości uzasadniające 
określenie granicy wieku wykonywania 
danego rodzaju prac, zastrzeżenia budzi 
brak limitów wiekowych dla zawodów 
kierowcy, lekarza (zwłaszcza w specjal-
nościach zabiegowych) czy maszynisty, 
gdyż i one wiążą się z dużą odpowiedzial-
nością, wynikającą z obowiązku sprawo-
wania pieczy nad zdrowiem oraz bezpie-
czeństwem osób. 

Uregulowania przewidujące wyższy 
niż powszechnie obowiązujący wiek 
emerytalny, dotyczą z reguły zawodów, 
w których wiele znaczy nagromadzona 
przez lata wiedza oraz doświadczenie, 
natomiast mniejszą wagę przywiązu-
je się do sprawności fizycznej. tak jest 
w wypadku sędziów czy nauczycie-
li akademickich. Ustanowienie limitu 
wieku na poziomie 65 czy 70 lat nale-
ży niewątpliwie rozumieć jako „ukłon” 
ustawodawcy w stronę osób wykonu-
jących te zawody, dający możliwość 
stabilizacji zatrudnienia do momentu 
osiągnięcia określonego wieku, co ma 
niemałe znaczenie w kontekście pogar-
szającej się sytuacji gospodarczej.

magdaleNa witkowska, 
doktorantka w Zakładzie Prawa Pracy 
UMCS w Lublinie 

60 Por. K. Kwarecki, K. Zużewicz: Czynnik�ludzki�w�bezpieczeństwie�pracy.�Rytm�życia,�rytm�pracy..., Central-
ny Instytut Ochrony Pracy, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka nr 7-8/1999, s. 29.
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uHONOROWANO JóZeFA HIGeRSBeRGeRA 
PIeRWSZeGO PReZeSA NIKP

W 93. rocznicę utworzenia Naj -
wyższej Izby Kontroli, w sie dzi-
bie Izby uroczyście odsłonięto 
popiersie Józefa Higersbergera, 
pierwszego prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli Państwa. Wcze-
śniej, członkowie kierownictwa 
NIK, przedstawiciele pracowni-
ków oraz goście reprezentujący 
różne organy i instytucje złożyli 
kwiaty na jego grobie na war-
szawskich Powązkach, oddali też 
hołd twórcom polskiego państwa 
w 1919 r. – Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu oraz pierwsze-
mu premierowi Ignacemu Janowi Paderewskiemu.

Wizyta przed Belwederem, gdzie znajduje się pomnik Naczelnika Państwa oraz w par-
ku Ujazdowskim, który wybrano na miejsce upamiętnienia pierwszego Prezydenta 
Ministrów II RP, a następnie uroczysta Msza św. za pracowników NIK w kościele 
św. aleksandra na placu trzech Krzyży w Warszawie, to stałe elementy corocznych 
obchodów jubileuszu utworzenia naczelnego organu kontroli. tegoroczne zakończyły 
się w gmachu Najwyższej Izby Kontroli odsłonięciem popiersia Józefa Higersberge-
ra. Dokonał tego obecny prezes Izby – Jacek Jezierski (na zdjęciu powyżej, z prawej) 
w towarzystwie rodziny pierwszego szefa NIKP. Dla najbliższego, uczestniczącego 

Z życia NIK 
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w tym wydarzeniu krewnego – andrzeja Higersbergera (na zdjęciu, s. 142, z lewej), 
Józef Higersberger był stryjecznym dziadkiem.

Józef Higersberger, z zawodu prawnik, adwokat i radca prawny towarzystwa Kre-
dytowego Ziemskiego, a także m.in. prezes Warszawskiego sądu Okręgowego oraz 
sądów apelacyjnych w lublinie i w Warszawie, a później, w 1918 r. przez siedem mie-
sięcy – minister sprawiedliwości, nominację na stanowisko prezesa nowo utworzonej 
7 lutego 1919 r. NIKP otrzymał od Naczelnika Państwa 19 lutego 1919 r. 

sprawował urząd tylko dwa lata (zmarł 18 maja 1921 r.), a mimo to – jak pisał prof. 
Ryszard szawłowski już w nr. 5/1996 oraz 1/II 2009 „KP” – „przy pomocy swoich 
stopniowo rekrutowanych najbliższych współpracowników udało mu się dokonać 
wielkiej pracy organizacyjnej”. Przygotował podstawy prawne działalności kontrole-
rów: „tymczasową instrukcję o zastosowaniu i zakresie kontroli” oraz „tymczasowy 
regulamin NIKP i jej organów”. Czynił starania o zatrudnienie jak najlepiej wykwali-
fikowanych pracowników, utworzył też okręgowe izby kontroli: w Kielcach, lwowie 
i  Warszawie. słynął z pracowitości i odwagi obrony swoich poglądów.

HISTORIA NIK NA ŁAMACH PISMA

„Kontrola Państwowa” niemal od początku istnienia upowszechnia historię Izby. Re-
dakcja odnalazła i opracowała większość archiwaliów (zdjęć i dokumentów) regular-
nie prezentowanych na łamach „KP” od lat 90. minionego stulecia oraz wykorzysty-
wanych m.in. w numerach poświęconych dziejom NIK (1/1999 i nr specjalny 1999, 
1/2004, 1/I 2009 i 1/II 2009), a następnie w różnych wydawnictwach ukazujących 
się nakładem Najwyższej Izby Kontroli. 
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Warszawskie Powązki. Rodzina oraz delegacja pracowników i kierownictwa NIK (prezes Jacek 
Jezierski, pierwszy z prawej, obok wiceprezes Marian Cichosz) przy grobie Józefa Higersbergera. 
W latach 90. prof. Ryszard Szawłowski pomógł odszukać grób, zaś Izba wspierała renowację.
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Na zamówienie redakcji, w latach 90. prof. Ryszard szawłowski przygotował cykl artyku-
łów (opublikowanych w numerach 3/1996, 5/1996, 2/1997, 4/1997, 6/1998), prezentujący 
sylwetki prezesów i wiceprezesów II RP, które następnie ukazały  się w formie oddzielnego 
tomu (nr 1/II 2009 „KP”) na jubileusz 90-lecia Izby. Zebrano w nim biogramy wszyst-
kich szefów najwyższego organu kontroli w Polsce, począwszy od Franciszka Ksawerego 
Zboińskiego, pierwszego prezesa Głównej Izby Obrachunkowej Księstwa Warszawskiego, 
a skończywszy na biogramie tadeusza tomaszewskiego, prezesa NIK na emigracji (pióra 
prof. tadeusza Wolszy; ukazał się po raz pierwszy w nr. 6/1999 „KP”). Osobny rozdział 
jest w nim poświęcony Józefowi Higersbergerowi. 

Warto też wspomnieć m.in. o drukowanym w numerach 3-6/2001 i 1/2002 „KP” pa-
miętniku Mieczysława Dębskiego – dyrektora Departamentu Najwyższej Izby Kontroli 
II Rzeczypospolitej (w części dotyczącej jego pracy w Kontroli Państwowej 1921–1939), 
opracowanym przez prof. Ryszarda szawłowskiego; wybranych fragmentach wykładów Zeno-
biusza Rugiewicza – wiceprezesa NIK w latach 1925–1939, które ukazały się drukiem w nr. 
1/I  2009 „KP” oraz cyklu referatów wygłoszonych w czasie konferencji naukowych w dele-
gaturach NIK z okazji jubileuszu 90-lecia, wydanych w numerze specjalnym 1/2010 „KP”.

Czytelników zainteresowanych historią Izby, zwłaszcza osobą i działalnością prezesa Jó-
zefa Higersbergera, zapraszamy na stronę internetową pisma (http://www.nik.gov.pl/kon-
trola-panstwowa/). Prosimy skorzystać z zakładki „archiwum (wydania on-line)”.   (red.)

JÓZEF  HIGERSBERGER1

PREZES  NIKP  W  LATACH  1919-1921

Józef Higersberger urodził się 15 lipca 1856 r. w Warszawie2, w znanej ro-
dzinie, ponieważ ojciec jego, również Józef (1817–1896), rzeczywisty radca sta-
nu, był dyrektorem, a później wiceprezesem Banku Polskiego3 – banku, który 
 

1 „Kontrola Państwowa” nr 5/1996.
2 Tę ścisłą datę urodzin udało się ustalić dopiero na podstawie płyty nagrobnej J. Higersbergera. 

Dodajmy, że autor jego biogramu w Polskim słowniku biogra cznym nie umiał wskazać dnia ani miesiąca 
urodzin.

3 H. Radziszewski w fundamentalnej pracy: „Bank Polski”, Warszawa 1910, s. 208, opartej w dużej 
mierze na źródłach archiwalnych, daje następującą, wysoce pozytywną ocenę J. Higersbergera seniora: 
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Nowoczesny audyt wewnętrzny 

Robert Moeller, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 887.

Publikacja składa się z 8 części i 34 rozdziałów stanowiących kompendium niezbęd-
ne do właściwego i skutecznego wykonywania zawodu audytora. Prezentuje zarówno 
podstawy audytu, jego genezę i historię, jak i mechanizmy kontroli wewnętrznej oraz 
jej znaczenie dla przedsiębiorstwa. szczególnie interesujący wydaje się rozdział po-
święcony międzynarodowym standardom audytu i rachunkowości, jak też dotyczący 
wpływu technologii informatycznych na audyt, w którym przedstawiono nowoczesne 
techniki komputerowe stosowane w kontroli wewnętrznej. autor jest teoretykiem 
i propagatorem tytułowej dziedziny wiedzy, z trzydziestoletnią praktyką w audycie 
największych firm amerykańskich.

Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego  
celu jej działania

Grzegorz Dostatni, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 248. 

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, służba cywilna ma zagwaranto-
wać stabilność i profesjonalizm działania administracji publicznej. autor podjął się 
zbadania, czy cele te zostały osiągnięte. Przeprowadził analizę roli służby cywilnej 
w administracji publicznej, konstytucyjnych podstaw jej funkcjonowania oraz roz-
woju w kontekście zmian politycznych i prawnoustrojowych zachodzących w Polsce. 
Zaprezentował też możliwe do wprowadzenia modele, opierając się na przepisach 
konstytucji i rozwiązaniach przyjętych w innych krajach oraz zarysował perspekty-
wy rozwoju służby cywilnej.

Sygnały  
o książkach 
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sygnały o książkach   

Publiczna własność nieruchomości

Magdalena Hajdas, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 435. 

Pojęcie własności publicznej nie jest w Konstytucji RP precyzyjnie zdefiniowane, 
toteż jego stosowanie rodzi wiele niejasności. Własność publiczna nie jest opisywa-
na i analizowana z uwzględnieniem szczególnej funkcji, jaką pełni w społeczeństwie 
i państwie, nie wydaje się też dostatecznie chroniona. Jak deklaruje autorka, jej ce-
lem „jest ustalenie, czy istnieją podstawy wyróżnienia w prawie polskim własności 
publicznej, wskazanie kryteriów i przepisów prawa, które uzasadniają wyróżnienie tej 
własności, a także rozważenie problematyki jej skutecznej ochrony, również w kon-
tekście uprawnień właścicielskich”. Dla porównania przedstawia także różne modele 
własności publicznej istniejące w systemach prawnych innych państw. 

Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa

Andrzej Szymonik, DIFIN, Warszawa 2011, s. 322. 

Publikacja dotyczy sposobów zapewniania szeroko pojętego bezpieczeństwa spo-
łeczności żyjącej na określonym terytorium. Można je zdefiniować jako zbiór prze-
pisów, procedur i planów, ale także organów i instytucji funkcjonalnie powiązanych, 
będących instrumentami określonych działań uruchamianych w razie wystąpienia 
różnego typu zagrożeń: militarnych, terrorystycznych, żywiołowych, epidemiolo-
gicznych i innych. Elementy tak ujętego systemu bezpieczeństwa są przedmiotem 
analizy w poszczególnych rozdziałach książki. 
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Auditing   8

DANUTA BOLIKOWSKA (ed.): Annual Work Plan 
of the Supreme Audit Office   8
the annual work plan of the supreme audit Office (NIK) for the year 2012 envisages 
202 audits, out of which there are 95 state budget execution audits, 94 other audits 
in important areas of the state functioning and vital for citizens, as well as 13 audits 
started in 2011 that are planned to end in 2012. these are mainly audits that the NIK 
is obliged to perform on the basis of the Constitution and the law, aimed to present 
the Polish Parliament with an annual analysis of the execution of the state budget and 
monetary policy guidelines. the remaining audits have been planned in accordance 
with the new priorities and on the basis of recommendations put forward by the Plan 
team appointed by the President of the NIK. the subjects of NIK audits for 2012 
have been also selected on the basis of suggestions made by the speakers of the two 
chambers of the Parliament, the Ombudsman and the Prime Minister. In the past, 
audit priorities were set for three-year periods, whereas detailed audit areas were 
delineated on an annual basis. since 2012, after the amendments to the act on the 
NIK, the audit planning method has changed: the main priority has become an axis 
that sets additional priorities, within which concrete audit subjects are formulated. 
so not all audits comprised in this year’s work plan are priority, since the plan also 
envisages audits at the local level and with a narrower scope. the article presents the 
details of the plan, as divided into priority audit directions and audit subjects, and it 
also describes eleven audits that are considered strategic.

TOMASZ BOLEK, DOROTA ROSIŃSKA: Auditing 
in the Government Administration   35
Until recently, in ministries there were over 160 regulations of various types related 
to auditing, while some of other offices did not have any regulations whatever in the 

contents
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field. It was therefore necessary to introduce urgently some systemic changes that 
would strengthen the audit function in the government administration. the act on 
auditing in the government administration, in force since 1 January 2012, does not 
repeal all detailed procedures binding so far, still it introduces unified standards for 
audit proceedings. the new act clearly states their criteria and stages, the rights 
of the parties, a list of evidence and manners of audit documenting. Moreover, one 
document has been introduced to replace the audit protocol and the post-audit 
statement. this marks the beginning of a new stage in the functioning of institutional 
auditing in the government administration. On the basis of the act, audit standards 
have been also developed, which comprise fundamental requirements as for 
managing, performing and ensuring audit quality. they are also meant to provide 
the basis for evaluating the quality of audit units in the government administration. 
at the same time, works on developing and implementing a system for specialist 
training have been started in the area of human resources management, to satisfy 
the needs of the audit staff. they are aimed at increasing the quality of the staff, 
so that to make the results of their work reliable and, consequently, to provide the 
basis for the heads of ministries and offices to take up managerial decisions and to 
improve the functioning of the government administration. the authors describe the 
provisions of the act, and the activities of the Office of the Prime Minister that led 
to the development and adoption of the act, and those related to its implementation. 

THE SETTLEMENTS OF CONTROLS  55

BEATA BŁASIAK-NOWAK, MARZENA RAJCZEWSKA: 
Costs and Benefits of Controls in the System for Managing  
and Auditing of EU Funds   55
the Working Group on structural Funds, appointed by the Contact Committee 
(CC) of the Heads of the supreme audit Institutions of the European Union and the 
European Court of auditors, has conducted a parallel audit aimed at assessing the 
costs and benefits of the system for managing and auditing of the structural Funds. 
the audit was carried out in the years 2009-2011 by twelve EU member states that 
later submitted their national audit reports to the Working Group. the overall report 
of the Working Group developed on the basis of the national reports was adopted at 
the CC meeting in luxembourg in October 2011. On the basis of the programme of 
the parallel audit, the NIK comprised the data obtained in the reconnaissance audit 
conducted in two institutions with information gathered in questionnaires that had 
been sent to 61 entities that served as managing authorities, certifying authorities, 
intermediate bodies and audit bodies, as well as in tax inspection offices, within 
16 regional operational programmes. the results were presented in the national 
audit report for the Working Group and later in The Report on the Audit of Costs 
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and Benefits of Controls within the Management and Audit System for Regional 
Operational Programmes in the 2007-2013 Programming Period. the results of the 
NIK’s audit are included in the overall report of the Working Group. the article 
presents the results of the audit conducted with the use of two methods for assessing 
the costs of controls made in Poland, as well as the costs generated by the institutions 
involved in the management and control system, as compared to other European 
states.

HANNA RYCHNER, STANISŁAW FALSKI: Support for Persons Awarded 
with Alimony   70
Providing maintenance to persons who are not able to satisfy their needs on their 
own, especially to children, lies, in the first place, with families. While support from 
the state is guaranteed if those obliged to provide maintenance fail to do so. In the 
second half of 2010, the NIK conducted an audit on how local self-governments meet 
their obligation to provide support to those entitled to alimony. the basic objective of 
the audit was to assess the system for supporting them with state budget funds, and 
to establish whether liabilities are effectively collected from debtors. the authors 
present the results of the audit, as well as the functioning of the alimony system in 
Poland.

TOMASZ AMBROZIK: Forest Management in Private Forests   82
the NIK has audited how local governors and those who supervise private forests on 
the basis of agreements concluded with local governors performed their tasks related 
to forest management in the years 2007-2010 (first half). the NIK opinion on the 
activities of local governors was negative. It was also established that the binding legal 
regulations in the field allow for changing forests in construction sites quickly and 
cheaply, especially in suburban areas and in areas attractive for tourists. the article 
presents the detailed findings of the audit. 

OTHER AUDITS OF THE NIK  92

Audit Findings Published in December 2011 and January 2012 (ed.)   92
In this section of our bimonthly, we present NIK audits completed in selected areas 
and published in the form of pronouncements on audit results. In this issue, we 
discuss the following audits: environmental management in local administration units; 
management of the railway property; sending data to the educational information 
system by special schools; management control in local administration units; unused 
dangerous waste incineration plant; providing and maintaining supplies of fuels by 
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power plants and heat and power stations; managing assets in research institutes; the 
activities of the bodies responsible for town planning in Łódź; crisis management; 
managing residential buildings from liquidated state farms by the agricultural 
Property agency (aNR); transformations of hospitals; professional activation of 
persons at the age below 30 in the lubuskie region; fulfilling responsibilities by the 
Chief Inspector for Financial Information (GIIF) related to counteracting money 
laundering and terrorism financing. 

State and Society   95

MARTA POSTUŁA: Financial Results of Bills Adopted 
by the Government   95
For a few years, works have been conducted in Poland that have resulted in the 
implementation of elements of modern public funds management to the public 
finance system. the amended act on public finance of December 2010 has introduced 
another new solution, namely the discipline rule for expenditures that reduces the 
growth of public spending. this rule obliges the government to preserve the pace of 
the so called “flexible” expenditures at the level of the inflation planned for the given 
year, increased by one percentage point. simultaneously, new regulations with regard 
to the methods for developing bills by the government have been introduced to the 
law. they set forth the obligation to include in bills adopted by the government (also 
in amendments to the existing acts) the maximum limit of financial results for public 
finance sector units that stem from the proposed regulations for a ten-year period. 
Moreover, new legal regulations must include one or several corrective mechanisms 
that have been proposed in the amended act on public finance. the article presents 
these changes. 

MICHAŁ OKOŃ: Public Law Foundations in the Polish Law   106
Public law foundations appeared in the Polish law in the period between the First 
and the second World Wars and since then, with the exception of a forty-year break 
in the times of communism, have been present in the state administration structure. 
at present, these are the Ossoliński Family National Institution (the Ossolineum) 
under the patronage of the President of Poland, the Public Opinion Research Centre 
(CBOs), and the Kórnickie Institution (Polish: Zakłady Kórnickie) under the 
honorary patronage of the President of Poland and the Primate of Poland. these 
foundations have been established on the basis of separate legal acts, equipped with 
property from the state, entrusted with public tasks and they are supervised by top 
government administration bodies. However, the lack of comprehensive regulations 
with regard to their legal status and application of the act on foundations in cases 
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which are not regulated may lead to numerous problems in practice. the author 
presents the origins, specifics and legal basis of public law foundations’ performance 
in Poland, indicating what changes should be introduced to the regulations in the 
area. 

MAGDALENA WITKOWSKA: Age as the Reason for Ending 
an Employment Relationship and the Loss of a Licence to Practise  
a Profession   119
the issue of age, especially with regard to employment relationships, is related to 
the principle of equal treatment and non-discrimination that has been set forth in 
numerous acts of international law, conventions of the Council of Europe and the 
European Union law. In the Polish law, this principle is expressed in articles 32 and 
33 of the Constitution. However, both Community and national regulations provide 
for exceptions to this rule, related, for example, to the maximum age at which certain 
professions can be practised, sometimes below the commonly binding retirement 
age. these exceptions are permitted when physical and mental fitness is necessary 
to do a given job. the article presents permissible forms of different treatment of 
employees because of their age. the author focuses on an analysis of cases when age 
is, in accordance with the law, the basis to end an employment relationship and to 
lose a licence to practise a profession. the article also presents legal regulations that 
provide for age limits for practising certain professions, and indicates the reasons for 
such regulations.  

NIK in Brief   142

Honours for Józef Higersberger, the First President of the NIK (ed.)    142
On the occasion of the 93rd anniversary of establishing the supreme state audit body 
in Poland, in the NIK headquarters President of the NIK Jacek Jezierski unveiled 
the bust of the first President of the institution Józef Higersberger. as usual, NIK 
employees also laid flowers on the monuments to the persons who contributed to the 
creation of the independent Poland in 1919.

Notes About New Books   145

Information for Readers and Authors   152

Information for Subscribers   154
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INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW I AUTORÓW

„Kontrola Państwowa” znajduje się na liście wybranych czasopism Ministra Nauki i Szkolnic-
twa 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 dwumie-
sięczniku autor otrzymuje 9 punktów. Jest to maksymalna liczba możliwa do uzyskania w piśmie  
nieposiadającym IF (impact�factor), który jest publikowany w Journal�Citation�Report.
„Kontrolę Państwową” można odnaleźć w dwóch naukowych bazach danych: THE CENTRAL 
EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (CEJSH) – Środkowo- 
-Europejskim Czasopiśmie Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Index Copernicus 
Journal Master List. 
CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną bazą danych publikującą angielskie streszczenia 
artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach naro-
dowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych 
w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, 
Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie. Została utworzona przez prezesów Akademii Nauk 
państw Grupy Wyszehradzkiej. Streszczenia publikacji naukowych, także tych, które ukazały 
się na łamach „Kontroli Państwowej” począwszy od nr. 6/2011 znajdują się na stronie CEJSH: 
http://cejsh.icm.edu.pl/.
Index Copernicus Journal Master List (JML) to system zajmujący się oceną czasopism oraz spo-
rządzający ich ranking na podstawie około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: 
jakość naukowa, jakość edytorska, zasięg, częstotliwość/regularność/stabilność rynkowa oraz 
jakość techniczna. Obecnie JML obejmuje przeszło 6000 czasopism.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”

1. Przyjmujemy do publikacji teksty naukowe, przeglądowe i poglądowe, poświęcone problema-
tyce związanej z profilem czasopisma – szeroko rozumianej kontroli i audytowi oraz artykuły 
o pokrewnej tematyce.

2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
3. Publikowane są jedynie te artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje dwóch niezależnych 

recenzentów, zgodnie z przyjętymi w piśmie kryteriami: znaczenia podjętego tematu oraz zgod-
ności tematyki z profilem pisma; nowatorskiego ujęcia problematyki; wartości merytorycznej. 
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez recenzentów uwag i poprawek.
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4. Recenzentami są członkowie Komitetu Redakcyjnego (lista recenzentów znajduje się w zakład-
ce „Komitet Redakcyjny” oraz w każdym wydaniu papierowym). Zgodnie z modelem�„double-
-blind�review�proces” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk 
może nastąpić tylko za zgodą redakcji.

6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o podmiotach 
przyczyniających się do jej powstania, ich udziału merytorycznego, rzeczowego lub finansowe-
go. Dlatego od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego wkładu innych osób 
w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składanego w redakcji artykułu.

7. Wszelkie przypadki „ghostwriting” (nieujawnienia wkładu innych autorów w powstanie arty-
kułu) lub „guest�authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publi-
kacji lub jest on znikomy), będące przejawem nierzetelności naukowej, będą przez redakcję 
demaskowane, łącznie z powiadomieniem podmiotów, z którymi autor jest związany naukowo 
lub zawodowo.

 
Zasady�publikacji�zgodne�z�wymogami�Ministerstwa�Nauki�i�Szkolnictwa�Wyższego.

Sposób przygotowania materiałów

1. Prosimy o nadsyłanie artykułów pocztą elektroniczną, nasz adres: kpred@nik.gov.pl, w edyto-
rze Word lub dostarczenie tekstu na nośniku elektronicznym. Objętość artykułu wraz z ewen-
tualnymi tabelami i rysunkami nie powinna w zasadzie przekraczać 16 stron – 34 wiersze na 
stronie, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza. Do tekstu prosimy dołączyć krótkie stresz-
czenie w języku polskim.

2. Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym ty-
tule; powinny zawierać aktualną bibliografię.

3. Ewentualne rysunki i wykresy prosimy nadsyłać w oddzielnych plikach, podając wartości 
umożliwiające przygotowanie danego elementu graficznego zgodnie z makietą „Kontroli 
Państwowej”.

4. 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.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, 
poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.

6. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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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 27

KUPON PRENUMERATY

PRZYPOMINAMY O PRENUMERACIE 

Szanowni Prenumeratorzy! 
Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2012 r. wynosi 108 zł + 5% VAT (113,40 zł)  
za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (18,90 zł za jeden zeszyt). 
Najwyższa Izba Kontroli od 2 listopada 2011 r. utraciła zwolnienie z podatku VAT i ponownie 
jest jego płatnikiem.
Prosimy o przysyłanie do redakcji jedynie zamówień z podaniem nazwy firmy, dokładnego  
adresu oraz numeru NIP, a należności za prenumeratę prosimy uiszczać dopiero po otrzymaniu 
faktury z podaną kwotą.

Prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej kuponu.
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Projekt graficzny: Studio Graficzne FILE

Skład i łamanie: Sławomir Jakoniuk

Druk i oprawa: Wydział Wydawniczy NIK

Oddano do druku w lutym 2012 r.

Nakład 850 egz.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) pisma.

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

Wpłaty na konto: NBP O/O Warszawa, 
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