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Kontrola i audyt   8

ANNA KOśCIńsKA-PAsZKOWsKA, TOMAsZ BOLEK: Odpowiedzialność 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zmiana ustawy  8

Termin dyscyplina finansów publicznych oznacza przestrzeganie ustalonych zasad 
w trakcie gospodarowania środkami publicznymi. Określono je przede wszystkim 
w ustawie o finansach publicznych. Za uchybienie im przewidziano odrębny rygor 
w ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, której zmianę parlament uchwalił 19 sierpnia 2011 r., znacznie 
zmieniając dotychczasowe rozwiązania. Znowelizowane przepisy weszły w życie 
11 lutego 2012 r. Artykuł przedstawia przyczyny rewizji unormowań, a także 
niektóre ostatnio wprowadzone zmiany, mogące pozytywnie wpłynąć na skuteczność 
dochodzenia odpowiedzialności oraz funkcję prewencyjną i edukacyjną przepisów 
w tej dziedzinie. Pod uwagę wzięto rozwiązania istotne z punktu widzenia organów 
kontroli, zobowiązanych do zawiadamiania o ustaleniu okoliczności wskazujących na 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Autorzy prezentują także propozycje 
ewentualnych kierunków zmian w przyszłości.

ANNA GOLONKA: Organy i systemy kontroli przeciwdziałające 
finansowaniu terroryzmu   30

Zwalczanie przejawów finansowego wspierania terroryzmu, jak również odcięcie 
organizacjom prowadzącym działalność terrorystyczną źródeł dopływu środków, to 
coraz powszechniej uznawane podstawowe metody zapobiegania temu procederowi. 
W polskim systemie prawnym kwestie te zostały uregulowane w ustawie 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczególną 
rolę przypisano kontroli bezpośredniej i pośredniej, dostrzegając w niej skuteczny 
środek prewencji. Artykuł jest poświęcony analizie przepisów wspomnianej ustawy, 
regulujących status i uprawnienia organów powołanych do sprawowania kontroli 
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w wymienionym wyżej obszarze, a także procedurom kontrolnym, które w założeniu 
mają ułatwić wykrycie przypadków finansowego wspierania terroryzmu.

UsTALENIA KONTROLI NIK   43

LECh ONIsZCZENKO: Postępowanie kompensacyjne wobec stoczni   43

Najwyższa Izba kontroli przeprowadziła kontrolę zabezpieczenia interesu publicznego 
w związku z realizacją ustawy kompensacyjnej wobec Stoczni „Gdynia” SA oraz Stoczni 
Szczecińskiej „Nowa” Sp. z o.o. Zasadniczym celem była ocena działań podmiotu 
prowadzącego postępowanie kompensacyjne oraz podmiotów w nim uczestniczących, 
polegających na sprzedaży majątku, zaspokojeniu roszczeń wierzycieli i ochronie praw 
pracowników stoczni, jak również efektów tego postępowania. Badaniom, obejmującym 
okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2011 r., poddano Ministerstwo Skarbu Państwa, 
Agencję rozwoju Przemysłu SA, Stocznię „Gdynia” SA, Stocznię Szczecińską „Nowa” 
Sp. z o.o., Bud-Bank leasing Sp. z o.o. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA. Artykuł prezentuje szczegółowe ustalenia kontroli.

MIChAł WILKOWICZ, słAWOMIR sTOLIńsKI: Kontrola restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstw transportu autobusowego   56

Przeprowadzona przez NIk kontrola restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 
komunikacji samochodowej, znanych powszechnie jako PkS-y, dotyczyła bardzo 
dużej grupy podmiotów pozostających własnością Skarbu Państwa. Izba podjęła 
temat z własnej inicjatywy, dostrzegając problemy branży: zaniedbania w dziedzinie 
przekształceń, rozproszoną strukturę utrudniającą skuteczną konkurencję na rynku 
przewozów oraz pogarszające się wyniki działalności. kontrola pozwoliła na ocenę 
działań restrukturyzacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach i spółkach, a także 
działań organów administracji publicznej wykonujących uprawnienia właścicielskie 
wobec tych podmiotów. Ustalenia dotyczyły lat 2007–2010. Skontrolowano 
Ministerstwo Skarbu Państwa i 5 urzędów wojewódzkich, 2 jednostki samorządu 
terytorialnego, które stały się właścicielami spółek w wyniku komunalizacji oraz 
31 spółek i przedsiębiorstw komunikacji samochodowej.

POZOsTAłE KONTROLE NIK   69

Wyniki przekazane do publikacji w lutym i marcu 2012 r. – red.   69

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: organizacji wyjazdów i zapewnienia bezpieczeństwa 
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osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie, korzystającym z lotnictwa 
transportowego Sił Zbrojnych rP w latach 2005–2010; stanu profesjonalizacji 
polskiej armii na przykładzie wybranych jednostek wojskowych; finansowania ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie działań w dziedzinie ochrony środowiska; wykorzystania przez 
fundacje i stowarzyszenia dotacji publicznych na zadania zlecone w województwie 
zachodniopomorskim; ochrony dróg przed niszczeniem przez przeciążone pojazdy; 
wypełniania obowiązków przez administrację publiczną związanych z bezpieczeństwem 
przewozu towarów niebezpiecznych; pobierania opłat i kar za zajęcie pasa drogowego 
w województwie małopolskim; ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry; 
wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorców; udzielania pomocy poszkodowanym 
w wyniku powodzi w 2010 r.; wykonywania zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 
przez organy administracji rządowej i samorządy.

Państwo i społeczeństwo   71

ANGELINA sAROTA: Jednostki organizacyjne administracji centralnej 
objęte zakresem działania służby cywilnej   71

Autorka analizuje pojęcie służby cywilnej w odniesieniu do wyodrębnionej 
w administracji rządowej grupy pracowników (funkcjonariuszy publicznych), 
w stosunku do których obowiązuje szczególny, sankcjonowany konstytucyjnie 
reżim prawny. Ze względu na nieostrość i różnorodność terminów użytych zarówno 
w konstytucji rP, jak i na poziomie ustawowym, jego zakres podmiotowy wywołuje 
bowiem spory w orzecznictwie i doktrynie. Ich rozstrzygnięcia nie ułatwia wielość form 
ustrojowo-organizacyjnych tworzonych instytucji państwowych. Artykuł szczegółowo 
rozpatruje wynikające z tego problemy, zwraca uwagę na wymagające naprawy wady 
systemowe, uniemożliwiające standaryzację praw i obowiązków osób na urzędniczych 
stanowiskach w państwie, komplikujące system prawa i powodujące jego niespójność. 

JAN WALULIK: status ustaleń lotniczych komisji dochodzeniowych 
w postępowaniach sądowych i administracyjnych   87

Artykuł porusza kwestię statusu prawnego ustaleń dokonywanych przez komisje 
badające wypadki i incydenty statków powietrznych w lotnictwie cywilnym. Autor 
rozważa, w jakim zakresie inne organy mogą być nimi związane w postępowaniach 
cywilnych, karnych i administracyjnych. Szczególny nacisk kładzie na znaczenie 
dowodowe raportów zawierających ustalenia z badań. Omawia możliwości 
wykorzystania ich jako dowodów z dokumentów. Autor analizuje ponadto ograniczenia 
wykorzystania raportów w poszczególnych postępowaniach, wynikające zarówno 
z ogólnych norm proceduralnych, jak i specyficznych uregulowań prawa lotniczego.
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AGNIEsZKA PIWOWARCZYK: skutki nieprawidłowości w „małych”
zamówieniach w ramach funduszy strukturalnych   109

Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości 14 tys. euro – tzw. małych zamówień – nie stosuje się ustawy Prawo 
zamówień publicznych (pzp). Brak jednoznacznych regulacji w ustawodawstwie 
krajowym nie oznacza jednak, że zawierając umowy, zamawiający zwolniony jest 
z obowiązku przestrzegania zasad zawartych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Autorka omawia normy i zasady udzielania „małych” zamówień, 
uwzględniając wymagania stawiane beneficjentom funduszy strukturalnych. 
Przedstawia też możliwe sankcje w przypadku nieprawidłowości. Celem artykułu 
jest wykazanie, że mogą one skutkować korektą finansową, również w przypadku 
zamówień nieobjętych przepisami pzp.

BARBARA sURDYKOWsKA: Kwartet Laval i jego potencjalne reperkusje 
dla zbiorowych uprawnień pracowników w państwach Unii Europejskiej   117

Artykuł przedstawia wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawie laval, Viking, rüffert oraz komisja v. luksemburg na praktykę rokowań 
zbiorowych i efektywność akcji zbiorowych w Unii Europejskiej. Zwraca szczególną 
uwagę na ich wymiar społeczny na rynku wewnętrznym UE. Autorka analizuje 
relację pomiędzy swobodami traktatowymi i prawami podstawowymi. Przedstawia 
też wątpliwości Parlamentu Europejskiego i Europejskiego komitetu Ekonomiczno- 
-Społecznego związane z możliwymi skutkami linii orzeczniczej Trybunału. Akcentuje 
różnice pomiędzy podejściem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w postrzeganiu prawa do rokowań 
zbiorowych.

PAWEł WIECZOREK: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa 
surowcowego Polski   132

Nieskrępowany i niezawodny dostęp do surowców w wymaganej ilości, jakości, 
terminach i po godziwej cenie – stanowiący istotę bezpieczeństwa surowcowego 
– uznawany jest za jeden z najważniejszych czynników decydujących o międzynarodowej 
konkurencyjności przemysłu europejskiego, a zarazem element realizacji Strategii 
Europa 2020, która ma zapewnić wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia na 
obszarze Unii Europejskiej. Artykuł przybliża pojęcie bezpieczeństwa surowcowego; 
wskazuje m.in., na jak długo wystarczy Polsce obecnie udokumentowanych zasobów 
głównych surowców energetycznych, metalicznych, chemicznych i skalnych; omawia 
czynniki utrudniające udostępnianie nowych złóż – bariery formalnoprawne, problemy 
ekonomiczne, ekologiczne, protesty społeczne i ograniczenia geologiczne. Autor 
ocenia też perspektywy rozwoju polskiego górnictwa w odniesieniu do głównych 
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kopalin, pokazuje jaki jest stopień uzależnienia gospodarki od ich importu oraz jego 
konsekwencje, a także omawia koncepcję górnictwa zrównoważonego, zderzając ją 
z praktyką.
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Kontrola 
i audyt

AnnA KościńsKA-PAszKowsKA 

TomAsz BoleK

Wprowadzenie
W corocznych dyskusjach nad opraco-
waniem ustawy budżetowej, a następ-

nie oceną jej wykonania, często mówi 
się o dyscyplinie finansów publicznych. 
Ostatnio kwestia ta jest dodatkowo pod-
noszona w rozważaniach nad sanacją fi-
nansów państw Unii Europejskiej. Po-
tocznie dyscyplina finansów publicznych 

Odpowiedzialność za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych

Przyczyny nowelizacji ustawy i istotne zmiany

Obowiązująca od 11 lutego 2012 r. ustawa zmieniła katalog podmiotów od-
powiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz orga-
nów powołanych do dochodzenia odpowiedzialności, uprawnienia składa-
jących zawiadomienia o naruszeniach, zakres nadzoru ze strony Głównego 
rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Przewodniczącego Głównej 
komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Pu-
blicznych oraz Ministra Finansów. Pomimo gruntownej nowelizacji usta-
wy, konieczna jest dalsza kompleksowa ocena skuteczności tego systemu.
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Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności...   kontrola i audyt  

jest rozumiana jako legalne, gospodarne 
i celowe wydatkowanie środków publicz-
nych, lecz jest to także pojęcie normatyw-
ne, oznaczające przestrzeganie ustalonych 
zasad w trakcie gospodarowania nimi1. 
Zasady te są zawarte przede wszystkim 
w ustawie o finansach publicznych2 oraz 
innych przepisach normujących gospoda-
rowanie tymi środkami3.

Przewidziano odrębny rygor odpowie-
dzialności za naruszenie reguł gospo-
darowania środkami publicznymi, przy 
czym jest ona niezależna od odpowie-
dzialności dochodzonej na podstawie 
innych przepisów prawa4. 

Jej zasady reguluje ustawa z 17 grud-
nia 2004 r. o odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych5, której zmianę parlament uchwalił 
19 sierpnia 2011 r., znacznie zmieniając 
dotychczasowe rozwiązania6. Znoweli-
zowane przepisy weszły w życie 11 lu-
tego 2012 r.

Artykuł przedstawia przyczyny re-
wizji unormowań, a  także niektóre, 
ostatnio wprowadzone zmiany, mogące 

pozytywnie wpłynąć na skuteczność 
przepisów oraz ich funkcję prewencyjną 
i edukacyjną. Pod uwagę zostaną wzię-
te nowe rozwiązania, istotne z punktu 
widzenia organów kontroli, zobowią-
zanych do zawiadamiania o ustaleniu 
okoliczności wskazujących na narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych. 
Zaprezentowane zostaną także propozy-
cje ewentualnych kierunków  dalszych 
zmian.

Diagnoza systemu 
przeprowadzona w 2010 r. 
Odpowiedzialność za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych, jako do-
datkowe narzędzie wspierające system 
finansów publicznych, jest rozwiąza-
niem specyficznym i funkcjonuje je-
dynie w polskim systemie prawnym. 
Wśród czynników determinujących 
wyodrębnienie takiego reżimu wskazy-
wano przesłanki natury ekonomicznej, 
prawnej i socjologicznej. Funkcjonowa-
nie jednostek sektora finansów publicz-
nych nie opiera się na osiąganiu zysku 

1 Taka definicja dyscypliny finansów publicznych wynika z poglądów doktryny; por. np. C. Kosikowski: Od-
powiedzialność�za�naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych, Warszawa 2000, s. 11.

2 Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, podobnie jak poprzednie przepisy w tej materii, jest swo-
istym kodeksem finansów publicznych. Określa zasady gromadzenia zasobów pieniężnych państwa oraz 
ich przeznaczania na finansowanie zadań publicznych, a także prawidłowego, racjonalnego i celowego 
gospodarowania tymi środkami. Zasady te są adresowane do szerokiej grupy pracowników wszystkich 
jednostek sektora finansów publicznych (w tym kierowników i głównych księgowych) uczestniczących 
w realizacji budżetu, jak również do innych podmiotów korzystających ze środków publicznych.

3 Na przykład w ustawie z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm).
4 Faktycznie niezależność systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest 

zagwarantowana przez odpowiedzialność karną i karną skarbową. Nie ma natomiast jednoznacznej re-
gulacji relacji pomiędzy odpowiedzialnością dyscyplinarną a odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych.

5 DzU z 2005 r., nr 14, poz. 114 ze zm. (dalej w skrócie: ustawa).
6 Ustawa z 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-

nych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 240, poz. 1429).
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z prowadzonej działalności, nie podle-
gają one zatem regułom obowiązującym 
na wolnym rynku7. Tym właśnie uzasad-
niano konieczność wprowadzenia spe-
cyficznych (dodatkowych) gwarancji 
respektowania reguł celowości, efek-
tywności i oszczędności gospodarowa-
nia pieniędzmi publicznymi. Pierwsze 
systemowe rozwiązania dotyczące od-
powiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych stanowiły 
część (dział V) nieobowiązującej już 
ustawy z 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych8. Jednak ze względu 
na znaczenie dla ochrony pieniędzy pu-
blicznych, w 2005 r. uchwalono osob-
ny akt prawny, to jest ustawę o odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. W przeciwień-
stwie do rozwiązań prawnych stosowa-
nych poprzednio, reguluje ona także 
procedurę dochodzenia odpowiedzial-
ności9. 

Już od momentu wejścia w życie usta-
wa budziła jednak istotne zastrzeżenia  
dotyczące spójności oraz efektywno-
ści niektórych rozwiązań10. Dopiero 
pod koniec 2009 r. przeprowadzono jej 

pierwszą kompleksową analizę, wska-
zano luki i nieprawidłowości w syste-
mie oraz propozycje usprawnienia. ra-
port11 powstał w wyniku wielu sygna-
łów docierających do pełnomocnika 
rządu do spraw opracowania progra-
mu zapobiegania nieprawidłowościom 
w instytucjach publicznych o istotnych 
słabościach rozwiązań prawnych wpro-
wadzonych ustawą z 2005 r. oraz małej 
skuteczności systemu w porównaniu 
ze środkami publicznymi wydanymi 
na jego funkcjonowanie12. Skala oraz 
istotność zgłaszanych uwag stały się 
bezpośrednią przyczyną podjęcia prac 
analitycznych mających na celu jego 
całościową ocenę. Przy analizie wy-
ników badania uwzględniono opinie 
przedstawione przez prezesów: Naj-
wyższej Izby kontroli, Urzędu Zamó-
wień Publicznych oraz regionalnych 
izb obrachunkowych, czyli podmioty 
wyspecjalizowane w kontroli gospoda-
rowania środkami publicznymi. Szcze-
gólnie cenne były uwagi i propozycje 
sanacji systemu, zgłoszone przez rzecz-
ników dyscypliny finansów publicz-
nych i przewodniczących komisji orze-

7 L. Lipiec-Warzecha: Komentarz�do�ustawy�z�dnia�17�grudnia�2004�r.�o�odpowiedzialności�za�naruszenie�
dyscypliny�finansów�publicznych, Oficyna, 2008.

8 DzU z 2003 r., nr 15, poz. 148, ze zm. 
9 Poprzednio posiłkowo stosowano Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
10 Wskazywali na nie np. P. Gryska i T. Robaczyński w: Dyscyplina�finansów�publicznych-komentarz.�Wyd. 

C. H. Beck 2006.
11 System�odpowiedzialności�za�naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych.�Analiza�funkcjonowania�i�pro-

pozycje�zmian, raport z 19.03.2010 r., sporządzony przez Departament Kontroli i Nadzoru KPRM, opubl. 
w BIP KPRM, <http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/63/585/Wytyczne_analizy_i_informacje.html>.

12 Środki publiczne wydawane na funkcjonowanie systemu to nie tylko wynagrodzenia organów powoła-
nych do dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale także koszty 
wynagrodzeń ich obsługi oraz szkoleń, utrzymania pomieszczeń, połączeń telefonicznych, a także koszty 
ponoszone przez innych uczestników postępowania, np. zawiadamiających czy podmioty zobowiązane do 
przedstawienia opinii czy dokumentów.
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kających, a więc organy bezpośrednio 
stosujące ustawę13. 

Analiza przeprowadzona przez De-
partament kontroli i Nadzoru kancela-
rii Prezesa rady Ministrów wykazała, że 
dochodzenie odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych na podstawie dotychczasowych 
przepisów ustawy było w wielu sytu-
acjach nieefektywne, a w konsekwen-
cji nie stanowiło skutecznej gwarancji 
ochrony finansów publicznych. Funkcje 
represyjna, edukacyjna i prewencyjna 
także nie były należycie spełniane. Co 
istotne, uczestnicy badania podkreśla-
li, że system przestał być narzędziem 
dyscyplinującym osoby odpowiedzialne 
za gospodarkę finansami publicznymi, 
która wymaga szczególnej staranności. 
Wydaje się, że trafnie ujął to general-
ny inspektor kontroli skarbowej, który 
stwierdził, że „w chwili obecnej system 
dochodzenia odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych jest niewydolny i niewystarczający 
z punktu widzenia interesu finansów 
publicznych”14.

Najważniejsze przyczyny dysfunkcjo-
nalności systemu wynikały ze sposobu 
uregulowania przedmiotowego i pod-
miotowego zakresu odpowiedzialno-
ści oraz katalogu środków zaskarżenia. 
Niedostosowane do potrzeb były zasa-
dy działania organów powołanych do 

dochodzenia odpowiedzialności oraz 
świadczenia obsługi prawnej i organiza-
cyjnej na rzecz tych podmiotów. Także 
nadzór nad dochodzeniem odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych miał charakter in-
terwencyjny, a nie systemowy, przez co 
nie stanowił właściwego wsparcia. Nie 
obejmował tak istotnych zagadnień, jak 
sprawność i terminowość postępowa-
nia oraz spójność i jednolitość rozstrzy-
gnięć. W odniesieniu do nadzoru nad 
rzecznikami dyscypliny finansów pu-
blicznych I instancji przyjęta wówczas  
koncepcja była uzasadniana ich nieza-
leżnością oraz brakiem przepisów po-
zwalających Głównemu rzecznikowi na 
stosowanie narzędzi w postaci nadzoru 
administracyjnego. rozpoznano także 
wiele nie mniej istotnych utrudnień, na 
przykład odnoszących się do terminów 
prowadzenia postępowania wyjaśniają-
cego przez rzeczników.

Uczestnicy badania wskazywali, że 
funkcja prewencyjna dochodzenia odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych nie była właściwie 
spełniana, bowiem rzecznicy i komisje 
orzekające nie sygnalizowali odpowied-
nim organom nieprawidłowości o charak-
terze systemowym. Diagnoza ta została 
także potwierdzona przez przedstawi-
cieli doktryny. Wskazują oni, że „rażące 
niedomogi ujawniły się ponadto w zakre-

13 Końcowa wersja raportu była przekazana do zaopiniowania przez 17 ministrów, regionalne izby obra-
chunkowe, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przewodniczącego 
Głównej Komisji Orzekającej, Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, prezesa Rządowe-
go Centrum Legislacji, 35 przewodniczących komisji orzekających oraz 34 rzeczników dyscypliny finan-
sów publicznych.

14 W wymienionym wyżej opracowaniu, s. 7.
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sie postępowania dowodowego, wskutek 
których znaczny odsetek spraw toczących 
się przed Główną komisją Orzekającą to 
sprawy zakończone uniewinnieniem lub 
umorzeniem postępowania. Dopełnie-
niem tego obrazu stały się liczne manka-
menty organizacyjne rzutujące na spraw-
ność i profesjonalizm w wymierzaniu od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych”15.

Niedostosowanie przedmiotowego 
zakresu odpowiedzialności

Jednym z podstawowych problemów był 
niepełny oraz niespójnie skonstruowany 
katalog naruszeń dyscypliny finansów 
publicznych. Analiza art. 5-18a ustawy, 
enumerujących naruszenia, prowadzi do 
wniosku, iż nie tworzy on systemu po-
zwalającego należycie chronić istotne ob-
szary finansów publicznych16. Z jednej 
strony, poza jego zakresem pozostawały 
czyny, których popełnienie mogło skut-
kować istotnym dla nich uszczerbkiem, 
na przykład niegospodarne wydawanie 
środków. Z drugiej strony, ustawa uzna-
wała za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych nielegalne zachowania 
o charakterze formalnym, mało istot-
ne z punktu widzenia interesów finan-
sów publicznych, związane na przykład 

z niedochowaniem terminów składania 
sprawozdań. Podkreślano przy tym, że 
inne reżimy przewidują odpowiedzial-
ność dyscyplinarną za nieracjonalne wy-
datkowanie środków publicznych17, bez 
wyspecyfikowania konkretnych czynów 
stanowiących przewinienie dyscyplinar-
ne. katalog naruszeń obejmował także 
czyny, za które pociągnięcie do odpowie-
dzialności było w praktyce niemożliwe 
ze względu na trudności dowodowe, na 
przykład dopuszczenie do naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych wsku-
tek zaniedbania obowiązku kontroli za-
rządczej. Przypisanie odpowiedzialności 
z tego tytułu wymagało udowodnienia 
bezpośredniego związku przyczynowo-
skutkowego pomiędzy nieprzestrzega-
niem dyscypliny finansów a nienależy-
tym sprawowaniem kontroli18.

Podmioty podlegające 
odpowiedzialności

Analiza wykazała, że konieczne jest dopre-
cyzowanie podmiotowego zakresu odpo-
wiedzialności, gdyż dotychczasowe regula-
cje19 sprzyjały unikaniu jej egzekwowania 
za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych od wielu osób. Występowały bowiem 
przypadki, gdy naruszenia dopuściła się 
osoba, której powierzono obowiązki na 

15 R. Szostak: Kierunki�nowelizacji�ustawy�o�odpowiedzialności�za�naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych,�
„Zamówienia publiczne. Doradca”, nr 1/2012.

16 Ustawodawca przyjął zasadę, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest tylko takie działanie 
(zaniechanie), które wskazane zostało w art. 5-18 ustawy.�Pozostałe działania naruszające zasady wy-
dawania środków publicznych, nieobjęte tym katalogiem, nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych.

17 Art. 113 w zw. z art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z 21.11.2009 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, poz. 1505 ze zm.).
18 Na przykład, orzeczenie z 1.03.2007 r. nr DF/GKO-4900-91/111/06/3098, opubl. w bazie orzecznictwa, 

<www.mf.gov.pl>.
19 Art. 4 pkt 3 ustawy.
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przykład przez udzielenie jednorazowe-
go pełnomocnictwa lub osoba zastępują-
ca nieobecnego pracownika, uprawniona 
do podejmowania decyzji w zakresie go-
spodarki finansowej. komisje orzekające 
uznawały, że takie osoby nie ponoszą odpo-
wiedzialności20, uniewinniały również te, 
którym formalnie nie powierzono zadań 
z zakresu gospodarki finansowej, mimo że 
faktycznie naruszyły dyscyplinę finansów 
publicznych21. Zatem konieczne było do-
precyzowanie przepisów, aby można było 
dochodzić odpowiedzialności wszystkich 
pracowników jednostek sektora finansów 
publicznych, którzy popełnili czyn skut-
kujący naruszeniem.

liczne dyskusje wywołała kwestia od-
powiedzialności osób spoza sektora fi-
nansów publicznych22. Zwolennicy jej 
egzekwowania wskazywali, że jest to 
dodatkowy instrument zabezpieczają-
cy prawidłowość wykorzystania dotacji. 
Postulujący ograniczenie odpowiedzial-
ności tylko do pracowników jednostek 
sektora finansów publicznych podważali 
zapobiegawczy charakter oddziaływania 

dyscypliny poza nim. Podawano w wąt-
pliwość skuteczność wyegzekwowania 
kary zakazu pełnienia funkcji związa-
nych z gospodarowaniem środkami pu-
blicznymi czy też pozostałych kar prze-
widzianych w ustawie wobec tych osób. 
Ostatecznie przeważyły głosy opowiada-
jące się za utrzymaniem dotychczasowej 
zasady, przede wszystkim jako dodat-
kowego instrumentu zabezpieczające-
go prawidłowość wykorzystania dotacji 
przyznanych jednostkom spoza sektora 
finansów publicznych23.

Niespójny katalog  
środków zaskarżenia

kolejną kwestią, podnoszoną jako istot-
na wada systemu, był brak możliwości 
zaskarżania postanowień o umorzeniu 
postępowania wyjaśniającego przez skła-
dającego zawiadomienie. Przepisy usta-
wy nie przyznawały mu takiego prawa24; 
możliwość wniesienia środka odwoław-
czego była ograniczona jedynie do po-
stanowienia o odmowie wszczęcia po-
stępowania25. luka w przepisach powo-

20 Przykładem może być sprawa umorzenia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika, który uznał m.in., 
że udzielone pełnomocnictwo nie może być podstawą do przypisania odpowiedzialności dyrektorowi ko-
mórki organizacyjnej ministerstwa, wykonującemu na podstawie tego upoważnienia czynności zamawia-
jącego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

21 Dotyczyło to sytuacji, w której np. dyrektor komórki zaciągnął zobowiązania, mimo że nie był do tego upo-
ważniony.

22 Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podle-
gają osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazywanymi jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych.

23 Jak wynika z opracowania System� odpowiedzialności� za� naruszenie� dyscypliny� finansów� publicznych.�
Analiza� funkcjonowania� i� propozycje� zmian, za utrzymaniem odpowiedzialności osób spoza sektora fi-
nansów publicznych opowiedzieli się m.in. minister gospodarki oraz minister spraw zagranicznych, wedle 
których propozycja ta prowadziłaby do rozluźnienia dyscypliny finansów publicznych. Ich zdaniem, system 
w tym zakresie należy uszczelnić i usprawnić.

24 Art. 108 ust. 1 ustawy.
25 Art. 101 ust. 1 ustawy.
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dowała brak kontroli instancyjnej nad 
rozstrzygnięciami o umorzeniu postępo-
wania wyjaśniającego26. Zawiadamiający 
nie mógł bowiem zaskarżyć tego posta-
nowienia, a osoba, której postępowanie 
dotyczy, nie miała takiego interesu. Za-
wiadamiający nie był nawet informowa-
ny o wydaniu postanowienia27. 

Niedostosowanie liczby komisji 
orzekających do obciążenia pracą

Przeprowadzone badanie obejmowa-
ło również kwestie organizacyjne, mię-
dzy innymi dostosowanie liczby komisji 
orzekających do liczby rozpatrywanych 
spraw. Dotychczas liczba resortowych 
komisji uzależniona była od liczby mi-
nisterstw, przy których działały komi-
sje28, a nie od faktycznego obciążenia 
pracą, wynikającego z liczby rozpatry-
wanych spraw. Z danych o sprawach roz-
strzygniętych przez resortowe komisje 
orzekające w 2009 r. wynika, że ich licz-
ba wahała się od 0 (komisja Orzekają-
ca przy Ministrze Skarbu Państwa) do 
80 (komisja Orzekająca przy Ministrze 
Sprawiedliwości)29. Tak znaczne zróżni-
cowanie uzasadniało konieczność weryfi-
kacji zadań poszczególnych komisji i do-
stosowania ich liczby do rzeczywistych 

potrzeb. Postulat ten był odzwierciedle-
niem ogólnej tendencji do oszczędności 
i racjonalizowania wydatków publicz-
nych. 

słabości nadzoru  
i monitoringu systemu

Wyniki analizy wskazywały na konie-
czność lepszego wykorzystania narzędzi 
nadzoru. Efektywny stanowiłby istotne 
wsparcie dla organów powołanych do do-
chodzenia odpowiedzialności. Pozwolił-
by na zminimalizowanie ryzyka występo-
wania słabości, a wnioski z okresowych 
analiz działalności organów właściwych 
w sprawach o naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych powinny skutkować 
wnioskami legislacyjnymi i organizacyj-
nymi. korzystanie z kompetencji nad-
zorczych powinno być najważniejszym 
narzędziem w diagnozowaniu ewentu-
alnych słabości i podejmowania działań 
naprawczych, nie było ono jednak wyko-
rzystywane w wystarczającym zakresie. 
Nadzór łączył się wyłącznie z bieżącymi 
działaniami interwencyjnymi, z których 
wnioski nie były wykorzystane do po-
prawy efektywności działania systemu. 

Za istotną uznano również potrzebę 
nowoczesnego uregulowania obsługi or-

26 Podobnie A. Kościńska-Paszkowska: Zmiany�w�dochodzeniu�odpowiedzialności�za�naruszenie�dyscypliny�
finansów�publicznych.�Wnioski�de�lege�ferenda [w:] Uwarunkowania�i�bariery�w�procesie�naprawy�finan-
sów�publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, wyd. KUL 2007.

27 Jak wynika z cyt. wyżej oprac. System�odpowiedzialności�za�naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych�
…, luka ta stanowiła jedną z największych słabości systemu. Jako zasadniczą wadę systemową wskazali 
na nią zarówno prezes Najwyższej Izby Kontroli, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jak i przewodni-
czący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

28 Zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy, komisjami orzekającymi są m.in. resortowe komisje orzekające przy mini-
strach kierujących działem lub działami administracji rządowej.

29 Podobnie, w 2010 r. komisje przy Ministrze Rozwoju Regionalnego i Ministrze Skarbu Państwa nie rozpa-
trywały żadnej sprawy. Zaś komisja przy Ministrze Sprawiedliwości rozpoznała ich aż 118.
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ganizacyjno-administracyjnej. Stwier-
dzono, że nie może ona ograniczać się 
do funkcji przewidzianych dla sekre-
tariatu. Przyjęta konstrukcja obsługi 
prawnej i administracyjno-technicznej 
organów powołanych do dochodzenia 
odpowiedzialności przez zobowiązane 
podmioty30 wywoływała niejasności co 
do odpowiedzialności za realizację wielu 
obowiązków (np. dotyczących ochrony 
danych osobowych czy dostępu do in-
formacji publicznej). W praktyce nikt 
nie czuł się odpowiedzialny za koordy-
nację zadań wykonywanych przez po-
szczególne osoby zatrudnione przy ob-
słudze wspomnianych organów. Jakość 
obsługi zależała wyłącznie od osobiste-
go zaangażowania świadczącej ją osoby 
i wsparcia organu zobowiązanego do jej 
zapewnienia.

Wyniki badania wskazały na koniecz-
ność organizacyjnej i merytorycznej po-
mocy dla wszystkich organów powoła-
nych do dochodzenia odpowiedzialności 
ze strony służb Ministerstwa Finansów, 
gdyż tylko one mogą gromadzić i anali-
zować rozproszone dane oraz właściwie 
zarządzać wiedzą. Silnym wsparciem 
byłyby analizy funkcjonowania poszcze-
gólnych obszarów (np. przesłanek stwier-
dzania znikomej szkodliwości, stosowa-

nia instytucji odstąpienia od wymie-
rzenia kary, przyczyn nieskuteczności 
zawiadomień o naruszeniu dyscypliny 
finansów publicznych) i przekazywa-
nie ich rezultatów właściwym organom. 
rozwiązanie to pozwoliłoby zapewnić 
należyty poziom i jednolitość orzecznic-
twa. Niektóre z analiz byłyby także bar-
dzo przydatne organom zobowiązanym 
do składania zawiadomień o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych. 

Ponadto, realizację zadań służących 
wzmocnieniu odpowiedzialności za na-
ruszenia dyscypliny finansów uzasadnia 
to, że system ten bazuje na dodatko-
wym pełnieniu funkcji (obok podsta-
wowego zatrudnienia) zarówno przez 
członków komisji, jak i rzeczników.

Zamknięty katalog uprawnionych  
do składania zawiadomień

Wątpliwości dotyczyły także przyjęte-
go przez ustawodawcę modelu, wedle 
którego rzecznik dyscypliny finansów 
publicznych podejmuje czynności spraw-
dzające jedynie na podstawie zawiado-
mienia złożonego przez ściśle określo-
ny krąg podmiotów31. Wskazywano, 
że może to ograniczająco wpływać na 
wykrywalność naruszeń. Dlatego część 
uczestników badania opowiedziała się 

30 Zgodnie z art. 70 ustawy, zapewnienie obsługi spoczywa na organach, przy których działają komisje orzeka-
jące i rzecznicy. Obsługa GKO i Głównego Rzecznika powinna być zapewniona przez Ministra Finansów.

31 Ostatnia nowelizacja nie zmieniła dotychczasowego modelu, jednak rozszerzyła katalog podmiotów, które 
mają prawny obowiązek zawiadomienia o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Zostali 
nim objęci także dysponenci przekazujący środki publiczne jednostkom sektora finansów publicznych lub 
podmiotowi spoza tego sektora, kierownicy podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 
którym przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne oraz organy założycielskie jedno-
stek sektora finansów publicznych. Podmioty te mogą uzyskiwać informacje o ewentualnych naruszeniach, 
zwłaszcza w przypadkach rozliczania przekazywanych środków. Zmiana ma przyczynić się do zwiększenia 
efektywności dochodzenia odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
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za zobowiązaniem rzeczników do po-
dejmowania działań z urzędu, niezależ-
nie od kogo wpłynęło zawiadomienie. 
Argumentowano, że rozwiązanie to sta-
nowiłoby ważny krok do pełnej realiza-
cji zasady wyrażonej w art. 59 ustawy, 
zgodnie z którą rzecznik dyscypliny dzia-
ła w interesie finansów publicznych oraz 
w prowadzonym postępowaniu repre-
zentuje interesy Skarbu Państwa, jedno-
stek samorządu terytorialnego i innych 
jednostek sektora. 

Istotne zmiany w ustawie
Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych uwzględniła większość omó-
wionych wyżej postulatów. Najważniejsze 
zmiany dotyczą zakresu podmiotowego 
odpowiedzialności i organów powołanych 
do jej dochodzenia, uprawnień podmio-
tów składających zawiadomienia o naru-
szeniach, nadzoru ze strony Głównego 
rzecznika Dyscypliny Finansów Publicz-
nych32, Przewodniczącego Głównej komi-
sji Orzekającej w sprawach o Naruszenie 
Dyscypliny Finansów Publicznych33 oraz 
Ministra Finansów. Uwzględniono niektóre 
postulaty zmian co do przedmiotu ustawy. 

Wprowadzone rozwiązania prawne po-
winny istotnie przyczynić się do sanacji 
systemu dochodzenia odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych. Jak zawsze jednak, wiele zależy 

od zaangażowania wszystkich podmiotów 
uczestniczących w tym procesie, a przede 
wszystkim od Głównego rzecznika oraz 
Przewodniczącego GkO, na których na-
łożono nowe, ważne obowiązki.

Modyfikacja zakresu  
podmiotowego odpowiedzialności

Zmiany w podmiotowym katalogu od-
powiedzialności likwidują rozpoznane 
luki. Jedna z nich powinna zapobiec 
unikaniu ponoszenia odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przez pracownika jednost-
ki sektora finansów publicznych, który 
dokonywał czynności, mimo że nie był 
do tego upoważniony. Nowela stanowi, 
że odpowiedzialność ponosi kierownik, 
jeśli nienależycie sprawował kontrolę za-
rządczą i zaniechanie to miało wpływ na 
popełnienie naruszenia przez nieupo-
ważnionego pracownika34. Zasadne by-
łoby przeprowadzenie przeglądu upo-
ważnień udzielonych w danej jednostce 
pod kątem umocowania pracowników 
do określonych działań związanych z go-
spodarką finansową i zamówieniami pu-
blicznymi oraz prowadzenie monitoringu 
w tym zakresie. Jest to o tyle istotne, że 
delegowanie uprawnień określa jeden ze 
standardów kontroli zarządczej35, a kie-
rownikom jednostek sektora publiczne-
go trudno byłoby zapewnić dochowa-
nie należytej staranności, jeśli czynności 

32 Dalej w skrócie: Główny Rzecznik.
33 Dalej jako GKO.
34 Art. 18 c pkt 12 ustawy.
35 Standard nr 4 – delegowanie uprawnień, zgodnie z komunikatem nr 23 Ministra Finansów w sprawie stan-

dardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (DzUrzMF nr 15, poz. 84).
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związane z dysponowaniem pieniędzmi 
publicznymi byłyby wykonywane przez 
pracowników nieupoważnionych. Tego 
rodzaju działania wskazywałyby na fak-
tyczny brak nadzoru, co jest sprzeczne 
z zasadą, że kierownik jednostki ponosi 
odpowiedzialność za całość gospodarki 
finansowej36. Na pracownikach odpowie-
dzialność może spoczywać w wypadku 
pisemnego powierzenia im uprawnień37, 
zaś dopuszczenie do gospodarowania 
środkami publicznymi bez stosownego 
upoważnienia byłoby rażącym narusze-
niem zasad. 

Trzeba również zgodzić się z pogląda-
mi doktryny o ważnej roli ocen komisji 
orzekających, ze względu na brak nor-
matywnego wzorca konkretyzującego 
obowiązki kierownika jednostki sek-
tora finansów publicznych w zakresie 
kontroli zarządczej38. Istotnie, wzorca 
takiego nie określono, ale na kierowni-
ków wszystkich jednostek sektora na-
łożono obowiązek kontroli zarządczej39. 
Przepisy o jej sprawowaniu obowiązują 
od ponad dwóch lat, zatem rzeczni-
cy dyscypliny oraz członkowie komisji 

orzekających mieli czas na przygoto-
wanie się do przeprowadzania takiej 
oceny40. Istotnym wsparciem byłoby 
publikowanie na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów nie tylko roz-
strzygnięć GkO w tym zakresie, ale 
także prawomocnych orzeczeń komisji 
orzekających I instancji oraz postano-
wień Głównego rzecznika.

Nowe regulacje nakazują komisjom 
orzekającym odwoływanie się do od-
miennych wzorców, określających po-
żądany sposób zachowania kierownika 
jednostki sektora finansów publicznych 
i jej pracowników41. Przed zapropono-
waniem tego rozwiązania, służby wspie-
rające Przewodniczącego GkO przepro-
wadziły – jak można sądzić – stosowne 
analizy dotychczasowego orzecznictwa 
komisji i sądów w tym zakresie. Ich 
upowszechnienie w Biuletynie Infor-
macji Publicznej byłoby pomocne nie 
tylko dla organów powołanych do do-
chodzenia odpowiedzialności za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych, 
ale i dla wszystkich osób gospodarują-
cych pieniędzmi publicznymi, jak rów-

36 Art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (ufp).
37 Art. 53 ust. 2 ufp.
38 Na przykład B. Fabin: Kontrola�zarządcza�w�jednostkach�samorządu�terytorialnego�i�jednostkach�organizacyj-

nych�samorządu�terytorialnego�a�odpowiedzialność�za�naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych�z�tytułu�
zaniedbania�lub�niewykonywania�obowiązków�w�zakresie�kontroli�zarządczej, materiały z konferencji „Dyscy-
plina finansów publicznych. Stan obecny i kierunki zmian”, red. M. Smaga i M. Winiarz, Kraków 2011.

39 Art. 69 ust. 1 ufp.
40 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5.07.2005 r. w sprawie działania organów orzekających 

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funk-
cji oskarżyciela� (DzU nr 136, poz. 1143). Programy szkolenia członków komisji orzekających powinny 
być opiniowane przez przewodniczącego GKO, zaś szkolenia dla rzeczników są albo organizowane przez 
Głównego Rzecznika, albo przez niego opiniowane w wypadku organizowania przez inne podmioty.

41 Z uzasadnienia do ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych i niektórych innych ustaw (s. 14), <http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_
prawnych/bdf/uzasadnienie_do_projektu_ustawy_z_07.07.2011r..pdf>.
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nież spełniałoby funkcję edukacyjną. 
Przyczyniłoby się także do jednolitego 
stosowania przepisów.

kolejna ważna zmiana polega na wpro-
wadzeniu samoistnej odpowiedzialności 
głównego księgowego za nienależyte wy-
konywanie niektórych obowiązków, jeśli 
będzie ono miało wpływ na zaciągnięcie 
zobowiązania lub dokonanie wydatku 
ponad kwoty ustalone w planie finanso-
wym42. Do przypisania odpowiedzialno-
ści nie jest konieczne uprzednie udziele-
nie głównemu księgowemu upoważnie-
nia przez kierownika jednostki43; wystar-
czy, że zaniedba on obowiązki związane 
z kontrolą operacji finansowych doko-
nywanych w jednostce. Wprowadzenie 
tego przepisu powinno wpłynąć na ure-
alnienie jego odpowiedzialności za wyko-
nywanie niektórych czynności skutkują-
cych naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych. Przed wejściem w życie tej 
regulacji główny księgowy, którego szcze-
gólna rola w jednostce sektora finansów 
publicznych wynika chociażby z upraw-
nień i obowiązków przyznanych przepi-
sami o finansach publicznych44, ponosił 
odpowiedzialność tylko wówczas, gdy 
został szczególnie upoważniony przez 
kierownika45. 

Wprowadzono także odpowiedzial-
ność osób niebędących pracownikami 
jednostki sektora finansów publicz-
nych, którym powierzono przygotowa-

nie lub przeprowadzenie postępowania 
o udzielenie zamówienia publiczne-
go przez jednostkę sektora finansów 
publicznych lub inną jednostkę, o ile 
zamówienie jest finansowane ze środ-
ków publicznych46. Możliwość przypi-
sania odpowiedzialności wynika mię-
dzy innymi ze zmiany filozofii jej eg-
zekwowania. Do tej pory mogła być 
przypisana kierownikowi jednostki, 
jako udzielającemu zamówienia pu-
blicznego. Powodowało to brak realnej 
odpowiedzialności za poważne błędy 
popełniane szczególnie w dużych jed-
nostkach. Z jednej strony, trudno wy-
obrazić sobie, aby kierownik weryfi-
kował wszystkie czynności wykonane 
przez członków komisji przetargowych 
czy osoby upoważnione do przygoto-
wania i przeprowadzenia postępowa-
nia. Z drugiej, w podobnych sytuacjach 
często odstępowano od orzekania o od-
powiedzialności właśnie ze względu 
na trudności w udowodnieniu winy. 
Dlatego wprowadzenie odpowiedzial-
ności za błędy popełnione w przygoto-
waniu i przeprowadzeniu postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych, 
a nie tylko za udzielenie zamówienia, 
powinno wpłynąć na urealnienie pono-
szenia konsekwencji.

Odpowiedzialność nadal będzie spo-
czywała również na osobach gospoda-
rujących środkami publicznymi poza 

42 Art. 18b ustawy.
43 Na podstawie art. 53 ust. 2 ufp.
44 Art. 54 ufp.
45 Na podstawie art. 53 ust. 2 ufp.
46 Art. 4 ust. 2 ustawy.
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sektorem, w tym pieniędzmi pocho-
dzącymi z budżetu Unii Europejskiej47. 
Nowe unormowania mają jedynie cha-
rakter porządkujący i dostosowujący 
do zmienianych w ostatnich latach 
przepisów o gospodarowaniu środka-
mi unijnymi. 

Przedmiotowy  
zakres odpowiedzialności

katalog naruszeń nie został istotnie 
zredefininiowany; nadal nie obejmuje 
niegospodarnego wydatkowania środ-
ków publicznych. Nieprzestrzeganie 
reguł nakazujących zachowanie zasa-
dy uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów48 oraz optymal-
nego doboru metod i środków służą-
cych osiągnięciu założonych celów49 
również nie podlega odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Jeśli więc środki zosta-
ną wydane zgodnie z obowiązujący-
mi procedurami, ale niegospodarnie, 
dysponent nie będzie za to odpowia-
dał. Na przykład, zakup niskiej jako-
ści sprzętu komputerowego, nieade-
kwatnego do potrzeb zamawiającego, 
w przetargu przeprowadzonym zgod-
nie z procedurami zamówień publicz-
nych, w którym najważniejszym (albo 
jedynym) kryterium oceny ofert była 
cena, nie stanowi naruszenia dyscypli-
ny finansów publicznych.

Odpowiedzialnością obarczone są nie-
które obowiązki związane z przestrze-
ganiem prawa w trakcie gospodarowania 
środkami publicznymi. Naruszeniem 
dyscypliny finansów są zarówno dzia-
łania, które skutkują zaciąganiem zobo-
wiązań lub wydatkowaniem pieniędzy 
ponad kwoty ustalone w planach finan-
sowych lub na niewskazane w nich cele, 
jak i nieprzestrzeganie procedur, które 
powinny poprzedzać wydanie środków, 
nawet jeśli nie można wykazać szkody 
finansowej. 

Trudno jest wskazać kryteria, jakie 
zastosowano przy tworzeniu katalogu 
naruszeń nieskutkujących szkodami 
finansowymi. Obejmuje on czyny, któ-
rych popełnienie świadczy o nieprze-
strzeganiu podstawowych zasad udzie-
lania zamówień publicznych, zaś to, że 
naruszają one dyscyplinę finansów, nie 
powinno budzić wątpliwości. W ka-
talogu pozostało także nieterminowe 
przekazywanie sprawozdań budżeto-
wych50. Uchybienie terminu przeka-
zania sprawozdania może świadczyć 
o złej organizacji pracy w jednostce, 
ale należałoby rozważyć, czy jest na 
tyle szkodliwe, aby stanowiło narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych. 
Problem ten nie ma wymiaru czysto 
akademickiego. Podmioty zobowiązane 
do składania zawiadomień o narusze-
niu dyscypliny finansów publicznych 

47 Art. 4 pkt 4 i art. 13 ustawy, a po zmianach art. 4 pkt 4 (w wypadku środków nieunijnych) oraz art. 4a 
w zw. z art. 13 (w wypadku środków pochodzących z UE).

48 Art. 44 ust. 3 pkt 1a ufp.
49 Art. 44 ust. 3 pkt 1b ufp.
50 Art. 18 pkt 2 ustawy.
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muszą informować o wszystkich sytu-
acjach wyczerpujących znamiona tego 
czynu. Czy jednak składanie zawia-
domień o naruszeniach uznawanych 
konsekwentnie przez rzeczników dys-
cypliny za znikomo szkodliwe niepo-
trzebnie nie uruchamia procesu do-
chodzenia odpowiedzialności? Trzeba 
wziąć pod uwagę, że przygotowanie 
zawiadomienia, a następnie jego analiza 
przez rzecznika wymagają czasu, który 
mógłby być poświęcony na dochodze-
nie odpowiedzialności za czyny istotnie 
szkodliwe dla finansów publicznych51. 
Takie działania bez wątpienia popra-
wiają statystykę spraw prowadzonych 
przez rzeczników, ale raczej nie wpły-
wają na samą dyscyplinę.

Najistotniejsza z wprowadzonych w ka-
talogu zmian dotyczy naruszeń dyscy-
pliny finansów publicznych związanych 
z zamówieniami i polega na odejściu od 
zasady, że odpowiedzialność ma związek 
przede wszystkim z faktem udzielenia 
zamówienia publicznego. Często ozna-
czało to możliwość postawienia zarzutu 
naruszenia dyscypliny finansów wyłącz-
nie osobie, która podpisywała umowę 
o udzielenie zamówienia, mimo że nie 
brała udziału w postępowaniu. Tymcza-
sem trudno jej było przypisać winę i po-
mimo poważnych nieprawidłowości za-
istniałych w trakcie postępowania, nikt 
nie ponosił za nie odpowiedzialności. 

Po zmianie do odpowiedzialności po-
ciągane są upoważnione osoby, które 
faktycznie wykonały czynności polega-
jące na opisaniu przedmiotu zamówie-
nia w sposób mogący utrudniać uczciwą 
konkurencję lub niezgodny z przepisami 
o zamówieniach publicznych, dotyczące:
• ustalenia wartości zamówienia lub 
jego części, jeśli miało to wpływ na 
wybór trybu udzielenia zamówienia 
lub udzielenie zamówienia z pominię-
ciem przepisów o zamówieniach pu-
blicznych;
• opisania warunków udziału w postę-
powaniu;
• określenia kryteriów oceny ofert;
• zaniechania ogłoszenia o zamówieniu 
lub o jego udzieleniu;
• niezawiadomienia Prezesa UZP o wsz-
częciu postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego;
• działania (innego niż wyżej opisane), 
jeśli miało ono wpływ na wynik postę-
powania.

Odpowiedzialność osób winnych po-
wyższych nieprawidłowości została uza-
leżniona od wystąpienia skutku, to jest od 
udzielenia zamówienia przez kierownika 
jednostki lub jego pełnomocników. Po-
pełnienie tych błędów w postępowaniu, 
a następnie ich skorygowanie przed udzie-
leniem zamówienia publicznego, nie może 
skutkować odpowiedzialnością za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych52.

51 Ze Sprawozdania�z�działalności�Głównego�Rzecznika�Dyscypliny�Finansów�Publicznych�i�rzeczników�dys-
cypliny�finansów�publicznych�w�2010�r. wynika, że jedną z przyczyn wzrostu w 2010 r. liczby postanowień 
o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego ze względu na znikomą szkodliwość czynu są roz-
strzygnięcia rzeczników, odnoszące się do oceny stanów faktycznych, polegających na nieterminowym 
składaniu sprawozdań.

52 Art. 17 ust. 1-1c ustawy.
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Przypisanie odpowiedzialności oso-
bie, która wyłącznie udzieliła zamó-
wienia publicznego jest możliwe, jeśli 
umowa zostanie zawarta bez zachowa-
nia formy pisemnej lub na czas dłużny 
niż zezwalają na to przepisy o zamówie-
niach albo przed ogłoszeniem orzecze-
nia przez krajową Izbę Odwoławczą53.

Nowe regulacje  
dotyczące zawiadamiających

Podmioty zobowiązane do składania 
zawiadomień o naruszeniu dyscypliny 
finansów publicznych uzyskały prawo 
wystąpienia do Głównego rzecznika 
z zażaleniem na postanowienie o umo-
rzeniu postępowania wyjaśniającego. 
Pozwala to im na inicjowanie weryfi-
kacji tych rozstrzygnięć. To rozwiąza-
nie powinno wpłynąć na skuteczność 
dochodzenia odpowiedzialności. Moż-
liwość zaskarżenia postanowienia zdo-
pinguje rzeczników dyscypliny do wy-
czerpującego wyjaśniania wszystkich 
okoliczności każdej sprawy. 

Ważna dla organów składających zawia-
domienia jest też zmiana polegająca na 
zaniechaniu dochodzenia odpowiedzial-
ności za niektóre naruszenia. rozszerzono 
zakres stosowania art. 26 ustawy54. Brak 
obowiązku złożenia zawiadomienia odno-

si się do wszystkich naruszeń dyscypliny 
finansów publicznych, jeśli nie przekroczą 
w roku budżetowym tak zwanej kwoty 
minimalnej55. Nadal jednak powinny być 
składane zawiadomienia o naruszeniach 
związanych z zamówieniami publiczny-
mi56i inwentaryzacją – bez względu na 
kwoty, których dotyczą.

Wprowadzono nowy obowiązek dla 
instytucji państwowych i samorządo-
wych: przekazanie – na wniosek organu 
prowadzącego postępowanie o narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych 
– dokumentów mających znaczenie 
w przedmiotowej sprawie. Obejmuje on 
nie tylko zawiadamiających, ale wszyst-
kie instytucje państwowe i samorządo-
we. W praktyce można wyobrazić sobie 
sytuację, że organ kontroli, który nie 
składał zawiadomienia w sprawie danej 
jednostki, ale prowadził w niej czynno-
ści kontrolne, może być zobowiązany do 
przekazania stosownych dokumentów.

Wnioski  
o przeprowadzenie kontroli

Główny rzecznik oraz rzecznicy dyscy-
pliny I instancji otrzymali prawo do po-
informowania organu założycielskiego, 
organu nadzoru albo innego podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia kon-

53 Art. 17 ust. 2 ustawy.
54 Przepis stanowił o niedochodzeniu odpowiedzialności (a więc również o braku obowiązku składania za-

wiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych) w przypadku popełnienia niektórych czynów 
na łączną kwotę w roku budżetowym nieprzekraczającą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

55 Kwotą minimalną jest kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, ogło-
szona przez Prezesa GUS w DzURP Monitor Polski, zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z 4.03.1994 r. o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych.

56 W wypadku zamówień publicznych takie wyłączenie nie miało znaczenia ze względu na obowiązek sto-
sowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych do zamówień przekraczających równowartość 
14 tys. euro.
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troli o potrzebie przeprowadzenia bada-
nia prawidłowości gospodarowania mie-
niem lub środkami publicznymi. W in-
formacji tej powinien być wskazany za-
kres i cel kontroli, zaś podmiot, który 
otrzymał informację, jest zobowiąza-
ny niezwłocznie zawiadomić rzecznika 
dyscypliny o możliwości jej przepro-
wadzenia i przewidywanym terminie 
zakończenia, a następnie o wynikach. 
Uprawnienie to nie jest równoznaczne 
z poleceniem przeprowadzenia kontro-
li. Jeżeli z jakichś powodów kontrola 
nie jest możliwa, adresat informacji ma 
obowiązek zawiadomić o tym rzeczni-
ka57. Z przyczyn ustrojowych powyższe 
uprawnienie przyznane rzecznikom nie 
odnosi się do Najwyższej Izby kontro-
li. NIk jest bowiem naczelnym orga-
nem kontroli państwowej, podległym 
Sejmowi58, a kwestie zlecenia kontroli 
czy wystąpienia z wnioskiem o jej prze-
prowadzenie reguluje wyłącznie ustawa 
z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
kontroli59.

Należy liczyć się z tym, że nawet znacz-
na część wniosków rzeczników o prze-
prowadzenie kontroli prawidłowości go-
spodarowania mieniem lub środkami 
publicznymi nie zostanie zrealizowana. 
Nowe regulacje, zawarte w ustawie z 15 
lipca 2011 r. o kontroli w administracji 
rządowej60, zakładają, że kontrole prowa-
dzi się zgodnie z okresowymi planami, 
opracowywanymi przez kierownika ko-

mórki do spraw kontroli i zatwierdzonymi 
przez kierownika jednostki kontrolującej. 
Planowanie kontroli to ustrukturyzowany 
proces, w którym uwzględnia się czynniki 
ryzyka związane z obszarami podlegający-
mi kontroli, wyniki poprzednich badań, 
w tym kontroli zewnętrznych, informa-
cje zgromadzone w ramach nadzoru nad 
kontrolowanym, analizę skarg, propozycje 
zgłoszone przez poszczególne komórki 
jednostki kontrolującej. Ważną rolę od-
grywają także priorytety kierownictwa. 
Na podstawie tak przeprowadzonej ana-
lizy przygotowuje się plan kontroli, któ-
ry wyznacza zadania komórki kontroli 
na dany okres. Ponadto plan uwzględnia 
pewną rezerwę na kontrole doraźne, zle-
cone przez kierownictwo jednostki (mi-
nistra, kierownika urzędu centralnego, 
wojewodę), na przykład w wyniku infor-
macji medialnych o nieprawidłowościach 
w jednostce podległej. 

kontrole, o które występowałby rzecz-
nik, musiałyby być zrealizowane poza 
planem, po uzyskaniu zgody kierownika 
jednostki kontrolującej. Oznaczałoby to 
konieczność rezygnacji z uprzednio zapla-
nowanych i wykorzystanie na ten cel za-
sobów kontrolerskich. Należy więc liczyć 
się z tym, że nie wszystkie wystąpienia 
rzeczników mogą być uwzględnione. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że wnioski doty-
czące istotnych nieprawidłowości, wysoce 
uprawdopodobnionych, powinny być re-
alizowane w ramach kontroli doraźnych. 

57 Art. 59 a ustawy.
58 Art. 202 Konstytucji RP.
59 DzU z 2007 r., nr 231, poz. 1701 ze zm.
60 DzU nr 185, poz. 1092.
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Organizacja komisji orzekających

Nowelizacja niektórych przepisów wiąże 
się z racjonalizacją wydatków na funkcjono-
wanie systemu dochodzenia odpowiedzial-
ności. Pozostawiono wszystkie regionalne 
komisje i Wspólną komisję Orzekającą 
przy kancelarii Prezydenta rP, zlikwido-
wano natomiast większość resortowych 
komisji. Nowy system resortowych or-
ganów orzekających tworzą cztery komi-
sje: przy Szefie kancelarii Prezesa rady 
Ministrów, Ministrze Sprawiedliwości, 
Ministrze Finansów oraz Ministrze Ad-
ministracji i Cyfryzacji. Dwie ostatnie za-
stąpiły większość komisji resortowych. 
Ograniczenie liczby komisji resortowych 
powinno również wpłynąć pozytywnie na 
przestrzeganie zasady bezstronności przez 
ich członków. Poprzednio obowiązujące 
przepisy sankcjonowały sytuacje, w któ-
rych członkowie komisji byli zobligowani 
do orzekania o odpowiedzialności swoich 
współpracowników lub osób, które były 
zatrudnione w jednostkach podporządko-
wanych. Pośrednio musieli więc rozstrzy-
gać o prawidłowości działań nadzorczych 
ministra, dotyczących na przykład wyko-
nania budżetu państwa przez wszystkie 
jednostki podległe i nadzorowane61.

Zmniejszy się także liczba rzeczników 
resortowych – w wyniku analizy ob-
ciążenia pracą ich poprzedników w zli-
kwidowanych komisjach orzekających62. 
Dotychczasowych, powoływanych przy 

każdym resorcie, zastępują rzecznicy 
właściwi w sprawach rozpatrywanych 
przez cztery resortowe komisje. 

kolejna zmiana obejmuje zasady wy-
nagradzania członków wszystkich komi-
sji orzekających i GkO. Do dnia wejścia 
w życie znowelizowanych przepisów 
otrzymywali oni ryczałtowe wynagro-
dzenie miesięczne oraz wynagrodze-
nie z tytułu udziału w rozpatrywaniu 
sprawy. Tę zasadę utrzymano, jednak 
zmieniono reguły podziału wynagrodze-
nia, zmniejszono też wysokość ryczałtu. 
Teraz premiowani są członkowie komi-
sji orzekających biorący aktywny udział 
w rozpatrywaniu spraw. 

Wprowadzony został obowiązek okre-
sowej oceny pracy rzeczników dyscy-
pliny finansów publicznych przez ich 
przełożonego. Główny rzecznik będzie 
musiał uwzględniać przede wszystkim 
terminowość wykonywanych przez nich 
czynności63. To kryterium jest niewąt-
pliwie ważne, gdyż – jak wykazała ana-
liza przestrzegania terminów wykony-
wania czynności w latach 2007–2009, 
dokonana w 2010 r. przez służby Głów-
nego rzecznika – w okresie tym zda-
rzyło się stosunkowo wiele przypadków 
prowadzenia czynności sprawdzających 
czy postępowań wyjaśniających w ter-
minach znacznie przekraczających okre-
ślone w ustawie. Analiza wykazała tak-
że nieprzestrzeganie przez rzeczników 

61 Podobnie K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska: Niektóre�bariery�dochodzenia�odpowiedzialności�za�
naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych�–�wnioski�de�lege�lata�i�de�lege�ferenda, cz. I, „Finanse Komu-
nalne” nr 12/2008.

62 Do końca kadencji, tj. do 2013 r., będą istniały w niezmienionym składzie: Komisja Orzekająca przy Mini-
strze Sprawiedliwości i Komisja Orzekająca przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

63 Art. 195a ust. 6 ustawy.
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I instancji obowiązku występowania 
o przedłużenie terminu do Głównego 
rzecznika64. Terminowość wywiązy-
wania się z obowiązków powinna być 
jednak tylko jednym z kryteriów oceny 
pracy rzeczników I instancji. Pozostałe 
kryteria oraz częstotliwość oceny zależą 
od decyzji Głównego rzecznika65; ter-
min pierwszej z nich oraz zasady powin-
ny być przedstawione rzecznikom tuż 
po wejściu w życie znowelizowanych 
przepisów. 

Nadzór nad rzecznikami  
i komisjami orzekającymi

Nowe regulacje powinny wspomóc 
funkcjonowanie organów I instancji. 
Zarówno Główny rzecznik, jak i Prze-
wodniczący GkO zyskali nowe upraw-
nienia i obowiązki związane z nadzorem 
nad nimi. Nadzór ten nie może polegać 
na ingerencji w konkretne, merytorycz-
ne rozstrzygnięcia wydawane przez or-
gany I instancji, poza uprawnieniami 
wynikającymi z kontroli instancyjnej. 

Niezwykle ważnym obowiązkiem na-
łożonym na Przewodniczącego GkO 

jest działanie na rzecz jednolitego sto-
sowania przepisów o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych przez organy orzekające. Jed-
ną z jego form stanowi upowszechnia-
nie orzecznictwa GkO i komisji orze-
kających, zaś inne zależą od koncepcji 
wypracowanej przez przewodniczącego 
i podległe mu służby. 

Główny rzecznik również został zo-
bowiązany do koordynacji zadań rzecz-
ników dyscypliny, przez wydawanie 
wytycznych i poleceń66. Powinny one 
służyć np. ujednoliceniu przesłanek 
stwierdzania znikomej szkodliwości 
naruszeń oraz występowania o po-
szczególne kary we wnioskach o uka-
ranie, a także polityki składania odwo-
łań od orzeczeń komisji orzekających. 
Takie działania nie tylko wsparłyby 
rzeczników, miałyby też funkcję edu-
kacyjną w stosowaniu przepisów o od-
powiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych.

Istotną rolę ogrywają także służby 
wspierające Przewodniczącego GkO 
i Głównego rzecznika67, niezbędne są 

64 Takie informacje wynikają ze Sprawozdania�z�działalności�Głównego�Rzecznika�Dyscypliny�Finansów�Pu-
blicznych�i�rzeczników�dyscypliny�finansów�publicznych�w�2010�r.,
<http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/dyscyplina_finansow_publicznych/zbiorcze_sprawozdanie_grd-
fp_z_2010_r./sprawozdanie_gzz%C3%B3wnego_rzecznika_za_2010_r.pdf>. Najwięcej spraw rozpatrzo-
nych po terminie i z uchybieniem obowiązku występowania z wnioskami o przedłużenie terminu wśród 
rzeczników resortowych stwierdzono u rzeczników przy Ministrze Obrony Narodowej, przy Szefie Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów oraz przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród rzeczników 
regionalnych obowiązek ten nie był należycie przestrzegany w Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu 
i Zielonej Górze. Natomiast niemal stuprocentowo z obowiązków wywiązywali się rzecznicy w Olsztynie, 
Gdańsku, Kielcach, Opolu i Szczecinie oraz rzecznicy przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Ministrze Sprawiedliwości.

65 Przewidziano, że ocena powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na 2 lata. 
66 Art. 195a ust. 5 ustawy.
67 Zgodnie z art. 70 ustawy, obsługę Głównego Rzecznika i przewodniczącego GKO sprawują pracownicy 

Ministerstwa Finansów.
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bowiem profesjonalne działania analitycz-
nie i koordynacje, gdyż nadal prowadzenie 
dochodzeń w sprawie odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych stanowi zadanie dodatkowe. 
Ponadto, służby zajmujące się obsługą or-
ganów II instancji powinny dysponować 
wszechstronną informacją o działaniu sys-
temu, również ze względu na negatywy 
wpływ zaniechania bieżących i komplek-
sowych analiz na jego funkcjonowanie.

Wprost wskazano, że nadzór nad działal-
nością administracyjną Głównego rzecz-
nika i GkO sprawuje Minister Finansów68. 
Został on zobowiązany do weryfikowa-
nia działań nadzorczych podejmowanych 
przez Przewodniczącego GkO i Głównego 
rzecznika oraz do zatwierdzania rocznych 
sprawozdań składanych przez te organy69. 
Zatwierdzone sprawozdania mają być, tak 
jak dotychczas, przekazywane Prezesowi 
rady Ministrów i dodatkowo Sejmowej 
komisji Finansów Publicznych. Oznacza 
to, że funkcjonowanie systemu dochodze-
nia odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych może być 
dodatkowo poddawane corocznej ocenie 
przez Sejm rP.

Nowe obowiązki Głównego rzeczni-
ka i Przewodniczącego GkO, związane 
z działaniem na rzecz spójności syste-
mu dochodzenia odpowiedzialności oraz 
nadzorem administracyjnym nad organa-
mi I instancji, uwypuklają ważną rolę, 
jaką organy te powinny odgrywać w za-

pewnieniu jego sprawności. rozpatrując 
nadzorcze obowiązki Ministra Finansów 
względem Głównego rzecznika i Głów-
nej komisji Orzekającej, można uznać, 
że sprawuje on nadzór nad całym syste-
mem. Nie powinno to budzić wątpliwo-
ści, biorąc pod uwagę jego zadania okre-
ślone w ustawie o finansach publicznych.

Informacje o naruszeniu  
dyscypliny finansów

Jak już wspomniano, postępowanie w spra-
wie o naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych jest inicjowane zawiadomie-
niem złożonym przez uprawnione do tego 
podmioty. Zgodnie ze znowelizowanym 
art. 95 ustawy, w przypadku otrzymania 
informacji o naruszeniu dyscypliny finan-
sów publicznych od osób lub podmiotów 
niemających obowiązku (ani prawa) zło-
żenia zawiadomienia, rzecznik dyscypliny 
przekazuje tę informację kierownikowi 
jednostki, której ona dotyczy, oraz orga-
nowi sprawującemu nad nią nadzór. Pod-
mioty te są zobligowane do informowania 
rzecznika dyscypliny o podjętych działa-
niach. Bezczynność organu będzie skutko-
wać przekazaniem informacji o naruszeniu 
dyscypliny do Głównego rzecznika, któ-
ry ma prawo zainicjować postępowanie 
w sprawie (nakazując rzecznikowi dyscy-
pliny podjęcie czynności sprawdzających) 
albo skorzystać z możliwości poinformo-
wania właściwego organu o potrzebie prze-
prowadzenia kontroli70. W efekcie dzia-

68 Art. 195b ustawy.
69 Zgodnie z art. 195b ust. 4 ustawy, Minister Finansów może w ramach nadzoru żądać od Przewodniczące-

go GKO i Głównego Rzecznika wyjaśnień oraz usunięcia wskazanych uchybień.
70 Zgodnie z art. 59a ustawy.
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łania te będą mogły – w uzasadnionych 
przypadkach – doprowadzić do złożenia 
zawiadomienia przez uprawniony podmiot 
bądź do wszczęcia postępowania bez takie-
go zawiadomienia. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do no-
welizacji ustawy jej celem było objęcie 
postępowaniem także zachowań wskazu-
jących na naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Jednocześnie rozwiązanie to 
ma zapewnić poprawę ochrony finansów 
publicznych, z zachowaniem racjonalnego 
wykorzystania zasobów, adekwatnego do 
wagi wykrytych nieprawidłowości w go-
spodarowaniu mieniem i środkami pu-
blicznymi. Decyzja Głównego rzecznika 
o nakazaniu przeprowadzenia czynności 
sprawdzających będzie wynikała z oceny 
zasadności i skuteczności wdrożenia przez 
rzecznika dyscypliny dalszej procedury. 

Oceniając te rozwiązania, należy zauwa-
żyć, że angażują one zarówno rzecznika 
I instancji i Głównego rzecznika, jak i kie-
rowników jednostek, których dotyczy in-
formacja o potencjalnym naruszeniu oraz 
organ nadzoru, są rozbudowane procedu-
ralnie, a ich skuteczność powinna być ściśle 
monitorowana. Wydaje się, że alternatyw-
nym i prostszym, a co ważniejsze – sku-
teczniejszym rozwiązaniem byłaby rezy-
gnacja z zamkniętego kręgu zawiadamia-
jących lub znaczne poszerzenie go o inne 
podmioty, niż wymienione w art. 93 ust. 1 

ustawy, przy jednoczesnym utrzymaniu 
wymagań dotyczących zawiadomienia. 

skuteczność zawiadomień 
organów kontroli
Diagnoza postawiona przez kPrM nie ob-
jęła istotnej kwestii skutecznego sposo-
bu rozpoznania zawiadomień o ustaleniu 
okoliczności wskazujących na naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, skiero-
wanych do rzeczników przez uprawnione 
organy, w tym organy kontroli oraz kierow-
ników jednostek prowadzących kontrolę 
sektora publicznego. Badań w tym zakre-
sie nie przeprowadziło także Ministerstwo 
Finansów, jednak daje się zauważyć pewne 
negatywne zjawisko. Otóż, znaczna część 
zawiadomień kierowana jest przez pod-
mioty wyspecjalizowane w badaniu i oce-
nie zagadnień związanych z szeroko rozu-
mianym wykonaniem budżetu państwa. 
Składane są zazwyczaj po przeprowadze-
niu kontroli, której wyniki są ustalone 
w procedurze kontradyktoryjnej. Zarów-
no w wypadku organów kontroli, jak i in-
nych podmiotów zobowiązanych do zło-
żenia zawiadomienia, przed jego przekaza-
niem jest ono zazwyczaj opiniowane przez 
służby prawne. Pomimo to, znaczna część 
spraw kończy się wydaniem postanowienia 
o odmowie wszczęcia postępowania lub 
jego umorzeniem71. Tak istotne rozbież-
ności w ocenie prawnej ustaleń wymagają 

71 W 2008 r. rzecznicy otrzymali 2655 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. W wyniku przepro-
wadzonych czynności sprawdzających wydali 964 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego 
i 2191 postanowień o jego wszczęciu. Na 2191 wszczętych postępowań wydali 976 postanowień o umorzeniu, ponad-
to wnieśli do komisji 1228 wniosków o ukaranie, dotyczących 1478 osób. Tendencja ta nie zmieniała się w kolejnych 
latach – np. w 2010 r. rzecznicy otrzymali 3289 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i wydali 
1277 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz 1095 postanowień o jego umorzeniu; 
wnieśli 1148 wniosków o ukaranie (na podstawie danych opublikowanych w BIP Ministerstwa Finansów).
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rozpoznania przyczyn. Jest oczywiste, 
że mogą one wynikać np. z różnej oceny 
stopnia szkodliwości czynu dla finansów 
publicznych czy przesłanki przedawnie-
nia karalności już na etapie czynności 
prowadzonych przez rzeczników. Jednak 
podstawą wydania znacznej części posta-
nowień o odmowie wszczęcia postępo-
wania lub umorzeniu jest odmienna (niż 
zamawiającego) ocena prawna ustalonego 
stanu faktycznego, dokonana przez rzecz-
nika. Często stan faktyczny jest oceniany 
przez zawiadamiających jako naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, jed-
nak nie wypełnia znamion naruszenia we-
dle rozstrzygnięcia rzecznika czy komisji 
orzekającej. Niewątpliwie wyjaśnienie tej 
kwestii byłoby istotne z punktu widzenia 
efektywności systemu i jego roli wspiera-
jącej prawidłowe wydatkowanie środków 
publicznych. 

Słuszny zatem wydaje się postulat 
nawiązania systematycznej współpra-
cy pomiędzy podmiotami składający-
mi zawiadomienia o naruszeniu dys-
cypliny finansów publicznych (przede 
wszystkim kontrolerami) a organami 
orzekającymi, w tym rzecznikami dys-
cypliny. Jako formę współdziałania 
należałoby rozważyć organizowanie 
cyklicznych spotkań w Ministerstwie 
Finansów z podmiotami składającymi 
najwięcej zawiadomień. Celem była-
by wymiana informacji i doświadczeń 
(np. omówienie zasad składania zawia-

domień połączone z krótkimi warsz-
tatami, prezentacja naruszeń dyscy-
pliny finansów publicznych w świetle 
orzecznictwa GkO), można by tak-
że zapraszać rzeczników resortowych 
i regionalnych. Warto też zastanowić 
się nad współpracą z krajową radą 
regionalnych Izb Obrachunkowych. 
konferencja dotycząca dyscypliny 
finansów publicznych, która odbyła 
się w listopadzie 2011 r. w krakowie, 
świadczy o zainteresowaniu tą pro-
blematyką i zapotrzebowaniu na takie 
spotkania72. Dodatkowym aspektem 
byłoby włączenie do dyskusji środo-
wisk naukowych.

Propozycje kierunków zmian
Nowe rozwiązania ustawowe powinny 
poprawić rezultaty dochodzenia odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych. Jak zawsze, 
wiele zależy od konsekwencji w ich 
wdrażaniu oraz prawnego i organiza-
cyjnego wsparcia organów I instancji. 
Najistotniejsza będzie tu rola Głów-
nego rzecznika i Przewodniczącego 
GkO organów II instancji wyposa-
żonych w narzędzia nadzoru, służące 
między innymi koordynacji. Jakość 
realizacji zadań zależy w dużym stop-
niu od profesjonalnej obsługi, która na 
bieżąco powinna informować organy 
nadzorujące o wynikach prowadzo-
nego monitoringu. Za kilka lat nale-

72 Konferencja „Dyscyplina finansów publicznych – stan obecny i kierunki zmian” została zorganizowana 
przez prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Jej celem było upowszechnienie praktycznej 
i teoretycznej wiedzy o funkcjonowaniu systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych.
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żałoby dokonać kompleksowej oce ny 
tego systemu73.

Jeśli przyszła ocena nadal nie pozwa-
lałaby uznać, że środki publiczne prze-
znaczane na dochodzenie odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przynoszą pożądane efekty, 
należałoby rozważyć inne rozwiązania. 
Jednym z nich mogłoby być połączenie 
rygorów odpowiedzialności za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych 
i odpowiedzialności dyscyplinarnej74. 
Odpowiedzialność taka byłaby ponoszo-
na nie tylko za delikty finansowe75, ale 
także za nieprzestrzeganie zasad, jakimi 
powinni kierować się przedstawiciele 
współczesnej administracji publicznej, 
a zwłaszcza zasady transparentności76. 

Połączenie obu systemów odpowie-
dzialności nie powinno wzbudzić wąt-
pliwości w sferze prawnej. Od dawna 
bowiem w doktrynie podkreślano, że 
odpowiedzialność za naruszenie dys-

cypliny finansów publicznych nie jest 
jednoznacznie zdefiniowana i wykazuje 
związki z różnymi reżimami odpowie-
dzialności77, o czym świadczy również 
orzecznictwo GkO. Wynika z niego, 
że odpowiedzialność ta ma charakter 
administracyjny, karny, dyscyplinarny, 
quasi-karny, niezależny od odpowie-
dzialności określonej innymi przepisa-
mi prawa78. Nowy reżim powinien mieć 
charakter dyscyplinarny.

Decyzja o wprowadzeniu – w miejsce 
dotychczasowych dwóch – nowego sys-
temu oznaczałaby konieczność komplek-
sowego przeanalizowania podmiotowego 
i przedmiotowego zakresu odpowiedzial-
ności oraz trybu jej dochodzenia. Wy-
daje się, że odpowiedzialność powin-
na dotyczyć tylko osób zatrudnionych 
w organach administracji rządowej i sa-
morządowej, zaś osoby niezatrudnione 
w sektorze finansów publicznych, któ-
re gospodarują środkami publicznymi 

73 Por. także: A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek: Związki�odpowiedzialności�za�naruszenie�dyscypliny�finan-
sów�publicznych�z�innymi�reżimami�prawnymi�służącymi�egzekwowaniu�odpowiedzialności�pracowników�
sektora�finansów�publicznych�–�problemy�do�dyskusji [w:] Dyscyplina�finansów�publicznych�–�stan�obecny�
i�kierunki�zmian, Kraków 2011.

74 Obecnie członkowie korpusu służby cywilnej podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie 
ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, poz. 1505 ze zm.), a pracownicy innych urzędów 
państwowych na podstawie ustawy z 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (DzU nr 223, 
poz. 1458 ze zm).

75 Już teraz, na podstawie art. 113 w zw. z art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy o służbie cywilnej, członek korpusu 
służby cywilnej może odpowiadać dyscyplinie za nieracjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

76 Art. 76 ust. 1 pkt 4 ustawy o służbie cywilnej.
77 Podobnie C. Kosikowski: Odpowiedzialność�za�naruszenie�reżimu�prawnego�finansów�publicznych, „Pań-

stwo i Prawo” nr 12/2006; K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska: Dyscyplina�finansów�publicznych.�
Komentarz, LexisNexis 2010; A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek: Związki�odpowiedzialności�za�narusze-
nie�dyscypliny�finansów�publicznych…, op. cit.

78 Odpowiednio: orzeczenie GKO z 29.11.2007 r., Biuletyn Orzecznictwa w sprawach o Naruszenie Dys-
cypliny Finansów Publicznych nr 2/2008, poz. 13; orzeczenie GKO z 12.09.2002 r., LEX nr 79994; orze-
czenie z 13.03.2003 r., LEX nr 81679; orzeczenie GKO z a 3.06.2002 r., LEX nr 80026; orzeczenie GKO 
z 14.05.2007 r., Biuletyn Orzecznictwa w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych 
nr 3/2007, poz. 12; orzeczenie z 8.02.2010 r. nr BDF1.4900/96/9709/3397, baza orzecznictwa w spra-
wach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych: <www.mf.gov.pl>.
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(np. na podstawie umów) nie powinny 
być nią objęte. Trzeba by zredefiniować 
zakres przedmiotowy odpowiedzialno-
ści, ze szczególnym uwzględnieniem za-
chowań godzących w gospodarkę finan-
sową sektora finansów publicznych oraz 
czynów świadczących np. o konflikcie in-
teresów. Należałoby także rozważyć, czy 
rzecznicy dyscyplinarni nie powinni być 
pracownikami jednego organu, wskaza-
nego jako wiodący w dochodzeniu odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej. Pozwoliło-
by to im zachować bezstronność i obiek-
tywizm, gdyż nie musieliby rozpatrywać 
zarzutów stawianych przełożonym czy 
współpracownikom. Najmniej kontro-
wersji wzbudziłby zapewne system kar 

i zasady odpowiedzialności, gdyż można 
by w pełni wykorzystać dorobek judyka-
tury i praktyki w tym zakresie. 

Już teraz nie ulega wątpliwości, że 
konsekwentne i transparentne docho-
dzenie odpowiedzialności urzędników 
przyczyniłoby się do poprawy funkcjo-
nowania administracji oraz lepszego go-
spodarowania środkami publicznymi. 

dr AnnA KościńsKA-PAszKowsKA,
ekspert z dziedziny finansów publicz-
nych i dyscypliny finansów publicznych
TomAsz BoleK, rzecznik dyscypli-
ny finansów publicznych 
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Prawnokarne znaczenie pojęcia
Finansowanie terroryzmu jako pojęcie 
prawne pojawiło się z chwilą wejścia 
w życie noweli do ustawy z 16 listopa-
da 2000 r., regulującej tematykę związaną 
z przeciwdziałaniem temu procederowi1, 
to jest 22 października 2009 r. Do tego 

czasu system prewencyjny ukierunkowa-
ny był na zwalczanie tak zwanych aktów 
terrorystycznych, przez które rozumiano 
„przestępstwa przeciwko pokojowi, ludz-
kości oraz przestępstwa wojenne, prze-
stępstwa przeciwko bezpieczeństwu po-
wszechnemu oraz przestępstwa określone 
w art. 134 i 136 kodeksu karnego”2. Po-
stulat wyeliminowania nieostrych sformu-

Organy i systemy kontroli

Przeciwdziałanie  
finansowaniu terroryzmu

Specyfika finansowania terroryzmu oraz nałożone na Polskę zobowią-
zania, wynikające z  potrzeby dostosowania przepisów krajowych do 
uregulowań wspólnotowych, zadecydowały o  stworzeniu dwóch sys-
temów kontroli − bezpośredniej oraz pośredniej. Oprócz tego istnieją 
procedury związane z kontrolą wewnętrzną, czyli przeprowadzaną na 
poziomie instytucji dokonującej transakcji oraz zewnętrzną, za którą 
odpowiadają uprawnione organy państwowe. Analiza prawnokarnego 
sposobu ujęcia tytułowego procederu rodzi jednak obawy o możliwe 
trudności związane z  samym tylko ustaleniem, że podjęte czynności 
mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

1 Ustawa z 25.06.2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego war-
tości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finan-
sowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 166, poz. 1317).

2 Por. art. 2 pkt 7 ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finanso-
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łowań, które zawierała podana definicja 
legalna, i wprowadzenia doprecyzowanej 
terminologii3 doprowadził do zastąpienia 
powyższego pojęcia terminem „finanso-
wanie terroryzmu”, tudzież uczynienia zeń 
przestępstwa, z odesłaniem w zakresie 
opisujących go znamion do art. 165a k.k. 
Zgodnie z tym przepisem, finansowanie 
terroryzmu oznacza: gromadzenie, prze-
kazywanie lub oferowanie środków płatni-
czych, instrumentów finansowych, papie-
rów wartościowych, wartości dewizowych, 
praw majątkowych lub innego mienia ru-
chomego lub nieruchomości „w celu sfi-
nansowania przestępstwa o charakterze 
terrorysty cznym”. 

kodeks karny za przestępstwo o cha-
rakterze terrorystycznym nakazuje uz-
nawać czyn zabroniony zagrożony karą 
pozbawienia wolności, której górna gra-
nica wynosi co najmniej 5 lat, popełnio-
ny w celu:
• poważnego zastraszenia wielu osób,
• zmuszenia organu władzy publicznej 
rzeczypospolitej Polskiej lub innego 
państwa albo organu organizacji między-
narodowej do podjęcia lub zaniechania 
określonych czynności,
• wywołania poważnych zakłóceń 
w ustroju lub gospodarce rzeczypospo-

litej Polskiej, innego państwa lub organi-
zacji międzynarodowej, 
– a także groźbę popełnienia takiego 
czynu4. 

Prewencyjna funkcja kontroli
Ustawodawca, wprowadzając do kodeksu 
karnego tak zdefiniowane przestępstwo 
finansowania terroryzmu, zdecydował się 
jednocześnie na ustalenie norm o charak-
terze administracyjnym, mających na celu 
zapobieganie jego popełnieniu. reguluje je 
ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy oraz finanso-
waniu terroryzmu (dalej: ustawa z 16 li-
stopada 2000 r.)5. Wśród przepisów okre-
ślających procedury związane z systemem 
prewencji szczególną wagę prawodawca 
przywiązuje do mechanizmów kontrol-
nych, które w założeniu mają prowadzić 
do bardziej efektywnego zapobiegania 
finansowaniu terroryzmu. Tymczasem 
pobieżna tylko analiza zaprezentowane-
go powyżej prawnokarnego sposobu ujęcia 
tego procederu rodzi obawy o możliwe 
trudności związane z samym tylko usta-
leniem przez organy przeprowadzające 
kontrolę, że podjęte czynności (w posta-
ci gromadzenia, przekazywania lub ofe-
rowania wartości majątkowych) mają na 

waniu terroryzmu, dodany ustawą nowelizującą z 27.09.2002 r. (DzU nr 180, poz. 1500) i obowiązujący 
w tym kształcie do 22.10.2009 r.

3 Por. np. A. Golonka: Terroryzm�jako�„nowe�źródło�zagrożeń”�[w:]�Zmiany�prawa�karnego�po�wejściu�w�życie�
Kodeksu�karnego�z�1997�r., red. T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk, wyd. UMCS, Lublin 
2006, s. 331-336, a w zakresie elementów konstytutywnych „aktu terrorystycznego”: J.W. Wójcik: Prze-
ciwdziałanie�finansowaniu�terroryzmu,�wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 35-39.

4 Art. 115 § 20 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (DzU nr 88, poz. 553 ze zm.).
5 T.j. DzU z 2010 r., nr 46, poz. 276, ze zm. W pierwotnym brzmieniu ustawa z 16.11.2000 r. nosiła tytuł: 

o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegal-
nych lub nieujawnionych źródeł. Tytuł w obecnym kształcie nadany ustawą z 25.06.2009 r. (DzU nr 166, 
poz. 1317).

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu   kontrola i audyt  
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celu popełnienie przestępstwa o charak-
terze terrorystycznym6. Spostrzeżenie to 
zachęca do głębszej analizy przepisów po-
wyższej ustawy, regulujących mechanizmy 
kontroli zmierzające do przeciwdziałania 
wprowadzaniu do obrotu gospodarczego 
wartości majątkowych przeznaczonych na 
finansowanie terroryzmu, jak również do 
dokonania oceny ich skuteczności w walce 
z tym zjawiskiem.

Zarówno specyfika finansowania terro-
ryzmu, jak i nałożone na nasz kraj zobo-
wiązania, wynikające z potrzeby dosto-
sowania przepisów krajowych do uregu-
lowań wspólnotowych7, zadecydowały 
o stworzeniu dwóch systemów kontroli, 
to jest kontroli bezpośredniej oraz po-
średniej. Niezależnie od tego, można 
wskazać obowiązujące na ogólnych zasa-
dach procedury związane z kontrolą we-
wnętrzną, czyli przeprowadzaną na po-
ziomie instytucji dokonującej transakcji 
(ustawa z 16 listopada 2000 r. o prze-
ciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi-
nansowaniu terroryzmu instytucje te 
określa mianem instytucji obowiąza-

nych) oraz kontrolę zewnętrzną, prze-
prowadzaną przez uprawnione organy 
państwowe. 

Mechanizmy kontroli
kontrolę bezpośrednią – w świetle przepi-
sów ustawy z 16 listopada 2000 r. – spra-
wuje Generalny Inspektor Informacji 
Finansowej (GIIF), któremu ustawa ta 
nadaje status podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Finansów. Generalny Inspektor 
pełni rolę „centrum” czy też „pośredni-
ka” w wymianie informacji dotyczących 
finansowania terroryzmu (z tego względu, 
przez nieprzychylnych mu bywał nazywany 
„głuchym telefonem” albo „skrzynką prze-
kaźnikową”8). To na tym organie spoczywa 
obowiązek gromadzenia i analizy danych, 
w znacznej mierze pochodzących z trans-
akcji uprzednio zarejestrowanych przez 
przeprowadzające je instytucje obowiąza-
ne9 (np. banki, kantory wymiany walut, 
przedstawicieli wolnych zawodów praw-
niczych itp.10) i przekazywanych do GIIF 
za pomocą stosownych formularzy reje-
stracyjnych11. 

6 Więcej na ten temat: R. Zgorzały: Przestępstwo�o�charakterze�terrorystycznym�w�polskim�prawie�karnym,�
„Prokuratura i Prawo” nr 7-8/2007, s. 70-71.

7 Ustawą z 16.11.2000 r. dokonano implementacji postanowień dyrektywy nr 2005/60/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu 
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (DzUrzUE L 309 z 25.11.2005 r.) oraz dyrektywy Komi-
sji nr 2006/70/WE, ustanawiającej środki wykonawcze do ww. dyrektywy nr 2005/60/WE (DzUrzUE L 
214/29 z 4.08.2006 r.).

8 B. Mik: Co�nagle,�to�po�diable�–�ustawa�o�praniu�pieniędzy,�czyli�zabawa�w�głuchy�telefon, „Rzeczpospoli-
ta” nr 131, z 6.06.2001 r.

9 Informacje dotyczące możliwego finansowania terroryzmu mogą pochodzić również od innych podmiotów, 
niż instytucje obowiązane, takich, jak tzw. jednostki współpracujące.

10 Ustawa z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w art. 2 pkt 1 
enumeruje podmioty będące w jej rozumieniu instytucjami obowiązanymi.

11 Wzór formularza służącego do rejestracji transakcji został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Finansów z 21.09.2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowa-
dzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (DzU 
z 2001 r., nr 113, poz. 1210 ze zm.).
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Organ ten swoje ustawowe zadania wy-
konuje za pomocą Departamentu Infor-
macji Finansowej, którego wydziały ana-
lityczne przeprowadzają kontrolę operacji 
finansowych pod kątem ich możliwego 
związku z przestępstwem finansowania 
terroryzmu. kontrola taka sprowadza się 
przede wszystkim do analizy porównaw-
czej zarejestrowanych danych, przeprowa-
dzania ich rozbioru strukturalnego oraz 
– ewentualnie, systematyzacji informa-
cji o transakcjach12. Analiza porównaw-
cza ma na celu ustalenie, czy informacje 
o operacji finansowej zawarte w kartach 
rejestracyjnych w zestawieniu z innymi, 
„typowymi” z uwagi na rodzaj działalno-
ści prowadzonej przez dany podmiot lub 
osobę zleceniodawcy (wiek, zatrudnienie, 
wysokość osiąganych dochodów), mogą 
rodzić podejrzenie o ich związek z finan-
sowaniem terroryzmu. Na ogół przybiera 
ona zatem postać studium dokumentu13. 

Tak ujęta kontrola pozwala na wykrycie, 
że operacja ma służyć finansowaniu terro-
ryzmu w zasadzie tylko wówczas, gdy cel 
pozyskiwania lub gromadzenia środków 
finansowych (tj. popełnienie przestępstwa 
nastawionego na poważne zastraszenie wie-
lu osób, wywieranie przymusu na organy 
państwowe czy wywołanie poważnych 
zakłóceń w ustroju lub gospodarce rP) 

daje się ustalić na podstawie działalno-
ści przestępczej dotychczas prowadzo-
nej przez dany podmiot. W przeciwnym 
wypadku pozostaje jedynie zdać się na 
przenikliwość pracownika instytucji obo-
wiązanej, który rejestrując transakcję, po-
trafił domyślić się celu inwestowania i za-
wiadomił o tym Generalnego Inspektora. 
Z kolei rozbiór strukturalny prowadzi do 
oceny legalności operacji finansowej na 
podstawie wyodrębnionych w niej ele-
mentów konstytutywnych, zestawionych 
następnie z dostarczonymi na temat in-
nych transakcji, co umożliwia ewentualne 
ich wzajemne powiązanie. W takim wy-
padku dane o transakcjach poddawane 
są weryfikacji poprzez segregację, umoż-
liwiającą sporządzenie materiałów spra-
wozdawczych14, obrazujących relacje za-
chodzące pomiędzy klientami instytucji 
obowiązanych a transakcjami przez nich 
przeprowadzanymi (są to tzw. diagramy 
relacji), sposób przemieszczania wartości 
majątkowych (tzw. diagramy przepływów) 
albo chronologiczny układ zdarzeń i ich 
wzajemną zależność oraz powiązania (tzw. 
kalendarze wydarzeń). 

Poza kontrolą stacjonarną, przepro-
wadzaną przez Departament Informa-
cji Finansowej w jego siedzibie, ustawa 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

12 Na podstawie informacji uzyskanych na szkoleniu zorganizowanym przez Generalnego Inspektora Infor-
macji Finansowej, dotyczącym stosowania przepisów ustawy z 16.11. 2000 r.

13 W takim ujęciu analizę zgromadzonej dokumentacji można podzielić dodatkowo na: ogólną (polegającą na 
problemowym oglądzie napływających kart rejestracyjnych, celem wyszukania w nich elementów wska-
zujących na popełnienie przestępstwa) oraz szczegółową (sprowadzającą się do wyszukania w transakcji 
elementów najbardziej charakterystycznych dla przypadków finansowania terroryzmu).

14 Informacje takie stanowią również podstawę do opracowania przez GIIF rocznego sprawozdania, stosow-
nie do art. 4a ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
publikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: <www.mf.gov.pl>.
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finansowaniu terroryzmu reguluje również 
zasady jej sprawowania w terenie. W tym 
wypadku podmiotem kontrolowanym są 
instytucje obowiązane, a przedmiotem 
kontroli – merytoryczna i formalna po-
prawność stosowania przez te instytucje 
przepisów ustawy z 16 listopada 2000 r. 
kontrolerzy to  zaś upoważnieni przez Ge-
neralnego Inspektora pracownicy Depar-
tamentu Informacji Finansowej. Stosownie 
do art. 22 i 23 ustawy, po okazaniu legi-
tymacji służbowej kontrolera i pisemne-
go upoważnienia GIIF15, uzyskują prawo 
do podjęcia wskazanych w tym przepi-
sie czynności służbowych (tj. wstępu do 
obiektów i pomieszczeń instytucji obo-
wiązanej, wglądu do dokumentów i in-
nych materiałów dowodowych objętych 
zakresem kontroli oraz uzyskiwania ich 
potwierdzonych kopii i żądania od pra-
cowników ustnych i pisemnych wyjaśnień 
w zakresie prowadzonej kontroli), a także 
prawo do „swobodnego poruszania się po 
terenie instytucji obowiązanej bez obo-
wiązku uzyskania przepustki” oraz zwol-
nienia z kontroli osobistej. 

Czynności te, chociaż na pierwszy rzut 
oka niczym nie różnią się od typowych 
uprawnień, w jakie wyposażone zostają 
organy kontrolne, w przypadku kontroli 

przeprowadzanej przez upoważnionych do 
tego pracowników Departamentu Infor-
macji Finansowej mogą wzbudzać pewne 
obiekcje, zważywszy na charakter działal-
ności i prawne gwarancje zapewnione nie-
którym spośród instytucji obowiązanych. 
Dotyczy to zwłaszcza banków, w których 
prawo do nieskrępowanego poruszania się 
po placówce, w dodatku z pominięciem 
prawa do przeprowadzenia kontroli oso-
bistej, zostało poddane trafnej krytyce16. 
Pamiętać wszak należy, że chodzi o upraw-
nienie do swobody wstępu do pomieszczeń 
ogólnodostępnych (jak sale operacyjne czy 
kasowe), ale i do takich, do których wej-
ście jest połączone z pokonaniem pewnych 
zabezpieczeń, co wynika z roli, jaką peł-
nią (np. skarbce)17. Wprawdzie upoważ-
nieni kontrolerzy zobowiązani są na mocy 
art. 30a ustawy z 16 listopada 2000 r. do 
zachowania w tajemnicy informacji, z któ-
rymi zapoznali się podczas wykonywanych 
czynności służbowych, jednak wydaje się, 
że zasadne byłoby ograniczenie ich prawa 
do swobodnego poruszania się po terenie 
instytucji obowiązanej bez obowiązku uzy-
skania przepustki jedynie w odniesieniu 
do czynności wyznaczonych ich zadaniami 
(tj. związanymi z przeciwdziałaniem praniu 
pieniędzy i finansowaniem terroryzmu). 

15 Wzór legitymacji określa rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2005 r., zmieniające rozporządzenie 
w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników jednostki 
organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (DzU nr 262, poz. 2196).

16 Negatywne stanowisko w sprawie szeroko zakreślonego prawa do kontroli przez upoważnionych pracow-
ników Departamentu Informacji Finansowej jeszcze na etapie prac nad ustawą z 16.11.2000 r. przedsta-
wili reprezentanci Związku Banków Polskich; por. pismo Związku Banków Polskich z 21.12.1999 r., znak 
BZ/341-12-1/99, cyt. [w:] W. Jasiński: Przeciw�szarej�strefie�–�nowe�zasady�zapobiegania�praniu�pienię-
dzy,�Poltex, Warszawa 2001, s. 200.

17 Więcej na ten temat: M. Rusek, E. Snakowska: Przeciwdziałanie�praniu�pieniędzy�w�bankach�na�podsta-
wie�ustawy�z�dnia�16�listopada�2000�r. a�obowiązek�zachowania�tajemnicy�bankowej, „Rejent” nr 2/ 2003, 
s.85 i n.
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Zastrzeżenia takiego jednak normujący tę 
problematykę art. 23 omawianej ustawy 
nie zawiera. 

Tytułem uzupełnienia wypada dodać, 
że wspomniana kontrola bezpośrednia, 
przeprowadzana przez upoważnionych 
do tego pracowników Departamentu In-
formacji Finansowej na mocy art. 24 usta-
wy, kończy się sporządzeniem protoko-
łu pokontrolnego, zawierającego wyni-
ki postępowania, który przedstawia się 
kierownikowi instytucji obowiązanej lub 
upoważnionej przez niego osobie w ter-
minie 30 dni od dnia zakończenia kon-
troli18. Trzeba tu dostrzec pewną nieści-
słość, jakiej nie ustrzegł się ustawodawca, 
traktując w tym przepisie o „kierowniku”, 
zamiast o „osobie kierującej bądź zarządza-
jącej daną instytucją obowiązaną”, skoro 
wiele z takich instytucji (choćby adwoka-
ci i notariusze prowadzący indywidual-
ną praktykę czy prywatni przedsiębiorcy 
prowadzący jednoosobowo działalność  
– np. kantor wymiany walut czy obrót ka-
mieniami szlachetnymi) z natury rzeczy 
będzie pozbawiona kierownika (chociaż po-
siada osobę lub organ zarządzający sprawa-
mi tego podmiotu). Instytucji obowiązanej 
przysługuje również prawo do zgłoszenia 
w ciągu 14 dni, w piśmie skierowanym do 
Generalnego Inspektora Informacji Finan-

sowej, umotywowanych zastrzeżeń doty-
czących postanowień zawartych w proto-
kole pokontrolnym19. Generalny Inspek-
tor, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, przekazuje 
swoje stanowisko na piśmie zgłaszającemu 
je kierownikowi w terminie 30 dni od ich 
otrzymania. 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pie-
niędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
przewiduje także w art. 27 obowiązek 
przekazania przez Generalnego Inspek-
tora pisemnej informacji o wynikach kon-
troli organom sprawującym nadzór nad 
daną instytucją obowiązaną oraz – w razie 
uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia – organowi 
powołanemu do ścigania takich czynów 
zabronionych. Przepis ten dotyczy jednak 
wyłącznie kontroli, o której mowa w art 21 
ust. 1 tej ustawy, to jest sprawowanej bez-
pośrednio przez GIIF, bez wskazania na 
ust. 2 art. 21, czyli na podstawę prawną 
wykonywania jej przez upoważnionych 
pracowników Departamentu Informacji 
Finansowej. Wydaje się, że jest to kolejna 
nieścisłość prawodawcy, który zmusza do 
odwoływania się w tej mierze do wykładni 
teleologicznej, zamiast językowej, którą 
ogólne reguły związane z wykładnią prze-
pisów prawnych w polskim prawie naka-
zywałyby stosować przede wszystkim20. 

18 Przed przedstawieniem protokołu pokontrolnego, dyrektor Departamentu Informacji Finansowej może 
zwrócić się do kontrolowanej instytucji obowiązanej z wnioskiem o złożenie w wyznaczonym terminie do-
datkowych wyjaśnień na piśmie w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości – por. art. 
24 ust. 1a ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

19 Ustawa z 27.09.2002 r., nowelizująca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu, wydłużyła termin składania przez instytucje obowiązane zastrzeżeń do protokołów pokontrol-
nych z 7 do 14 dni (DzU nr 180, poz. 1500).

20 Por. L. Morawski: Zasady�wykładni�prawa,�wyd. II, wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 72-81; T. Spy-
ra: Granice�wykładni�prawa,�Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 34, a także: wyrok NSA z 5.08.2004 r., 
sygn. akt FSK 372/04, ONSAiWSA z. 1/2005, s. 17.
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Należałoby zatem opowiedzieć się za do-
precyzowaniem redakcji art. 27 ustawy 
i wskazaniem również na jej art. 21 ust. 2.

Przedstawione wyżej procedury kon-
trolne w założeniu mają stanowić efek-
tywny mechanizm, umożliwiający wal-
kę z praniem pieniędzy oraz finanso-
waniem terroryzmu. Metody te z pew-
nością pozwalają na sprawne wykrycie 
przepływu środków służących praniu 
pieniędzy. Dowodzą tego także staty-
styki opublikowane przez Generalne-
go Inspektora21. Mogą one jednak po-
twierdzać przypuszczenie, że powyższe 
sposoby kontroli bezpośredniej bywają 
zawodne w przypadku przeciwdziałania 
finansowaniu terroryzmu22. Czy jest to 
spowodowane nieskutecznością tej for-
my kontroli w zapobieganiu tego rodzaju 
przestępstwom? Wydaje się, że do peł-
nej odpowiedzi na to pytanie i ewentu-
alnej oceny przyjętych rozwiązań praw-
nych, bądź wysunięcia postulatów de 
lege ferenda, konieczne jest uprzednie 
wskazanie na drugi rodzaj kontroli prze-
widzianej w przepisach ustawy z 16 li-

stopada 2000 r., a mianowicie tak zwaną 
kontrolę pośrednią. 

W tym wypadku kontrola dotycząca 
przestrzegania przepisów ustawy o prze-
ciwdziałaniu praniu pieniędzy i finanso-
waniu terroryzmu ma charakter ubocz-
ny względem innych zadań nałożonych 
na wybrane podmioty. Ustawa powierza 
sprawowanie kontroli pośredniej instytu-
cjom i organom nadzorującym oraz kon-
trolującym instytucje obowiązane, które 
enumeruje w art. 21 ust. 323. katalog tych 
instytucji i organów uwzględnia – z jednej 
strony – podmioty sprawujące nadzór ad-
ministracyjny, jak wojewoda, starosta czy 
prezes sądu apelacyjnego; z drugiej zaś – 
wskazano w nim organy kontroli skarbo-
wej i celnej, powołane ze swej natury do 
kontroli zgodności z prawem i finansowej 
rzetelności operacji przeprowadzanych 
przez instytucje obowiązane. W zakresie 
postępowań kontrolnych przeprowadza-
nych przez te podmioty, ustawa z 16 li-
stopada 2000 r. odsyła, co zrozumiałe, do 
przepisów odrębnych ustaw24. Problema-
tyka związana z charakterystyką procedur 

21 Z informacji podanej przez Generalnego Inspektora wynika, że w 2010 r. na 15 357 informacji o „trans-
akcjach podejrzanych”, aż 15 341 dotyczyło prania pieniędzy (Suspicious�Transaction�Reports�on�Mo-
ney�Laundering), a tylko 16 finansowania terroryzmu; por. Sprawozdanie�GIIF� ze� stanu�ustawy� z�dnia�
16.11.2000�r.�o�przeciwdziałaniu�praniu�pieniędzy�oraz�finansowaniu�terroryzmu�w�2010�r., Warszawa, ma-
rzec 2011 r., s. 5-6, opubl. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: 
<http://www.mf.gov.pl/_files_/giif/publikacje/spr_2010_v2g_final_23.pdf.03>.

22 Jw.
23 Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, kontro-

lę taką w obecnym stanie prawnym sprawują: Prezes NBP (w odniesieniu do podmiotów prowadzących 
działalność kantorową), KNF, właściwi naczelnicy urzędów celnych (w stosunku do podmiotów urządzają-
cych i prowadzących gry losowe itp.), prezesi sądów apelacyjnych (w odniesieniu do notariuszy), Krajowa 
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, właściwi wojewodowie lub starostowie (w odniesieniu 
do stowarzyszeń) oraz organy kontroli skarbowej.

24 W tym względzie por. zwłaszcza: art. 131-141 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. DzU z 2002 r., 
nr 72, poz. 665 ze zm.); art. 3-4 ustawy z 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (DzU nr 157, 
poz.1119 ze zm.); art. 30-55 ustawy z 27.08.2009 r. o Służbie Celnej (DzU nr 168, poz.1323 ze zm.); art. 
42-49 ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. DzU z 2008 r., nr 189, poz. 1158 ze zm.) oraz roz-
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kontrolnych w odniesieniu do poszczegól-
nych instytucji obowiązanych, ze względu 
na ich liczbę25 stanowi zagadnienie na tyle 
obszerne, że ich wyczerpujące omówienie 
przekraczałoby znacznie ramy niniejszego 
opracowania. Warto jednak zasygnalizo-
wać, że katalog podmiotów sprawujących 
kontrolę pośrednią nie jest zupełny w tym 
sensie, że nie obejmuje wszystkich insty-
tucji obowiązanych26.

status NIK jako jednostki 
współpracującej
Nie sposób nie zwrócić uwagi, że w ka-
talogu organów uprawnionych do spra-
wowania kontroli w zakresie przestrze-
gania przepisów ustawy o przeciwdziała-
niu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu zabrakło Najwyższej Izby 
kontroli. Można oczywiście uznać, że 
nie powstaje żadna luka w przepisach, 
skoro NIk na mocy odrębnej ustawy jest 
instytucją mającą prawo do przeprowa-
dzenia (w odpowiednim zakresie) kon-
troli w niektórych instytucjach obowią-
zanych. Stosownie bowiem do art. 203 
konstytucji rP27 oraz art. 2 ust. 1-5 usta-

wy z 23 grud nia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie kontroli28, NIk – jako naczelny or-
gan kontroli państwowej – jest upraw-
niona do sprawowania kontroli działal-
ności organów administracji rządowej, 
Narodowego Banku Polskiego, państwo-
wych osób prawnych oraz innych pań-
stwowych jednostek organizacyjnych. 
Może również kontrolować działalność 
innych podmiotów, w tym w szczegól-
ności organów samorządu terytorialne-
go, samorządowych osób prawnych i in-
nych samorządowych jednostek orga-
nizacyjnych, a także działalność innych 
jednostek organizacyjnych i podmiotów 
gospodarczych (przedsiębiorców) w za-
kresie, w jakim wykorzystują one mają-
tek lub środki państwowe lub komunalne 
oraz wywiązują się z zobowiązań finan-
sowych na rzecz państwa. Z drugiej stro-
ny jednak, nieuwzględnienie NIk wśród 
organów powołanych do sprawowania 
kontroli przeciwdziałania finansowaniu 
terroryzmu może rodzić wątpliwości 
z dwóch zasadniczych powodów. 

Pierwszym jest przepis art. 7 ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

porządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.04.1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad dzia-
łalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (DzU nr 42, poz. 188) w odniesieniu do kontroli 
sprawowanej przez prezesów sądów apelacyjnych; art. 33-43 ustawy z 14.12.1995 r. o spółdzielczych ka-
sach oszczędnościowo-kredytowych (DzU z 1996 r., nr 1, poz. 2) w odniesieniu do kontroli sprawowanej 
przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową; art. 25-32 ustawy z 7.04.1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach (t.j. DzU 2001 r., nr 79, poz. 855 ze zm.) w zakresie kontroli przez właściwego woje-
wodę lub starostę nad stowarzyszeniami; art. 8-11 ustawy z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. DzU 
z 2011 r., nr 41, poz. 214 ze zm.) w odniesieniu do kontroli sprawowanej przez organy kontroli skarbowej.

25 Ustawa z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ustanawia 
dwadzieścia podmiotów instytucjami obowiązanymi (art. 2 pkt 1 lit. a-t ustawy).

26 Więcej na ten temat: A. Golonka: Prawnokarne�zagadnienia�wprowadzania�do�obrotu�finansowego�war-
tości� majątkowych� pochodzących� z� nielegalnych� lub� nieujawnionych� źródeł,�wyd. UR, Rzeszów 2008, 
s. 297-317.

27 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (DzU nr 78, poz. 483 ze zm.).
28 Ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. DzU 2007 r., nr 231, poz. 1701, ze zm.).
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oraz finansowaniu terroryzmu, nakła-
dający na Generalnego Inspektora In-
formacji Finansowej obowiązek udo-
stępnienia informacji uzyskanych przez 
niego w wyniku realizacji zadań (po-
wierzonych mu tą ustawą) kontrolerom 
prowadzącym postępowanie w zakre-
sie i na zasadach określonych w prze-
pisach o Najwyższej Izbie kontroli. Na 
pierwszy rzut oka regulacja ta nie po-
winna wzbudzać obiekcji, jako że po-
zostaje w zgodzie z ogólnymi normami 
dotyczącymi zasad funkcjonowania NIk.
Przepis został jednak z zupełnie nie-
zrozumiałych względów zamieszczo-
ny w rozdziale II ustawy z 16 listopa-
da 2000 r., dotyczącym organów wła-
ściwych w sprawach przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu, podczas gdy są nimi, jak sta-
nowi sama ustawa, jedynie Generalny 
Inspektor Informacji Finansowej oraz 
minister właściwy do spraw instytucji 
finansowych. kwestie związane z kon-
trolą wypełniania obowiązków dotyczą-
cych przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu unormo-
wane są zaś w rozdziale VI, w którym to 
właśnie należałoby przewidzieć przepis 
o powyższej treści.

Drugim powodem przemawiającym za 
uwzględnieniem NIk w rozdziale VI usta-
wy, normującym procedury kontrolne 
oraz organy uprawnione do przeprowa-
dzania kontroli jest wskazanie w jej art. 
21 ust. 3 na pozostałe (poza NIk) jed-
nostki współpracujące, które na mocy od-
rębnych ustaw realizują zadania kontroli 
czy nadzoru nad podmiotami będącymi 
jednocześnie instytucjami obowiązanymi 
w rozumieniu tej ustawy. Może to ro-

dzić przypuszczenie, że nieuwzględnie-
nie Najwyższej Izby kontroli w katalogu 
podmiotów uprawnionych do sprawowa-
nia kontroli dotyczącej przeciwdziała-
nia omawianym przestępstwom nie było 
działaniem zamierzonym przez ustawo-
dawcę, a raczej jest wynikiem pewnego 
niedopatrzenia. 

Nie może tego usprawiedliwiać także 
art. 33 ust. 2 pkt 10 tej ustawy, w któ-
rym uprawniono Generalnego Inspektora 
do udostępniania prezesowi Najwyższej 
Izby kontroli, na jego pisemny i uzasad-
niony wniosek, informacji o wszelkich 
transakcjach mogących służyć finanso-
waniu terroryzmu (analogicznie – praniu 
pieniędzy). Norma ta bowiem pozwa-
la jedynie na swego rodzaju zwolnienie 
(w ograniczonym zakresie) od obowiązku 
zachowania tajemnicy dotyczącej danych 
o „podejrzanych transakcjach”, groma-
dzonych przez GIIF i podległych mu pra-
cowników. Stąd też zamieszczona została 
w rozdziale VII ustawy, zawierającym 
przepisy odnoszące się do zasad ochrony 
i udostępniania danych, a nie w poprze-
dzającym go rozdziale, poświęconym 
stricte postępowaniu kontrolnemu. Po-
prawność samego umiejscowienia tego 
przepisu nie powinna zresztą nasuwać 
żadnych wątpliwości. 

Niezależnie od nieuwzględniania 
Najwyższej Izby kontroli wśród orga-
nów sprawujących kontrolę przestrze-
gania postanowień ustawy z 16 listo-
pada 2000 r., w art. 2 pkt 8 nakazuje 
ona zaliczać tę instytucję do tak zwanych 
jednostek współpracujących, czyli pod-
miotów odpowiedzialnych za wdrażanie 
procedur mających na celu zwalczanie 
przejawów finansowania terroryzmu (ana-
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logicznie – prania pieniędzy)29. konse-
kwencją tego jest powinność współpracy 
takich instytucji z Generalnym Inspekto-
rem Informacji Finansowej w sprawach 
związanych z przeciwdziałaniem powyż-
szym procederom. Ma polegać na obo-
wiązku udostępniania mu (na jego wnio-
sek i w granicach ustawowych kompeten-
cji) informacji niezbędnych do realiza-
cji zadań w powyższym zakresie, w tym 
zwłaszcza na obowiązku przekazywania 
potwierdzonych kopii dokumentów do-
tyczących transakcji, co do których za-
chodzi przypuszczenie, że mają związek 
z popełnieniem takich przestępstw oraz 
konieczności powiadamiania Generalnego 
Inspektora o podejrzeniu ich popełnie-
nia. W tym wypadku ogólnymi przepi-
sami stwarzającymi podstawy do prze-
kazywania Generalnemu Inspektorowi 
informacji oraz dokumentacji związanej 
z przedmiotem objętym współpracą są 
art. 60 i 63 ustawy o NIk.

Ponadto, zgodnie z art. 15a ust. 2 us-
tawy z 16 listopada 2000 r., jednostki 
współpracujące zostały zobowiązane do 
opracowania instrukcji postępowania w ra-
zie zaistnienia podejrzenia, że doszło do 
popełnienia któregoś z wyżej wymienio-
nych przestępstw. regulacje takie powin-
ny uwzględnić, a ściślej – doprecyzować, 
zwłaszcza tryb i sposób przekazywania 
Generalnemu Inspektorowi informacji 
oraz dokumentacji związanej z podejrze-
niem. Ustawa spod obowiązku tego wy-
łącza Prokuraturę, ABW, CBA oraz jed-

nostki podległe ministrowi właściwemu 
do spraw wewnętrznych i przez niego nad-
zorowane. Nie przewiduje natomiast wy-
jątku w odniesieniu do Najwyższej Izby 
kontroli. W sytuacji wystąpienia uzasad-
nionego okolicznościami podejrzenia, że 
w kontrolowanym podmiocie (instytucji 
obowiązanej) mogło dojść do przestępstwa 
objętego zakresem przedmiotowym ww. 
ustawy, jedyną podstawą do powiadamia-
nia GIIF będzie art. 63 ustawy o NIk. 
Wprowadza on obowiązek zawiadomienia 
przez Izbę organu powołanego do ścigania 
przestępstw oraz poinformowania o tym 
fakcie właściwego organu państwowego, 
jakim w razie podejrzenia prania pienię-
dzy oraz finansowania terroryzmu jest 
w szczególności GIIF. 

W odniesieniu do przewidzianego w tym 
przepisie obowiązku informowania „kierow-
nika” instytucji obowiązanej (jako jednostki 
kontrolowanej) warto zwrócić uwagę, że 
w niektórych sytuacjach może on zostać 
ograniczony z powodów, o których mowa 
w art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
Ustanowiono w nim zakaz przekazywa-
nia osobom nieuprawnionym (obejmujący 
także strony transakcji lub osoby będące 
posiadaczami rachunku) informacji GIIF 
o transakcjach, których okoliczności wska-
zują, że wartości majątkowe mogą pocho-
dzić z prania pieniędzy, albo o rachunkach 
podmiotów, co do których zachodzi uzasad-
nione podejrzenie, że mają związek z finan-
sowaniem terroryzmu oraz o transakcjach 

29 Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, „jed-
nostkami współpracującymi” są: organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne pań-
stwowe jednostki organizacyjne, NBP, KNF i NIK.
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dokonywanych przez te podmioty. Takie 
ograniczenie będzie aktualne zwłaszcza gdy 
osoba kierująca daną instytucją obowiązaną 
(np. przedsiębiorca, o którym mowa w art. 
2 pkt 1 lit. t ustawy z 16 listopada 2000 r., 
poddany kontroli z racji realizacji inwestycji 
zleconej mu przez państwo) sama będzie 
stroną transakcji.

sprawny przepływ informacji 
metodą prewencji 
Z omówionych przepisów ustawy z 16 li-
stopada 2000 r., odnoszących się do sys-
temów i organów sprawujących kontrolę 
związaną z przeciwdziałaniem finansowa-
niu terroryzmu, wyłania się obraz rozwią-
zań, które, choć w założeniu słuszne, są 
obarczone pewnymi niedoskonałościami. 
Poza przedstawionymi mankamentami 
natury legislacyjnej, pociągającymi za sobą 
postulat ich zmiany, warte rozważenia są 
także propozycje usprawnienia przepływu 
informacji między organami sprawującymi 
kontrolę. Nawet najlepiej przeprowadzona 
ma bowiem niewielkie szanse dać odpo-
wiedź na pytanie, czemu służy lokowanie 
kapitału, czy – ściślej – pozwolić na usta-
lenie, że gromadzone środki będą służyły 
popełnieniu przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym. Ustalenie tego celu przez 
organy prowadzące kontrolę będzie możli-

we tylko na podstawie znajomości struk-
tur i zasad przepływu takich środków. 
Niezbędną wiedzę na ten temat posiada 
niewątpliwie organ prowadzący kontrolę 
bezpośrednią, czyli Generalny Inspektor 
Informacji Finansowej. Na podstawie da-
nych zawartych w formularzach transakcji 
zarejestrowanych przez instytucje obowią-
zane oraz dzięki prowadzonej współpracy 
międzynarodowej, dysponuje bieżącymi 
informacjami na przykład o krajach, które 
figurują na liście podejrzanych o wspiera-
nie ugrupowań terrorystycznych30. 

Istotną rolę w dostarczaniu GIIF infor-
macji ogrywają jednak instytucje czy orga-
ny sprawujące kontrolę pośrednią. Przepro-
wadzane przez nie badania przestrzegania 
przepisów ustawy z 16 listopada 2000 r. mają 
znacznie szerszy zasięg, niż w przypadku po-
stępowań sporadycznie prowadzonych przez 
upoważnionych pracowników Departamen-
tu Informacji Finansowej. Tym samym, od 
ich znajomości źródeł zagrożeń będzie za-
leżała skuteczność walki. Naprzeciw tym 
oczekiwaniom wychodzą opinie specjali-
stów w zwalczaniu finansowania terroryzmu, 
którzy przekonują, że najczęściej jego zwia-
stunami są uprzednio wykryte powiązania 
sprawców przestępstw o charakterze terro-
rystycznym z sektorem prywatnym31 oraz 
przestępczością zorganizowaną32. kontrolę 

30 Za takie państwa uznaje się zwłaszcza Kubę, Syrię, Iran i Sudan; por. Country�Reports�on�Terrorism,�op. 
cit., s.191-196, <http://www.state.gov/documents/organization/141114.pdf>.

31 Por. P. Williams: Terrorist� financing�and�organized�crime:�nexus,�appropriation,�or� transformations?� [w:] 
Countering� the� financing� of� terrorism,� red.� T.J. Biersteker, S. E. Eckert, op. cit., s.130-131, a także: 
M. Piekarski: Wykorzystanie�terytorium�Polski� jako�zaplecza�logistycznego�terrorystów�i�związane�z�tym�
zagrożenia.�Zarys�zagadnienia,�s.2-3.

32 Por. J.M. Winer: Globalisation,�Terrorist�Finance,�and�Global�Conflict.�Time�for�a�White�List�[w:]�M. Pieth: 
Financing�terrorism,�Kluwer Academic Publishers, Nowy Jork, Londyn, Dordrecht 2003, s. 9-10, a także: 
Z. Abuza: The�social�organisation�of�terror�in�Southeast�Asia:�the�case�of�Jemaah�Islamiyah�[w:]�Counter-
ing�the�financing�of�terrorism,�red.�T.J. Biersteker, S. E. Eckert, op. cit., s. 69-72.
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tych pierwszych – w zakresie realizacji po-
stanowień ustawy z 16 listopada 2000 r. 
i na jej podstawie – sprawują względem 
biznesu przede wszystkim organy kontroli 
skarbowej i celnej. Poza znajomością kryte-
riów typowania „transakcji podejrzanych”33 
oraz umiejętną oceną przestrzegania przez 
instytucje obowiązane procedur nakazu-
jących poznanie stron transakcji oraz jej 
przeznaczenia34, do rozpoznania celu, ja-
kim jest wspieranie ugrupowań terrory-
stycznych przez sektor przedsiębiorczości, 
organy te powinny dysponować dodatko-
wą wiedzą o aktualnym stanie zagrożenia 
i tendencjach związanych z uprawianiem 
tego procederu, czyli posiadaną i systema-
tyzowaną na bieżąco przez Generalnego 
Inspektora.

Ustawa z 16 listopada 2000 r. w art. 33 
ust.  2 pkt  1 i  3 stwarza podstawy 
udostępnienia przez GIIF informacji 
o  transakcjach objętych przepisami 
ustawy jedynie na wniosek (pisemny 
i uzasadniony) Generalnego Inspekto-
ra kontroli Skarbowej, dyrektorów izb 
skarbowych oraz dyrektorów urzędów 
kontroli skarbowej – wyłącznie w zakre-
sie ich zadań ustawowych oraz dyrek-
torów izb celnych – wyłącznie w spra-
wach dotyczących egzekwowania długu 
celnego oraz należności podatkowych, 
wynikających z wymiany gospodarczej 
z zagranicą. Uprawnienia do występo-
wania o informacje o transakcjach obję-

tych przepisami ustawy w trybie art. 33 
nie mają natomiast, na przykład, naczel-
nicy urzędów skarbowych, co podkre-
ślił zresztą sam Generalny Inspektor 
Informacji Finansowej35. Tymczasem, 
w przypadku zapobiegania przestęp-
stwu finansowania terroryzmu, inaczej 
niż w przypadku zwalczania prania pie-
niędzy, informacje takie (po dokonaniu 
odpowiedniej ich analizy przez pracow-
ników Departamentu Informacji Finan-
sowej) powinny być na bieżąco prze-
kazywane organom kontroli skarbowej 
i celnej. Tylko zapewnienie im tej wie-
dzy może przyczynić się do umiejętnego 
powiązania aktywności handlowej da-
nej instytucji obowiązanej z ewentual-
nym celem, jakiemu ma służyć. Jedynie 
ugruntowana wiedza, poparta szkolenia-
mi pracowników urzędów i instytucji, 
które z racji ich „pierwszego” kontaktu 
z przedsiębiorcami mogą i powinny na-
brać uzasadnionego podejrzenia o cha-
rakterze transakcji, będzie warunkowała 
powiadomienie o tym Generalnego In-
spektora Informacji Finansowej. Innymi 
słowy – większe możliwości w omawia-
nym względzie mają organy sprawujące 
kontrolę pośrednią, niż bezpośrednią 
(czyli Generalny Inspektor i pracownicy 
podległej mu jednostki organizacyjnej 
Ministerstwa Finansów), i na ich infor-
mowanie należałoby położyć znacznie 
większy nacisk.

33 Przy dokonywaniu analizy w celu określenia wysokości ryzyka należy uwzględnić w szczególności kryte-
ria: ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe oraz tzw. behawioralne, polegające na nietypowym w da-
nej sytuacji zachowaniu klienta.

34 Procedury takie zawiera program „Poznaj swojego klienta”, wdrażany przez instytucje obowiązane w ra-
mach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 8b ustawy z 16.11.2000 r.

35 Sprawozdanie�GIIF�z�realizacji�ustawy�za�2010�r.…,�op. cit.,�s. 25.
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Podsumowanie
Badania aktualnego zagrożenia terro-
ryzmem, prowadzone przez amery-
kańskich ekspertów, dowodzą, że sieć 
powiązań organizacji i ugrupowań pro-
wadzących działalność terrorystyczną 
rozszerza swój zasięg36. Co więcej, ze 
względu na położenie geograficzne oraz 
członkostwo w Unii Europejskiej Polska 
jest chętnie wykorzystywana jako baza 
podejmowanych działań logistycznych, 
służących rozwojowi takiej działalno-
ści37. Na tej podstawie eksperci z naszego 
kraju oceniają wręcz, że wbrew uspoka-
jającym wypowiedziom, skala zagrożenia 
terroryzmem jest w Polsce duża38. Do-
tyczy to zarówno gromadzenia pienię-
dzy, jak i zapewnienia zaplecza organi-
zacyjnego (np. przez pozyskiwanie ludzi 
czy wejście w porozumienie z lokalny-
mi przedsiębiorcami, którzy ze względu 
na charakter prowadzonych interesów 
mogą dostarczyć istotne informacje lub 

sprzęt)39. Tym samym można przypusz-
czać, że statystyki podawane przez Ge-
neralnego Inspektora Informacji Finan-
sowej nie dają pełnej wiedzy o przypad-
kach możliwego wspierania terroryzmu 
z wykorzystaniem terytorium Polski. 
Skoro zatem ustawodawca podjął kroki 
służące zminimalizowaniu prawdopodo-
bieństwa sprzyjania organizacji ewentu-
alnych zamachów (m.in. przez odcięcie 
dopływu środków na ich sfinansowanie), 
powinien zadbać również o ich możli-
wie najwyższą skuteczność. Mogą ją za-
gwarantować jedynie przemyślane roz-
wiązania prawne i podążające za nimi 
racjonalne procedury, zapewniające ich 
efektywne wprowadzenie w życie.

dr AnnA GolonKA, adiunkt 
w Zakładzie Prawa Karnego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego

36 Por. raport roczny na temat stanu zagrożenia terroryzmem: Country� Reports� on� Terrorism,� sierpień 
2010 r.,�<http://www.state.gov/documents/organization/141114.pdf>.

37 J. W. Wójcik: Przeciwdziałanie�…, op. cit., s. 65-66.
38 Tak: M. Piekarski, będący koordynatorem grupy badawczej ds. terroryzmu w Dolnośląskim Ośrodku Stu-

diów Strategicznych; tenże: Wykorzystanie�terytorium�Polski�jako�zaplecza…, op. cit., s. 9. Artykuł jest 
dostępny w formie elektronicznej, wraz z informacjami dotyczącymi jego pierwszej publikacji: 
<http://www.antyterroryzm.republika.pl/teryt_pl.pdf>.

39 Tamże, s. 2-4.
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Najwyższa Izba kontroli przeprowadzi-
ła na przełomie 2010 r. i 2011 r. kontro-
lę zabezpieczenia interesu publiczne-
go w związku z realizacją ustawy kom-
pensacyjnej1 wobec Stoczni „Gdynia” 
SA oraz Stoczni Szczecińskiej „Nowa” 
Sp. z o.o. Zasadniczym celem była ocena 
zgodności z tą ustawą działań podmiotu 
prowadzącego postępowanie kompensa-

cyjne2 w stoczniach, podmiotów uczest-
niczących i wykonujących czynności 
w ramach tego postępowania oraz jego 
efektów. Badaniom kontrolnym, obej-
mującym okres od 1 stycznia 2008 r. 
do 31 marca 2011 r., poddano Minister-
stwo Skarbu Państwa (MSP), Agencję 
rozwoju Przemysłu SA (ArP), Stocz-
nię „Gdynia” SA (SG), Stocznię Szcze-

Majątek, roszczenia, ochrona pracowników

Postępowanie kompensacyjne  
wobec stoczni

Ograniczenie udziału w pracach nad projektem ustawy kompensacyjnej pracowni-
ków resortu skarbu odpowiedzialnych za nadzór nad stoczniami na rzecz zewnętrz-
nej kancelarii prawnej doprowadziło do przyjęcia rozwiązań nieprecyzyjnych i nie-
spójnych z  innymi przepisami, a  także niespełniających części wymagań Komisji 
Europejskiej. Stały się one, oprócz ograniczonych ram czasowych, powodem wielu 
błędów popełnionych w trakcie kosztownego postępowania. Przyjęcie ustawy umożli-
wiło jednak zapewnienie wysokich odpraw pracownikom stoczni, natomiast program 
zwolnień monitorowanych pozwolił znaleźć pracę tylko co trzeciemu z nich. Stocznie 
ostatecznie nie zyskały nowych inwestorów, zaś roszczenia wierzycieli zostały zaspo-
kojone tylko w niewielkim stopniu.

lech oniszczenKo

1 Ustawa z 19.12.2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla 
polskiego przemysłu stoczniowego (DzU nr 233, poz. 1569 ze zm.); w skrócie: „ustawa kompensacyjna” 
lub „ustawa”. Informacja�o�wynikach�kontroli� zabezpieczenia� interesu�publicznego�w�związku�z� realiza-
cją�ustawy�kompensacyjnej�wobec�Stoczni�Gdynia�SA�oraz�Stoczni�Szczecińskiej�Nowa�Sp.�z�o.o;�nr ew.�
P/10/046. Niniejszy artykuł opracowano na jej podstawie.

2 Postępowanie mające na celu sprzedaż majątku stoczni, zaspokojenie roszczeń wierzycieli oraz ochronę 
praw pracowników stoczni.
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cińską „Nowa” Sp. z o.o. (SSN), Bud-
Bank leasing Sp. z o.o. (BBl) oraz Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA. 

Geneza postępowania 
kompensacyjnego
Minister Skarbu Państwa w 2008 r. 
bezskutecznie próbował zainteresować 
inwestorów akcjami Stoczni „Gdynia” 
oraz udziałami Stoczni Szczecińskiej 
„Nowa”. Potencjalni nabywcy nie chcie-
li jednak restrukturyzować stoczni bez 
korzystania z dalszej pomocy publicz-
nej. W konsekwencji, komisja Europej-
ska (kE) wydała decyzje uznające, że 
pomoc publiczna udzielona obu stocz-
niom jest niezgodna z prawem wspólno-
towym i podlega zwrotowi. Minister nie 
skorzystał z dostępnych środków zaskar-
żenia tych decyzji, chociaż mógł złożyć 
skargę o stwierdzenie ich nieważności 
do sądu pierwszej instancji, na podsta-
wie art. 230 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską3. Mógł również 
wystąpić z wnioskiem o wstrzymanie 
wykonania decyzji (art. 242). Tłuma-
czył jednak, że nie dysponował prze-
konującymi argumentami, aby podjąć 
takie kroki. W ocenie NIk, była jednak 
inna przyczyna – w związku z tym, że 
decyzje kE odraczały proces egzekwo-
wania zwrotu udzielonej pomocy pu-
blicznej, po prostu nie wypadało się od 
nich odwołać.

Na mocy tych decyzji Polska została 
zobowiązana do odzyskania, w terminie 

do 6 czerwca 2009 r., kwoty udzielo-
nej stoczniom pomocy publicznej wraz 
z odsetkami oraz do natychmiastowego 
anulowania wszystkich niezrealizowa-
nych jeszcze wypłat z tego tytułu. Obo-
wiązkiem była też sprzedaż aktywów 
stoczni z zastosowaniem przejrzystej 
procedury przetargowej, a następnie li-
kwidacja stoczni, bez udzielania nowej 
pomocy ich nabywcom. Przestrzeganie 
tych warunków miało być monitoro-
wane, a poprawność wdrożenia decyzji 
– oceniona.

równolegle z postępowaniem przed 
kE rząd prowadził negocjacje ze związ-
kami zawodowymi w stoczniach, uz-
gadniając 29 listopada 2008 r. zakres 
ochrony pracowników oraz gwarancje 
wynagrodzenia dla zatrudnionych. Prze-
widziano uruchomienie programu zwol-
nień monitorowanych w celu wsparcia 
stoczniowców w uzyskaniu ponownego 
zatrudnienia. Ustalono wysokość od-
szkodowań oraz wynegocjowano obję-
cie ochroną także pracowników spółek 
zależnych.

Prace nad projektem ustawy
realizowała je wynajęta kancelaria pra-
w na, zaś komórki organizacyjne Mini-
sterstwa Skarbu Państwa odpowiedzial-
ne za nadzór nad stoczniami włączono 
do nich tylko w ograniczonym zakresie. 
W konsekwencji, w projekcie ustawy, 
a w rezultacie w samej ustawie kom-
pensacyjnej znalazły się rozwiązania, 
które nie spełniały części wymagań de-

3 DzU z 2004 r., nr 90, poz. 864/31 ze zm.
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cyzji komisji Europejskiej. Przyjęto też 
rozwiązania nieprecyzyjne lub niespójne 
z innymi przepisami. 

Po otrzymaniu w  grudniu 2008  r. 
projektu ustawy kompensacyjnej kE 
stwierdziła, że część jej uwag nie zosta-
ła uwzględniona. Poproszono ministra 
o potwierdzenie, że władze polskie nie 
zrobią użytku z postanowienia art. 129 
ustawy, który (zdaniem kE) przewiduje 
możliwość udzielenia stoczniom dalszej 
pomocy publicznej, zastosują przepisy 
art. 76 ust. 5 ustawy w taki sposób, żeby 
pakiety majątku oferowanego na sprzedaż 
były wystarczająco małe, aby nie stanowić 
zorganizowanych części przedsiębiorstwa 
lub działalności. Ponadto komisja ocze-
kiwała potwierdzenia, że władze nie za-
stosują przepisów ustawy (przykładowo 
art. 82 ust. 1 pkt 1 i 6) do ograniczenia 
uprawnień zarządcy kompensacji w spra-
wach dotyczących sprzedaży majątku. 
Uprzedzono też, że nieprawidłowe wyko-
nanie decyzji kE może być podstawą do 
wszczęcia procedury przed Europejskim 
Trybunałem Sprawiedliwości. 

W projekcie ustawy kompensacyjnej, 
a w konsekwencji w samej ustawie, nie-
zgodnie z decyzjami kE – zdaniem NIk 
– ustalono sposób naliczania odsetek od 
podlegającej zwrotowi kwoty udzielonej 
pomocy publicznej. Przyjęto, że odsetki 
będą liczone do dnia wszczęcia postępo-
wania kompensacyjnego (art. 57 ust. 1, 
pkt 3; art. 35 ust. 1; art. 97 ust. 2), za-
miast do daty faktycznego odzyskania 
środków. W konsekwencji, w dniu roz-

poczęcia procesu kompensacji stocznie 
zaniechały tworzenia rezerw na odsetki 
od udzielonej pomocy publicznej.

Obserwator, jako podmiot postępowa-
nia kompensacyjnego – zgodnie z art. 10 
ust. 5 ustawy kompensacyjnej – podlega 
ograniczeniom i wymaganiom określo-
nym dla osób, o których mowa w art. 1 
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ogranicze-
niu prowadzenia działalności gospodar-
czej przez osoby pełniące funkcje publicz-
ne4. Oznacza to, że ma obowiązek składa-
nia oświadczeń majątkowych. W ustawie 
kompensacyjnej nie sprecyzowano jednak 
podmiotu, któremu obserwatorzy powin-
ni złożyć takie oświadczenia, w związku 
z czym obowiązek ten, bez żadnych kon-
sekwencji, nie był realizowany. 

Ustawa zakazuje pełnienia funkcji za-
rządcy kompensacji przez osoby powią-
zane rodzinnie z wierzycielami i dłużni-
kami stoczni oraz jej zarządem (art. 65 
ust. 2). Nie wprowadzono jednak ogra-
niczeń w odniesieniu do związków kapi-
tałowych kandydata na zarządcę z wie-
rzycielami i dłużnikami stoczni. Powią-
zania takie występowały pomiędzy za-
rządcą kompensacji – spółką Bud-Bank 
leasing i Agencją rozwoju Przemysłu 
SA, która nie tylko była wierzycielem 
obu stoczni, ale także pośrednio wła-
ścicielem spółki BBl. 

W ustawie kompensacyjnej nie prze-
widziano trybu zbywania składników 
majątkowych stoczni poza planem 
sprzedaży (w  trakcie postępowania 
kompensacyjnego sprzedaż taka okaza-

4 DzU z 2006 r., nr 216, poz. 1584 ze zm.
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ła się niezbędna) ani nie określono ter-
minów przekazywania na wydzielone 
subkonto dochodów uzyskanych z pro-
wadzenia lub wydzierżawienia przed-
siębiorstw obu stoczni; w konsekwen-
cji dochody na takie subkonta nie były 
przekazywane.

Wszczęcie procesu kompensacji
Na podstawie wniosków zarządów Stoczni 
Szczecińskiej „Nowa” Sp. z o.o. oraz Stocz-
ni „Gdynia” SA, 7 stycznia 2009 r. Prezes 
ArP wydał postanowienia o wszczęciu po-
stępowań kompensacyjnych. Wbrew prze-
pisowi art. 23. ust 6 ustawy kompensa-
cyjnej, postanowienia te nie mogły jednak 
zostać przekazane przedstawicielom pra-
cowników SSN i SG, gdyż nie wyłoniono 
po jednym przedstawicielu pracowników 
każdej ze stoczni (organizacje związkowe 
proponowały po dwóch). W art. 11 projek-
tu ustawy kompensacyjnej przewidziano, 
że przedstawiciele mają prawo monitoro-
wać przebieg procesu kompensacyjnego 
pod względem zapewnienia ochrony praw 
pracowniczych. W projekcie użyto liczby 
mnogiej, co oznaczało, że każda z działa-
jących w stoczniach organizacji związko-
wych miała mieć prawo do wyznaczenia 
swojego przedstawiciela. W toku prac par-
lamentarnych liczbę mnogą (przedstawi-
ciele) zastąpiono liczbą pojedynczą i takie 
jest ostateczne brzmienie tego przepisu. 
Podsekretarz stanu w MSP akceptował tę 
poprawkę, uspokajając stronę społeczną, 
że nie ma ona istotnego znaczenia. Tym-
czasem Prezes ArP zastosował wykład-

nię gramatyczną przepisów ustawowych 
i przyjął, że wskazanie przez organizacje 
związkowe więcej niż jednego przedsta-
wiciela pracowników z każdej stoczni jest 
sprzeczne z ustawą. Zdaniem NIk, w tej 
sytuacji nie było przeszkód, aby stosowne 
informacje i wnioski o wyrażenie opinii 
kierować do wszystkich organizacji związ-
kowych w stoczniach, zapewniając zgod-
ność działań z intencją ustaleń ze stroną 
społeczną. 

Wybór tymczasowego nadzorcy 
i niezależnego zarządcy kompensacji

Nierzetelny i niecelowy był sposób wy-
łonienia zarówno tymczasowego nad-
zorcy, jak i zarządcy kompensacji obu 
stoczni, a niegospodarne – ustalenie im 
wysokiego wynagrodzenia bez należy-
tego uzasadnienia. Wyboru dokonano 
w sposób arbitralny, bez jakiegokolwiek 
postępowania konkurencyjnego, a pod-
mioty wybrane przez ArP były z nią 
powiązane i nie miały doświadczenia 
w prowadzeniu likwidacji lub upadłości. 

Tymczasowy nadzorca w chwili podjęcia 
obowiązków był prezesem zarządu spółki 
zależnej od Agencji rozwoju Przemysłu. 
Spółka Bud-Bank leasing, późniejszy za-
rządca kompensacji obu stoczni, również 
była zależna od Agencji, a prezesem za-
rządu tej spółki została ta sama osoba, któ-
ra wykonywała obowiązki tymczasowego 
nadzorcy, dla którego ustalono maksymal-
ne wynagrodzenie5 oraz zagwarantowano 
zwrot kosztów. Łącznie ArP wypłaciła 
tymczasowemu nadzorcy 87 tys. zł. 

5 Dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
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Obciążenie jednej osoby zadaniami 
tymczasowego nadzorcy spowodowa-
ło, że był on zmuszony do korzystania 
z usług podwykonawców. Zapłacono im 
więcej (43 tys. zł) niż samemu nadzor-
cy (40 tys. zł). W ocenie NIk, niecelo-
wo i bez podstawy prawnej Prezes ArP 
zlecił w styczniu 2009 r. dwóm podwy-
konawcom (członkom rady Nadzorczej 
Bud-Banku) wykonanie tych samych za-
dań, które wyznaczono tymczasowemu 
nadzorcy. Zawarcie umów należało do 
kompetencji tymczasowego nadzorcy 
i powinno być sfinansowane z jego wy-
nagrodzenia (art. 68 ust.1 w zw. z art. 18 
ust. 2 ustawy kompensacyjnej). Nierze-
telne i niegospodarne było także zrefinan-
sowanie przez ArP kosztów wykonania 
przez innego podwykonawcę szczegóło-
wego opisu sytuacji ekonomicznej Stocz-
ni „Gdynia”, gdyż umowa w tej sprawie 
zawarta została bez zgody Agencji. Nie-
zgodne z ustawą kompensacyjną (art. 68) 
i niegospodarne było wypłacenie tymcza-
sowemu nadzorcy wynagrodzenia za cały 
miesiąc, podczas gdy faktycznie pełnił on 
swoją funkcję w SSN przez 14 dni, zaś 
w SG przez 13 dni. 

Na zarządcę kompensacji obu stoczni 
wybrano 20 i 21 stycznia 2009 r. kandy-
data wskazanego arbitralnie przez przed-
stawicieli ArP, to jest firmę BBl. NIk 
uznała za niecelowe niepodjęcie jakiej-
kolwiek próby dokonania wyboru konku-
rencyjnego, a za niegospodarne – przyję-
cie przez ArP bez negocjacji warunków 
finansowych zaproponowanych przez 

BBl. ArP zgodziła się na wynagrodze-
nie w wysokości netto 300 tys. zł, a od 
1 sierpnia 2009 r., w związku ze zmniej-
szonym zakresem zadań – na 220 tys. zł 
miesięcznie za każdą ze stoczni. Od 1 
lutego 2011 r. wynagrodzenie obniżono 
ponownie – do 190 tys. zł. Łączne wy-
nagrodzenie BBl za pełnienie funkcji 
zarządcy kompensacji obu stoczni od 21 
stycznia 2009 r. do końca marca 2011 r. 
wyniosło prawie 15 mln zł brutto. Zda-
niem ArP, żądana kwota mieściła się 
w granicach wynagrodzenia, jakie w po-
stępowaniu upadłościowym otrzymałby 
syndyk, faktycznie jednak otrzymałby on 
wielokrotnie mniej. Zgodnie z art. 162 
ust. 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe i naprawcze6, wynagrodze-
nie syndyka jest ograniczone i w dacie 
zawarcia umowy z zarządcą kompen-
sacji mogło maksymalnie wynosić oko-
ło 465 tys. zł za każdą ze stoczni, czyli 
łącznie niespełna 930 tys. zł. kwoty te są 
więc zupełnie nieporównywalne.

Spółka Bud-Bank leasing, jako zarząd-
ca, zobowiązała się do ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej za ewentualne 
szkody wyrządzone w związku z pełnio-
ną funkcją, lecz nie znalazła instytucji fi-
nansowej gotowej zawrzeć umowę ubez-
pieczenia. Agencja rozwoju Przemysłu 
odstąpiła więc od tego wymogu, i to bez 
obniżenia wynagrodzenia zarządcy, choć 
zmalały przez to jego koszty. Jedynym 
zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń 
był wystawiony przez Bud-Bank weksel 
in blanco wraz z deklaracją wekslową (do 

6 DzU z 2009 r., nr 175 poz. 1361 ze zm. 
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łącznej kwoty 7,2 mln  zł). Zabezpiecze-
nie to było iluzoryczne, gdyż 1 stycznia 
2008 r. kapitał podstawowy spółki wy-
niósł 1,2 mln  zł, a straty netto (w tym 
z lat ubiegłych) około 1,1 mln  zł. 

Przygotowanie mienia stoczni  
do sprzedaży

Zgodnie z ustawą kompensacyjną, mają-
tek stoczni podzielono na ponumerowane 
zespoły (obszary), oszacowano ich war-
tość i sporządzono plan sprzedaży. Za-
rządca kompensacji generalnie wypełnił 
więc ustawowe obowiązki. Prezes ArP 
terminowo wydawał postanowienia o za-
twierdzaniu planów sprzedaży, a także 
o zakończeniu procedur przetargowych. 

W pierwszym i drugim postępowaniu 
przetargowym zatwierdzone plany sprze-
daży były wadliwe, także wskutek nie-
rzetelnej oceny projektów tych planów 
przez ArP. Zarządca umieścił w nich 
trzy dźwigi, wskazane przez ArP jako 
przewłaszczone na jej rzecz za niespłaco-
ne przez stocznię pożyczki. Mienie prze-
właszczone powinno być wyłączone ze 
sprzedaży na mocy art. 28 ust. 4 pkt 4 
ustawy kompensacyjnej. Dwa dźwigi 
wycofano ze sprzedaży, zaś jeden sprze-
dano za cenę prawie o 5,9 mln zł niż-
szą od wyceny przyjętej przez ArP do 
ustanowienia zabezpieczenia. Pracowni-
cy ArP nie wykryli również innego istot-
nego błędu zarządcy kompensacji. W tak 
zwanym obszarze nr 16 nie ujęto istnieją-
cych tam rozjazdów i ponad 2 km torów 

kolejowych. Umieszczono je zbiorczo 
w innym sprzedawanym obszarze (nr 21) 
wraz z torami faktycznie należącymi do 
tego obszaru. Wskutek sprzeciwów sąd 
uznał umowę sprzedaży obszaru nr 16 za 
nieważną, a BBl zwrócił nabywcy zapła-
coną kwotę wraz z odsetkami.

sprzedaż majątku

Zarządca kompensacji prowadził sprze-
daż majątku stoczni w sposób okre-
ślony w art. 82 ustawy kompensacyj-
nej, to jest w procedurach przetargów 
i aukcji, przy wykorzystaniu systemu 
Polskiej Platformy Przetargowej7. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości w dzia-
łalności komisji przetargowych powoła-
nych w obu stoczniach. Administrator 
Platformy nie odnotował żadnych in-
gerencji zewnętrznych w przebieg po-
stępowań.

Nie sprzedano – z powodu braku chęt-
nych – całego majątku, pomimo przepro-
wadzenia trzech procedur: w kwietniu 
– maju 2009 r., grudniu 2009 r. oraz li-
stopadzie 2010 r. Do końca marca 2011 r. 
ze sprzedaży majątku SG i SSN na prze-
targach uzyskano łącznie 494,9 mln zł 
netto oraz 36,1 mln  zł z tytułu zatrzy-
manych wadiów (łączne wpływy to ok. 
531 mln  zł). Wartość niesprzedanego 
majątku obu stoczni na koniec mar-
ca 2011 r. wyniosła około 164 mln  zł. 
W ocenie NIk, przychody ze sprzedaży 
mienia są niewielkie w stosunku do sumy 
uznanych wierzytelności stoczni. Do 

7 Jest to system elektronicznej obsługi przetargów, aukcji i zakupów sektora publicznego i biznesowego, 
udostępniany komercyjnie przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA.
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31 marca 2011 r. w SG zarejestrowano 
wierzytelności na kwotę 1809,7 mln  zł, 
a w SSN na 1157,5 mln  zł. Do 13 kwiet-
nia 2011 r. zarządca kompensacji wypła-
cił wierzycielom obydwu stoczni łącznie 
348,7 mln  zł, z tego wierzycielom SG 
294 mln  zł i SSN 54,7 mln  zł.

Udział inwestora katarskiego
Inwestorzy katarscy, reprezentowa-
ni przez firmę Stichting Particulier 
Fonds Greenrights (SPFG), wylicyto-
wali w pierwszej procedurze przetar-
gowej główne pakiety majątkowe oby-
dwu stoczni, o wartości (według cen 
wywoławczych) w SG – 265,4 mln zł, 
to jest 78,6% łącznej wartości mienia 
przeznaczonego do sprzedaży w pierw-
szej procedurze, a w SSN – 94,5 mln  zł, 
to jest 72,4 %. Nabywca, pomimo wy-
znaczenia kolejnych terminów zapłaty 
(29 czerwca 2009 r., 22 lipca 2009 r. 
i 17 sierpnia 2009 r.), nie wpłacił peł-
nej należności. Zarządca kompensa-
cji poinformował 31 sierpnia 2009 r. 
SPFG o przepadku wpłaconego wadium 
(w łącznej kwocie 36,1 mln  zł). Było to 
działanie legalne i rzetelne. NIk jako 
celowe oceniła działania ministra zmie-
rzające do finalizacji transakcji z SPFG; 
niektóre z nich były jednak nierzetelne 
(nieprzejrzyste). 

W korespondencji kierowanej do Mi-
nistra Skarbu Państwa w lipcu i sierpniu 
2009 r. przedstawiciele SPFG zwracali 
się z prośbami o kolejne prolongaty ter-
minu zapłaty należności za wylicytowane 
mienie, wysuwając (niejako przy okazji) 
dodatkowe oczekiwania. liczyli na przy-
kład na to, że w razie ewentualnej od-
przedaży przez SPFG nabytych działek 

zarządy portów ani Skarb Państwa nie 
skorzystają z prawa pierwokupu, nabyw-
ca zostanie zwolniony z opłaty rocznej 
przez cały okres użytkowania wieczy-
stego nabytych nieruchomości grunto-
wych, przeprowadzone zostanie badanie 
możliwości zagospodarowania dewelo-
perskiego obszaru stoczni w Szczecinie, 
a częścią transakcji będzie umowa ze 
Skarbem Państwa, gwarantująca zgodę 
na zmianę sposobu użytkowania gruntu. 
Firma SPFG zapewniła ministra, że jeśli 
jej prośby uzyskają akceptację, transakcja 
zostanie zakończona 

Minister w odpowiedzi poinformo-
wał inwestora o oczekiwaniu, że na na-
bytych terenach prowadzona będzie 
głównie działalność stoczniowa i prze-
mysłowa, ale poprosił o przedstawienie 
szczegółowych propozycji oraz oczeki-
wań dotyczących przyszłej działalności 
inwestora na nabytych terenach. Zazna-
czył, że ewentualna pomoc ze strony 
MSP, ArP czy organów samorządowych 
nie może być łączona z transakcją zaku-
pu majątku, ze względu na wymagania 
komisji Europejskiej odnośnie do trybu 
przetargu. 

W kolejnej korespondencji firma 
SPFG przedstawiła projekt umowy ze 
Skarbem Państwa dotyczącej możli-
wości zmiany przeznaczenia nabytych 
terenów stoczniowych w Szczecinie. 
Zakładał on przeniesienie przez SPFG 
praw do nabytych obszarów na nowego 
inwestora, który „będzie kontynuował 
działalność stoczniową albo [nastąpi – 
przyp. autora] przeznaczenie obszaru 
(lub jego części) do projektu rozwoju 
nieruchomości”. Umowa ta ostatecznie 
nie została podpisana. 
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Przedstawiciel SPFG 17 sierpnia 
2010 r. pisemnie poinformował Ministra 
SP o wycofaniu się inwestora z zakupu 
stoczni oraz o powodach swojej decyzji. 
Z pisma tego wynikało, że w wyznaczo-
nym przez ministra terminie, to jest do 
17 sierpnia 2009 r., inwestor nie osiągnął 
gotowości do finalizacji transakcji, gdyż 
„w efekcie audytu prawnego i przeglą-
du planowania […] możliwości rozwoju 
dla Szczecina nie były zweryfikowane 
przez naszych partnerów […]”. Inwestor 
stwierdził, iż działał w przekonaniu, że 
otrzyma „nowy list gwarancyjny […], na 
równych warunkach do […] wymienio-
nych w liście z 1 czerwca 2009 r. […]”, 
podczas gdy warunków tych – w ocenie 
inwestora – nie dotrzymano. Dalej inwe-
stor napisał: „Zatem jesteśmy przeko-
nani, że Ministerstwo Skarbu Państwa 
dotrzyma swojej obietnicy złożonej w li-
ście z 1 czerwca 2009 r. i zagwarantuje 
Stichting Particulier Fonds Greenrights 
brak konsekwencji finansowych zwią-
zanych z wycofaniem, zwrot depozy-
tu zapłaconego w całości [czyli wadiów 
w postępowaniu przetargowym – przyp. 
autora] oraz zwolnienie gwarancji ban-
kowych […] bez żadnych dodatkowych 
kosztów i kar”.

Minister w trakcie kontroli NIk za-
przeczył, jakoby wystawiane były przy-
wołane przez SPFG gwarancje doty-
czące, na przykład, braku konsekwen-
cji finansowych czy zwrotu depozytu. 
Stwierdził też, że w ministerstwie nie 
ma pisma z 1 czerwca 2009 r., o którym 
wspomina firma SPFG. Fakt przygoto-
wywania listu z gwarancjami dla inwe-
stora potwierdził jednak ówczesny wi-
ceprezes Zarządu ArP SA, który zeznał, 

iż stosowny dokument zawierał gwaran-
cje dla inwestora, że w razie wystąpienia 
istotnych wad prawnych będzie on mógł 
wycofać się z inwestycji bez kar finanso-
wych, czyli bez straty wadium. Inwesto-
rzy chcieli natomiast takiego uprawnie-
nia przy wystąpieniu jakichkolwiek wad 
prawnych, na co strona polska nie mogła 
się zgodzić. W świetle tych zeznań oraz 
zaprzeczenia ministra o udzieleniu in-
westorom jakichkolwiek gwarancji oraz 
wobec braku dostępu kontrolerów do 
kluczowych w tym zakresie pism, ocena 
NIk o nieprzejrzystości relacji ministra 
z SPFG jest uzasadniona. Wątpliwości 
w tej sprawie pogłębia to, że minister 
nie zareagował na zarzuty SPFG i nie 
sprostował twierdzenia co do gwarancji.

Działalność stoczni  
w okresie kompensacji

kontrola nie wykazała nieprawidłowo-
ści w gospodarowaniu mieniem stoczni 
w trakcie postępowania kompensacyjnego. 

W momencie wszczęcia postępowa-
nia portfel zamówień SG obejmował 11 
statków, przy czym budowy 7 nie rozpo-
częto. Zarządca kompensacji racjonalnie 
kontynuował, za zgodą rady wierzycie-
li, budowę 3 statków o łącznej wartości 
194 mln dolarów. Przekazano je arma-
torom w I połowie 2009 r., uzyskując 
przychód w wysokości 595 mln zł, przy 
kosztach 732 mln  zł (strata 137 mln  zł). 
Ponadto stocznia wykonała konstrukcję 
stalową z powierzonych materiałów, uzy-
skując przychód w kwocie 17,1 mln zł 
przy koszcie własnym 4 mln  zł. 

Stocznia Szczecińska „Nowa” miała 
kontrakty na budowę 17 statków (w tym 
dwa traktowane przez zamawiających 
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jako wygasłe) oraz 2 kadłubów z powie-
rzonych materiałów. W trakcie postępo-
wania kontynuowano budowę 3 statków. 
Łączna wartość zaliczek wpłaconych na 
poczet ceny wyniosła około 351 mln  zł. 
Ewentualne zerwanie kontraktów wią-
załoby się, zdaniem BBl, z żądaniem 
zwrotu od gwaranta, to jest korporacji 
Ubezpieczeń kredytów Eksportowych, 
udzielonych zaliczek (ok. 66 mln  dola-
rów i 45 mln  euro). Ponadto kontynu-
owano zlecenie usługowe z 2008 r. na bu-
dowę 2 kadłubów statków z materiałów 
powierzonych. Przekazano je odbiorcy 
w maju 2009 r. SSN nie poniosła żad-
nych kosztów związanych z odstąpie-
niem od kontraktów na budowę statków. 

W listopadzie 2009 r. zarządca uzyskał 
zgodę rady wierzycieli SG na przeprowa-
dzenie sprzedaży materiałów, oprzyrzą-
dowania i zapasów materiałowych, które 
pozostały po procesie produkcji statków 
zakończonym w czerwcu 2009 r. Skład-
niki te, o wartości około 19,7 mln  zł, 
nie mogły zostać uwzględnione w ów-
czesnym planie sprzedaży, a ich dalsze 
magazynowanie wiązało się ze znaczny-
mi kosztami oraz groziło utratą warto-
ści użytkowej. Zarządca otrzymał więc 
zgodę na ich sprzedaż poza planem, za 
najwyższą możliwą cenę w sprzedaży 
prowadzonej na zasadach ustawowych. 
Do końca sierpnia 2010 r. za materiały 
te uzyskano ponad 6 mln zł. W SSN do 
31 marca 2011 r. poza planem sprzedano 
materiały za około 3,3 mln  zł. kontrola 
nie wykazała nieprawidłowości w prze-
biegu tej sprzedaży. W ocenie NIk, dzia-
łanie zarządcy, pomimo braku formalnej 
podstawy prawnej, należy uznać za ra-
cjonalne i gospodarne. kwoty ze sprze-

daży zostaną bowiem przeznaczone na 
zaspokojenie wierzycieli stoczni, a koszty 
kompensacji nie powiększą się o wydatki 
konieczne na ochronę i ewentualną kon-
serwację sprzedanych składników. 

Dochody z najmu i dzierżawy ma-
jątku stoczni oraz ze sprzedaży złomu 
do czasu zakończenia kontroli nie były 
kierowane na wyodrębnione subkonto 
kompensacji. W stoczniach bowiem, 
wbrew postanowieniom art. 106 ustawy 
kompensacyjnej, nie prowadzono szcze-
gółowego rozliczenia tych dochodów. 
Nie stwierdzono natomiast nieprawi-
dłowości w zakresie fizycznej ochrony 
mienia stoczni w trakcie postępowania. 

Ochrona praw pracowniczych

Na ochronę praw pracowniczych w po-
stępowaniu kompensacyjnym wydano (do 
czasu zakończenia kontroli) 761 mln  zł. 
Ponad 9 tysięcy pracowników obu stoczni 
otrzymało łącznie 375 mln zł z tytułu od-
szkodowań, w ramach tak zwanego pro-
gramu dobrowolnych odejść (przeciętnie 
ok. 41,5 tys. zł na osobę). 

Program zwolnień monitorowanych 
(PZM) miał pomóc zwolnionym stocz-
niowcom w znalezieniu nowej pracy, 
jednak jego skuteczność była niewielka. 
Zaledwie nieco ponad 1/3 spośród 9102 
osób, które straciły pracę, znalazła nowe 
zatrudnienie. realizując PZM, Agencja 
zawarła umowę z konsorcjum dwóch 
firm na świadczenie usług pośrednic-
twa pracy, poradnictwa zawodowego, 
szkoleń oraz aktywnego poszukiwania 
pracy. W ocenie NIk, na zbyt niskim po-
ziomie (20%) ustalono w umowie wskaź-
nik zatrudnienia, jaki miał być uzyskany 
w wyniku działań konsorcjum, a formu-
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ła liczenia tego wskaźnika nie oddawa-
ła rzeczywistych rezultatów działania 
wykonawcy. Wskaźnik zatrudnienia, li-
czony metodą przyjętą przez Główny 
Urząd Statystyczny8, oznacza udział osób 
pracujących w liczbie ludności w wieku 
15 lat i więcej. W II kwartale 2010 r. 
w województwie pomorskim wynosił on 
49,8%, a w zachodniopomorskim 45,6%9. 
Spośród 7900 osób, które przystąpiły do 
projektu doradczo-szkoleniowego w ra-
mach PZM, 30 czerwca 2010 r. podjęło 
zatrudnienie lub rozpoczęło własną dzia-
łalność gospodarczą 2837 osób. Wskaź-
nik zatrudnienia w grupie objętych pro-
gramem, wynoszący w dniu zakończenia 
projektu 36%, był znacząco niższy od 
przeciętnych jego wartości w wojewódz-
twach, a więc daleki od zadowalającego. 
Nierzetelna była metodyka wyliczania 
wskaźnika przyjęta w umowie pomię-
dzy ArP oraz konsorcjum. kwalifikowa-
ła ona jako zatrudnionych tych wszyst-
kich uczestników PZM, którzy podję-
li zatrudnienie (bez względu na źródło 
otrzymanych przez nich ofert pracy) lub 
rozpoczęli działalność gospodarczą. Tym 
samym nie była mierzona rzeczywista 
skuteczność pośrednictwa pracy świad-
czonego przez konsorcjum. 

W październiku 2009 r. ArP zawarła 
umowę z Polską Agencją rozwoju Przed-
siębiorczości, na podstawie której otrzy-
mała dotację rozwojową na realizację pro-
jektu „Wsparcie dla pracowników sektora 
budownictwa okrętowego dotkniętych 
negatywnymi skutkami restrukturyzacji 

w ramach programu operacyjnego ka-
pitał ludzki, działanie 2.1, poddziała-
nie 2.1.3 – Wsparcie systemowe na rzecz 
zwiększania zdolności adaptacyjnych 
pracowników przedsiębiorstw”, w łącz-
nej kwocie nieprzekraczającej 50 mln zł. 
Do 11 października 2010 r. ArP otrzy-
mała 27,8 mln  zł. NIk nie zgłosiła za-
strzeżeń co do celowości zawarcia i prawi-
dłowości realizacji tej umowy, podobnie 
jak i do sposobu wykorzystania środków 
z Funduszu Pracy na finansowanie wypłat 
świadczeń pieniężnych dla uczestników 
PZM oraz pochodnych od tych świad-
czeń. W związku z realizacją tej umowy 
wydano 124,8 mln  zł. 

Refinansowanie kosztów  
i wydatków kompensacji

Łączne, aczkolwiek jeszcze niepełne 
koszty procesu kompensacji (bez kosz-
tów ochrony praw pracowników), po-
niesione do końca lutego 2011 r., wy-
niosły co najmniej 158 mln  zł. 

Agencja rozwoju Przemysłu rozlicza-
ła koszty związane z postępowaniem 
kompensacyjnym na podstawie umo-
wy zawartej z Ministrem Skarbu Pań-
stwa. Umowa przewidywała refundowa-
nie z Funduszu restrukturyzacji Przed-
siębiorców (FrP) kosztów i wydatków 
Agencji w zakresie bezpośredniej obsługi 
Prezesa ArP jako organu w toku postępo-
wania kompensacyjnego, wynagrodzenia 
tymczasowego nadzorcy i zarządcy kom-
pensacji oraz obsługi PZM w zakresie, 
o którym mówi art. 123 ustawy kom-

8 Inną, niż metoda liczenia tego wskaźnika przyjęta w umowie, co powoduje ich ograniczoną porównywalność.
9 Dane Głównego Urzędu Statystycznego.
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pensacyjnej. Do końca sierpnia 2010 r. 
ArP wydała na te cele około 14,8 mln  zł, 
natomiast otrzymała refundację w kwo-
cie 14,6 mln zł, w tym między innymi 
na wynagrodzenie zarządcy kompensacji 
11,6 mln  zł, na obsługę Prezesa ArP jako 
organu pierwszej instancji 0,9 mln  zł oraz 
na obsługę PZM 2,1 mln  zł. 

Bud-Bank leasing występował do mi-
nistra o refundację z FrP kosztów po-
stępowania kompensacyjnego odrębnie 
dla każdej stoczni oraz osobno o refun-
dację wydatków własnych. Wnioski o zre-
finansowanie wydatków BBl składane 
były co miesiąc przez cały okres kom-
pensacji. Wnioski o refundację wydat-
ków stoczni BBl złożył natomiast dopie-
ro we wrześniu 2010 r. (tj. półtora roku 
po wszczęciu postępowania kompensa-
cyjnego), uwzględniając w nich tylko wy-
datki z 2009 r. kolejne wnioski złożono 
w IV kwartale 2010 i I kwartale 2011 r. 
Do 31 marca 2011 r. wnioskami objęto 
koszty i wydatki stoczni na łączną kwotę 
128,4 mln  zł. MSP nie dokonało refun-
dacji argumentując, że nie jest możliwe 
refinansowanie wydatków postępowania 
kompensacyjnego poniesionych ze środ-
ków własnych stoczni w sytuacji, gdy 
stocznie miały i mają z bieżącej działalno-
ści środki na ich pokrycie. Ze względu na 
niezweryfikowanie przez MSP kwot obję-
tych wnioskami oraz brak pełnych danych 
o kosztach stoczni w procesie kompen-
sacji, niemożliwe było dokonanie przez 
NIk oceny ich legalności i gospodarności. 

Do końca lutego 2011 r. Ministerstwo 
Skarbu Państwa zrefundowało z FrP 
wydatki poniesione przez Bud-Bank 
w łącznej wysokości 11,7 mln  zł (m.in. 
na obsługę prawną stoczni, ogłoszenia 

o sprzedaży mienia, przeprowadzenie 
przetargów i aukcji przez Państwową 
Wytwórnię Papierów Wartościowych, 
weryfikację kosztów przez zatrudnioną 
firmę oraz wynagrodzenia obserwato-
rów). W ustawie kompensacyjnej źró-
dła finansowania kosztów i wydatków 
postępowania nie zostały precyzyjnie 
ustalone. Dotyczy to zwłaszcza dopusz-
czalnego zakresu ich refinansowania 
z Funduszu restrukturyzacji Przedsię-
biorców. W konsekwencji niedookreślo-
ne pozostaje, które wydatki powinny być 
finansowane przez stocznie z własnych 
przychodów, a które podlegają zrefinan-
sowaniu z FrP. W ocenie NIk, powstało 
w ten sposób ryzyko zakwestionowania 
przez komisję Europejską prawidłowości 
prowadzonego postępowania. 

Ministerstwo Skarbu Państwa przy-
jęło rozszerzającą interpretację art. 128 
ustawy kompensacyjnej w zakresie upo-
ważnienia do refinansowania z FrP 
kosztów i wydatków niezbędnych do 
osiągnięcia celu postępowania kompen-
sacyjnego, wymienionych w art. 124 
ustawy. Wskutek tego zrefinansowano 
z Funduszu wydatki w łącznej kwocie 
2,9 mln  zł, które, w ocenie NIk, tej 
refundacji nie podlegały. 

Były to między innymi koszty:
• poniesione przez ArP na obsługę PZM 
(ponad 1,6 mln  zł), gdyż ustawa kom-
pensacyjna nie upoważniała do ich refun-
dacji z FrP, przewidywała to natomiast 
umowa z lutego 2009 r. zawarta pomię-
dzy MSP a ArP SA; 
• usług doradczych świadczonych przez 
firmę, która została zatrudniona w celu 
badania i  potwierdzania zasadności 
i celowości wydatkowania poszczegól-
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nych kwot przez zarządcę kompensacji 
– w kwocie ponad 1 mln zł, gdyż sto-
sownie do art. 128 w związku z art. 124 
ust. 2 pkt 3 ustawy kompensacyjnej, ze 
środków FrP finansowane mogło być 
tylko wynagrodzenie biegłego rewidenta 
zatrudnionego do przeprowadzenia ba-
dania sprawozdania finansowego stoczni; 
• ogłoszeń (w tym ich tłumaczeń) 
w łącznej wysokości ponad 151 tys. zł; 
zgodnie z art. 126 ustawy kompensa-
cyjnej, powinny być one sfinansowane 
z przychodów stoczni;
• podróży obserwatorów oraz powoła-
nych przez nich ekspertów w wysokości 
55 tys zł; ustawa kompensacyjna przewi-
duje finansowanie z FrP jedynie wyna-
grodzeń obserwatorów.

Ocena ogólna
Najwyższa Izba kontroli pozytywnie, 
pomimo stwierdzonych nieprawidło-
wości, oceniła działania zarządcy kom-
pensacji, to jest firmy Bud-Bank leasing 
Sp. z o.o., Prezesa Agencji rozwoju Prze-
mysłu SA, pełniącego w postępowaniu 
kompensacyjnym rolę organu pierwszej 
instancji oraz obsługującej go Agencji 
rozwoju Przemysłu SA, a także Ministra 
Skarbu Państwa jako organu, który przy-
gotował podstawy prawne postępowania 
kompensacyjnego oraz sprawował nadzór 
nad jego przebiegiem. 

Zarządca kompensacji generalnie 
prawidłowo przygotował mienie stocz-
ni oraz starał się je sprzedać zgodnie 

z przepisami ustawy kompensacyjnej. 
Jednocześnie racjonalnie gospodarował 
majątkiem stoczni, zapewniając jego na-
leżytą ochronę. Prezes Agencji rozwo-
ju Przemysłu rzetelnie realizował obo-
wiązki związane z weryfikacją wierzy-
telności zgłaszanych w postępowaniu 
kompensacyjnym, zapewnił należyte 
wykorzystanie środków Funduszu Pracy 
oraz środków unijnych na wsparcie dla 
zwalnianych stoczniowców. Minister 
Skarbu Państwa, działając pod presją 
czasu wyznaczonego na wykonanie de-
cyzji10 komisji Europejskiej, w krótkim 
terminie opracował projekt preceden-
sowej ustawy kompensacyjnej oraz po-
dejmował starania o pozyskanie inwe-
storów na zakup majątku stoczniowego. 

Nieprawidłowości stwierdzone 
w trak cie kontroli wynikały głównie 
z nieprecyzyjnego sformułowania lub 
niespójności przepisów ustawy kompen-
sacyjnej z innymi przepisami. W kon-
sekwencji, między innymi bezzasadnie 
zrefundowano ze środków Funduszu 
restrukturyzacji Przedsiębiorców część 
kosztów postępowania kompensacyjne-
go. Przy sporządzaniu planów sprzedaży 
zarządca kompensacji popełniał błędy, 
zaś Prezes ArP ich nie skorygował, gdyż 
nierzetelnie weryfikował te plany. Nie-
przejrzyste były także niektóre działania 
Ministra Skarbu Państwa, zmierzające do 
pozyskania inwestora katarskiego. 

Wyniki procesu kompensacji (uzyska-
ne do czasu zakończenia kontroli) wska-

10 To jest decyzji Komisji Europejskiej: nr C 19/2005 z 6.11.2008 r. w sprawie pomocy państwa udzielo-
nej przez Polskę dla Stoczni Szczecińskiej „Nowa” Sp. z o.o.; nr C 17/2005 w sprawie pomocy państwa 
udzielonej przez Polskę Stoczni „Gdynia” SA.
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zują, że wierzyciele obu stoczni zosta-
ną zaspokojeni w niewielkim stopniu. 
Ograniczone efekty, w stosunku do kwot 
przeznaczonych na jego realizację, przy-
niósł program zwolnień monitorowa-
nych, który umożliwił znalezienie nowej 
pracy tylko jednej trzeciej spośród ponad 
9 tysięcy zwolnionych stoczniowców. 

Skala i rodzaj nieprawidłowości, w tym 
finansowych, które wystąpiły w toku po-
stępowania kompensacyjnego mogą stwo-
rzyć wrażenie, że ogólna ocena NIk jest 
w stosunku do nich nieadekwatna. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że została sformu-
łowana z uwzględnieniem niesprzyjają-
cych stoczniom decyzji, które wymusiły 
powstanie w krótkim czasie ustawy, kreu-
jącej nieznany dotychczas polskiemu pra-
wu sposób likwidacji przedsiębiorstwa. 
Przy formułowaniu oceny nie sposób też 
było nie dostrzec, że podmioty realizują-
ce i nadzorujące postępowanie, znaczną 
część obowiązków wykonywały rzetel-
nie, nawet, jeżeli wynikały one z ułom-
nych przepisów. Ponadto, zakres ochrony 
i pomocy, jaką zapewniono zwalnianym 
pracownikom, choć daleki od w pełni sa-
tysfakcjonującego, jest jednak niedostęp-
ny wielu innym osobom, których praco-
dawcy faktycznie bankrutowali. 

Uwagi końcowe
Postępowanie kompensacyjne, które po-
winno zakończyć się do 31 marca 2011 r., 
było po tej dacie kontynuowane. Najwyż-
sza Izba kontroli oceniła to jako działanie 
bezpodstawne, w związku z czym zgłosi-
ła do Ministra Skarbu Państwa wniosek 
o podjęcie (w ramach nadzoru) stosow-
nych kroków w kierunku niezwłocznego 

jego zakończenia przez umorzenie przez 
Prezesa ArP. Przedłużanie postępowa-
nia kompensacyjnego powoduje wzrost 
jego kosztów, między innymi w wyni-
ku znaczącego zawyżenia wynagrodze-
nia zarządcy kompensacji w stosunku 
do wynagrodzenia jakie otrzymywałby 
syndyk. 

Postępowanie kompensacyjne, jak 
wskazano w ocenie ogólnej, prowadzo-
no na ogół zgodnie z ustawą kompen-
sacyjną. Jednak nie wszystkie przepi-
sy ustawy sformułowane zostały jasno 
i precyzyjnie, co powodowało powsta-
wanie nieprawidłowości w trakcie ich 
stosowania. Większości z tych nieprawi-
dłowości, ze względu na charakter oraz 
stopień zaawansowania procesu kom-
pensacji, nie sposób już usunąć. 

Wystąpiły jednak również nieprawi-
dłowości, co do których – w ocenie NIk 
– Minister Skarbu Państwa powinien 
podjąć zdecydowane działania sanacyj-
ne. Dotyczą one bezzasadnego refinan-
sowania niektórych kosztów i wydatków 
postępowania kompensacyjnego ze środ-
ków publicznych Funduszu restruktury-
zacji Przedsiębiorców. W tym zakresie 
Najwyższa Izba kontroli wniosła do Mi-
nistra Skarbu Państwa o spowodowanie 
uzyskania zwrotu od Agencji rozwoju 
Przemysłu SA oraz zarządcy kompensacji 
bezzasadnie zrefundowanych kwot, wraz 
z należnymi odsetkami.

lech oniszczenKo, wicedyrektor
Departamentu Gospodarki, Skarbu
Państwa i Prywatyzacji NIK
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Przeprowadzona w 2010 r. kontrola re-
strukturyzacji i prywatyzacji przedsię-
biorstw komunikacji samochodowej3, 
znanych powszechnie jako PkS, do-
tyczyła dużej grupy przedsiębiorstw 
i spółek pozostających nadal własno-
ścią Skarbu Państwa. Sytuacja tych 
podmiotów jest istotna ze względu na 
świadczenie przez nie usług w sekto-
rze komunikacji publicznej. Najwyższa 

Izba kontroli przeprowadziła kontrolę 
z własnej inicjatywy, dostrzegając pro-
blemy branży transportu autobusowego: 
zaniedbanie przekształceń, rozproszo-
ną strukturę, utrudniającą skuteczną 
konkurencję na rynku przewozów oraz 
pogarszające się wyniki działalności. Ba-
dania pozwoliły na ocenę przedsięwzięć 
restrukturyzacyjnych, a także działań 
organów administracji publicznej ma-

Transport publiczny

Restrukturyzacja i prywatyzacja 
przedsiębiorstw autobusowych

Rynek przewozów pasażerskich w komunikacji międzymiastowej w Polsce od lat 90. 
ubiegłego wieku zmniejsza się wskutek malejącej liczby pasażerów1, ubywa bowiem 
osób czynnych zawodowo i uczniów, wzrasta zaś liczba prywatnych samochodów osobo-
wych; jednocześnie rośnie konkurencja pomiędzy przewoźnikami. Według prognozy do 
2035 r., ta tendencja będzie się utrzymywała2. Czynnikiem determinującym sytuację 
ekonomiczną PKS, podobnie jak całej branży, jest też zależność poziomu kosztów od 
cen paliw. Kontrola NIK dowodzi, że poza wskazanymi czynnikami obiektywnymi, 
sytuację pogarsza bezradność i nieumiejętność radzenia sobie z problemami zarówno 
przez organy zarządzające PKS, jak i urzędników administracji publicznej.

michAł wilKowicz 

słAwomir sTolińsKi

1 W 2006 r. liczba pasażerów w komunikacji samochodowej wyniosła 751 mln osób, a w 2009 r. już tylko 
613 mln osób. Dane liczbowe za: Transport�–�wyniki�działalności�w�2008�r., GUS, Warszawa 2009; Trans-
port�–�wyniki�działalności�w�2009�r., GUS, Warszawa 2010.

2 J. Fiedorkiewicz, K. Fiedorkiewicz: Prognoza�przewozów�w�Polsce�do�2035�r. [w:] „Przegląd Komunikacyjny” nr 6/2009.
3 Informacja�o�wynikach�kontroli�restrukturyzacji� i�prywatyzacji�przedsiębiorstw�transportu�autobusowego,�

NIK, lipiec 2011 r., nr ewid. 15/2011/P10043/KGP; artykuł powstał na jej podstawie.

kontrola i audyt   
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jących uprawnienia właścicielskie wo-
bec tych podmiotów. Ustalenia doty-
czyły lat 2007–2010. Skontrolowano 
Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) 
i 5 urzędów wojewódzkich, 2 jednostki 
samorządu terytorialnego (JST), które 
stały się właścicielami spółek w wyniku 
przejęcia akcji od Skarbu Państwa (tzw. 
komunalizacji) oraz 31 spółek i przed-
siębiorstw komunikacji samochodowej.

Działania Ministra skarbu 
i wojewodów
Najwyższa Izba kontroli negatywnie 
oceniła działania organów administra-
cji publicznej wobec przedsiębiorstw 
komunikacji samochodowej, ponieważ 
skala błędów i zaniechań zagrażała po-
zycji rynkowej PkS. Nie dostrzegano 
złożoności problemów i specyfiki bran-
ży transportu autobusowego. Wojewo-
dowie, poza nielicznymi prywatyzacja-
mi przedsiębiorstw PkS, przeprowadza-
li przede wszystkim ich komercjalizację. 
Minister Skarbu Państwa zmierzał nato-
miast do jak najszybszego przeniesienia 
własności akcji i udziałów spółek PkS 
na rzecz inwestorów lub samorządów, 
z pominięciem niezbędnych, prorozwo-
jowych restrukturyzacji. 

W okresie objętym kontrolą Minister 
SP wykonywał prawa właścicielskie wo-
bec 80 spółek PkS, nie opracował jed-
nak strategii branżowej i nie stworzył 
na jej podstawie konkurencyjnego ryn-
ku. Podejmował zmienne, nieskuteczne 
lub błędne decyzje o przekształceniach 
poszczególnych spółek, pomijając przy 
tym rekomendacje zawarte w zlecanych 
analizach prywatyzacyjnych. Wynika-
ło z nich, że minister nie był zdecydo-

wany, czy daną spółkę sprywatyzować, 
czy przekazać jej akcje samorządowi 
terytorialnemu. W tej sytuacji prowa-
dzono równocześnie oba procesy wo-
bec tych samych spółek, kilkakrotnie 
zmieniając koncepcje. Nie wdrażano 
też alternatywnych działań zalecanych 
przez doradców (np. konsolidacji spó-
łek funkcjonujących na tym samym lo-
kalnym rynku przewozów i konkurują-
cych ze sobą) czy koniecznych postępo-
wań naprawczych w spółkach będących 
w najtrudniejszej sytuacji. Według wy-
jaśnień ministra, przy wyborze formy 
przekształceń pierwszeństwo miała ko-
munalizacja i jeśli odpowiednie organy 
jednostek samorządu terytorialnego po-
dejmowały pozytywną decyzję co do jej 
wprowadzenia, wstrzymywano prywa-
tyzację. Ustalenia kontroli zaprzeczyły 
tym wyjaśnieniom. Minister rozpoczął 
lub kontynuował prywatyzację 9 PkS, 
mimo zainteresowania samorządów, a w 
zaawansowanym stadium prywatyzacji 
zdecydował o jej przerwaniu. W efekcie 
4 z tych spółek nie zostały ani sprywa-
tyzowane, ani skomunalizowane. 

konsekwencją nieprzemyślanych i źle 
przygotowanych działań była ich mała 
skuteczność. Spośród 47 rozpoczętych 
przez Ministra SP procesów prywatyza-
cji, powodzeniem zakończono jedynie 9. 
Samorządom przekazano akcje 23 spó-
łek, spośród 42 objętych w tym czasie 
wnioskami o komunalizację.

Warto odnieść się bardziej szczegóło-
wo do trzech kwestii: realizacji proce-
sów prywatyzacji, prowadzonej komu-
nalizacji oraz nadzoru właścicielskiego 
Ministra Skarbu Państwa nad spółka-
mi PkS.
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Prywatyzacja

Wynegocjowane ceny sprzedaży akcji 
w przeprowadzonych prywatyzacjach 
nie budziły zastrzeżeń, jednak w 8 umo-
wach (na 9) nie zapewniono właściwego 
zakresu zobowiązań inwestycyjnych. 
Pozacenowe warunki prywatyzacji (w 
tym zobowiązania inwestycyjne) nie 
wynikały z analiz – wbrew § 14 ust. 3 
rozporządzenia rady Ministrów z 17 lu-
tego 2009 r. w sprawie szczegółowe-
go trybu zbywania akcji Skarbu Pań-
stwa4. Analizy zaś świadczyły o potrze-
bie zapewnienia nowoczesnego taboru, 
co było jednym z najważniejszych wa-
runków utrzymania pozycji rynkowej 
spółek. Przykładem lekceważenia tych 
wskazań jest prywatyzacja 6 spółek PkS 
z województwa mazowieckiego. Pro-
gramy gwarantowanych inwestycji, sta-
nowiące załącznik do każdej z umów 
sprzedaży akcji tych spółek, wskazy-
wały nierealną wartość zobowiązań in-
westycyjnych w stosunku do przewi-
dzianej do zakupu liczby autobusów. 
Średnia cena jednego fabrycznie nowe-
go autobusu wynosiła w tych umowach 
od 150 tys. zł5 do 295 tys. zł6, mimo 
że zakup za taką kwotę nie był możli-
wy. Minister SP miał tego świadomość, 
choćby na podstawie „Oceny realizacji 
obowiązków wynikających z wymagań 
ochrony środowiska”, która weszła w ży-
cie 1 września 2009 r. (wskazano w niej, 
że koszt nowego autobusu spełniające-
go normę emisji spalin Euro 5 wyno-

sił około 700 tys. zł). Żadna z umów 
nie gwarantowała zatem sfinansowania 
choćby części zakładanych inwestycji ze 
środków inwestora, co było istotną wadą 
prywatyzacji, służącej między innymi 
pozyskaniu pieniędzy na niezbędną 
odbudowę taboru. Szczególnie nagan-
ne było zaniechanie przez urzędników 
MSP jakichkolwiek negocjacji warun-
ków umów w zakresie zobowiązań in-
westycyjnych. Dyrektor departamentu 
MSP realizującego tę prywatyzację wy-
jaśnił, że przyjęto pakiet inwestycyjny 
zaproponowany przez inwestora, bo-
wiem zmiana warunków wiązałaby się 
z obniżeniem ceny akcji. Jednak w wy-
jaśnieniach tych nie wzięto pod uwagę, 
że w zaproszeniu do negocjacji wskaza-
no jako ich przedmiot również przed-
stawiony przez potencjalnego inwesto-
ra program rozwoju spółki, obejmujący 
zobowiązanie do podwyższenia kapita-
łu lub inne zobowiązania inwestycyjne. 
Przyjęcie bez negocjacji propozycji in-
westora, które nie przewidywały pod-
wyższenia kapitałów spółek i nie odpo-
wiadały potrzebom prywatyzowanych 
podmiotów, a także niezweryfikowa-
nie realności deklarowanych nakładów 
w stosunku do liczby kupowanych auto-
busów, Najwyższa Izba kontroli oceniła 
negatywnie ze względu na zagrożenie 
celów prywatyzacji.

rozpoczęto prywatyzację 3 spółek 
PkS (w Zawierciu, Żyrardowie i kiel-
cach), mimo że nie były do tego przy-

4 DzU nr 34, poz. 264 ze zm.
5 W umowie sprzedaży 85% akcji PKS w Mławie SA.
6 W umowie sprzedaży 85% akcji PKS w Płocku SA.
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gotowane i wymagały zdecydowanych 
działań naprawczych. Na dodatek pró-
bowano sprzedać ich akcje w trybie 
aukcji, co uniemożliwiało uzgodnienie 
jakichkolwiek zobowiązań pozaceno-
wych, w tym planów rozwoju. Osta-
tecznie sprzedaż akcji nie powiodła się, 
a wobec zaniechania restrukturyzacji, 
wszystkie te spółki zostały postawione 
w stan likwidacji.

Komunalizacja

komunalizacja spółek PkS polegała na 
przekazywaniu przez Ministra SP akcji 
spółek jednostkom samorządu teryto-
rialnego, na ich wniosek. NIk zgłosiła 
wiele uwag do sposobu realizacji tego 
zadania, bowiem zabrakło przygoto-
wania pod względem prawnym i orga-
nizacyjnym, przynajmniej do grudnia 
2009 r. Nie określono kryteriów oceny 
poszczególnych wniosków oraz nie wy-
pracowano interpretacji niejednoznacz-
nych przepisów, a taka wykładnia była 
celowa – choćby w odniesieniu do wa-
runku określonego w art. 4b ust. 1 pkt 2 
ustawy o komercjalizacji i prywatyza-
cji7, by spółka wykonywała działalność 
gospodarczą na obszarze składającej 
wniosek jednostki samorządu teryto-
rialnego. Zaniedbania te spowodowa-
ły dowolność w podejmowaniu decyzji 
o komunalizacji, przedłużanie procedur 
z powodu niejednoznacznego lub zmie-
niającego się stanowiska Ministra SP 
wobec poszczególnych wniosków, a nie-

kiedy wręcz niepowodzenie całego pro-
cesu. Minister  odmownie potraktował 
wniosek starosty powiatu lipnowskiego 
(dotyczący PkS w lipnie Sp. z o.o.), 
uzasadniając to prowadzeniem działal-
ności wykraczającej poza obszar powia-
tu oraz brakiem porozumienia z sąsied-
nimi, czyli niespełnieniem przesłanki 
określonej we wspomnianym art. 4b 
ust. 1 pkt 2 ukp, przekazał natomiast 
nieodpłatnie akcje PkS w Starogardzie 
Gdańskim SA na rzecz powiatu staro-
gardzkiego, choć spółka działała także 
w powiecie kościerskim. Były też przy-
padki, w których Minister SP nakazy-
wał (w celu spełnienia powyższej usta-
wowej przesłanki) tworzenie związków 
samorządowych, by obszar działalności 
spółki nie wykraczał poza obszar jed-
nostki samorządu terytorialnego (np. pi-
smo do prezydenta Siedlec czy burmi-
strza Sokołowa Podlaskiego). W świe-
tle przygotowanej dopiero w grudniu 
2009 r. przez MSP interpretacji przepi-
sów ustawy o komercjalizacji i prywaty-
zacji, było to nieuzasadnione. Przedsta-
wiciele MSP stwierdzili, że uznanie, czy 
dana przesłanka jest spełniona, należy 
do wyłącznej kompetencji Ministra SP. 
NIk wskazała w wystąpieniu pokon-
trolnym, że swoboda decydowania o ko-
munalizacji danej spółki nie uprawnia 
do podejmowania decyzji – tak, jak to 
miało miejsce – w warunkach dowol-
ności interpretowania przesłanek usta-
wowych. 

7 Przed 12.02.2009 r. – art. 4a ust. 3 pkt 1 ustawy z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (DzU 
z 2002 r., nr 171, poz. 1397 ze zm.; dalej w skrócie: ukp).
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Podobny brak konsekwencji miał 
miejsce jeśli chodzi o preferowanie ko-
munalizacji PkS na rzecz samorządów 
województw. Minister SP przedstawił 
we wrześniu 2009 r. marszałkom stano-
wisko, że planuje się jednoczesne prze-
kazanie wszystkich spółek PkS z danego 
województwa, co umożliwiłoby pełną 
organizację transportu publicznego w re-
gionie. Podobne założenie przyjęło ko-
legium MSP w grudniu 2009 r., ale było 
ono spóźnione, a ponadto i tak go nie re-
alizowano. Minister w styczniu 2010 r. 
zaakceptował komunalizację na rzecz 
samorządu województwa podkarpac-
kiego 3 spółek z tego województwa8, nie 
biorąc pod uwagę, że wniosek dotyczył 
5 podmiotów. Zaprzeczało to powyż-
szym założeniom. Akcje PkS w rzeszo-
wie SA Minister SP przekazał zamiast 
samorządowi województwa – Związko-
wi Gmin Podkarpacka komunikacja Sa-
mochodowa. Wniosek Związku Gmin, 
złożony w marcu 2009 r., nie spełniał 
warunku określonego w art. 4b ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji (siedzi-
ba spółki znajdowała się poza obszarem 
tego związku). Minister dostosował za-
tem stan faktyczny do wymagań ustawy, 
przenosząc siedzibę spółki do Chmielni-
ka w styczniu 2010 r. Działanie to miało 
jednak charakter pozorny, gdyż władze 
spółki i cała struktura organizacyjna na-
dal działały w rzeszowie. Ponieważ sa-
morząd województwa był zaintereso-
wany jedynie wszystkimi spółkami PkS 
z obszaru województwa podkarpackie-

go, zrezygnował z przejęcia tylko trzech. 
W konsekwencji, dwie spółki w ogóle nie 
zostały skomunalizowane.

komunalizacja PkS nie przyniosła 
efektów w postaci usprawnienia zarzą-
dzania, skutecznej restrukturyzacji czy 
poprawy ich pozycji rynkowej i zwięk-
szenia zdolności inwestycyjnych. W pro-
cesach komunalizacji pomijano bowiem 
te kwestie, a skupiano się na przekaza-
niu samorządom jak największej liczby 
spółek. Tak było w wypadku komunali-
zacji 3 podmiotów na rzecz wojewódz-
twa małopolskiego. Minister SP uzależ-
nił komunalizację PkS w krakowie SA 
od jednoczesnego przejęcia przez ten 
samorząd akcji PkS w Nowym Sączu 
SA i PkS w Wadowicach SA, choć nie 
były one przedmiotem wniosku. Ponie-
waż samorządowi województwa mało-
polskiego zależało na objęciu pakietu 
kontrolnego akcji PkS w krakowie SA, 
by przez to uzyskać kontrolę nad spółką 
regionalny Dworzec Autobusowy SA, 
przyjęto warunek ministra, lecz wsku-
tek braku działań naprawczych po ko-
munalizacji, jedna z tych spółek ogłosiła 
upadłość (PkS w Wadowicach – w mar-
cu 2010 r.), a odnośnie do PkS w No-
wym Sączu biegły rewident (w opinii 
z lutego 2010 r.) stwierdził wystąpienie 
przesłanek do postawienia go w stan 
upadłości.

Za brak efektów komunalizacji winę 
ponosiły też organy JST – jako nowi wła-
ściciele. kontrola w 6 spółkach, które 
przekazano samorządowi przed 2010 r., 

8 PKS w Dębicy SA, PKS w Krośnie SA oraz PKS w Stalowej Woli SA.
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tylko w PkS w Bielsku-Białej SA wyka-
zała wykorzystanie przez zarząd powiatu 
bielskiego uprawnień właścicielskich do 
usprawnienia zarządzania. W pozosta-
łych przypadkach działania samorządów, 
które nabyły nieodpłatnie akcje spółek 
PkS od Skarbu Państwa, ograniczyły się 
do zmian w składzie organów spółek.

Nadzór właścicielski nad PKs

Obrazu zaniedbań Ministra SP dopełnia 
słaby nadzór właścicielski nad spółka-
mi PkS. Nie realizowano wielu działań 
określonych w jego zasadach, takich jak 
ustalenie parametrów ekonomicznych 
dla nadzorowanych spółek oraz zadań 
do wykonania przez ich zarządy. Warto 
zauważyć, że minister 19 marca 2010 r. 
zmienił zasady nadzoru właścicielskie-
go, likwidując te obowiązki. Uzasadnił 
to wynikami kontroli NIk sprawowania 
nadzoru właścicielskiego przez MSP. 
Była to przewrotna argumentacja, bo-
wiem dokonane zmiany były sprzeczne 
z wnioskami pokontrolnymi, zalecają-
cymi zapewnienie bieżącego monito-
rowania działalności podmiotów oraz 
określenie dla spółek Skarbu Państwa 
długoterminowych celów, między inny-
mi parametrów ekonomicznych, które 
powinny osiągnąć oraz mierników ich 
realizacji9. Niewłaściwy nadzór przeja-
wiał się także brakiem reakcji na istotne 
nieprawidłowości w zarządzaniu spół-
kami PkS, w tym w zakresie wyraża-
nia zgody na zakup środków trwałych 
(zwłaszcza środków transportu). 

Najwyższa Izba kontroli negatywnie 
oceniła również działania wojewodów 
jako organów założycielskich przedsię-
biorstw PkS. liczba podejmowanych 
przez nich prywatyzacji była niewielka 
– wszczęto 9 postępowań na 27 przed-
siębiorstw podległych skontrolowanym 
pięciu wojewodom, z czego sfinalizo-
wano jedynie 3 transakcje. Najwięcej 
uwag krytycznych NIk miała do pry-
watyzacji PkS w Zakopanem. Wbrew 
rekomendacjom, wyłoniono inwestora 
z branży deweloperskiej, choć konku-
rencyjna oferta inwestora branżowego 
lepiej zabezpieczała kontynuację dzia-
łalności transportowej i  zapewniała 
dokapitalizowanie PkS, a dla Skarbu 
Państwa była co najmniej równoważna. 
Według umowy sprzedaży, kupujący 
zobowiązał się do przeznaczenia na na-
kłady inwestycyjne 10 mln  zł „na na-
bycie (w tym gruntów), wybudowanie 
środków trwałych”. Izba negatywnie 
oceniła taki zapis, bowiem wyróżnie-
nie kwestii nabycia gruntów było nie-
uzasadnione z punktu widzenia dzia-
łalności przedsiębiorstwa i przebiegu 
negocjacji. Biorąc pod uwagę, że wy-
łonionym inwestorem był deweloper, 
ukierunkowanie w umowie prywaty-
zacyjnej inwestycji na zakup gruntów 
było działaniem w interesie inwestora, 
z jednoczesnym pominięciem celów tej 
prywatyzacji. W konsekwencji, inwestor 
nie dbał o zakupione przedsiębiorstwo 
PkS i w październiku 2010 r. ogłoszono 
jego upadłość. 

9 Pismo nr KGP/41021-1/08 z 23.07.2009 r., <bip.msp.gov.pl/download.php?s=1&id=4454>.
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Spośród 27 przedsiębiorstw PkS, 
w 15 prowadzono postępowania na-
prawcze, a 5 było zarządzanych na pod-
stawie zawartej umowy. W większości 
nie zrealizowano celów postępowań na-
prawczych (w 9 przedsiębiorstwach) lub 
umów o zarządzanie (w 3). Mimo po-
głębiających się strat, wojewodowie nie 
korzystali z uprawnień przewidzianych 
w umowach z zarządcami (np. rozwią-
zanie umowy czy obniżenie wynagro-
dzenia). Bierny pozostał, na przykład, 
Wojewoda Mazowiecki jako organ za-
łożycielski PPkS w radomiu, w sytu-
acji nieosiągania zakładanych wyników 
finansowych (w 2008 r. strata wyniosła 
0,5 mln zł, a w 2009 r. – 1,5 mln zł), 
niezrealizowania zadań określonych 
w „Programie zmian” oraz niegospo-
darności w zakupach autobusów.

Działalność spółek 
i przedsiębiorstw
Drugim zasadniczym obszarem kontroli 
NIk była działalność 31 spółek i przed-
siębiorstw PkS, która także została oce-
niona negatywnie. Do głównych nie-
prawidłowości zaliczono nieefektywną 
restrukturyzację, złe zarządzanie mająt-
kiem oraz niekompetentne i niezgodne 
z przepisami wykonywanie przewozów 
pasażerskich. 

Restrukturyzacja prowadzona  
przez PKs

Zarówno źle przygotowane programy 
restrukturyzacji, jak i nieprawidłowa 
ich realizacja skutkowały niskim pozio-
mem wykonania zadań. W 25 podmio-
tach nie osiągnięto głównych celów (ob-
niżenie kosztów, wzrost przychodów, 

sprzedaż majątku) lub rezultaty były da-
lekie od założeń. Wysokie koszty dzia-
łalności – podstawowy problem PkS 
– były spowodowane utrzymywaniem 
zbędnego majątku (np. nieruchomości), 
małą efektywnością zarządzania, a tak-
że wydatkami na wynagrodzenia.

W wielu PkS zaniechano restruktury-
zacji majątku lub realizowano ją niepra-
widłowo. Ograniczenie się do sprzedaży 
części nieruchomości przynosiło jedynie 
jednorazowy wzrost przychodów, nie 
poprawiając ogólnej kondycji. W 3 spół-
kach stwierdzono w tych działaniach 
naruszenie obowiązujących przepisów. 
Bez przetargu nieruchomości sprzeda-
ły PkS w koninie SA i PkS „Wschód” 
SA w lublinie. Ta druga spółka prze-
prowadziła sprzedaż bez wyceny oraz 
poniżej wartości rynkowej (według sza-
cunkowych obliczeń NIk) co najmniej 
o 55 tys. zł. również PkS Nowa Sól 
Sp. z o.o. sprzedała składniki majątku 
(pojazdy) poniżej wartości rynkowej co 
najmniej o 438 tys. zł, przy nierównym 
dostępie do informacji oraz dowolności 
w podejmowaniu decyzji zarówno co do 
wyboru nabywcy, jak i ceny sprzedaży. 
kontrole NIk wykazały, że co trzecie 
PkS nieprawidłowo gospodarowało po-
siadanym majątkiem, nie dbało o po-
zyskiwanie wpływów z jego wynajmu 
czy dzierżawiło go bez zastosowania 
przejrzystych procedur. Ze względu 
na ograniczone możliwości finansowe, 
w 10 podmiotach nakłady inwestycyjne 
były mniejsze od zakładanych. 

racjonalizacja zatrudnienia także nie 
odpowiadała potrzebom, bowiem było 
ono nadmierne w stosunku do maleją-
cych przewozów. Średnio jeden kierowca 
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wykonywał dziennie przewozy na dy-
stansie 139 km  w 2006 r. i 129 km  
w 2009 r., co wskazuje na niewłaściwą 
organizację pracy. 

Pomimo redukcji zatrudnienia, w 15 
PkS wzrosły koszty wynagrodzeń; na 
przykład, w PkS w Suwałkach stan oso-
bowy zmniejszył się z 493 pracowni-
ków w 2006 r. do 448 w 2009 r., ale 
koszty wynagrodzeń zwiększyły się 
o 1,3 mln  zł (ponad 11%). 

Skontrolowane podmioty osiągnę ły na 
koniec 2009 r. przychody z podstawo-
wej działalności10 w sumie o 7947 tys. zł 
większe niż na koniec 2006 r., ale jed-
nocześnie poniosły koszty wyższe 
o 23 171 tys. zł. Wynik z podstawo-
wej działalności pogorszył się łącznie 
o 15 225 tys. zł, a wynik finansowy 
netto o 56 233 tys. zł. Zysk z podsta-
wowej działalności w 2007 r. odnoto-
wało 14 podmiotów (45% badanych), 
w 2008 r. – 8 (26%), a w 2009 r. – je-
dynie 6  (19%). Zysk netto osiągnę-
ło w 2007  r. 18 podmiotów (58%), 
w 2008  r. – 20 (65%), a w 2009  r. 
– 12 (39%). 

Przewozy osobowe  
w transporcie publicznym

Ogromnym obszarem zaniedbań i nie-
prawidłowości był przewóz osób, czy-
li podstawowy przedmiot działalno-
ści PkS. kontrole NIk wykazały aż 
w 26 przedsiębiorstwach i spółkach 
(84% zbadanych) wykonywanie prze-

wozów niezgodnie z udzielonymi ze-
zwoleniami. Na 3471 kursów objętych 
badanymi zezwoleniami nie wykonano 
479 kursów (14% wszystkich zbadanych 
kursów), a 215 (6%) odbywało się nie-
zgodnie z zezwoleniami (np. inna była 
częstotliwość kursowania, trasa przejaz-
du, godziny kursowania). Nieobsługiwa-
nie linii regularnej na zasadach określo-
nych w zezwoleniu stanowiło narusze-
nie art. 18b ust. 1 pkt 7 ustawy o trans-
porcie drogowym11. W PkS w krakowie 
SA, PkS w Bielsku-Białej SA, PkS Zie-
lona Góra Sp. z o.o., PkS „Wschód” SA 
w lublinie, PPkS w radomiu nie od-
było się lub zrealizowano niezgodnie 
z zezwoleniami ponad 40% kursów. 
Badania kontrolne ujawniły przy tym, 
że większość organów samorządu te-
rytorialnego udzielających zezwoleń na 
przewozy regularne zaniechała kontroli 
przestrzegania zawartych w nich wa-
runków12. W praktyce nie funkcjonuje 
więc sprawny system organizacji trans-
portu publicznego.

Analiza procedur rozpatrywania wnio-
sków o udzielenie lub zmianę zezwo-
leń na przewozy regularne wykazała ich 
długotrwałość. Średni czas od złożenia 
przez przewoźnika wniosku do decyzji 
odpowiedniego organu wynosił 42 dni 
(najdłuższy czas wyniósł 129 dni), co 
było spowodowane rozpatrywaniem du-
żej liczby wymaganych dokumentów. 
W ocenie NIk, nieuzasadnione jest, by 
przy wniosku o zmianę posiadanego ze-

10 Z uwzględnieniem dopłat z tytułu ustawowych ulg do biletów.
11 Ustawa z 6 września 2001 r. (tj. DzU 2007, nr 125, poz. 874).
12 Art. 84 ustawy o transporcie drogowym.
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zwolenia ponownie przedkładać wszyst-
kie dokumenty, gdyż przy niewielkiej 
zmianie w rozkładzie jazdy (np. prze-
sunięcie o 5 minut godziny rozpoczęcia 
kursu) powielana jest czasochłonna pro-
cedura. Wydłuża to czas rozpatrywania 
wniosku, a tym samym ogranicza moż-
liwość elastycznego dostosowywania 
rozkładów jazdy do zapotrzebowania na 
przewozy na danej linii. Stąd też NIk 
przedstawiła w „Informacji o wynikach 
kontroli” wniosek o uproszczenie pro-
cedury zmiany zezwoleń na przewozy 
regularne w transporcie osób, określo-
nej w ustawie o transporcie drogowym. 
Trzeba jednak przy tym zwrócić uwagę, 
że w wielu wypadkach problem ten nie 
był przyczyną stwierdzonych nieprawi-
dłowości, ponieważ w 20 podmiotach 
(dwie trzecie badanych) składano wnio-
ski już po wprowadzeniu zmian w roz-
kładach lub nie składano ich wcale.

Przedsiębiorstwa komunikacji samo-
chodowej nie przestrzegały też rozkła-
dów jazdy podanych przez siebie do 
publicznej wiadomości. W 17 podmio-
tach (55%) część kursów nie odbyła się 
w ogóle. W PkS Nowy Targ Sp. z o.o. 
niewykonanie 5 kursów 2 kwietnia 
2010 r. wyjaśniono niską frekwencją 
w okresie przedświątecznym (Wiel-
ki Piątek), a brak kursu 3 maja 2010 r. 
– brakiem pasażerów. PkS w Pozna-
niu SA, z powodu awarii autobusów 
20 stycznia 2010 r. odwołało 4 kursy, 
a 19 marca 2010 r. jeden. Takie dzia-
łania również były naruszeniem zasad 

wykonywania przewozów regularnych 
(art. 18b ust. 2 pkt 5 ustawy o trans-
porcie drogowym), bowiem przewoźnik 
nie może w dowolny sposób zmieniać 
rozkładu jazdy, a zgodnie z art. 18 usta-
wy – Prawo przewozowe13 jest obowią-
zany zapewnić przewóz zastępczy. Po-
zbawienie możliwości przejazdu pasaże-
rów oczekujących na dany kurs narażało 
przewoźników na konsekwencje wyni-
kające z art. 62 ust. 2 Prawa przewozo-
wego, według którego odpowiadają oni 
za szkodę, jaką podróżny poniósł wsku-
tek opóźnionego przyjazdu lub odwo-
łania kursu. Niezapewnienie transpor-
tu zastępczego w razie awarii autobusu 
lub absencji kierowcy wskazuje jedno-
cześnie na złą organizację przewozów, 
biorąc pod uwagę stwierdzony nadmiar 
posiadanych autobusów oraz zatrudnio-
nych kierowców.

Innym przejawem niewłaściwej orga-
nizacji był niski poziom pracy przewo-
zowej faktycznej w stosunku do ofero-
wanej (stopień zapełnienia pojazdów 
przez pasażerów). Średnio podczas każ-
dego kursu autobusy były zapełnione 
niespełna w połowie. W 15 PkS ten 
współczynnik znacznie zmalał w latach 
2007–2009; najbardziej w rzeszowie 
(z 42% w 2006 r. do 24% w 2009 r.). 
Najmniej zapełnione były pekaesy 
w Bielsku-Białej (zaledwie w 13-14%). 
Zarządzający wyjaśniali to malejącą 
z roku na rok liczbą pasażerów, jednak 
widoczne jest niedostosowanie przewo-
zów do zapotrzebowania w adekwatnej 

13 Ustawa z 15.11.1984 r. (DzU z 2000 r., nr 50, poz. 601 ze zm.).
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skali (głównie brak ograniczenia taboru, 
tzn. liczby pojazdów i ich pojemności).

Elementem złej organizacji przewo-
zów było też jednozmianowe wykorzy-
stywanie autobusów i przyporządkowa-
nie kierowcy do danego pojazdu oraz 
parkowanie w miejscach jego zamiesz-
kania. Powodowało to utrzymywanie 
nadmiernego stanu taboru oraz dostoso-
wywanie kursów do miejsc zamieszka-
nia kierowców, a nie potrzeb pasażerów. 

W sytuacji zwiększającej się kon-
kurencji na rynku przewozów ludno-
ści oraz malejącego popytu na usługi 
transportu publicznego PkS lekcewa-
żyły kwestie poprawy jakości obsługi 
pasażerów i nierzetelnie analizowały 
efektywność przewozów. Próbowano, 
co prawda, dostosowywać ceny biletów 
do warunków na lokalnych rynkach, ale 
mimo to w 13 podmiotach (42% skon-
trolowanych) ceny były wyższe niż 
u konkurencji. Barierą dla lepszego do-
stosowania okazały się wysokie koszty 
działalności, uniemożliwiające dalsze 
obniżki cen biletów. 

rodzaj i skala nieprawidłowości w ob-
słudze podróżnych wskazują, że pasa-
żerowie korzystający z usług kontro-
lowanych PkS byli pozbawieni pod-
stawowych informacji na dworcach 
i w auto busach, a także na stronach 
internetowych przewoźników. Wbrew 
art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy o transpor-
cie drogowym, 21 PkS nie podało do 
publicznej wiadomości cenników opłat. 
Z kolei w autobusach 14 PkS nie wy-
wieszono regulaminu obsługi podróż-
nych (wymóg art. 18b ust. 1 pkt 5 usta-
wy), zaś 2 przedsiębiorstwa w ogóle nie 
umieściły rozkładu jazdy na dworcach 

autobusowych lub na niektórych przy-
stankach, naruszając tym art. 18b ust. 1 
pkt 2 ustawy. rozkłady jazdy znajdujące 
się na dworcach w zdecydowanej więk-
szości (29 na 30 zbadanych) nie odpo-
wiadały standardom § 1 ust. 1 pkt 5 i 6 
rozporządzenia z 13 stycznia 2006 r., 
bowiem nie zawierały niektórych istot-
nych informacji (m.in. tras przejazdów, 
odległości w kilometrach między przy-
stankami, terminów ważności rozkła-
dów), co uniemożliwiało odnalezienie 
wszystkich połączeń na wybranym 
przez podróżnego odcinku (można było 
z nich odczytać jedynie końcowe przy-
stanki danego kursu). Poza niewywiązy-
waniem się z przepisowych obowiązków 
wobec pasażerów, nie wykorzystano in-
nych form informowania. Na dworcach 
należących do 25 PkS (81% skontro-
lowanych) wszelkie informacje były 
ograniczone lub wręcz niedostępne; na 
przykład, na dworcu w radomiu tabli-
ca elektroniczna wyświetlająca godziny 
odjazdów i przyjazdów nie działała od 
czterech lat z powodu awarii. 

Wszystkie wymienione zaniechania 
i nieprawidłowości organizacji prze-
wozów i obsługi pasażerów świadczą 
o tym, że PkS wciąż nie przystosowa-
ły się do warunków rynkowych, które 
wymagają dbałości o klientów i konku-
rowania jakością usług. 

Gospodarowanie majątkiem

Istotnym problemem PkS było utrzy-
mywanie zbyt dużej liczby autobusów 
wyeksploatowanych. W skontrolowanych 
podmiotach dwie trzecie taboru miało 
powyżej 10 lat, 42% więcej niż 15 lat, a co 
piąty autobus (21%) powyżej 20 lat. Śred-
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ni przebieg pojazdu w 2009 r. wynosił 
906 038 km. Najwyższa Izba kontroli ne-
gatywnie oceniła działania PkS związane 
z unowocześnianiem taboru i obniżaniem 
kosztów jego utrzymania. Nierzetelne-
mu planowaniu zakupów towarzyszyły 
nieprzejrzyste procedury nabywania. 
Brak ekonomicznej analizy warunków 
finansowych przewidywanych transakcji 
prowadził do nieuzasadnionych kosz-
tów. Wskutek nieprzygotowania planu 
finansowego, w 10 podmiotach (32%) 
nie zrealizowano zamierzeń z powodu 
niedostatku pieniędzy, 13 (42%) nabyło 
autobusy na niekorzystnych warunkach 
ekonomicznych, w kolejnych 13 zakupy 
były nieuzasadnione z punktu widzenia 
potrzeb (pojazdy zbyt zaawansowane 
wiekowo i wyeksploatowane, nieprzy-
stosowane do charakteru wykonywanych 
przewozów). 

kupowano także autobusy ponad po-
trzeby; na przykład, w latach 2007–2009 
PPkS w radomiu nabyło 16 pojazdów, 
choć plany zakładały kupno jedynie czte-
rech. Ponadto, 11 spośród nabytych wo-
zów (69%) miało ponad 14 lat, w tym 
7 – od 18 do 20 lat, mimo że 48% do-
tychczasowego taboru stanowiły auto-
busy ponadpiętnastoletnie, co wiązało 
się z wysokimi kosztami utrzymania ich 
w gotowości technicznej. Zakupy tak sta-
rych autobusów wyjaśniano najczęściej 
brakiem środków na nowe. kontrola NIk 
wykazała jednak, że rzeczywiste zapo-
trzebowanie było w wielu wypadkach 
mniejsze i za wydane kwoty można było 
kupić mniej autobusów, ale nowszych. 
W trzech spółkach kupowano autobusy 
niesprawne, wymagające napraw, co spo-
wodowało dodatkowe koszty w łącznej 

wysokości 555 tys. zł. Nieuzasadnione 
ekonomicznie były także niektóre napra-
wy starych wozów (tzw. odbudowa lub na-
prawy główne), dokonane w 9 PkS (29%), 
co miało miejsce w największej skali w Po-
znaniu i Bytowie. Analiza NIk dowiodła, 
że gdyby kupiono używane autobusy o po-
dobnych parametrach, zamiast moder-
nizować stare, wydatki byłyby mniejsze 
o co najmniej 6,5 mln zł. Suma kosztów 
napraw wyższa niż aktualna wartość ryn-
kowa w pełni zamortyzowanych pojaz-
dów to przekroczenie tak zwanego progu 
eksploatacji, czyli naprawa ekonomicznie 
nieuzasadniona. 

Powyższe działania nie mogły popra-
wić współczynników eksploatacji taboru. 
Średni przebieg całkowity wozów nawet 
zwiększył się z 880 323 km w 2007 r. do 
906 038 km w 2009 r. (o 3%), czyli mimo 
wymiany, były one coraz bardziej wyeks-
ploatowane. Niektóre kontrole wykazały 
wręcz, że zakupy pogarszały współczyn-
niki efektywności eksploatacji oraz świad-
czyły o złym zarządzaniu i nadmiarze au-
tobusów. Średni roczny przebieg jednego 
pojazdu zmniejszył się o 8% (67 967 km 
w 2007 r., 62 353 km  w 2009 r.), a więc 
każdy z nich w 2009 r. przejeżdżał dzien-
nie jedynie 171 km. Wskaźnik tak zwa-
nych wozodni pracy autobusów także 
potwierdza złe zarządzanie – kształto-
wał się w granicach 271-264 dni w la-
tach 2007–2009, co oznacza, że każdy 
autobus nie kursował przez około 100 dni 
w roku. Nadmierna była liczba postojów 
sprawnych wozów, co wynikało z jedno-
zmianowej organizacji kursów (autobus 
przypisany do kierowcy) oraz postojów 
w miejscu jego zamieszkania w czasie, 
gdy on nie pracuje. 
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Efekty przekształceń
W ocenie NIk, przekształcenia własno-
ściowe i organizacyjne przedsiębiorstw 
i spółek PkS nie przyniosły poprawy 
ich pozycji rynkowej i nie zapewniły 
lepszej organizacji transportu zbiorowe-
go w Polsce. W większości wypadków 
państwowy właściciel ograniczał się do 
przekazania uprawnień właścicielskich 
innym organom administracji publicznej 
(komercjalizacja, komunalizacja). Naj-
korzystniejsze efekty przyniosły pro-
cesy prywatyzacji, choć ze względu na 
błędy w ich przygotowaniu – nie wszę-
dzie. Skutki prywatyzacji bezpośred-
niej przedsiębiorstw PkS14 sprawdzono 
w 7 powstałych spółkach. W jednost-
kach tych zrealizowano zobowiązania, 
w tym inwestycyjne, a więc prywaty-
zowane przedsiębiorstwa PkS miały za-
pewnione dokapitalizowanie w postaci 
aportu inwestora. Gdy w procesie pry-
watyzacji nie zapewniono dokapitalizo-
wania, nie przyniosła ona pożądanych 
celów (np. w przypadku sprzedaży PkS 
w Zakopanem, gdzie doszło do ogłosze-
nia upadłości). W PkS Chojnice Sp. z o. 
oraz PkS Nowy Targ Sp. z o.o. stwier-
dzono wykonanie zobowiązań inwesty-
cyjnych ze szkodą dla spółek a prefero-
waniem interesu inwestora. Pierwsza 
z nich kupowała autobusy od inwesto-
ra na niekorzystnych dla siebie warun-
kach. również dzierżawa autobusów od 
współwłaściciela spółki bez rzetelnej 
analizy spowodowała koszty większe 
o 1,1 mln zł niż wynosiła wartość tych 

pojazdów. Warunki dzierżawy były nie-
korzystne dla spółki, bowiem przenosiły 
na PkS wszystkie elementy związanego 
z nią ryzyka gospodarczego. 

Wnioski NIk zawarte w wystąpieniach 
pokontrolnych, a także w „Informacji o wy-
nikach kontroli”, zmierzały do usunięcia 
ujawnionych nieprawidłowości, by w ten 
sposób zlikwidować bariery w rozwoju 
przedsiębiorstw komunikacji samocho-
dowej i skutecznej konkurencji rynkowej. 
W informacjach o sposobie wykorzysta-
nia uwag i wniosków kierownicy jedno-
stek kontrolowanych przedstawili podjęte 
lub planowane działania. Minister Skarbu 
Państwa przedstawił zamierzenia zgodne 
z wnioskami w wystąpieniu pokontrolnym, 
między innymi w zakresie zapewnienia 
jednolitej wykładni prawa oraz przejrzy-
stości kryteriów przy rozpatrywaniu wnio-
sków o komunalizację spółek, rzetelnego 
nadzoru właścicielskiego oraz zmian w ich 
statutach, mających na celu wzmocnienie 
nadzoru nad decyzjami o zakupach środ-
ków trwałych. Minister uznał za niece-
lowy i bezprzedmiotowy wniosek NIk 
o opracowanie programu przekształceń 
spółek PkS, uwzględniającego uwarun-
kowania każdej z nich i określającego kie-
runki działań, ze względu na realizowanie 
wobec wszystkich podmiotów procesów 
prywatyzacji, restrukturyzacji, komuna-
lizacji lub likwidacji. Ustalenia kontroli 
wykazały jednak, że choć wszystkie spółki 
PkS były w kontrolowanym okresie objęte 
przekształceniami, działania te były nie-
skuteczne. Przebieg tych procesów po za-

14 Sprzedaż akcji lub udziałów spółek PKS była prowadzona w okresie objętym kontrolą i był to zbyt krótki 
czas, aby ocenić skutki tych prywatyzacji.
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kończeniu kontroli wskazuje, że większość 
prywatyzacji kończy się bez wyłonienia 
nabywcy i dlatego celowe jest wsparcie 
rzetelnym programem restrukturyzacji, 
uwzględniającym sytuację poszczególnych 
podmiotów.

Zmiany w przepisach karnych, któ-
re weszły w życie 13 lipca 2011 r. na 
podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 r. 
o zmianie ustawy – kodeks karny oraz 
niektórych innych ustaw15 spowodo-
wały, że w wielu wypadkach złożenie 
przez NIk zawiadomienia o popełnio-
nym przestępstwie stało się niemoż-
liwe. Uchylony został bowiem prze-
pis art. 585 kodeksu spółek handlo-
wych, który przewidywał odpowie-
dzialność za działanie na szkodę spółki 
przez osoby będące członkami zarzą-
du, rady nadzorczej, komisji rewizyj-
nej oraz odpowiedzialność za pomoc-
nictwo i podżeganie do tego przestęp-
stwa. Ponadto, wszedł w życie nowy 
przepis art. 296 § 1a kodeksu karne-
go, wprowadzający odpowiedzialność 
dla sprawcy czynu z § 1 w sytuacji, gdy 
przez nadużycie uprawnień lub niedo-
pełnienie ciążącego na nim obowiązku 
sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo wyrządzenia znacznej szkody ma-
jątkowej, to jest szkody, której wartość 
w chwili popełnienia czynu zabronio-
nego przekracza 200 tys. zł (art. 115 
§ 5 k.k. w zw. z art. 115 § 7 k.k.). Zgod-

nie z art. 296 § 4a k.k., w sytuacji gdy 
pokrzywdzonym będzie Skarb Państwa, 
ściganie czynu nastąpi z urzędu, nato-
miast wtedy gdy będą to inne podmio-
ty, dopiero po złożeniu wniosku przez 
pokrzywdzonego.

 Z uwagi na brak szkody w mieniu 
(w przypadku wypełnienia jedynie dys-
pozycji przepisu art. 296 § 1a k.k.), nie 
miał zastosowania art. 49 § 4 kodek-
su postępowania karnego, na podstawie 
którego NIk wykonuje prawa pokrzyw-
dzonego. Artykuł ten stanowi, że w spra-
wach o przestępstwa, którymi wyrzą-
dzono szkodę w mieniu instytucji pań-
stwowej, samorządowej lub społecznej, 
jeżeli nie działa organ pokrzywdzonej 
instytucji, prawa pokrzywdzonego mogą 
wykonywać organy kontroli państwo-
wej, które w zakresie swojego działania 
ujawniły przestępstwo lub wystąpiły 
o wszczę cie postępowania. Nowe prze-
pisy – korzystniejsze dla sprawców – zna-
lazły zastosowanie również do zachowań, 
które miały miejsce przed datą wpro-
wadzenia ich w życie – zgodnie z regułą 
stosowania ustawy, zapisaną w art. 4 k.k. 

michAł wilKowicz,
słAwomir sTolińsKi,
Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK

15 DzU nr 133, poz. 767.
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organizacja podróży ViP

NIk przeprowadziła kom-
pleksową kontrolę organizacji 
lotów i zapewnienia bezpie-
czeństwa osobom zajmują-
cym kierownicze stanowiska 
w państwie, korzystającym 
z lotnictwa transportowego 
Sił Zbrojnych rP w latach 
2005–2010, aby wskazać nie-
prawidłowości w funkcjono-
waniu tego systemu i zmini-
malizować ryzyko katastrofy 
lotniczej w przyszłości. Ob-
jęto nią kancelarię Prezesa 
rady Ministrów, Minister-
stwa: Obrony Narodowej, 
Spraw Zagranicznych, Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji, Dowództwo Sił Powietrz-
nych, 36 Specjalny Pułk lot-
nictwa Transportowego oraz 
Biuro Ochrony rządu. Zasię-
gano informacji w kancelarii 
Prezydenta rP, kancelariach 
Sejmu i Senatu, Szefostwie 
ruchu lotniczego Sił Zbroj-
nych rP, Polskiej Agencji Że-
glugi Powietrznej.

Pomoc dla powodzian

NIk zweryfikowała sposób 
udzielania pomocy poszko-
dowanym w wyniku powodzi 
w 2010 r. przez administrację 
rządową i samorządową, w 
tym jej skuteczność w świe-

tle potrzeb, które nie zostały 
zaspokojone do dnia zakoń-
czenia kontroli. Postępowanie 
prowadzono w 38 jednost-
kach w 8 województwach – 
w 8 urzędach wojewódzkich, 
15 urzędach gmin oraz dzia-
łających w nich ośrodkach po-
mocy społecznej.

Profesjonalizacja 
armii

Celem kontroli była oce-
na działań ministra obrony 
i dowódców jednostek woj-
skowych, podejmowanych 
w procesie uzawodowienia 
armii, w szczególności wyni-
kających z „Programu profe-
sjonalizacji Sił Zbrojnych rP 
na lata 2008–2010”. Chodzi-
ło przede wszystkim o prze-
gląd zmian struktury kadro-
wej i organizacyjnej polskiej 
armii; ocenę jej uzawodowie-
nia oraz modyfikacji systemu 
uzupełniania sił zbrojnych; 
opracowania i wdrożenia od-
powiedniego do potrzeb sys-
temu szkolenia, wyposażenia 
armii w sprzęt i uzbrojenie. 
Prowadzono ją w Minister-
stwie Obrony Narodowej (w 
tym w Sztabie Generalnym 
Wojska Polskiego) oraz 14 
jednostkach wojskowych, na 
różnych poziomach struktu-
ry dowodzenia.

wsparcie 
przedsiębiorców

Najwyższa Izba kontroli zba-
dała prawidłowość i stopień 
realizacji działania „Pod-
noszenie innowacyjności 
i konkurencyjno ści przedsię-
biorstw” w ramach regional-
nego Programu Operacyjne-
go Wojewódz twa Łódzkiego 
na lata 2007–2013. kontrolą 
dotyczącą lat 2008–2010 ob-
jęto Centrum Ob sługi Przed-
siębiorcy w Łodzi, pełniące 
funkcję Instytucji Pośredni-
czącej II stopnia oraz 10 be-
neficjentów. 

Dotowanie fundacji 

Oceną wykorzystania przez 
fundacje i  stowarzyszenia 
dotacji ze środków publicz-
nych na realizację zadań zle-
conych w województwie za-
chodniopomorskim objęto 
lata 2009–2011. Badania do-
tyczyły 8 podmiotów niepu-
blicznych – 3 fundacji i 5 sto-
warzyszeń. 

zajęcie pasa 
drogowego 

Celem kontroli w  woje-
wództwie małopolskim było 
sprawdzenie, czy zarządcy 
dróg prawidłowo wymie-
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rzali oraz egzekwowali opła-
ty i kary za zajęcie pasa dro-
gowego oraz czy wskutek ich 
zaniedbań nie zostały utra-
cone możliwości pozyska-
nia środków na rzecz wła-
ścicieli. Badanie obejmują-
ce lata 2010–2011 dotyczy-
ło dziewięciu zarządów dróg 
samorządowych oraz Od-
działu Generalnej Dyrekcji 
Dróg krajowych i Autostrad 
w krakowie. 

ochrona  
przed powodzią

NIk oceniła działania doty-
czące wykonania w  latach 
2007–2010 zadań związa-
nych z poprawą zabezpie-
czenia przeciwpowodziowe-
go, określonych w „Progra-
mie dla Odry – 2006”, w tym 
sprawozdanie finansowe od-
noszące się do realizowane-
go w roku 2010 „Projektu 
ochrony przeciwpowodzio-
wej w dorzeczu rzeki Odry”, 
będącego częścią Programu. 
kontrolę Programu przepro-
wadzono w 15 jednostkach, 
a audyt Projektu w 5. 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

Skontrolowano realizację 
przez organy administracji 

rządowej i samorządowej za-
dań związanych z rozwojem 
budownictwa mieszkanio-
wego oraz gospodarowaniem 
gminnym zasobem mieszka-
niowym w latach 2008–2011 
(I półrocze). Badanie odby-
ło się w resorcie infrastruk-
tury, 33 urzędach gmin oraz 
5 podmiotach, którym po-
wierzono zarządzanie zaso-
bem gminnym. 

inwestycje w ekologię

NIk sprawdziła prawidło-
wość i efekty finansowania 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie działań zwią-
zanych z ochroną środowi-
ska na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 
w okresie od stycznia 2008 r. 
do 15 lipca 2011 r. kontro-
lę prowadzono w Funduszu 
i u 8 beneficjentów – samo-
rządowych, państwowych 
i nienależących do sektora 
finansów publicznych. 

Przewóz towarów 
niebezpiecznych

Oceniono, jak organy admi-
nistracji publicznej oraz pod-
mioty uczestniczące w trans-
porcie towarów niebezpiecz-

nych organizują i wykonują 
ich przewóz oraz sprawują 
nad nim nadzór i kontrolę, 
zwłaszcza pod kątem bezpie-
czeństwa. Czynności prowa-
dzono w Urzędzie Transpor-
tu kolejowego w Warszawie 
i 2 jego oddziałach, wybra-
nych urzędach wojewódz-
kich, marszałkowskich, wo-
jewódzkich inspektoratach 
transportu drogowego oraz 
komendach wojewódzkich 
Państwowej Straży Pożar-
nej, a  także w PkP Cargo 
SA i PkP Plk SA w War-
szawie oraz ich zakładach te-
renowych. Objęto nimi lata 
2010–2011 (I kwartał).

ochrona dróg 

Najwyższa Izba kontroli zde-
cydowała sprawdzić, jak po-
wołane do tego organy dbają 
o ochronę dróg przed nisz-
czeniem przez przeciążone 
pojazdy. kontrolę zorgani-
zowano w 3 wojewódzkich 
inspektoratach transpor-
tu drogowego, 3 zarządach 
dróg wojewódzkich, Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg krajo-
wych i Autostrad w Warsza-
wie, Głównym Inspektoracie 
Transportu Drogowego oraz 
Ministerstwie Infrastruktu-
ry. Dotyczyła lat 2008–2010.

(red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w lutym i marcu 2012 r., str. <www.nik.gov.pl>.
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służba cywilna w Konstytucji RP 
i ustawie o służbie cywilnej
Zgodnie z art. 153 konstytucji rzeczy-
pospolitej Polskiej, w celu zapewnienia 
zawodowego, rzetelnego, bezstronnego 

i politycznie neutralnego wykonywa-
nia zadań państwa, w urzędach admi-
nistracji rządowej działa korpus służ-
by cywilnej, którego zwierzchnikiem 
jest Prezes rady Ministrów. Przepis ten 
jest konstytucyjnym wyznacznikiem 
w konstruowaniu zakresu podmioto-

Państwo 
i społeczeństwo

Administracja centralna

Jednostki organizacyjne objęte 
zakresem działania służby cywilnej

Problematyka objęcia służbą cywilną poszczególnych urzędów budzi kon-
trowersje w orzecznictwie i doktrynie głównie dlatego, że konstytucja rP 
i inne akty prawne nie definiują pojęcia administracji rządowej, ani też nie 
zawierają zamkniętego katalogu jej organów i urzędów. Ustawodawstwo nie 
określa też precyzyjnie form prawnych jednostek sektora finansów publicz-
nych należących do służby cywilnej. W praktyce rodzi to liczne problemy.
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wego tej służby, a zatem zakresu stoso-
wania ustawy o służbie cywilnej w ad-
ministracji publicznej. Natomiast zgod-
nie z art. 149 konstytucji rP, Prezes 
rady Ministrów jest zwierzchnikiem 
służbowym pracowników administracji 
rządowej. Jego zwierzchnictwo okre-
ślone w tym artykule obejmuje zatem 
nie tylko urzędy, ale i całą administra-
cję rządową, co zakłada istnienie w niej 
podmiotów o innym charakterze niż 
wyłącznie podlegające ustawie o służ-
bie cywilnej. Użyta w konstytucji rP 
nomenklatura odnosząca się do struktur 
państwa, przy braku definicji podstawo-
wych pojęć, pozostawia ustawodawcy 
zwykłemu znaczną swobodę w kształ-
towaniu reżimu prawnego w stosunku 
do instytucji rządowych1. 

konstytucja posługuje się również 
niezdefiniowanym pojęciem służby pu-
blicznej, stanowiąc w art. 60, że obywa-
tele polscy korzystający z pełni praw pu-
blicznych mają prawo dostępu do służby 
publicznej na jednakowych zasadach. 
Analiza cech, jakimi powinna charak-
teryzować się służba publiczna, jest po-
mocna przy definiowaniu w orzecznic-
twie i doktrynie zakresu podmiotowego 
de lege lata, jak również postulowanego 
zakresu podmiotowego służby cywil-
nej, stanowiącego istotną część służby 
publicznej. Według powszechnie ak-
ceptowanej opinii, ani konstytucja, ani 

polskie prawo, nie stwarzają wystarcza-
jących podstaw do zbudowania precy-
zyjnej definicji służby publicznej2. Poję-
cie służby publicznej jest znaczeniowo 
szersze i obejmuje zarówno całą ma-
terię służby cywilnej, jak i stanowiska 
i funkcje spoza korpusu służby cywilnej. 
Utożsamianie obu nazw byłoby błędem, 
podobnie jak wiązanie służby publicznej 
tylko z państwem. 

Zawężająco zatem w jednym ze swo-
ich orzeczeń potraktował służbę pu-
bliczną Trybunał konstytucyjny, cha-
rakteryzując ją takimi cechami, jak: 
jednostronne ustalenie przez państwo 
warunków służby państwowej, publicz-
noprawny charakter stosunku służby, 
którego wyrazem jest jednostronny akt 
administracyjny przyjęcia do niej w po-
staci mianowania, trwałość stosunku 
służbowego w postaci stabilizacji statu-
su urzędnika, podporządkowanie urzęd-
nika wyrażające się w nałożonych przez 
prawo obowiązkach i ograniczeniach, 
wzmocnione rygory odpowiedzialności 
funkcjonariusza za jego działania (m.in. 
odpowiedzialność dyscyplinarna), ist-
nienie po stronie urzędnika określonych 
uprawnień mających niekiedy charakter 
przywilejów, jako rekompensata za po-
święcenie się służbie3. 

Pojęciu „służba publiczna” wyznacza 
granice – po pierwsze – okoliczność, że 
służba ta polega na udziale w działal-

1 A. Sarota: Służba�cywilna�w�Polsce�po�1989�roku [w:] „Przegląd Legislacyjny”, kwartalnik Rady Legisla-
cyjnej, rok XIV, nr 3(61)/2007, s. 73.

2 W. Sokolewicz [w:] Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz, tom IV, red. L. Garlicki, Wydawnic-
two Sejmowe 2005, s. 14.

3 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7.05.2002 r., sygn. akt SK 20/00, pkt III.6.
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ności instytucji publicznych, a przede 
wszystkim w działalności instytucji 
władzy publicznej, po drugie – udział 
ten musi być trwały, a nie doraźny, zaś 
związek osoby z instytucją powinien 
mieć charakter pracowniczy lub quasi-
-pracowniczy4. Ustawodawca upraw-
niony jest ponadto do sformułowania 
w ustawodawstwie zwykłym dodatko-
wych względem art. 60 konstytucji rP 
warunków, uzależniając od ich spełnie-
nia uzyskanie określonych stanowisk 
w służbie publicznej, z uwzględnieniem 
jej rodzaju oraz istoty5. O ile zatem za-
wsze można odnieść wymogi i zasady 
dotyczące służby publicznej do służby 
cywilnej rozumianej zgodnie z art. 153 
konstytucji, o tyle nie zawsze wyma-
gania przewidziane przez ustawodawcę 
dla służby cywilnej będą stanowiły wy-
znacznik wobec służby publicznej; doty-
czy to zwłaszcza aktu mianowania jako 
jednostronnego aktu administracyjnego, 
dopuszczającego do wykonywania służ-
by przez mianowanego urzędnika służby 
cywilnej. Niewątpliwie jednak cechy 
wyróżniające służbę publiczną są od-
niesieniem do sposobów definiowania 
i określenia podmiotowych elementów 
składowych służby cywilnej w doktry-
nie i praktyce orzeczniczej. 

Administracja rządowa to administra-
cja zorganizowana w formule względnie 
scentralizowanej, jednolitej, obejmują-
ca zadania, których wypełnienie obcią-
ża państwo (rząd) i w odniesieniu do 
których państwo (rząd) jest odpowie-
dzialne za efekty ich realizacji6. Urząd 
to zespół osób traktujących zatrud-
nienie w nim jako zawód, odpowied-
nio ustrukturyzowany i hierarchicznie 
zorganizowany, za rację swojego istnie-
nia mający udzielanie wszechstronnej 
pomocy – merytorycznej i technicznej 
w realizacji kompetencji organu, przy 
którym i na odpowiedzialność którego 
działa7. Urząd nie ma zatem własnych 
kompetencji i zadań, a działa w ramach 
właściwości miejscowej, rzeczowej i in-
stancyjnej organu, przy którym został 
usytuowany, jest aparatem pracy orga-
nu władzy publicznej, na rzecz którego 
pracuje8.

Wskazane podmiotowe rozumie-
nie urzędu administracji rządowej nie 
uwzględnia formalnoprawnych rozwią-
zań stosowanych przy konstruowaniu 
poszczególnych instytucji w ramach ad-
ministracji rządowej, zarówno w dro-
dze ustawowej, jak i podustawowej, 
o istotnym znaczeniu dla podporząd-
kowania danej jednostki zakresowi po-

4 W. Sokolewicz [w:] Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz, op. cit., s. 16.
5 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8.04.2002 r., sygn. akt SK 18/01, pkt III.
6 J. Jagielski: W� sprawie� treści� kategorii� „administracja� rządowa”� i� „administracja� samorządowa” [w:] 

Nauka�administracji�wobec�wyzwań�współczesnego�państwa�prawa, Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowa, Cisna, 2-4 czerwca 2002 r., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszo-
wie, Rzeszów 2002, s. 220 i 221. 

7 W. Sokolewicz [w:] Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej. Komentarz, część II, Wydawnictwo Sejmowe 
2001, s. 11.

8 Tamże, s. 5.
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jęciowemu „służba cywilna”. Zakres ten 
został bowiem utożsamiony z admini-
stracją rządową jako taką, bez uwzględ-
nienia, że nie wszystkie jednostki or-
ganizacyjne administracji rządowej 
są urzędami. W szczególności ustawa 
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych9, przewidując różne formy 
jednostek sektora finansów publicznych 
tworzonych zgodnie z tą ustawą lub na 
podstawie odrębnych ustaw (art. 8 
ustawy o finansach publicznych), nie 
wymienia wśród nich urzędów. kata-
log form dopuszczalnych przez ustawę 
o finansach publicznych jest zamknię-
ty i obejmuje między innymi jednostki 
budżetowe (art. 9 pkt 3 ustawy). Pod 
względem ustrojowym można wyróżnić 
trzy zasadnicze grupy jednostek budże-
towych: będące aparatem wykonaw-
czym organów władzy ustawodawczej 
i wykonawczej (ministerstwa, urzędy, 
kancelarie, biura); będące jednostkami 
organizacyjnymi podległymi organom 
państwowej lub samorządowej władzy 
wykonawczej lub przez nie nadzoro-
wanymi; niemające formalnie wyod-
rębnionych urzędów, zaliczane do są-
dów i trybunałów oraz organów kontroli 
państwowej i ochrony prawa10. Ustawa 
o finansach publicznych nie przewidu-
je zatem urzędu jako formy jednostki 
sektora finansów publicznych, a jedy-
nie jednostki budżetowe i to zarów-
no ustawowe, jak i tworzone aktami 

prawnymi niższego rządu, takimi jak 
zarządzenia11. W kontekście konstytu-
cyjnego odwołania się do urzędu, a nie 
do jednostki budżetowej jako miejsca 
działania służby cywilnej, może to po-
wodować wątpliwości natury interpre-
tacyjnej – gdzie służba cywilna powinna 
funkcjonować. Takie wątpliwości z ko-
lei znajdują odzwierciedlenie w rygo-
rze prawnym, jakiemu podlegają lub 
nie wskazane jednostki administracji 
rządowej, rzutują też bezpośrednio na 
sposób ich działania oraz prawa i obo-
wiązki zatrudnionych w nich pracow-
ników. Systematyka podmiotowa usta-
wy o finansach publicznych różni się 
zasadniczo od systematyki konstytu-
cyjnej oraz ustawy o służbie cywilnej, 
używa bowiem różnych pojęć w sto-
sunku do tych samych niekiedy pod-
miotów (np. ministerstwo, które jest 
jednocześnie jednostką budżetową 
i urzędem), co utrudnia identyfikację 
zakresu podmiotowego korpusu służ-
by cywilnej w administracji publicz-
nej, a nawet w samej administracji rzą-
dowej. Należałoby zatem postulować 
ujednolicenie pojęć w wymienionych 
wyżej aktach prawnych, począwszy od 
konstytucji, w taki sposób, aby służba 
cywilna objęła wszystkie jednostki or-
ganizacyjne administracji rządowej, a w 
szczególności najbardziej typową formę 
funkcjonowania administracji, to jest 
jednostkę budżetową. 

9 DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.
10 L. Lipiec-Warzecha: Komentarz�do�art.�11�ustawy�z�27.08.2009�r.�o�finansach�publicznych�(DzU nr 157, 

poz. 1240 ze zm.), ABC 2011, źródło: LEX Omega.
11 Art. 12 ustawy o finansach publicznych.
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Podobna argumentacja może doty-
czyć również agencji rządowych, któ-
re, stanowiąc pod względem prawnym 
konglomerat podmiotów o różnym po-
łożeniu prawnym i ustrojowym (osoby 
prawne, spółki, organy administracyjne, 
inne jednostki organizacyjne), powinny 
być postrzegane jako podmioty admini-
stracji rządowej12, oraz innych niż agen-
cje państwowych osób prawnych pod-
ległych (podporządkowanych) organom 
administracji rządowej13. 

Elementem ustrojowego kształtowa-
nia struktury administracji publicznej 
w segmencie nazwanym przez konsty-
tucję służbą cywilną jest ustawa z 21 li-
stopada 2008 r. o służbie cywilnej14, 
która jednak nie określa bliżej, na czym 
polega instytucja tej służby15. 

Uszczegółowienie normy art. 153 
konstytucji nastąpiło w art. 2 ustawy 
o służbie cywilnej, zgodnie z którym 
korpus służby cywilnej  tworzą pra-
cownicy zatrudnieni na stanowiskach 
urzędniczych w:
• kancelarii Prezesa rady Ministrów;
• urzędach ministrów i przewodniczą-
cych komitetów wchodzących w skład 
rady Ministrów oraz urzędach cen-
tralnych organów administracji rzą-
dowej;
• urzędach wojewódzkich oraz innych 
stanowiących aparat pomocniczy tere-
nowych organów administracji rządowej 

podległych ministrom lub centralnym 
organom administracji rządowej;
• komendach, inspektoratach i innych 
jednostkach organizacyjnych stanowią-
cych aparat pomocniczy kierowników 
zespolonych służb, inspekcji i straży wo-
jewódzkich oraz kierowników powiato-
wych służb inspekcji i straży, chyba że 
odrębne ustawy stanowią inaczej;
• Urzędzie rejestracji Produktów lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych;
• Biurze Nasiennictwa leśnego;
• jednostkach budżetowych obsługują-
cych państwowe fundusze celowe, któ-
rych dysponentami są organy administra-
cji rządowej.

korpus służby cywilnej tworzą także 
powiatowi i graniczni lekarze weteryna-
rii oraz ich zastępcy.

Służba cywilna nie obejmuje admi-
nistracji państwowej niebędącej admi-
nistracją rządową, na przykład kance-
larii: Sejmu, Senatu i Prezydenta rP; 
Najwyższej Izby kontroli; Biura kra-
jowej rady radiofonii i Telewizji; biur 
rzeczników Praw Człowieka oraz Praw 
Dziecka; Biura Trybunału konstytucyj-
nego; Państwowej Inspekcji Pracy; ad-
ministracji samorządowej; jak również 
wielu jednostek administracji rządowej, 
które nie są urzędami obsługującymi 
organy centralne w rozumieniu tworzą-
cych je ustaw lub jednostkami wymie-

12 J. Jagielski: W�sprawie�treści�kategorii�„administracja�rządowa”�i�„administracja�samorządowa”, op. cit., s. 226.
13 Tamże, s. 228.
14 DzU nr 227, poz. 1505 ze zm.
15 A. Sarota: Realizacja�wymogu�zawodowego�charakteru�służby�cywilnej�w�Polsce [w:] „Kwartalnik Prawa 

Publicznego” nr 3/2007, Warszawa, s. 1.
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nionymi expressis verbis w art. 2 ustawy 
o służbie cywilnej. Jednostki admini-
stracji rządowej niebędące w służbie cy-
wilnej mogą mieć różną formę prawną: 
agencji wykonawczych podległych wła-
ściwym ministrom, osób prawnych re-
alizujących zadania państwa (np. Urząd 
Dozoru Technicznego16, który nie jest 
de iure urzędem, a ma to słowo tylko 
w nazwie) lub innych jednostek budże-
towych tworzonych ustawą bądź zarzą-
dzeniem. 

Artykuł 2 ustawy rozwija pojęcie 
służby cywilnej w kategoriach podmio-
towych17, wychodząc poza rozumienie 
urzędu sensu stricto jako obsługującego 
centralny organ administracji rządowej. 
Aparat administracji rządowej, w któ-
rym funkcjonuje korpus służby cywil-
nej, jest w świetle ustawy ściśle okre-
ślony i obejmuje urzędy oraz jednostki 
i organy administracji rządowej wska-
zane w art. 2. Stąd można wniosko-
wać o intencji ustawodawcy, aby struk-
tura aparatu państwowego, w którym 
znajduje zastosowanie służba cywilna, 
ustalona była przez ustawę o służbie 
cywilnej, a nie także przez inne regu-
lacje prawne. Biorąc jednak pod uwagę 
równorzędność aktów prawnych ran-
gi ustawy w systemie źródeł prawa – 
realizacja tej zasady może napotykać 
trudności w praktyce, to znaczy usta-
wy późniejsze mogą zmieniać zakres 
służby cywilnej ustalony ustawą o służ-
bie cywilnej18. 

Pojęcie urzędu
Pojęcie „urząd” na gruncie ustawy 
o służbie cywilnej wydaje się różnić od 
pojęcia „urzędu” użytego w art. 153 
konstytucji, rozumianego jako aparat 
administracyjny nazwany tak wprost 
w ustawie i obsługujący centralne or-
gany administracji rządowej. W przy-
padku urzędów centralnych organów 
administracji rządowej chodzi, zgodnie 
z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, o urzędy 
przyporządkowane centralnym orga-
nom w sensie ścisłym, to znaczy ten 
status prawny wynika wprost z prze-
pisów prawa, został przesądzony nor-
matywnie przez określenie „centralny 
organ administracji rządowej”, którego 
aparatem wykonawczym (obsługowym) 
jest urząd. Wskazuje na to enumeracja 
w art. 2 innych podmiotów niebędą-
cych urzędami centralnymi (obsługu-
jącymi centralne organy administracji 
rządowej), takich jak Biuro Nasiennic-
twa leśnego oraz jednostki budżetowe 
obsługujące państwowe fundusze celo-
we. W rezultacie należy przyjąć, że wy-
mieniona w art. 2 ust. 1 pkt 2 kategoria 
urzędów centralnych organów admi-
nistracji odnosi się do urzędów zwią-
zanych z centralnymi organami admi-
nistracji rządowej, uznanymi za takie 
jednoznacznie przez stosowne regula-
cje prawne. Nie wchodzą tu natomiast 
w grę urzędy administracyjne obsługu-
jące organy ulokowane na szczeblu cen-
tralnym, ale mające charakter opinio-

16 Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (DzU nr 122, poz. 1321 ze zm.).
17 J. Jagielski, K. Rączka: Ustawa�o�służbie�cywilnej.�Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 31.
18 Tamże, s. 33.
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dawczo-doradczy, jak również jednostki 
organizacyjne stanowiące aparat pra-
cy agencji rządowych lub też wreszcie 
podmioty o innym charakterze działa-
jące na poziomie centralnym i z regu-
ły wchodzące przez podporządkowa-
nie ministrom, organom centralnym – 
w skład administracji rządowej19, inne 
niż wprost wymienione w art. 2 ustawy 
o służbie cywilnej. 

Przykłady rządowych jednostek or-
ganizacyjnych utworzonych ustawą, 
w których służba cywilna nie funkcjo-
nuje, to: rządowe Centrum legislacji 
– państwowa jednostka organizacyjna 
podległa Prezesowi rady Ministrów, 
zapewniająca koordynację działalności 
legislacyjnej rady Ministrów, Prezesa 
rady Ministrów i innych organów admi-
nistracji rządowej20; rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa, będące państwową 
jednostką budżetową podległą Preze-
sowi rady Ministrów, obsługującą Pre-
zesa rady Ministrów, rządowy Zespół 
Zarządzania kryzysowego oraz ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych 
w sprawach zarządzania kryzysowego 
oraz pełniącą funkcję krajowego cen-
trum zarządzania kryzysowego21. Insty-
tucje te nie są bowiem aparatem admi-
nistracyjnym centralnych organów ad-
ministracji rządowej, a odrębnymi jed-
nostkami sektora finansów publicznych, 

nie zostały też wymienione expressis 
verbis w art. 2 ustawy o służbie cywil-
nej, pomimo iż z punktu widzenia przy-
jętej w doktrynie i orzecznictwie defini-
cji pojęcia administracji rządowej speł-
niają wszystkie kryteria przynależności 
do tego segmentu administracji. 

Problematyka objęcia służbą cywil-
ną poszczególnych urzędów budzi kon-
trowersje w orzecznictwie i doktrynie 
przede wszystkim z uwagi na to, że ani 
konstytucja, ani żaden inny akt prawny 
nie definiują pojęcia administracji rzą-
dowej, ani też nie zawierają enumeracji 
organów i urzędów administracji rzą-
dowej22. Dla dopełnienia tego obrazu 
należy zaznaczyć, że ustawodawstwo 
nie określa także precyzyjnie formy jed-
nostki sektora finansów publicznych23. 

Ze względu na zakres problematyki, 
w niniejszym opracowaniu skoncentro-
wałam się przede wszystkim na zakresie 
podmiotowym służby cywilnej na szczeblu 
administracji centralnej, który wywołuje 
wątpliwości doktrynalne i konstytucyj-
ne, przyjmując, iż administracja central-
na oznacza złożony układ organizacyjno- 
-funkcjonalny, który tworzą organy, urzędy 
i inne podmioty o różnym statusie praw-
nym (np. agencje rządowe, fundusze celo-
we), powołane do realizowania zadań ad-
ministracji publicznej w ramach ich właści-
wości obejmującej skalę całego państwa24. 

19 Tamże, s. 39.
20 Art. 14a i 14b ustawy z 8.08.1996 r. o Radzie Ministrów (DzU z 2003 r., nr 24, poz. 199 ze zm.).
21 Art. 10 i 11 ustawy z 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU nr 89, poz. 590 ze zm.).
22 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.04.1999 r., sygn. akt K 3/99, pkt IV.
23 C. Kosikowski: Ustawa�o�finansach�publicznych.�Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 75.
24 J. Jagielski: Administracja�centralna [w:] Prawo�administracyjne, red. M. Wierzbowski, LexisNexis, War-

szawa 2008, s. 143.   
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Zakres służby cywilnej 
w orzecznictwie i praktyce
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
konstytucyjnego odnoszącym się do 
pojęcia „urząd administracji rządowej”, 
do zakwalifikowania urzędu do zakresu 
podmiotowego służby cywilnej wymaga-
ne jest spełnienie dwóch warunków: wy-
konywanie zadań mających charakter ad-
ministracji publicznej oraz umiejscowie-
nie w tym segmencie aparatu państwo-
wego, którym kieruje rada Ministrów, to 
jest organizacyjne i funkcjonalne podpo-
rządkowanie jej jako całości, Prezesowi 
rady Ministrów, poszczególnym mini-
strom albo wojewodom, zarówno bez-
pośrednio, jak i pośrednio25. Pomiędzy 
premierem a poszczególnymi organami 
struktury rządu tworzone są niejednako-
we, nader niekiedy silnie zróżnicowane 
układy zależności, wynikające z odpo-
wiednich ustaw. Wielu z nich ustawo-
dawca pragnie zagwarantować znaczący 
zakres samodzielności, zaś w przypad-
ku innych krępuje ich działania26. rząd 
pojmowany w sensie politycznym sta-
nowi mechanizm obejmujący określo-
ne podmioty i powiązania funkcjonalne, 
poddane kierowniczemu i koordynacyj-
nemu oddziaływaniu Prezesa rady Mi-

nistrów, który ma służyć wypracowy-
waniu i kształtowaniu polityki państwa 
oraz podejmowaniu rozstrzygnięć w tym 
zakresie, a przez to także wyznaczaniu 
kierunków działania innych ogniw ad-
ministracji centralnej i całego aparatu 
administracyjnego27. 

status prawny RIO i sKO
W wyroku dotyczącym przynależno-
ści regionalnych izb obrachunkowych 
(rIO)28 oraz samorządowych kolegiów 
odwoławczych (SkO)29 do służby cy-
wilnej Trybunał stwierdził, że zalicze-
nie urzędników rIO i SkO do korpu-
su służby cywilnej, a w konsekwencji 
przyporządkowanie ich zwierzchnictwu 
służbowemu Prezesa rady Ministrów 
i Szefowi Służby Cywilnej, jest niezgod-
ne z art. 153 konstytucji, ponieważ urzę-
dy te nie są urzędami administracji rzą-
dowej. A to z uwagi na konstytucyjne 
umocowanie rIO w rozdziale VII – „Sa-
morząd terytorialny” oraz niezawisło-
ści ich członków i podległości wyłącz-
nie ustawom w zakresie realizacji zadań 
nadzorczych i funkcji kontrolnych nad 
jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz – w przypadku SkO – wykonywanie 
przez nie zadań z zakresu kompetencji 

25 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.04.1999 r., jw.
26 P. Sarnecki: Kierownicze�kompetencje�Prezesa�Rady�Ministrów�w�strukturze�administracji�rządowej, „Prze-

gląd sejmowy”, rok XIX, nr 3(104)/2011, Wydawnictwo Sejmowe, s. 66.
27 J. Jagielski: Administracja�centralna [w:] Prawo�administracyjne, op. cit., s. 145.    
28 Zgodnie z art. 1 ustawy z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. DzU z 2001 r., nr 55 

poz. 577 ze zm.),  regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki 
finansowej nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

29 Zgodnie z art. 1 ustawy z 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. DzU z 2001 r., nr 79, 
poz. 856 ze zm.), samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy – Ordynacja podatkowa w indywidualnych spra-
wach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.
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własnych samorządu terytorialnego, przy 
konstytucyjnym rozdziale administra-
cji rządowej i samorządowej. Zależność 
tych organów od administracji rządowej 
niosłaby ryzyko wpływu administracji 
rządowej – kolidującego z ich ustrojową 
pozycją – na ich działalność30. 

Miejsce urzędu rejestrującego leki
O ile rozstrzygnięcie Trybunału w spra-
wie rIO i SkO, jako odrębnych od rzą-
du organów kontroli państwowej i in-
stancyjnej nie może budzić wątpliwo-
ści, o tyle inaczej przedstawia się sprawa 
rozstrzygania o przynależności do służby 
cywilnej jednostki wykonującej zadania 
publiczne oraz umiejscowionej w seg-
mencie aparatu państwowego będącego 
administracją rządową. W wyroku roz-
strzygającym o przynależności do służ-
by cywilnej Urzędu rejestracji Produk-
tów leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, będącego pań-
stwową jednostką budżetową, Trybu-
nał konstytucyjny orzekł, że urząd ten 
nie jest jednostką wchodzącą w skład 
ministerstwa ani urzędem centralnym, 
a należy do kategorii aparatu pracy (po-
mocniczego) ministra, funkcjonującego 
obok ministerstwa. Przyznał też ustawo-
dawcy prawo do swobody wyboru form 
tworzenia i działania jednostek admini-
stracyjnych. Wprawdzie art. 153 kon-
stytucji pozwala na wysunięcie tezy, że 
cały aparat urzędniczy wykonujący za-
dania na rzecz administracji publicznej 

w części podlegającej radzie Ministrów 
powinien być objęty ustawą o służbie 
cywilnej, to jednak konstytucyjny nakaz 
tworzenia i działania korpusu służby cy-
wilnej we wszystkich urzędach admini-
stracji rządowej ustawodawca wypełnił 
w art. 2 ustawy o służbie cywilnej, stano-
wiąc, jakie urzędy wchodzą w jej skład. 
Zatem, jeżeli istotą zaskarżenia jest, że 
w przedmiotowym urzędzie nie działa 
korpus służby cywilnej, to nie jest to za-
rzut wobec ustawy o Urzędzie rejestra-
cji Produktów leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, 
ale przeciw kształtującej się praktyce 
i jako taki nie może być przedmiotem 
badania przez Trybunał. W tej sprawie 
nie zaskarżono bowiem przepisów usta-
wy o służbie cywilnej, a zastosowany 
przez wnioskodawcę wzorzec kontroli 
konstytucyjnej nie wykazuje powiązania 
z zarzutem niekonstytucyjności zaskar-
żonych przepisów31. rozstrzygnięciu Try-
bunału towarzyszyło wprawdzie stwier-
dzenie wprost w uzasadnieniu, że Urząd 
powinien być objęty ustawą o służbie 
cywilnej, ale fakt jego nieobjęcia należy 
do materii innej ustawy niż zaskarżona, 
a ponadto jest rezultatem funkcjonującej 
praktyki, a nie prawa, zatem jako taki nie 
podlega kognicji Trybunału. 

Szczególnie interesujące jest powyż-
sze rozstrzygnięcie w kontekście zmian 
ustrojowo-organizacyjnych Urzędu, któ-
ry pierwotnie funkcjonował jako obsłu-
gujący Prezesa Urzędu będącego cen-

30 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.04.1999 r., jak w przyp. 22.
31 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.11.2003 r., sygn. akt K 51/02, pkt III.
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tralnym organem administracji rządo-
wej32, a zatem do służby cywilnej na-
leżał, a następnie został przekształcony 
w państwową jednostkę budżetową 
(ustawą z 30 sierpnia 2002 r., będącą 
przedmiotem orzekania przez Trybunał), 
co spowodowało wyłączenie jego pra-
cowników spod obowiązywania ustawy 
o służbie cywilnej. kolejno, Urząd został 
wymieniony w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy 
z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej33, 
co spowodowało, że został objęty zakre-
sem ustawy o służbie cywilnej, pomimo 
że nie obsługiwał centralnego organu ad-
ministracji rządowej. konsekwentnie do 
powyższego rozwiązania, ustawodaw-
ca umieścił go też w katalogu urzędów 
objętych ustawą o służbie cywilnej z 21 
listopada 2008 r., która uchyliła usta-
wę z 2006 r., a na koniec kolejną zmianą 
ustawową z 18 marca 2011 r.34 Prezes 
Urzędu na powrót został ukonstytuowa-
ny jako centralny organ administracji 
rządowej. Został on wówczas z ustawy 
o służbie cywilnej expressis verbis wy-
kreślony, gdyż mieści się już w katalogu 
art. 2 ust. 1 pkt 2, stanowiącym, że do 
służby cywilnej należą urzędy central-
nych organów administracji rządowej. 
Historia Urzędu rejestracji Produktów 
leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych zatoczyła więc 
wielkie koło, a Urząd po dziesięciu latach 
powrócił do swojej formuły ustrojowo-

prawnej z 2001 r. Stanowiło to doskonały 
przyczynek do rozważań teoretyczno-
prawnych nad celowością i zasadnością 
zmian organizacyjnych w administracji 
rządowej, skutkujących istotnymi zmia-
nami w stosunkach pracy z pracowni-
kami oraz podporządkowaniem ich od-
miennym rygorom służbowych pragma-
tyk, pomimo wykonywania de facto tych 
samych zadań na rzecz państwa.

Przypadek KNF
kontrowersje dotyczące zakwalifikowa-
nia konkretnego urzędu do administra-
cji rządowej oraz poddania go regula-
cjom ustawy o służbie cywilnej odży-
ły w związku z wejściem w życie usta-
wy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 
rynkiem finansowym35, która powołała 
komisję Nadzoru Finansowego, podda-
ną nadzorowi Prezesa rady Ministrów 
(art. 3 ustawy). Przejęła ona kompeten-
cje zlikwidowanych: komisji Nadzoru 
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, 
komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
oraz komisji Nadzoru Bankowego, z któ-
rych dwie pierwsze należały, jako urzędy 
obsługujące centralne organy administra-
cji rządowej, do służby cywilnej, a trze-
cia (przejęta 1 stycznia 2008 r.) znajdo-
wała się w strukturach Narodowego Ban-
ku Polskiego (art. 65-67 ustawy o nadzo-
rze nad rynkiem finansowym). Najpierw 
powstały wątpliwości co do właściwości 

32 Ustawa z 27.07.2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych (DzU nr 126, poz. 1379).

33 DzU nr 170, poz. 1218.
34 DzU nr 82, poz. 451.
35 DzU nr 157, poz. 1119, ze zm.
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komisji Nadzoru Finansowego (kNF) 
do orzekania w sprawach administracyj-
nych w ramach procedury administra-
cyjnej na zasadach przyjętych dla orga-
nu będącego ministrem w rozumieniu 
art. 5 § 2 pkt 4 kodeksu postępowania 
administracyjnego. O ile bowiem art. 11 
ust. 5 ustawy o nadzorze nad rynkiem fi-
nansowym stanowi, że do postępowania 
komisji i przed komisją stosuje się ko-
deks postępowania administracyjnego, 
o tyle zgodnie z ust. 6 tegoż artykułu, 
do decyzji komisji stosuje się odpowied-
nio art. 127 § 3 k.p.a., stanowiący, że od 
decyzji wydanej w pierwszej instancji 
przez ministra lub samorządowe kole-
gium odwoławcze nie służy odwołanie, 
jednak strona niezadowolona z decyzji 
może zwrócić się do tego organu z wnio-
skiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Na podstawie tej regulacji wojewódzki 
sąd administracyjny w Warszawie stanął 
na stanowisku, że intencją ustawodawcy 
nie było, aby komisja traktowana była 
w systemie prawa polskiego jak mini-
ster w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 k.p.a. 
W takim bowiem wypadku odwołanie 
do stosowania art. 127 § 3 byłoby bez-
pośrednie a nie odpowiednie, i to na za-
sadzie reguły wynikającej z art. 11 ust. 5 
ustawy o nadzorze nad rynkiem finan-
sowym36. Z tego powodu sąd orzekł, że 
w przypadku wniosku o stwierdzenie 
nieważności uchwały komisji właściwy 

jest Prezes rady Ministrów jako organ 
sprawujący nadzór, a zatem organ wyż-
szego stopnia nad komisją w rozumieniu 
art. 157 § 1 w związku z art. 17 pkt. 3 
k.p.a. Wyrok ten wskazywał na przy-
porządkowanie kNF Prezesowi rady 
Ministrów, a zatem na jej przynależność 
do administracji rządowej, co pociągało 
domniemanie przynależności urzędu ob-
sługującego komisję do służby cywilnej.

Na trudności w kwalifikowaniu praw-
noustrojowym komisji Nadzoru Finan-
sowego zwrócono także uwagę w kon-
tekście art. 9 ustawy o finansach publicz-
nych zawierającego enumerację jednostek 
tworzących sektor finansów publicznych. 
Wskazano na niejasności w traktowaniu 
kNF z punktu widzenia przyjętej w usta-
wie o finansach publicznych klasyfikacji, 
ze względu na to, że komisja należy raczej 
do administracji rządowej i nie jest rów-
nocześnie wymieniona w konstytucji rP 
w gronie organów kontroli państwowej 
i ochrony prawa37. 

W literaturze przedmiotu jako przy-
kład kierowniczych kompetencji Pre-
zesa rady Ministrów w strukturze ad-
ministracji rządowej, a konkretnie jego 
funkcji kierowniczo-koordynacyjnej re-
alizowanej przez uprawnienia kontrol-
ne, wskazano obowiązek dostarczania 
konkretnych i regularnych sprawozdań 
i informacji przez kNF38. Analizując po-
zycję prawnoustrojową kNF w systemie 

36 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10.11.2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 
1092/09, źródło: Centralna baza orzeczeń sądów administracyjnych: <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.

37 C. Kosikowski: Ustawa�o�finansach�publicznych.�Komentarz, op. cit., s. 77.
38 P. Sarnecki: Kierownicze� kompetencje� Prezesa� Rady� Ministrów� w� strukturze� administracji� rządowej, 

op. cit., s. 65.
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administracji publicznej, należy wska-
zać, że kNF powinna zostać zaliczona 
do administracji centralnej, podkategorii 
urzędów centralnych administracji rzą-
dowej. Uprawnienia Prezesa rady Mini-
strów związane z wykonywaniem nadzo-
ru nad działalnością kNF zostały ściśle 
określone w ustawie (wpływ na obsa-
dę stanowisk kierowniczych w komisji, 
strukturę organizacyjną urzędu, okre-
ślenie sposobu wynagradzania członków 
kNF oraz pracowników urzędu, komi-
sja ma obowiązek przestawiania Preze-
sowi rady Ministrów corocznego spra-
wozdania z działalności). Są one raczej 
kompetencjami charakterystycznymi dla 
występującej niejednokrotnie w apara-
cie administracyjnym więzi kierownic-
twa z organem nadrzędnym niż nadzo-
ru, przejawiającymi się przede wszyst-
kim w uprawnieniach personalnych do 
powołania i odwołania oraz określenia 
wynagrodzenia i pewnych obowiązków 
sprawozdawczych organu podporządko-
wanego, jednocześnie zapewniają wysoki 
stopień niezależności kNF39.

Podobne stanowisko zawarł rzecznik 
Praw Obywatelskich we wniosku do 
Trybunału konstytucyjnego o zbadanie 
zgodności z konstytucją art. 10 ust. 3 
oraz art. 74 ust. 2 i 3 ustawy o nadzorze 
nad rynkiem finansowym, uznając kNF 
za organ administracji rządowej. Uzasad-
niając powyższe, rzecznik odwołał się 
do składu komisji w większości będące-
go reprezentacją „czynnika rządowego”, 

nadzoru Prezesa rady Ministrów nad 
kNF oraz przynależności przedmiotu 
działalności komisji do działu admini-
stracji rządowej „instytucje finansowe”40. 
rozpatrując przedmiotową sprawę, Try-
bunał konstytucyjny skoncentrował się 
na analizie zagadnienia prawnego – czy 
Urząd komisji Nadzoru Finansowego 
jest urzędem administracji rządowej 
w rozumieniu art. 153 ust. 1 konstytu-
cji. rozważając to, zauważył, że ustawa 
o nadzorze nad rynkiem finansowym nie 
określa prawnego charakteru komisji, 
a w szczególności nie określa jej jako cen-
tralny organ administracji rządowej. Po-
nadto, wskazał na zróżnicowanie składu 
komisji jako organu kolegialnego (do któ-
rego, obok przedstawicieli administracji 
rządowej, wchodzą w charakterze człon-
ków: Prezes Narodowego Banku Polskie-
go albo delegowany przez niego wicepre-
zes oraz przedstawiciel Prezydenta rze-
czypospolitej Polskiej), przemawiające za 
usytuowaniem komisji poza strukturą 
administracji rządowej. Z przeprowa-
dzonej analizy instrumentów prawnego 
oddziaływania Prezesa rady Ministrów 
na kNF Trybunał wywiódł, że mają one 
ograniczony charakter, gdyż sprowadza-
ją się do określenia struktury organiza-
cyjnej komisji. Prezes rady Ministrów 
nie ma natomiast kompetencji kontrol-
nych nad nią, a szczególnie takich, jak 
żądanie informacji, podejmowanie dzia-
łań w odpowiedzi na roczne sprawoz-
danie kNF, wydawanie wiążących wy-

39 P. Wajda: Pozycja�prawnoustrojowa�i�skład�Komisji�Nadzoru�Finansowego�–�kilka�uwag�krytycznych, „Prze-
gląd Prawa Publicznego” nr 7-8/2009, s. 139-140.

40 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15.06.2011 r., sygn. akt K 2/09, pkt I. 
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tycznych i poleceń czy nieograniczona 
możliwość odwołania przewodniczącego 
komisji. Dodatkowo, powołał się na in-
tencję projektodawcy usytuowania kNF 
poza strukturą administracji rządowej, 
z uwagi na potrzebę zapewnienia temu 
organowi znacznej niezależności w za-
kresie jego funkcjonowania, wyrażoną 
w trakcie prac legislacyjnych nad pro-
jektem ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym. Z tego Trybunał wyprowa-
dził wniosek, że komisja nie jest podpo-
rządkowana Prezesowi rady Ministrów, 
co w konsekwencji oznacza, że urząd ją 
obsługujący nie należy do segmentu ad-
ministracji rządowej, a zatem nie powin-
na w nim funkcjonować służba cywilna41.

Wyrok Trybunału konstytucyjnego 
zamknął ostatecznie dyskusję na temat 
charakteru ustrojowego komisji Nadzo-
ru Finansowego. Dowodzi ona jednak, 
że ustawodawca tworzy struktury ad-
ministracyjne, które nie znajdują oparcia 
w konstytucyjnym wzorcu trójpodziału 
władz, chociaż realizują zadania przypisa-
ne działom administracji rządowej. Powo-
duje to niejasności w zakresie właściwości 
orzeczniczej w indywidualnych sprawach 
administracyjnych, jak i wątpliwości co 
do rygoru prawnego, jakiemu mają pod-
legać pracownicy tych instytucji realizu-
jący zadania państwa. Należy także pod-
kreślić, iż przypadek komisji Nadzoru 
Finansowego, między innymi ze względu 
na udział w niej przedstawicieli admi-

nistracji rządowej oraz „działowy” cha-
rakter wykonywanych zadań, nie może 
być wprost odnoszony i porównywany 
do sytuacji regionalnych izb obrachun-
kowych, będących organami umocowa-
nymi konstytucyjnie (art. 171 konsty-
tucji) oraz samorządowych kolegiów od-
woławczych, realizujących konstytucyjną 
zasadę dwuinstancyjnego postępowania 
administracyjnego (art. 78 konstytucji). 
Samo istnienie, jak również usytuowanie 
rIO i SkO poza segmentem administracji 
rządowej jest daleko bardziej oczywiste 
niż ma to miejsce w przypadku komisji 
Nadzoru Finansowego. Także ograniczo-
ny zakres kompetencji nadzorczych (kie-
rowniczych) przysługujących Prezesowi 
rady Ministrów wobec kNF nie przesą-
dza jeszcze o braku przynależności tego 
organu do segmentu administracji rządo-
wej. Niewątpliwie jednak intencja pro-
jektodawcy wyrażona na etapie procesu 
legislacyjnego nie budziła wątpliwości co 
do zamiaru wyłączenia kNF ze struktur 
administracji rządowej. 

W literaturze podnosi się wprawdzie, 
że ustawodawca tworzy organy państwo-
we, które mają kompetencje należące do 
zakresu władzy wykonawczej, a jedno-
cześnie nie podlegają radzie Ministrów, 
takie jak Państwowa komisja Wybor-
cza42 czy Instytut Pamięci Narodowej43, 
niemniej jednak rozwiązanie to ma cha-
rakter wyjątku, który powinien mieć 
merytoryczne – najlepiej konstytucyjne 

41 Tamże, pkt IV.
42 Art. 157 ustawy z 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy (DzU nr 21, poz. 112, ze zm.).
43 Art. 8 i 9 ustawy z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (DzU z 2007 r., nr 63, poz. 424, ze zm.).
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– uzasadnienie44. Można mieć wątpliwo-
ści, czy w przypadku komisji Nadzoru 
Finansowego takie uzasadnienie rzeczy-
wiście istniało. 

Regionalne zarządy gospodarki wodnej
Spory doktrynalne oraz rozwój orzecz-
nictwa dotyczącego przynależności okre-
ślonych urzędów administracji rządowej 
do służby cywilnej stanowią niezbędny 
warunek poprawy ustawodawstwa oraz 
funkcjonowania państwa. Materia zakre-
su podmiotowego służby cywilnej jest 
jednak na tyle skomplikowana, że zdarza-
ją się przypadki niestosowania przez wie-
le lat ustawy o służbie cywilnej, mimo 
że jej obowiązywanie nie budzi wątpli-
wości interpretacyjnych. Taka sytuacja 
miała miejsce w regionalnych zarządach 
gospodarki wodnej, działających na pod-
stawie ustawy – Prawo wodne45. Zgod-
nie z art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 2 
tej ustawy, Prezes krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej jest centralnym or-
ganem administracji rządowej oraz wy-
konuje swoje zadania przy pomocy kra-
jowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Aparat administracyjny obsługujący Pre-
zesa będącego organem centralnym jest 
więc urzędem centralnym w rozumie-
niu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o służbie 
cywilnej. Nie ma zatem wątpliwości, że 
jest on objęty zakresem działania służby 
cywilnej, a zatrudnieni w nim na sta-
nowiskach urzędniczych pracownicy są 
członkami korpusu tej służby. Natomiast 

zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, dyrektor 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej 
jest organem administracji rządowej nie-
zespolonej, właściwym w sprawach go-
spodarowania wodami w regionie wod-
nym, w zakresie określonym w ustawie, 
a zatem obsługujący go zgodnie z art. 92 
ust. 5 ustawy aparat administracyjny, to 
jest regionalny zarząd gospodarki wod-
nej, należy do wymienionych w art. 2 
ust. 1 pkt 3 ustawy o służbie cywilnej, 
jako urząd stanowiący aparat pomocni-
czy terenowego organu administracji rzą-
dowej podległego centralnemu organowi 
administracji rządowej. Tymczasem, od 
wejścia w życie ustawy z 18 lipca 2001 r. 
– Prawo wodne, kiedy zarządy regionalne 
rozpoczęły funkcjonowanie jako aparat 
pomocniczy terenowego organu admini-
stracji rządowej niezespolonej, do 2008 r. 
– czyli do czasu skutecznej interwencji 
w tym zakresie kancelarii Prezesa rady 
Ministrów – pracownicy tych jednostek 
nie byli objęci przepisami ustawy o służ-
bie cywilnej, lecz podlegali ponadzakła-
dowemu układowi zbiorowemu pracy 
dla pracowników zatrudnionych w jed-
nostkach gospodarki wodnej państwowej 
sfery budżetowej.

Dylematy zakresu podmiotowego 
służby cywilnej, na podstawie omówio-
nych wyżej przykładów, można zatem 
podzielić na wynikające z praktyki funk-
cjonowania prawa – to jest faktycznej 
subsumcji danego urzędu pod katalog 
urzędów podporządkowanych przepisom 

44 K. Wojtyczek: Władza� wykonawcza� w� Polsce:� dualistyczna� czy� wieloczłonowa?, „Państwo i Prawo” 
nr 12/2001, s. 61 i 62.

45 Ustawa z 18.07.2001 r. – Prawo wodne (DzU z 2005 r., nr 239, poz. 2019, ze zm.).
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ustawy o służbie cywilnej i jej ustawowej 
realizacji przez prawodawcę – oraz na 
wynikające ze zdekodowanej z przepi-
sów konstytucyjnych definicji admini-
stracji rządowej, do zakresu której okre-
ślone jednostki administracji publicznej 
nie przynależą. 

Wnioski
Przeprowadzona analiza regulacji doty-
czących zakresu podmiotowego służby 
cywilnej, zarówno zarysowanego w kon-
stytucji, jak i ustawach, a przede wszyst-
kim w przepisach ustawy o służbie cy-
wilnej, wskazuje na daleko idące niedo-
skonałości. Wydaje się niefortunne uży-
cie w art. 153 konstytucji sformułowania 
„urzędy” w odniesieniu do administracji 
rządowej, także w kontekście rozróż-
nienia zwierzchnictwa służbowego oraz 
zwierzchnictwa Prezesa rady Ministrów 
nad – odpowiednio – pracownikami ad-
ministracji rządowej (art. 148 pkt 7 kon-
stytucji) oraz korpusem służby cywilnej 
(art. 153 ust. 2 konstytucji). Wprawdzie 
zakres podmiotowy administracji rządo-
wej nie budzi w orzecznictwie i doktry-
nie wątpliwości (choć w rzeczywistości 
nie do końca – vide przypadek komisji 
Nadzoru Finansowego), to jednak kon-
stytucja dopuszcza różnicowanie przez 
ustawodawcę zwykłego w ramach admi-
nistracji rządowej urzędów na te, które 
ustawie o służbie cywilnej podlegają oraz 
takie, które są spod zakresu jej działania 
wyłączone. Z systemowego punktu wi-
dzenia to wada. 

Na poziomie ustawodawstwa zwykłe-
go nie ma również jednolicie ustalonych 
form instytucjonalnych jednostek ad-
ministracji rządowej i państwowej (vide 

ustawa o służbie cywilnej i ustawa o fi-
nansach publicznych). Wprawdzie ra-
cjonalny ustawodawca ma możliwość, 
a dokładniej – nie napotyka barier wy-
kluczających spójne i konsekwentne re-
gulowanie kwestii zakresu podmiotowe-
go służby cywilnej na poziomie ustawy, 
niemniej jednak z różnych, czasami po-
litycznych przyczyn lub zwykłego bra-
ku dbałości – nie czyni tego. W efekcie, 
poza kontrolą konstytucyjną pozostaje 
tworzenie, a niekiedy także funkcjono-
wanie podmiotów bezpośrednio zwią-
zanych i podporządkowanych rządowi 
oraz wykonujących zadania państwa, 
poza pragmatyką, która ma gwaranto-
wać zawodowe, rzetelne, bezstronne 
i politycznie neutralne wykonywanie 
tych zadań. A zatem w realiach kon-
stytucyjnych szczególna rola przypada 
ciałom opiniodawczo-doradczym w ra-
mach procesu legislacyjnego oraz Try-
bunałowi konstytucyjnemu w ramach 
kontroli konstytucyjnej ex ante i ex post. 
Powinni oni wskazywać na konieczność 
każdorazowej analizy przy tworzeniu lub 
zmianie ustrojowej formuły kolejnych 
bytów administracyjnych, czy podlegają 
one przyjętej już i ugruntowanej definicji 
administracji rządowej, w jakich formach 
ustrojowych i instytucjonalnych i dlacze-
go są tworzone, jak również czy powin-
na do nich znaleźć zastosowanie ustawa 
o służbie cywilnej, a jeśli nie – to czy 
rzeczywiście istnieje uzasadnienie me-
rytoryczne dla tworzenia danego organu 
w ustrojowej próżni, poza rzeczywistą 
kontrolą zarówno egzekutywy, jak i legi-
slatywy. Podobną funkcję mogą spełniać 
organy kontrolujące działalność admi-
nistracji rządowej, oceniając w ramach 
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prowadzonej kontroli poprawność ich 
ustrojowego i systemowego usytuowania 
w strukturze administracyjnej państwa, 
z punktu widzenia potencjalnej przy-
należności do korpusu służby cywilnej. 

kwestiami związanymi z powyższą są 
w ogóle zasadność, celowość i popraw-
ność tworzenia podmiotów (instytucji) 
sui generis niemieszczących się w kate-
goriach ustrojowoprawnych wskazanych 
przez przepisy ustawy o finansach pu-
blicznych, katalogu podmiotowym usta-
wy o służbie cywilnej, a nawet w kon-
stytucyjnym podziale władz. Na przy-
kładzie komisji Nadzoru Finansowego, 
Urzędu rejestracji Produktów leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych, a w zakresie stosowania 
prawa – regionalnych zarządów gospo-
darki wodnej można stwierdzić, że taka 
praktyka przyczynia się do legislacyjnego 
i systemowego, a w konsekwencji rów-
nież doktrynalnego i orzeczniczego za-
mieszania w obszarze konstrukcji ustro-
jowoprawnych instytucji administracji 
rządowej, realizujących zadania państwa, 
których status prawny nie powinien bu-
dzić żadnych wątpliwości.

Jak wynika z orzecznictwa Trybuna-
łu konstytucyjnego, brzmienie art. 153 
konstytucji stoi na przeszkodzie utwo-

rzeniu służby cywilnej w innych pań-
stwowych jednostkach organizacyjnych, 
niż rządowe. W szczególności nie mogą 
one być objęte jedną ustawą o służbie 
cywilnej, co Trybunał konstytucyjny 
stwierdził wprost w wyroku dotyczącym 
samorządowych kolegiów odwoławczych 
i regionalnych izb obrachunkowych. Nie 
ma jednak przeciwwskazań, aby w usta-
wach własnych tych jednostek, regulu-
jących ich ustrój oraz sposób działania, 
standaryzować i ujednolicać je według 
jednego, systemowego wzoru. koordyna-
cja tych działań na poziomie wielu ustaw 
oraz niezależnych od siebie konstytu-
cyjnych organów państwa byłaby zada-
niem niezwykle trudnym do wykonania. 
Najwyższa Izba kontroli, jako podległy 
Sejmowi naczelny organ kontroli pań-
stwowej, wpisuje się w możliwość takiej 
standaryzacji z zastrzeżeniem ewentual-
nych specyficznych odstępstw wynikają-
cych z jej szczególnych konstytucyjnych 
i ustawowych zadań, których określenie 
wymagałoby jednak odrębnej analizy. 

dr AnGelinA sAroTA,
dyrektor Departamentu Prawnego 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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Przepisy prawa lotniczego przewidują, 
że w razie zaistnienia wypadku lub in-
cydentu cywilnego statku powietrznego 
wszczyna się dochodzenie w celu zbada-
nia przyczyn i okoliczności takiego zda-
rzenia. Zasady prowadzenia dochodzenia 
określają normy prawa międzynarodo-

wego, w tym konwencji chicagowskiej1 
i załącznika nr 13 do tej konwencji2, a tak-
że implementujące i uzupełniające ten 
załącznik: rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i rady nr 996/2010/UE 
w sprawie badania wypadków i incy-
dentów w lotnictwie cywilnym3 oraz 
krajowe Prawo lotnicze4 wraz z aktami 
wykonawczymi. 

Postępowania sądowe i administracyjne

Dochodzenia komisji lotniczych są prowadzone jedynie na użytek po-
prawy bezpieczeństwa żeglugi powietrznej. Nie pozostają jednak bez 
wpływu na postępowania, w których ustalane są następstwa incyden-
tów i wypadków statków powietrznych. W ramach procedur sądowych 
i administracyjnych zastosowanie może znaleźć materiał zgromadzony 
przez komisje, a także dokonane przez nie ustalenia odnoszące się do 
badanego zdarzenia. Zakres związania nimi właściwych organów jest 
uzależniony od charakteru postępowania.

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

2 Załącznik nr 13 do konwencji chicagowskiej (DzUrzUE LC z 2009 r., nr 15, poz. 183 – uwaga: tekst Dzien-
nika nie uwzględnia najnowszych zmian, które weszły w życie 18.11.2010 r.).

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 996/2010/UE z 20.10.2010 r. w sprawie badania 
wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę nr 94/56/
WE (DzUrzUE L z 2010 r., nr 295, s. 35-50).

4 Ustawa z 3.07.2002 r. – Prawo lotnicze (DzU 2006 r., nr 100, poz. 696 ze zm.); dalej: Prawo lotnicze.

Status ustaleń lotniczych 
komisji dochodzeniowych 
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rozważania będą dotyczyły wykorzy-
stania w innych postępowaniach usta-
leń z badania wypadków i incydentów 
w lotnictwie cywilnym, które prowadzo-
ne jest przez Państwową komisję Bada-
nia Wypadków lotniczych (PkBWl). 
Dochodzenia w sprawach wypadków 
i incydentów państwowych statków po-
wietrznych zostały unormowane odręb-
nie. regulacja w tym zakresie ograni-
cza się do przepisów prawa krajowego 
oraz ewentualnie umów dwustronnych, 
natomiast brakuje powszechnie przy-
jętych norm prawa międzynarodowe-
go o światowym zasięgu5. Warto jednak 
zaznaczyć, że w odniesieniu do komisji 
Badania Wypadków lotniczych lotnic-
twa Państwowego (kBWllP), Prawo 
lotnicze zakłada taki sam cel badania6, 
a ponadto zakazuje tej komisji orzekania 
o winie i odpowiedzialności oraz prze-
widuje te same ograniczenia w wyko-
rzystaniu materiałów z dochodzenia, jak 
w przypadku lotnictwa cywilnego7. Dla-
tego pewne uwagi poczynione w tym ar-
tykule można odnieść także do wykorzy-
stania procesowego ustaleń kBWllP8.

Dochodzenia te są postępowaniami 
specjalnymi, uregulowanymi wyłącznie 
przepisami prawa lotniczego i prowadzo-

nymi jedynie na użytek poprawy bez-
pieczeństwa żeglugi powietrznej. Nie-
mniej jednak nie pozostają bez wpływu 
na postępowania, w których ustalane są 
następstwa wypadków i incydentów stat-
ków powietrznych. W ramach procedur 
sądowych i administracyjnych zastoso-
wanie mogą znaleźć: materiał zgroma-
dzony przez komisje badawcze, a także 
dokonane przez nie ustalenia odnoszące 
się do badanego zdarzenia. 

Zasadnicze kontrowersje łączą się 
z problemem skutecznego oddzielenia 
badania przyczyn i okoliczności wypad-
ków od ustalania winy i odpowiedzial-
ności poszczególnych osób. Akty prawa 
lotniczego, zarówno szczebla międzyna-
rodowego, jak i krajowego, konsekwent-
nie podkreślają oderwanie dochodzeń 
lotniczych od orzekania o winie i od-
powiedzialności. O wadze tej kwestii 
w ocenach prawodawcy świadczy ewo-
lucja przepisów9. 

Osoby, które mogą potencjalnie ponosić 
odpowiedzialność w związku z wypad-
kami lub incydentami, jako bezpośredni 
uczestnicy tych zdarzeń, są często źródłem 
najcenniejszych informacji, dających się 
wykorzystać w celu poprawy bezpieczeń-
stwa lotniczego. Brak ochrony ich zeznań 

5 Szerzej na temat dochodzeń lotniczych w lotnictwie cywilnym i państwowym Zob. J. Walulik: Badanie�
wypadków�i�incydentów�statków�powietrznych, „Kontrola Państwowa” nr 2/2011.

6 To jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku lub incydentu oraz wydanie zaleceń i wniosków dla zapo-
bieżenia podobnym wypadkom i incydentom w przyszłości (art. 134 ust. 1 i 140 ust. 1a Prawa lotniczego).

7 Art. 134 ust. 1-1f Prawa lotniczego.
8 Z zastrzeżeniem, że uwagi odnoszące się do norm prawa międzynarodowego oraz europejskiego nie znaj-

dą do KBWLLP bezpośredniego odniesienia. Normy takie będą natomiast pomocne w wykładni Prawa 
lotniczego w sytuacji, gdy ustawa ta przewiduje wspólną regulację pewnych zagadnień w odniesieniu do 
PKBWL i KBWLLP.

9 Analiza stanu prawnego i jego przemian zob. J. Walulik: Pomiędzy�bezpieczeństwem�a�odpowiedzialnością�–�za-
sady�just�culture�w�badaniu�wypadków�i�incydentów�statków�powietrznych, „Kontrola Państwowa” nr 6/2011.
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przed wykorzystaniem procesowym ob-
niża wiarygodność i dostępność uzyski-
wanych informacji. W celu pogodzenia 
ochrony efektywności dochodzeń lotni-
czych z ekonomiką procesową pozostałych 
postępowań wypracowano więc zasady 
określane jako just culture10.

kwestia wykorzystania ustaleń komisji 
badawczych w innych postępowaniach 
będzie omówiona poniżej, w kontekście 
zasad prawa lotniczego oraz właściwych 
norm proceduralnych.

Raport z dochodzenia  
i zalecenia profilaktyczne
Ustalenia komisji badającej wypadek 
lub incydent wyrażane są w formie ra-
portów i zaleceń. Wynikiem prac lot-
niczych organów dochodzeniowych są 
głównie raporty, a zasady ich przygo-
towania określają wskazane wyżej akty 
prawne regulujące dochodzenie lotni-
cze11. Należy tu rozróżnić raport koń-
cowy, sporządzany zgodnie z ust. 6 za-
łącznika nr 13, oraz określoną w ust. 7 
załącznika sprawozdawczość ADrEP, 
obejmującą raport wstępny oraz raport 
informacyjny o wypadku (incyden-
cie). Z punktu widzenia wykorzysta-
nia ustaleń komisji w postępowaniach 
sądowych i administracyjnych, podsta-
wowe znaczenie będzie miał raport koń-
cowy, ponieważ musi być podany do pu-

blicznej wiadomości (ust. 6.5 załącznika 
nr 13)12. W sprawie raportu końcowego 
komisja badawcza podejmuje uchwa-
łę13. Zgodnie z dodatkiem do załącznika 
nr 13, raport ten powinien obejmować 
informacje faktyczne, analizę, wnioski 
i zalecenia profilaktyczne. Niezależnie 
od raportu końcowego, organ dochodze-
niowy może takie zalecenia kierować 
dodatkowo do odpowiednich organów 
na każdym etapie badania. Zalecenia 
służą podjęciu działań zapobiegawczych 
w celu podniesienia poziomu bezpie-
czeństwa lotniczego.

Możliwe obszary  
związania ustaleniami
Dalsze rozważania zostaną poprzedzone 
analizą obszarów, w których ustalenia 
komisji badawczych mogłyby być rele-
wantne i wiążące dla określenia pew-
nych następstw prawnych zdarzeń uzna-
nych w prawie lotniczym za wypadek 
lub incydent. Są to dziedziny, w których 
hipotezy norm prawa materialnego krzy-
żują się z zakresami wskazanych dwu 
pojęć. Problem związania może nato-
miast pojawić się w odpowiednich po-
stępowaniach, służących rozstrzygnięciu 
o skutkach wynikających ze stosowania 
tych norm.

W zakresie prawa administracyjnego 
dotyczy to przede wszystkim uregu-

10 Więcej na ten temat w przyp. 9.
11 Ust. 6 załącznika nr 13, art. 16 rozporządzenia nr 996/2010/UE, a także przepisy Prawa lotniczego oraz 

rozporządzenie ministra transportu z 18.1.2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (DzU 
z 2007 r., nr 35, poz. 225).

12 Natomiast pozostały materiał zgromadzony przez organy dochodzeniowe podlega ochronie przewidzianej 
przepisami prawa lotniczego. Dokładne omówienie tej kwestii wykracza poza ramy artykułu.

13 Art. 138 ust. 1 Prawa lotniczego.
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lowań Prawa lotniczego odnoszących 
się do pozwoleń administracyjnych 
i aktów kwalifikacyjnych wydawanych 
przez Prezesa Urzędu lotnictwa Cy-
wilnego (UlC). Organ ten ma między 
innymi możliwość cofnięcia lub zawie-
szenia świadectw, certyfikatów, licen-
cji, zezwoleń i koncesji. W niektórych 
sytuacjach podstawą podjęcia stosow-
nej decyzji może być zagrożenie bezpie-
czeństwa ruchu lotniczego14. Ponieważ 
stan taki może ujawnić się zwłaszcza 
w związku z wypadkiem lub incyden-
tem statku powietrznego, powstaje pro-
blem wpływu ustaleń komisji badającej 
te zdarzenia na rozstrzygnięcie Prezesa 
UlC. Przyczynkiem do podjęcia dzia-
łań przez ten organ nie jest samo zaist-
nienie wypadku lub incydentu, ani też 
wszczęcie dochodzenia lotniczego, lecz 
związane pośrednio z tymi zdarzeniami 
przesłanki zawieszenia lub cofnięcia da-
nej decyzji.

Na gruncie prawa prywatnego wypad-
ki lub incydenty statków powietrznych 
mogą korespondować z odpowiedzial-
nością odszkodowawczą. Przesłanki od-
powiedzialności określone są przepisami 
tego prawa i podobnie jak w przypadku 
wskazanych norm administracyjnopraw-
nych, nie są tożsame z pojęciami wypadku 
lub incydentu w znaczeniu przyjętym na 
użytek dochodzenia lotniczego. Zakresy 
tych ostatnich pojęć krzyżują się jednak 
z definicjami wypadku występującymi 
w prywatnym prawie lotniczym15. Usta-
lenia z dochodzeń lotniczych mogą zatem 
być wykorzystywane w towarzyszących 
im postępowaniach sądowych, w których 
orzeka się o odpowiedzialności cywilno-
prawnej.

Nie wnikając w zasady odpowiedzial-
ności odszkodowawczej w prawie lotni-
czym16, trzeba podkreślić, że nie tworzą 
one jednolitego reżimu. Tak zwany sys-
tem warszawsko-montrealski, na któ-

14 Na przykład art. 100 ust. 1 pkt 4 Prawa lotniczego stanowi, że licencję lub wynikające z niej uprawnienia 
można cofnąć albo zawiesić w razie stwierdzenia, że członek personelu lotniczego, wykonując czynności 
lotnicze, do których uprawnia go licencja, zagraża bezpieczeństwu ruchu lotniczego.

15 Zob. rozważania na ten temat: P. Kasprzyk: Postępowanie�w�sprawie�wypadku�lotniczego�a�postępowanie�
cywilne, „Przegląd Sądowy” nr 4/2009, s. 32-34. Na temat pojęcia wypadku w prywatnym prawie lotni-
czym, zob. też M. Polkowska: Pojęcie�wypadku�lotniczego�i�doktryna�forum�non�conveniens�w�systemie�
odpowiedzialności�cywilnej�przewoźnika�lotniczego, „Palestra” nr 11-12/2005.

16 Istnieje na ten temat bogata literatura polska i zagraniczna; z pozycji krajowych zob. przede wszystkim: P. Ka-
sprzyk: O�odpowiedzialności�przedsiębiorstwa�lotniczego�(komunikacyjnego)�za�szkody�wyrządzone�osobom�
trzecim, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3161, Prawo CCCVIII; A. Konert: Odpowiedzialność�cywilna�
przewoźnika�lotniczego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010; ta sama: Odpowiedzialność�przewoźnika�lotnicze-
go�w�przypadku�turbulencji�na�gruncie�orzecznictwa�amerykańskiego, Ius Novum nr 1/2010; M. Polkowska: 
Pojęcie�szkody� i�odpowiedzialności�cywilnej�przewoźnika� lotniczego�w�systemie�warszawsko-montrealskim, 
„Palestra” nr 9-10/2004; ta sama: System�warszawski�–�zarys�problematyki, „Studia Iuridica” 2003, tom 41; 
ta sama:�Umowa�przewozu�i�odpowiedzialność�przewoźnika�w�międzynarodowym�transporcie�lotniczym, Amal-
ker 2, Warszawa 2003; M. Polkowska, I. Szymajda: Konwencja�montrealska�–�komentarz.�Odpowiedzialność�
cywilna�przewoźnika�lotniczego, Liber, Warszawa 2004; M. Żylicz: Nowe�prawo�międzynarodowego�przewo-
zu�lotniczego�(system�warszawsko-montrealski), „Państwo i Prawo” nr 9/1999; tenże: Zasady�odpowiedzial-
ności�za�szkody�na�osobie�pasażera�w�międzynarodowym�europejskim�i�polskim�prawie�lotniczym, „Palestra” 
nr 5-6/2004; tenże: Prawo�międzynarodowego�transportu�lotniczego, Uniwersytet Warszawski 1995, s. 68-80; 
tenże: Prawo�lotnicze�międzynarodowe,�europejskie�i�krajowe, Lexis Nexis, Warszawa 2011, s. 62-89.
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ry składają się wielokrotnie zmieniana 
konwencja warszawska17 oraz konwencja 
montrealska18, określa odpowiedzial-
ność przewoźnika względem pasażerów. 
Pozostałe szkody spowodowane ruchem 
statków powietrznych wiążą się z od-
powiedzialnością osoby eksploatującej 
statek. W krajowym porządku prawnym 
zostały one unormowane w Prawie lot-
niczym, w związku z przepisami prawa 
cywilnego o odpowiedzialności za szko-
dy wyrządzone przy posługiwaniu się 
mechanicznymi środkami komunikacji 
poruszanymi za pomocą sił przyrody19.

Wypadki lub incydenty statków po-
wietrznych mogą łączyć się również 
z odpowiedzialnością karną. Jej źródłem 
są normy prawa krajowego, a pośred-

nio także międzynarodowego. Trzeba 
wskazać przede wszystkim na określo-
ne w rozdziale XXI kodeksu karnego20 
przestępstwa przeciwko bezpieczeń-
stwu w komunikacji, a w przypadku 
żołnierzy służby czynnej – także pew-
ne przestępstwa wymienione w części 
wojskowej kodeksu karnego. Dodatko-
we przesłanki odpowiedzialności karnej 
zawarte są w dziale XII Prawa lotnicze-
go. Należy jeszcze wspomnieć o prze-
stępstwach zdefiniowanych w umowach 
międzynarodowych. Wypadki lub in-
cydenty lotnicze mogą wiązać się z od-
powiedzialnością karną w ramach tak 
zwanego systemu tokijsko-hasko-mont-
realskiego21, na który składają się: kon-
wencja tokijska z 1963 r.22, konwencja 

17 Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, 
podpisana w Warszawie 12.10.1929 r. (DzU z 1933 r., nr 8, poz. 49, sprost. DzU z 1934 r., nr 78, poz. 737; 
ICAO Doc 7838, 9201).

18 Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, 
podpisana w Montrealu 28.05.1999 r. (DzU 2007 r., nr 37, poz. 235; ICAO Doc 9740).

19 Art. 206-207 Prawa lotniczego oraz art. 436 w zw. z art. 435 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny 
(DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.). W niniejszych rozważaniach pomijam natomiast przypadki odpo-
wiedzialności na podstawie międzynarodowej Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących 
szkód wyrządzonych przez statki powietrzne osobom trzecim na powierzchni ziemi, podpisanej w Rzymie 
29.05.1933 r. oraz Konwencji o szkodach wyrządzonych na powierzchni ziemi przez obce statki powietrz-
ne, podpisanej w Rzymie 7.10.1952 r. (ICAO Doc 7634). Konwencje te, nieratyfikowane przez Polskę, 
mają niewielkie znaczenie z uwagi na niedużą liczbę państw – stron. Nie odnoszę się także do Konwen-
cji o wynagrodzeniu za szkody wyrządzone osobom trzecim przez akty bezprawnej ingerencji z udziałem 
statku powietrznego, sporządzonej w Montrealu 2.05.2009 r. (ICAO Doc 9920) oraz Konwencji o wy-
nagrodzeniu za szkody wyrządzone przez statki powietrzne osobom trzecim, sporządzonej w Montrealu 
2.05.2009 r. (ICAO Doc 9919), ponieważ akty te oczekują na wejście w życie. Szerzej na temat tzw. sys-
temu rzymsko-montrealskiego, zob. m.in.: I.H.Ph. Diederiks-Verschoor: An�Introduction�to�Air�Law, Kluwer 
Law International 2006, s. 211-237; M. Żylicz: Prawo� lotnicze�międzynarodowe,�europejskie� i�krajowe, 
Lexis Nexis, Warszawa 2011, s. 90-94.

20 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (DzU z 1997 r., nr 88, poz. 553 ze zm.); w skrócie k.k.
21 Odpowiedzialność ta egzekwowana jest na poziomie prawa krajowego, które powinno objąć zakresem 

kryminalizacji czyny wymienione w konwencjach międzynarodowych (tj. przestępstwa międzynarodowe). 
Odpowiedzialność za tego typu przestępstwa rzadko jednak będzie łączyła się z wykorzystaniem ustaleń 
lotniczych organów dochodzeniowych. Należy spodziewać się, że organy te raczej odstąpią od prowadze-
nia dochodzenia lotniczego i powiadomią prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określone-
go w art. 135 ust. 6 pkt 4 Prawa lotniczego.

22 Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków po-
wietrznych, sporządzona w Tokio 14.09.1963 r. (DzU z 1971 r., nr 15, poz. 147; ICAO Doc 8364).
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haska z 1970 r.23 i konwencja montre-
alska z 1971 r.24 W przypadku wzmian-
kowanych wyżej czynów zabronionych 
hipotezy norm nie nawiązują wprost 
do pojęć wypadku lub incydentu w ro-
zumieniu przepisów o dochodzeniach 
lotniczych, choć w wielu sytuacjach 
pokrywają się z zakresami tych ostat-
nich25.

Trzeba ponadto zdawać sobie sprawę 
z wpływu ustaleń komisji badających wy-
padki i incydenty lotnicze na postępowania 
dyscyplinarne. Trudno prowadzić tu szer-
sze rozważania na temat zakresu związania 
organów orzekających tymi ustaleniami, 
ze względu na rozmaitość postępowań 
dyscyplinarnych i ich skromną regulację 
ustawową.

Możliwe sposoby  
związania ustaleniami
Przez związanie ustaleniami komisji ba-
dających wypadki i incydenty rozumiem 
stan, w którym organy orzekające w in-
nych postępowaniach są zobowiązane do 

uwzględniania ich w swoich rozstrzygnię-
ciach. W tym zakresie trzeba rozważyć 
zwłaszcza ewentualne znaczenie prejudy-
cjalne oraz moc dowodową takich ustaleń.

Znaczenie prejudycjalne

Należy zastanowić się, czy ustalenia orga-
nów dochodzeniowych zawarte w rapor-
tach i zaleceniach mogą mieć znaczenie 
prejudycjalne dla rozstrzygnięć w innych 
postępowaniach. Odpowiedź twierdząca 
byłaby równoznaczna ze związaniem in-
nych organów stanem prawnym ustalonym 
w raportach lub zaleceniach.

Już na wstępie trzeba odrzucić wiążą-
cy charakter zaleceń profilaktycznych, 
które mogą być kierowane między in-
nymi do organów administracji. Zgodnie 
z cytowanymi aktami prawa lotniczego, 
regulującymi kwestię badania wypadków 
i incydentów, zalecenia takie nie rodzą 
określonych obowiązków dla adresatów. 
Od podmiotów tych wymaga się jedynie 
ustosunkowania się do przekazanych za-
leceń26. Co prawda, w ust. 6.12 załącz-

23 Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzona w Hadze 
16.12.1970 r. (DzU z 1972 r., nr 25, poz. 181; ICAO Doc 8920).

24 Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywil-
nego, sporządzona w Montrealu 23.09.1971 r. (DzU z 1976 r., nr 8, poz. 37; ICAO Doc 8966), która ma 
zostać zastąpiona Konwencją o zwalczaniu bezprawnych czynów związanych z międzynarodowym lotnic-
twem cywilnym, sporządzoną w Pekinie 10.09.2010 r., ICAO Doc 9960. Szerzej na temat wskazanych 
konwencji i systemu tokijsko-hasko-montrealsko-pekińskiego zob. m.in.: I.H.Ph. Diederiks-Verschoor: An�
Introduction…,�op. cit., s. 289-310; Z. Galicki: Konwencja�o�zwalczaniu�bezprawnego�zawładnięcia�stat-
kami�powietrznymi, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2/1971; tenże: Konwencja�o�zwalczaniu�bezprawnych�
czynów�przeciw� bezpieczeństwu� lotnictwa� cywilnego, „Sprawy Międzynarodowe” nr 12/1971; J. Raj-
ski: Konwencja�haska�o�zwalczaniu�bezprawnego�zawładnięcia�statkami�powietrznymi, „Państwo i Prawo” 
nr 5/1971; M. Żylicz: Prawo�lotnicze…, op. cit., s. 95-99.

25 Por. np. pojęcia katastrofy w ruchu powietrznym (art. 173 § 1 k.k.) i wypadku (art. 177 § 1 k.k.) w prawie 
karnym z pojęciami wypadku, incydentu i poważnego incydentu w prawie lotniczym (art. 134 ust. 2 i 5-6 
Prawa lotniczego).

26 W ust. 6.10 załącznika nr 13 sprecyzowano, że odpowiedź powinna przedstawiać przyjęte lub rozpatry-
wane środki zapobiegawcze albo przyczyny niepodjęcia jakichkolwiek działań. Por. art. 18 ust. 1 rozpo-
rządzenia nr 996/2010/UE.
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nika nr 13 rekomenduje się wdrożenie 
procedur monitorowania postępu działań 
określonych w odpowiedzi na zalecenia, 
a zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia 
nr 996/2010/UE, państwa są zobowiązane 
do wprowadzenia takich procedur. Z ko-
lei art. 21 ust. 2 pkt 18 Prawa lotniczego 
wśród zadań i kompetencji Prezesa UlC 
wymienia współpracę z PkBWl oraz po-
dejmowanie niezbędnych działań związa-
nych z jej zaleceniami zapobiegawczymi. 
Żaden przepis Prawa lotniczego nie sta-
nowi, że zalecenia te wymagają wszczę cia 
postępowania administracyjnego, ani że 
wpływają w jakikolwiek sposób na roz-
strzygnięcie w takim postępowaniu27.

Te same uwagi można w zasadzie od-
nieść do raportów i uchwał organów docho-
dzeniowych. Jakkolwiek przepisy Prawa 
lotniczego przewidują, że minister wła-
ściwy do spraw transportu przekazuje ra-
port końcowy wraz z uchwałą Prezesowi 
UlC do analizy i podjęcia działań w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa lotów oraz 
działań związanych z zaleceniami zapo-
biegawczymi28, to nie stwierdzają one, że 
Prezes UlC jest w tym zakresie związany 
treścią raportu.

Można wobec tego przyjąć, że Prawo 
lotnicze nie przewiduje, aby jakiekolwiek 
ustalenia organów dochodzeniowych 
wprost determinowały obligatoryjność 
działania innych organów (z wyjątkiem 
obowiązku ustosunkowania się do zale-
ceń)29 lub treść takich działań, podjętych 
w ramach odpowiedniej procedury.

Niezależnie od uregulowań Prawa lot-
niczego, trzeba jeszcze rozstrzygnąć, czy 
znaczenie prejudycjalne nie mogłoby zostać 
przypisane ustaleniom komisji badającej 
wypadki lotnicze, z uwagi na normy prawa 
procesowego właściwe dla innych gałęzi 
prawa. Jednak i tutaj odpowiedź powinna 
być negatywna. W świetle Prawa lotni-
czego postępowanie prowadzone przez 
PkBWl jest postępowaniem specjalnym 
typu kontrolnego, którego jedynym celem 
jest poprawa bezpieczeństwa (przez wy-
jaśnienie stanu faktycznego i sformuło-
wanie zaleceń profilaktycznych). W żad-
nym razie nie jest ono administracyjnym 
postępowaniem typu jurysdykcyjnego, 
a raport komisji (ani uchwała przyjmują-
ca taki raport) nie jest decyzją administra-
cyjną, która rozstrzygałaby o prawach lub 
obowiązkach w indywidualnej sprawie30. 

27 Zwłaszcza zalecenie dotyczące bezpieczeństwa w żadnym wypadku nie stanowi domniemania winy lub 
odpowiedzialności za wypadek lub incydent (art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 996/2010/UE).

28 Art. 138 ust. 3 Prawa lotniczego.
29 Przepisem, który wymagał wprost od Prezesa ULC określonego działania w związku z podjęciem ba-

dania wypadku lub incydentu przez PKBWL, był art. 100 ust. 2 Prawa lotniczego w brzmieniu do dnia 
17.10.2011 r. Stanowił on, że w przypadku badania prowadzonego przez PKBWL lub uprawnione orga-
ny państwowe, w celu stwierdzenia, czy zaistniały przyczyny cofnięcia albo zawieszenia licencji, na czas 
prowadzenia tego badania Prezes ULC zawiesza licencję oraz zatrzymuje ją – jeżeli dalsze prowadzenie 
czynności lotniczych zagraża bezpieczeństwu lotów.

30 Pełną aktualność zachowuje wydane w tym przedmiocie pod rządami ustawy z 31.05.1962 r. Prawo 
lotnicze (DzU z 1962 r., nr 32, poz. 153 ze zm.) postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 27.02.1991 r., sygn. II SA 84/91 (ONSA 1992/3-4/56), w którym Sąd uznał, że postępowanie Głównej 
Komisji do Badania Wypadków Lotniczych nie jest postępowaniem administracyjnym w sprawie z zakresu 
komunikacji, w którego toku mogłoby zapaść rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej.
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Wobec powyższego, żadne ustalenia or-
ganu dochodzeniowego nie kształtują ani 
nie ustalają stanu prawnego, którym inne 
organy mogłyby ewentualnie być związane 
w prowadzonym postępowaniu na podsta-
wie odnośnych przepisów proceduralnych. 
Uwaga ta odnosi się w równej mierze do 
raportów z badania, jak i do zaleceń profi-
laktycznych. W obu wypadkach zawarte 
w tych dokumentach ustalenia mają czy-
sto faktyczny charakter31.

Moc dowodowa ustaleń

O ile nie ma mowy o związaniu ustaleniami 
z badania wypadków i incydentów statków 
powietrznych organów dochodzeniowych 
w sensie prawnym, to znacznie bardziej 
problematyczna wydaje się kwestia zwią-
zania nimi, jako ustaleniami faktycznymi, 
w postępowaniach dowodowych prowadzo-
nych przez inne organy. W poszczególnych 
procedurach występują bowiem elementy 
modyfikujące swobodną ocenę dowodów, 
takie jak domniemania prawne. Problem 
związania na etapie dowodzenia jest szcze-
gólnie wyraźny na tle postępowania cywil-
nego oraz jurysdykcyjnego postępowania 
administracyjnego, które posługują się ka-
tegorią dowodu z dokumentu urzędowego.

Wykorzystanie ustaleń  
w postępowaniu administracyjnym
Nie można wykluczyć wykorzystania usta-
leń organu dochodzeniowego jako doku-
mentów urzędowych w postępowaniu 
administracyjnym, na przykład prowa-
dzonym przez Prezesa UlC. raporty tych 
organów (a także związane z nimi uchwały) 
spełniają bowiem przesłanki dokumentu 
urzędowego, określone w art. 76 § 1 ko-
deksu postępowania administracyjnego32. 
Pochodzą one od organu państwowego i są 
sporządzone w zakresie jego działania, 
a ponadto zachowują formę przewidzianą 
przepisami Prawa lotniczego. W orzecznic-
twie sądów administracyjnych uznawano 
już za dokumenty urzędowe pisma o ce-
chach podobnych do raportów organów 
dochodzeniowych, utrwalające pewne fak-
ty, takie jak protokoły pokontrolne33czy 
kwestionariusze rodzinnego wywiadu 
środowiskowego34. Dokumenty urzędo-
we, zgodnie z kodeksem postępowania 
administracyjnego, stanowią dowód tego, 
co zostało w nich urzędowo stwierdzone. 
W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, 
że z dokumentem urzędowym łączy się 
domniemanie prawdziwości jego treści 
„zaświadczającej”35, a ponadto – niewy-

31 Ustalenia powzięte przez komisję nie kształtują niczyjej sytuacji prawnej same przez się. Celem badania 
jest dostarczenie wiedzy o zdarzeniu, poznanie faktów. Tak Z. Kmieciak: Glosa�do�postanowienia�NSA�
z�27�II�1991�r.,�II�SA�84/91, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1994/1/16. Tezy zawarte w glosie zachowują 
aktualność również w obecnym stanie prawnym.

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

33 Zob. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z 28.04.2008 r., sygn. II GSK 50/08 i z 
7.12.2010 r., sygn. II GSK 1062/09, a także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z 14.11.2007 r., sygn. VI SA/Wa 1482/07 (niepubl.).

34 Zob. wyrok WSA w Poznaniu z 17.04.2008 r., sygn. IV SA/Po 442/07.
35 Domniemanie nie obejmuje innej niż „zaświadczająca” treści dokumentu; zob. wyrok NSA w Warszawie 

z 25.04.2008 r., sygn. II OSK 172/07, ONSAiWSA 2009/4/73. Co do ograniczeń zakresu „zaświadcza-
jącej” treści raportu zob. też poniższe rozważania na gruncie postępowania cywilnego.
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rażone wprost w kodeksie postępowania 
administracyjnego – domniemanie auten-
tyczności takiego dokumentu36. Ponad-
to dokumentom urzędowym przypisuje 
się szczególną moc dowodową – przede 
wszystkim formalną, która wyraża się 
tym, że wystawca dokumentu rzeczywi-
ście urzędowo zaświadczył w nim pewne 
fakty. Niekiedy z dokumentami urzędo-
wymi łączy się także materialną moc do-
wodową, która dotyczy znaczenia zawar-
tego w dokumencie zaświadczenia i jego 
relewantności z punktu widzenia tematu 
dowodowego37. Wykładnia taka budzi jed-
nak uzasadnione wątpliwości38. Wskazane 
powyżej przymioty dotyczą w zasadzie 
tylko polskich dokumentów urzędowych. 
kodeks postępowania administracyjne-
go nie zawiera unormowania dotyczącego 
dokumentów zagranicznych, wobec cze-
go podlegają one całkowicie swobodnej 
ocenie dowodowej, dokonywanej przez 
organ orzekający, o ile inaczej nie stanowią 
przepisy szczególne lub umowy między-
narodowe39.

W świetle powyższych uwag, raport 
PkBWl może zostać uznany w postępo-
waniu administracyjnym za dokument 

urzędowy. Tym samym treść zaświadcza-
jąca raportu, a zwłaszcza zawarte w nim 
ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku 
lub incydentu, byłyby przez organ admini-
stracji uznane na zasadzie domniemania za 
prawdziwe. Jako takie stanowiłyby podsta-
wę faktyczną rozstrzygnięcia w postępo-
waniu administracyjnym. Domniemania 
łączące się z dokumentem urzędowym 
nie są jednak równoznaczne ze związa-
niem organu administracji treścią raportu. 
Stan związania dotyczy bowiem jedynie 
domniemań niewzruszalnych, a zgodnie 
z art. 76 § 3 k.p.a., zawsze możliwe jest 
przeprowadzenie dowodu przeciwko tre-
ści dokumentu urzędowego. 

Szczególny walor dokumentu urzędowe-
go nie świadczy o tym, że organ może przy-
jąć większą wartość dowodową raportu 
z dochodzenia lotniczego, niż innych środ-
ków dowodowych40. Z jednej strony ozna-
cza to, że niedopuszczalne byłoby oparcie 
się przez organ wyłącznie na ustaleniach 
faktycznych z raportu i nieuwzględnienie 
innych, ujawnionych w postępowaniu do-
wodów, które podważałyby te ustalenia. 
Z drugiej strony, w orzecznictwie pod-
kreśla się, że organ administracji nie może 

36 Co oznacza, że dokument pochodzi od organu, który go wystawił. Tak. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, 
J. Borkowski: Kodeks�postępowania�administracyjnego.�Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2006, s. 401. Zob. też wyrok NSA w Warszawie z 14.03.2008 r., sygn. I OSK 389/07 (niepubl.).

37 Tak cyt. powyżej wyrok NSA w Warszawie z 14.03.2008 r.
38 Należałoby raczej przychylić się do tezy, że kodeks reguluje jedynie formalną moc dowodową dokumen-

tów urzędowych; tak B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks…,�op. cit., s. 401. Wywodze-
nie z ustawy materialnej mocy dowodowej musi budzić wątpliwości z punktu widzenia zasady swobod-
nej oceny dowodów (art. 77 i 80 w zw. z art. 7 k.p.a.); por. np. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim 
z 2.04.2008 r., sygn. II SA/Go 33/08 (niepubl.).

39 Wyrok WSA w Warszawie z 11.02.2008 r., sygn. IV SA/Wa 2370/07 (niepubl.). Pogląd ten jest także 
ugruntowany w doktrynie; tak np. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks…,�op. cit., s. 402.

40 Por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 2.04.2008 r. Sąd stwierdza, że rozumowanie przeciwne 
byłoby błędne, gdyż sprowadzałoby się do uznania legalnej teorii dowodów, obcej postępowaniu admini-
stracyjnemu.
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dowolnie odrzucić, bez przeprowadzenia 
przeciwdowodu, istnienia faktu stwierdzo-
nego w dokumencie urzędowym. Obalenie 
domniemania związanego z dokumentem 
urzędowym wymaga zawsze przeprowa-
dzenia dowodu przeciwko prawdziwości 
zawartych w nim informacji41.

Niezależnie od tych ogólnych kontro-
wersji, trzeba mieć też na względzie, że 
zastosowanie w postępowaniu admini-
stracyjnym raportu z dochodzenia lot-
niczego jako dowodu z dokumentu urzę-
dowego będzie w praktyce ograniczo-
ne, z uwagi na szczególną treść i status 
prawny takiego raportu. Po pierwsze, 
dowód taki może ewentualnie dotyczyć 
zawartych w raportach ustaleń przyczyn 
wypadku lub incydentu. Nie może nato-
miast obejmować innych wniosków ani 
zaleceń organu dochodzeniowego, ponie-
waż nie stanowią one okoliczności, co do 
których organ dochodzeniowy „zaświad-
cza” w dokumencie42. Po drugie, jak już 
wskazałem, raporty komisji nie stano-
wią orzeczeń o winie i odpowiedzial-
ności. Takie treści nie mogą być zatem 
z raportu wywodzone na zasadzie do-
mniemania prawnego związanego z do-
kumentem urzędowym. Ponadto, wobec 
wyrażonej w Prawie lotniczym zasady 
oderwania dochodzenia lotniczego od 
ustalania winy i odpowiedzialności, nie-

dopuszczalne jest formułowanie w po-
stępowaniu administracyjnym jakich-
kolwiek domniemań faktycznych, wiążą-
cych treść raportu z odpowiedzialnością 
konkretnych osób43. W każdym przy-
padku, niezależnie od przyjęcia ustaleń 
faktycznych zawartych w raporcie, organ 
administracji musi jednoznacznie wyka-
zać, czy spełnione zostały przesłanki od-
powiedzialności przewidziane w prawie 
administracyjnym (np. w postaci cofnię-
cia decyzji zgodnie z Prawem lotniczym).

Problem ten jest jednak o tyle wrażliwy, 
że odpowiedzialność w prawie administra-
cyjnym oderwana jest od kategorii winy 
i związku przyczynowego. Odpowiedzial-
ność ta oznacza ponoszenie przewidzia-
nych prawem ujemnych konsekwencji za 
zdarzenia lub stany podlegające ujemnej 
kwalifikacji normatywnej44. Często dla 
przypisania jej wystarcza ustalenie okre-
ślonego stanu faktycznego i przeprowa-
dzenie procesu subsumcji. Na przykład, 
w odniesieniu do wspomnianego art. 100 
ust. 4 Prawa lotniczego, w celu cofnięcia 
lub zawieszenia licencji członkowi perso-
nelu lotniczego, Prezes UlC będzie mu-
siał ustalić zaistnienie określonego zdarze-
nia związanego z wykonywaniem przez tę 
osobę czynności lotniczych, do których 
uprawnia ją licencja (do czego posłużyć 
może raport z dochodzenia lotniczego 

41 Zob.: wyrok NSA w Warszawie z 25.04.2008 r., sygn. II OSK 341/07; wyrok WSA w Warszawie 
z 15.03.2005 r., sygn. VI SA/Wa 1036/04.

42 Zob. poniższe rozważania co do treści „zaświadczającej” dokumentów urzędowych w postępowaniu cy-
wilnym, które można odnieść odpowiednio do postępowań administracyjnych.

43 Rozgraniczenie dochodzenia lotniczego i ustalania odpowiedzialności znajduje coraz szersze uzasadnie-
nie wraz z rozwojem idei just�culture i towarzyszącą mu ewolucją przepisów prawa lotniczego.

44 Z. Cieślak: Istota�i�zakres�prawa�administracyjnego [w:] Z. Niewiadomski (red.): Prawo�administracyjne, 
Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 63.
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jako dokument urzędowy), a następnie 
wykazać, że wiąże się ono z zagrożeniem 
bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Przyjęte 
przez organ ustalenia faktyczne i prawne 
muszą jednak znaleźć wyraz w uzasadnie-
niu decyzji, stosownie do art. 107 § 3 k.p.a. 
Niedopuszczalne są zatem rozstrzygnięcia, 
w których organ administracji ogranicza 
się do wskazania uchybień przedstawio-
nych w raporcie z badania wypadku lub 
incydentu, nie dokonując dalszych usta-
leń45. Ustalenie odpowiedzialności na 
zasadzie domniemania faktycznego jest 
wykluczone.

Ponadto sytuacja, w której organ – mając 
możliwość przeprowadzenia innych do-
wodów – poprzestałby na ustaleniu stanu 
faktycznego wyłącznie na podstawie treści 
raportu z badania wypadku, musiałaby bu-
dzić wątpliwości z uwagi na zasadę prawdy 
materialnej, a także zasady postępowania 
dowodowego stosowane w postępowaniu 
administracyjnym. W orzecznictwie wy-
rażono bowiem pogląd, że gdy w sprawie 
są dowody bezpośrednie i nie ma prze-
szkód do przeprowadzenia prawidłowego 
postępowania dowodowego, zastąpienie 
ich dowodami pośrednimi (np. z doku-
mentu urzędowego) stanowi naruszenie 
przepisów postępowania46. Nie oznacza 

to jednak, że ustalenia faktyczne z rapor-
tu w konkretnym wypadku nie mogą być 
głównym czy wręcz jedynym dowodem 
w sprawie. Na przykład, w razie podejmo-
wania wzmiankowanych decyzji o zawie-
szeniu uprawnienia (w szczególności na 
czas postępowania prowadzonego przez 
PkBWl lub inne organy) organ nie ma 
zazwyczaj możliwości przeprowadzenia 
postępowania dowodowego w szerszym 
zakresie i musi poprzestać na wstępnych 
ustaleniach komisji badawczej (np. rapor-
cie wstępnym)47.

Użyteczność ustaleń  
w postępowaniu cywilnym
W odniesieniu do postępowania cywil-
nego możliwości wykorzystania ustaleń 
organów dochodzeniowych są podobne 
jak w przypadku procedury administra-
cyjnej. rozważania te można również od-
nieść odpowiednio do postępowania do-
wodowego przed sądami administracyj-
nymi w związku z odesłaniem z art. 106 
§ 5 Prawa o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi48. raport wraz z uchwa-
łą organu dochodzeniowego mogą zostać 
wykorzystane jako dowód z dokumentu 
urzędowego, spełniają bowiem wszystkie 
przesłanki określone w art. 244 § 1 kodek-

45 W odniesieniu do decyzji Prezesa ULC zob. wyrok WSA w Warszawie z 24.06.2008 r., sygn.VI SA/Wa 
305/08 (niepubl.).

46 Zob. wyrok NSA z 13.12.1988 r., sygn. II SA 370/88 (ONSA 1988 r., nr 2, poz. 95); por. jednak wyrok 
NSA z 18.07.2007 r., sygn. I OSK 1704/06 (niepubl.), w którym Sąd stwierdził m.in., że jeżeli organ 
wyprowadził określone ustalenia dotyczące stanu faktycznego z posiadanych, niebudzących zastrzeżeń 
dokumentów, to skuteczne ich zakwestionowanie wymaga przeprowadzenia stosownego kontrdowodu 
z inicjatywy strony toczącego się postępowania.

47 Na przykładzie decyzji prezesa ULC o zawieszeniu certyfikatu, zob. wyrok WSA w Warszawie 
z 6.05.2008 r., sygn. VI SA/Wa 414/08 (niepubl.).

48 Ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2002 r., nr 153, 
poz. 1270 ze zm.); dalej w skrócie: ppsa.
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su postępowania cywilnego49. Są sporzą-
dzane przez organ dochodzeniowy, jako or-
gan państwowy, w jego zakresie działania, 
w formie ściśle uregulowanej przepisami 
Prawa lotniczego. W orzecznictwie dopusz-
czono już ujawnienie dowodów w postaci 
dokumentów urzędowych, utrwalających 
wyniki kontroli prowadzonej przez inne 
organy, takich jak wyciąg z wyniku kon-
troli skarbowej lub nota sygnalizacyjna, 
informująca o dostrzeżonych w wyniku 
kontroli skarbowej nieprawidłowościach50. 
Ponadto pogląd, że raporty komisji bada-
jących wypadki i incydenty lotnicze mają 
charakter dokumentów urzędowych, jest 
też prezentowany w literaturze51.

raporty, jako dokumenty urzędowe, 
będą korzystać w procesie cywilnym – 
podobnie jak w postępowaniu administra-
cyjnym – z dwóch domniemań. Po pierw-
sze, z domniemania autentyczności, czyli 
że pochodzą od organu, który je wystawił52. 
Po drugie, z domniemania prawdziwości 
ich treści, a konkretnie prawdziwości tego, 
co zostało w nich urzędowo zaświadczone 
(art. 244 § 1 k.p.c.). Jednak w przeciwień-
stwie do postępowania administracyjnego, 
w postępowaniu cywilnym, w związku 
z art. 1138 zd. 1 k.p.c., domniemania te 

będą przysługiwały także raportom za-
granicznych komisji badających wypadki 
i incydenty, jako zagranicznym dokumen-
tom urzędowym53. 

Dokumenty urzędowe można podzielić 
na dyspozytywne (konstytutywne), które 
kształtują pewien stan prawny, oraz nar-
ratywne, stwierdzające określone fakty54. 
Do tych ostatnich z pewnością należą ra-
porty organów dochodzeniowych. Trzeba 
podkreślić, że domniemanie prawdziwo-
ści nie obejmuje wszelkiej treści narra-
tywnej dokumentu. Zgodnie ze stano-
wiskiem wyrażonym w orzecznictwie, 
o tym, co jest objęte domniemaniem, 
przesądza zakres uprawnienia organu spo-
rządzającego i charakter dokumentu oraz 
zawartych w tym dokumencie danych. 
Jako przykład obrazujący rozróżnienie 
danych „zaświadczonych” od innych tre-
ści zawartych w dokumencie urzędowym 
podawany jest akt zgonu, który urzędowo 
zaświadcza fakt, datę i miejsce śmierci, 
natomiast inne dane identyfikujące (data 
urodzenia, dane rodziców, miejsce za-
mieszkania czy pozostawanie w związku 
małżeńskim) nie mieszczą się już w treści 
„zaświadczającej”55. Do treści tej nie zali-
cza się ponadto zawartych w dokumencie 

49 Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 1964 r., nr 43, poz. 296 ze zm.); dalej: k.p.c.
50 Zob. wyrok SN z 22.04.2010 r., sygn. V CSK 355/09, OSNC 2010/11/151, „Biuletyn SN” nr 2010/7/9.
51 Tak P. Kasprzyk: Postępowanie�w�sprawie�wypadku…,�op. cit., s. 39.
52 Wniosek z art. 244 § 1 w zw. z art. 225 k.p.c.
53 Takie raporty nie będą ponadto wymagały legalizacji, o ile strona nie zakwestionuje ich autentyczności 

(art. 1138 zd. 3 k.p.c.). Wymóg ten nie dotyczy jednak dokumentów, o których mowa w Konwencji zno-
szącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze 5.10.1961 r. 
(DzU z 2005 r., nr 112, poz. 938).

54 Pierwsze z nich obejmują określoną czynność prawną i stanowią jej dowód, drugie odnoszą się do oko-
liczności leżących poza nią; zob. K. Piasecki: System�dowodów�i�postępowanie�dowodowe�w�sprawach�
cywilnych, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 182.

55 Wyrok SN z 4.03.2010 r., sygn. I CSK 456/09 (niepubl.).
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metainformacji56. W tym kontekście na-
leży rozważyć, jakie treści zawarte w ra-
portach będą korzystały z domniemania 
prawdziwości. Z pewnością, domniema-
niem nie mogą być objęte zalecenia pro-
filaktyczne, a także przytoczone w rapor-
tach zeznania oraz wszelkie dodatkowe 
informacje, na podstawie których organ 
dochodzeniowy przyjął określone usta-
lenia co do przebiegu i przyczyn badane-
go zdarzenia57. Domniemanie mogłoby 
w zasadzie dotyczyć ustaleń faktycznych 
co do wypadku lub incydentu, jednak to 
również budzi pewne wątpliwości.

Zgodnie z ugruntowanym w orzecznic-
twie i doktrynie poglądem, art. 244 § 1 
k.p.c. normuje jedynie formalną moc do-
wodową dokumentu urzędowego i naka-
zuje traktować jako udowodnioną tylko 

jego treść (domniemanie prawdziwości). 
Materialna moc dowodowa dokumentu 
urzędowego i jego znaczenie dla wyniku 
postępowania są natomiast przedmiotem 
oceny sądu, według zasad przewidzianych 
w art. 233 k.p.c.58 Ponadto, zarówno do-
mniemanie autentyczności dokumentu 
urzędowego, jak i domniemanie praw-
dziwości jego treści, są wzruszalne i na 
żądanie strony (art. 252 k.p.c.) mogą być 
podważane za pomocą wszelkich środków 
dowodowych59. Oznacza to, że sąd nigdy 
nie jest związany treścią raportu organu 
dochodzeniowego, ponieważ zarówno re-
lewantność takiego dowodu dla sprawy, 
jak i prawdziwość przytoczonych w takim 
raporcie ustaleń podlegają ocenie sądu60.

Ponadto, szereg kontrowersji związanych 
z zastosowaniem raportu z dochodzenia 

56 Na przykład zdjęć. Taką wykładnię art. 244 § 1 k.p.c. w zw. z art. 106 § 5 ppsa przedstawił NSA w War-
szawie w wyroku z 25.11.2009 r., sygn. II GSK 219/09 (niepubl.).

57 Por. wyrok SN z 12.02.2010 r., sygn. I CSK 340/09 (OSNC-ZD 2010/3/97, „Biuletyn Sądu Najwyższe-
go” nr 2010/4/13). Sąd przyjął w nim, że z faktu przytoczenia w raporcie, sporządzonym na podstawie 
art. 70a ustawy z 9.06.2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (DzU nr 104, poz. 711 ze zm.), zeznań złożonych w sprawie kar-
nej nie wynika, że są one objęte wywiedzionym z art. 244 § 1 k.p.c. domniemaniem zgodności z prawdą 
urzędowych zaświadczeń.

58 Zob. wyroki SN: z 24.02.2006 r., sygn. II CSK 136/05; z 5.09.2008 r., sygn. I CSK 117/08; z 13.01.2010 r., 
sygn. II CSK 372/09 i z 15.10.2010 r., sygn. III UK 22/10 (niepubl.), a także wyrok SA w Poznaniu 
z 13.04.2006 r., sygn. I ACa 1019/05 (niepubl.). Zob. też K. Piasecki: System�dowodów�i�postępowanie�
dowodowe…,�op. cit., s. 182.

59 Tak wyrok SA w Warszawie z 30.06.2005 r., sygn. I ACa 803/04,�„Wspólnota” nr 2005/24/45. W ta-
kim wypadku sąd nie może pominąć stosownego przeciwdowodu, jeżeli dotychczasowe postępowanie 
prowadzi do wniosków sprzecznych z przedstawionymi przez stronę zgłaszającą dowód; zob. wyrok SN 
z 30.05.2008 r., sygn. III CSK 344/07 (niepubl.).

60 Por. wyrok SN z 24.06.2008 r., sygn. I PK 295/07, OSNP 2009/21-22/281. W odniesieniu do decyzji 
Państwowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzającej chorobę zawodową, Sąd orzekł, że decyzja ta nie 
jest wiążąca w postępowaniu sądowym dotyczącym cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej 
pracodawcy za skutki tej choroby, w tym znaczeniu, że decyzja ta nie przesądza stanowczo i w sposób 
niedopuszczający przeciwdowodu o istnieniu przesłanek cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodo-
wawczej. Zob. też wyrok SN z 17.07.2009 r., sygn. I PK 39/09, OSNP 2011/5-6/74, w którym stwierdza 
się, że decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznająca świadczenie rehabilitacyjne na wskazany 
okres nie wiąże sądu pracy co do tego, że niezdolność do pracy trwa przez cały okres, na który przyznano 
to świadczenie. Z decyzji tej wynika domniemanie niezdolności, które może być obalone.
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lotniczego jako dokumentu urzędowego 
wynika ze specyficznego charakteru tego 
raportu. Po pierwsze, jedynym prawnie 
dopuszczalnym celem badania wypadków 
i incydentów lotniczych jest zapobieganie 
tym zdarzeniom. Cel ten wyrażony został 
wprost w ust. 3.1. załącznika nr 13 oraz 
art. 1 ust. 1, a także w pkt. 4 preambu-
ły do rozporządzenia nr 996/2010/UE, 
jest także powtórzony w art. 134 ust. 1 
Prawa lotniczego. Ponieważ raporty z do-
chodzenia lotniczego nie mogą zawierać 
rozstrzygnięć o winie i odpowiedzialności, 
tym samym nie mogą stanowić dowodu 
winy w postępowaniu cywilnym, a usta-
lenie przesłanki odpowiedzialności będzie 
wymagało zastosowania innych środków 
dowodowych61. Wykluczone jest automa-
tyczne i niepodważalne przyjęcie przesła-
nek odpowiedzialności odszkodowawczej 
w związku z ujawnieniem dowodu z rapor-
tu. Można tu przytoczyć rozstrzygnięcie 
Sądu Najwyższego w odniesieniu do usta-
leń z badania wypadków na gruncie prawa 
morskiego62. Sąd uznał, że wobec uchyle-
nia od 15 maja 2004 r. starego brzmienia 
art. 46 ustawy o izbach morskich63, zgod-
nie z którym ustalenia winy i okoliczności 
faktycznych wypadku morskiego zawarte 
w orzeczeniu izby morskiej były wiążące 
dla państwowego arbitrażu gospodarcze-

go, obecnie ustalenie winy i okoliczności 
faktycznych wypadku morskiego zawarte 
w orzeczeniu izby morskiej nie wiąże są-
dów powszechnych64. Tym bardziej więc, 
w zakresie ustalenia winy nie jest możliwe 
związanie sądu treścią raportu z docho-
dzenia lotniczego, skoro nie zawiera on 
rozstrzygnięć o winie65.

Powyższe uwagi mają jednak ograniczone 
znaczenie praktyczne, ponieważ odpowie-
dzialność odszkodowawcza, która może 
być związana z wypadkiem lub incydentem 
statku powietrznego, zarówno w konwencji 
warszawskiej oraz montrealskiej, jak i w 
art. 436 § 1 k.c. w zw. z art. 206-207 Pra-
wa lotniczego, została ukształtowana na 
zasadach ryzyka. Na tym tle P. kasprzyk 
zauważa, że przedstawienie samego rapor-
tu wystarczy przeważnie jako dowód, że 
szkoda została wyrządzona ruchem statku 
powietrznego. To samo może się odnosić 
do wykazania zaistnienia przesłanek od-
powiedzialności z konwencji warszawskiej 
lub montrealskiej, to jest, że wypadek, 
który spowodował szkodę, zdarzył się na 
pokładzie statku powietrznego lub pod-
czas czynności związanych z wsiadaniem 
i wysiadaniem66. Zatem w przypadku od-
powiedzialności cywilnoprawnej na zasa-
dach ryzyka materialna moc dowodowa 
raportów może w praktyce sądowej oka-

61 P. Kasprzyk: Postępowanie�w�sprawie�wypadku…, op. cit., s. 39. Podobnie w przypadku przesłanki bez-
prawności, zob. tamże s. 40-41.

62 Wyrok SN z 19.05.2005 r., sygn. II CK 710/04 (niepubl.).
63 Ustawa z 1.12.1961 r. o izbach morskich (DzU z 2009 r., nr 69, poz. 599 ze zm.).
64 W ocenie SN, orzeczenia te mają co prawda poważny walor dowodowy, gdyż jako dokumenty urzędowe 

wydane zostały przez organ fachowy powołany do orzekania o sprawach z wypadków morskich, jednak 
ich moc i wiarygodność sąd powinien ocenić według własnego przekonania, na podstawie wszechstron-
nego rozważenia zebranego materiału.

65 Co do związania ustaleniami faktycznymi zob. rozważania poniżej.
66 Zob. P. Kasprzyk: Postępowanie�w�sprawie�wypadku…, op. cit., s. 38.
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zać się znaczna. Powyższe nie wyłącza ko-
nieczności wykazania przez powoda samej 
szkody oraz jej rozmiaru ani też możliwo-
ści przeprowadzenia dowodu przeciwko 
treści raportu przez stronę kwestionującą 
zawarte w nim ustalenia.

Można jednak rozważyć przyjęcie de lege 
lata dalszych ograniczeń mocy dowodowej 
raportów z dochodzeń lotniczych. W lite-
raturze wyrażono już pogląd, że szerokie 
zastosowanie domniemania prawdziwości 
treści omawianych raportów, jako doku-
mentów urzędowych, może być rozwiąza-
niem zbyt daleko idącym. Z jednej strony, 
służy ono przyspieszeniu postępowania 
cywilnego. Z drugiej jednak, spotyka się 
z krytyką z uwagi na naruszenie zasady kon-
tradyktoryjności postępowania cywilnego, 
bowiem ustalenia zawarte w raportach or-
ganów dochodzeniowych są podejmowane 
bez udziału stron67. W związku z art. 252 
k.p.c. prowadzi to do przerzucenia ciężaru 
dowodu na pozwanego. Ponadto oparcie się 
przez sąd wyłącznie na ustaleniach raportu 
budzi wątpliwości z punktu widzenia zasa-
dy bezpośredniości postępowania w zna-
czeniu dyrektywy posługiwania się przede 
wszystkim dowodami bezpośrednimi68. 
Dlatego, dla uniknięcia wskazanych pro-
blemów, w niektórych krajach przyjmuje 
się, że ustalenia raportów mają charakter 

wyłącznie informacyjny, a zatem w ogóle 
nie wiążą sądu69.

Warto zastanowić się, czy poglądu ta-
kiego nie dałoby się uzasadnić także na 
gruncie prawa polskiego. Z cytowanych 
orzeczeń sądowych wyłania się bowiem 
pewien wzorzec odnoszący się do charak-
teru zawartej w dokumencie urzędowym 
informacji. Jak już wspomniałem, o tym, 
co jest objęte domniemaniem, przesądza 
zakres uprawnienia organu sporządzają-
cego (w tym wypadku ustalanie okolicz-
ności i przyczyn wypadków i incydentów 
lotniczych70) i charakter dokumentu oraz 
zawartych w tym dokumencie danych (nie 
stanowią one orzeczenia o winie i odpowie-
dzialności71). Domniemanie prawdziwo-
ści związane z dokumentem urzędowym 
nie będzie przysługiwało treściom, które 
w danym dokumencie mają charakter czy-
sto informacyjny (np. zgromadzony ma-
teriał procesowy, treść cudzych oświad-
czeń podlegających poświadczeniom lub 
utrwaleniu, informacje dodatkowe niena-
leżące do konstytutywnej treści danego 
dokumentu) lub stanowią metainforma-
cje. Warto przy tym zwrócić uwagę na 
inną istotną cechę dokumentów urzędo-
wych omówionych w art. 244 k.p.c., którą 
w orzecznictwie wiąże się z przymiotem 
domniemania prawdziwości. Na gruncie 

67 Tamże, s. 39.
68 O stosowaniu dowodów bezpośrednich jako elementu zasady bezpośredniości zob. J. Lapierre: Inne�na-

czelne�zasady�postępowania [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Witz: Po-
stępowanie�cywilne, Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 147.

69 Tak hiszpański Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 27.05.1988 r.; cyt. za. P. Kasprzyk: Postępowanie�w�sprawie�
wypadku…, op. cit., s. 39. Autor wskazuje też przykłady podobnych poglądów, wyrażanych na gruncie 
prawa angielskiego.

70 Art. 134 ust. 1 Prawa lotniczego.
71 Art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 996/2010/UE.
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prawa karnego Sąd Najwyższy zauważa, 
że dokumenty te zawierają w swej treści 
poświadczenie, któremu przysługuje ce-
cha zaufania publicznego72.

Zatem, jeżeli jakiejś części raportów 
z dochodzeń lotniczych można przypisać 
walor treści „zaświadczającej” w zapropo-
nowanym powyżej znaczeniu, to będzie 
to przede wszystkim dotyczyło dokona-
nych przez organ dochodzeniowy ustaleń 
przyczyn wypadku lub incydentu, zawar-
tych w rozdziałach „Analiza” i „Wnioski 
końcowe” raportu73, nie zaś pozostałych 
ustaleń faktycznych74 dokonanych przez 
organ dochodzeniowy, które zawarte są 
w raporcie w rozdziale „Informacje fak-
tyczne” lub w załącznikach do raportu75. 
Ponieważ w większości wypadków odpo-
wiedzialność, która może być związana 
z wypadkiem lub incydentem statku po-

wietrznego, opiera się na zasadzie ryzyka, 
to nawet określony powyżej ograniczony 
zakres treści „zaświadczającej” raportu 
mógłby okazać się wystarczającym do-
wodem, że szkoda została wyrządzona 
ruchem statku powietrznego lub że wy-
padek, który spowodował szkodę, zdarzył 
się na pokładzie statku powietrznego lub 
podczas czynności związanych z wsiada-
niem i wysiadaniem.

Użycie raportów jako dokumentów 
urzędowych objętych domniemaniem 
prawdziwości mogłoby ponadto zostać 
całkowicie zakwestionowane na innej 
podstawie. Wedle stanowiska Sądu Naj-
wyższego, o tym, co jest objęte domnie-
maniem prawdziwości przesądza zakres 
uprawnień organu oraz charakter doku-
mentu i zawartych w nim danych. ka-
tegorii tych nie sposób jednak oceniać 

72 Zob. wyroki SN z 9.10.1996 r., sygn. V KKN 63/96 (OSP 1998/7-8/147, „Wokanda” nr 1997/5/15) i z 
20.04.2005 r., sygn. III KK 206/04 („Prokuratura i Prawo” - wkł. 2005/12/4).

73 W dodatku Wzór�raportu�końcowego do załącznika nr 13 rekomenduje się, aby w rozdziale „Analiza” przy-
wołać (w razie konieczności) tylko informacje, o których mowa w rozdziale „Informacje faktyczne”, słu-
żące wypracowaniu wniosków końcowych i ustaleniu przyczyn wypadku. Natomiast „Wnioski końcowe” 
powinny obejmować okoliczności i przyczyny ustalone w toku badania, w tym przyczyny bezpośrednie 
oraz czynniki systemowe.

74 Podobną argumentację prezentuje Sąd Najwyższy w odniesieniu do traktowania orzeczeń sądowych jako 
dokumentów urzędowych. Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku sentencji orzeczeń sądowych, na 
omawiany problem nakładają się dodatkowo przepisy dotyczące związania sądu wyrokiem (art. 11 i 365 
§ 1 k.p.c.), co może budzić ogólne wątpliwości jeśli chodzi o traktowanie orzeczeń jako dokumentów 
urzędowych. W każdym razie, domniemania związane z dokumentem urzędowym nie mogą modyfikować 
zakresu związania przewidzianego ustawą. Potraktowanie uzasadnienia orzeczenia sądu jako dokumen-
tu urzędowego, z uwagi na możliwość przeprowadzenia przeciwdowodu, nie przesądza o mocy wiążącej 
stwierdzeń w nim zawartych w innych sprawach. Zob. postanowienie SN z 28.04.2004 r., sygn. V CK 
388/03 (niepubl.). Bardziej precyzyjne wnioski wyciąga Sąd Najwyższy we wspomnianym już wyroku 
z 4.03.2010 r. Zgodnie z nim, w orzeczeniu sądowym z uzasadnieniem, domniemaniem prawdziwości za-
wartych w nim treści objęte są treść rozstrzygnięcia i motywy, jakimi kierował się sąd, który je wydał. 
Domniemanie nie obejmuje natomiast prawdziwości poczynionych ustaleń faktycznych, które były pod-
stawą rozstrzygnięcia. Zob. też: wyrok SN z 6.03.1974 r., sygn. II CR 46/74, OSPiKA 1975/3/17, a tak-
że uchwałę siedmiu sędziów SN z 22.10.1974 r., sygn. III PZP 20/74, OSNCP 1975/2/17 – na które SN 
powołuje się w wyroku z 4.03.2010 r.

75 Ponieważ także na gruncie art. 76 § 1 k.p.a. przyjmuje się, że domniemanie dotyczące dokumentu urzę-
dowego obejmuje jedynie „zaświadczającą” treści dokumentu, powyższe rozważania można odpowiednio 
odnieść do postępowania administracyjnego.
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w oderwaniu od norm kierunkowych 
określających cel działania organów do-
chodzeniowych. Wspomniane już zasady 
just culture, uznane przez prawodawcę 
europejskiego i międzynarodowego, na-
kazują utrzymanie właściwej równowagi 
pomiędzy promowaniem bezpieczeństwa 
a egzekwowaniem odpowiedzialności. Ich 
implementacja do Prawa lotniczego spro-
wadza się przede wszystkim do prokla-
mowania wyłącznie prewencyjnego celu 
dochodzeń lotniczych, zakazu orzekania 
o winie i odpowiedzialności w takich do-
chodzeniach, a także ograniczenia wy-
korzystania materiału z tych dochodzeń 
na potrzeby postępowań prowadzonych 
w innych celach. Można zatem posta-
wić pytanie, czy przyjęcie bezpośrednio 
jako podstawy faktycznej rozstrzygnię-
cia w postępowaniu cywilnym ustaleń 
zawartych w raporcie organu dochodze-
niowego (na zasadzie domniemania przy-
sługującego dokumentowi urzędowemu) 
nie jest próbą obejścia zakazu orzekania 
w badaniu lotniczym o odpowiedzialno-
ści. Problem ten jest szczególnie czytel-
ny w przypadku odpowiedzialności na 
zasadzie ryzyka. Jakkolwiek odpowiedź 
twierdząca może obecnie wydawać się 

kontrowersyjna, nie można jednak wyklu-
czyć, że z czasem pogląd taki przyjmie się 
w orzecznictwie sądów76.

Argumentów dostarcza zwłaszcza roz-
porządzenie nr 993/2010/UE oraz do-
stosowana do niego ostatnia nowelizacja 
Prawa lotniczego. Obecnie wykorzystanie 
określonych materiałów z dochodzenia 
lotniczego w innych postępowaniach jest 
ściśle koncesjonowane77. Prawo lotnicze 
wprowadza ponadto zakaz dowodowy, ma-
jący na celu ochronę przed obejściem tych 
ograniczeń przez przesłuchanie członków 
komisji badawczych78. Jeżeli Prawo lotni-
cze, ze względu na cel badania wypadku lub 
incydentu tak dalece chroni zgromadzo-
ny podczas niego materiał (o charakterze 
pierwotnym) przed użyciem procesowym, 
to można uznać, że nie ma powodu, aby 
wtórne względem tego materiału ustale-
nia organu dochodzeniowego korzystały 
w postępowaniu cywilnym ze szczegól-
nej mocy dowodowej. Funkcją ograniczeń 
wykorzystania materiałów nie jest wszak 
ochrona prywatności poszczególnych osób, 
lecz zabezpieczenie dostępu organów do-
chodzeniowych do pełnej i rzetelnej in-
formacji o zdarzeniach lotniczych, to jest 
w istocie bezpieczeństwo żeglugi powietrz-

76 Problem dopuszczalności wtórnego wykorzystania pewnych informacji w sposób sprzeczny z ustawowym 
celem ich gromadzenia jest także obecny w innych obszarach prawa. Por. głosy w dyskusji nad wykorzy-
staniem informacji statystycznych w postępowaniach sądowych. Zob. szereg materiałów na ten temat na 
stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego <www.stat.gov.pl>.

77 Art. 14 rozporządzenia nr 996/2010/UE, art. 134 ust. 1a-1c Prawa lotniczego.
78 Art. 134 ust. 1f Prawa lotniczego. Aby usunąć wątpliwości interpretacyjne, de�lege�ferenda zakaz ten na-

leżałoby wyraźnie rozszerzyć o przesłuchanie wszelkich osób wezwanych do udziału w badaniu zdarzenia 
lotniczego, w szczególności ekspertów uczestniczących w pracach komisji badawczych. Taki przepis ko-
respondowałby z innymi uregulowaniami. Wskazane osoby mogą wszak korzystać z uprawnień członków 
komisji badawczej, obowiązuje je także tajemnica zawodowa (art. 11 ust. 3 i art. 15 ust. 1 rozporządzenia 
nr 996/2010). Ponadto ekspertyzy uzyskane w trakcie badania podlegają ochronie na zasadzie art. 134 
ust. 1 c pkt 1 Prawa lotniczego.
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nej79. Wykorzystanie raportu przed sądem 
udaremnia w pewnym stopniu realizację 
tej funkcji.

Raporty lotnicze  
w postępowaniu karnym
W postępowaniu karnym wykorzystanie 
raportów lotniczych organów dochodze-
niowych rządzi się zasadami zupełnie in-
nymi niż w procedurach cywilnych i ad-
ministracyjnych. Przed omówieniem tych 
reguł warto skupić się na specyficznym 
kontekście postępowań karnych powią-
zanych z wypadkami lub incydentami 
w lotnictwie. Przede wszystkim, w prze-
ciwieństwie do pozostałych procedur, 
w postępowaniu karnym rozstrzyga się 
bezpośrednio o winie i odpowiedzialności 
konkretnych osób, najczęściej członków 
personelu lotniczego. W przypadku prawa 
administracyjnego lub prywatnego odpo-
wiedzialność dotyczy przeważnie przed-
siębiorstw transportu lotniczego. W tym 
wypadku obowiązki odszkodowawcze za-
mykają się w sferze finansowej i w dużej 
mierze są pokrywane przez ubezpieczycie-
li80. Nie bagatelizując odpowiedzialności 
w prawie administracyjnym i prywatnym, 
nie można nie dostrzec szczególnych na-

stępstw sankcji karnych orzekanych wo-
bec osób bezpośrednio zaangażowanych 
w obsługę ruchu lotniczego. Osoby te 
są bowiem najcenniejszym źródłem in-
formacji o wypadkach i incydentach dla 
organów dochodzeniowych oraz innych 
podmiotów gromadzących dane o zdarze-
niach w lotnictwie cywilnym. Dostrzeżo-
no, że dla zapewnienia efektywności do-
chodzeń lotniczych ewentualne ściganie 
takich osób musi być od tych dochodzeń 
w maksymalnym stopniu oderwane. ko-
nieczność ustanowienia gwarancji przed 
nieograniczoną kryminalizacją lotnictwa 
legła między innymi u podstaw wypraco-
wania wspomnianych już zasad just cul-
ture. Wykorzystanie ustaleń lotniczych 
organów dochodzeniowych w postępo-
waniu karnym jest zatem zagadnieniem, 
do którego należy odnieść się z najwyższą 
ostrożnością.

W przypadku procedury karnej podsta-
wowa różnica w stosunku do omówionych 
wyżej postępowań wiąże się ze statusem 
dokumentów urzędowych. Wspomniane 
kontrowersje nie mają tu znaczenia. Należy 
jednak przeanalizować, w jakim charakte-
rze raport organu dochodzeniowego może 
zostać wprowadzony do procesu karne-

79 Zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 996/2010/UE, wskazane dane mogą być ujawnione do innych celów 
zgodnych z prawem, gdy korzyści z tego wynikające przewyższają negatywny krajowy i międzynarodowy 
wpływ, jaki działanie to mogłoby wywrzeć na bieżące lub przyszłe badanie zdarzeń lotniczych.

80 W prawie lotniczym funkcjonuje system obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej prze-
woźników, określony w zarysie w art. 50 konwencji montrealskiej, a na poziomie unijnym szczegółowo 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 785/2004/WE z 21.04.2004 r. w sprawie wymo-
gów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrz-
nych (DzUrzUE L z 2004 r., nr 138, s. 1-6 ze zm.) oraz art. 4 lit. h i art. 11 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1008/2008/WE z 24.09.2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania prze-
wozów lotniczych na terenie Wspólnoty (DzUrzUE L z 2008 r., nr 293, s. 3-20). Na temat ubezpieczeń 
w lotnictwie zob. też M. Polkowska:�Ubezpieczenia�lotnicze�w�prawie�międzynarodowym�i�europejskim, 
„Radca Prawny” nr 4/2005.
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go. Zgodnie z poglądem ugruntowanym 
w orzecznictwie, rodzaj dowodu nie krę-
puje sądu karnego. Dowodem może być 
wszystko to, co mogłoby przekonać sąd 
o winie lub niewinności81. Z uwagi na swój 
charakter, a także na przedmiot postępo-
wania karnego związanego z wypadkiem 
lotniczym, raport organu dochodzenio-
wego może zostać wykorzystany przede 
wszystkim jako dowód z dokumentu.

W doktrynie postępowania karnego po-
jęcie dokumentu definiuje się jako stwier-
dzenie pismem lub drukiem okoliczności 
istotnej dla postępowania82. Mowa tu o do-
kumencie w znaczeniu procesowym (do-
wodzie z dokumentu), który odróżnia się 
od dokumentu jako dowodu rzeczowego83. 
Z punktu widzenia wykorzystania raportu 
z badania wypadku lotniczego szczególnie 
interesujące jest ujęcie go jako tak zwane-
go dokumentu ściśle dowodowego, czyli 
samoistnego dowodu pojęciowego, który 
może zostać odczytany na rozprawie84. 

Wśród tak rozumianych dokumentów 
można wyróżnić dokumenty prywatne 
i urzędowe. kodeks postępowania karne-
go85 posługuje się tym ostatnim pojęciem, 
nie wiąże z nim jednak żadnej szczególnej 
mocy dowodowej. Za dokument urzędowy 
w postępowaniu karnym uznaje się doku-
ment pochodzący od organu państwowego 
bądź instytucji lub organizacji społecznej86. 
Przymiot taki będą miały niewątpliwie 
raporty oraz uchwały komisji badających 
wypadki lub incydenty statków powietrz-
nych, przy czym w postępowaniu karnym 
nie korzystają one z omawianych powyżej 
domniemań, ponieważ ustawa takowych 
nie przewiduje. Dowody te będą podlegały 
swobodnej ocenie sądu i mogą być zawsze 
podważane dowodami przeciwnymi. Nie 
może być mowy o jakimkolwiek związaniu 
sądu w tym zakresie87.

Powyższe uwagi nie zmieniają faktu, że 
raporty mogą zostać wykorzystane w po-
stępowaniu dowodowym i tym samym 

81 Zob. wyroki SN z 7.06.1978 r., sygn. I KR 66/78 (niepubl.) oraz z 11.06.1981 r., sygn. I KR 78/81, 
OSNPG 1982/2/22, a także postanowienie SN z 7.03.2001 r., sygn. KKN 488/00 (niepubl.).

82 Zob. m.in.: A. Gaberle: Dowody�w�sądowym�procesie�karnym, Karków, Oficyna Wolters Kluwer business 
2007, s. 219; T. Grzegorczyk: Dowody [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie�postępowanie�karne, Lexis 
Nexis, Warszawa 2009, s. 504; K. Marszał: Dowody [w:] K. Marszał (red.): Proces�karny, Wydawnictwo 
Wolumen, Katowice 2005, s. 297.

83 W szczególności dokumentu w znaczeniu prawnomaterialnym, tj. wedle art. 115 § 14 k.k. – każdego 
przedmiotu lub innego zapisanego nośnika informacji, z którym jest związane określone prawo albo który 
ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej 
znaczenie prawne. Zob. R. Kmiecik: Teoria�prawa�dowodowego [w:] R. Kmiecik, E. Skrętowicz: Proces�
karny.�Część�ogólna, Zakamycze 1999, s. 326.

84 Tamże.
85 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (DzU z 1997 r., nr 89, poz. 555 ze zm); dalej: 

k.p.k.
86 K. Marszał: Dowody…, op. cit., s. 298.
87 Związanie sądu karnego dotyczy jedynie prawomocnego rozstrzygnięcia sądu, kształtującego prawo lub 

stosunek prawny (art. 8 § 2 k.p.k.). W orzecznictwie występuje też tendencja do poszerzenia zakresu 
związania o konstytutywne decyzje administracyjne. Zob.: wyrok SN z 1.10.2009 r., sygn. IV KK 455/08 
(niepubl.); postanowienie SA w Lublinie z 17.06.2009 r., sygn. II AKz 334/09, OSA 2010/8/14, KZS 
2010/11/56. Jednak, jak już wspomniano, rozstrzygnięcia lotniczych organów dochodzeniowych takimi 
decyzjami nie są.
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wpływać na przekonanie sądu. Źródłem 
dowodowym w przypadku dokumentów 
jest zawsze ich treść intelektualna88. Będą 
to zawarte w nich ustalenia lotniczych ko-
misji badawczych, a także informacje fak-
tyczne, na podstawie których ustalenia te 
zostały powzięte. Wprowadzenie ich do 
postępowania odbywa się przez odczytanie 
dokumentu urzędowego na rozprawie89.

Ujawnienie dowodu z raportu organu 
dochodzeniowego nie oznacza, że powi-
nien on mieć znaczenie rozstrzygające dla 
sprawy. Przede wszystkim kodeks postę-
powania karnego nie przewiduje dokumen-
tu jako „dowodu wyłącznego”90. Ponadto 
trzeba wskazać na szereg innych ograniczeń 
w wykorzystaniu raportu organu docho-
dzeniowego jako dowodu z dokumentu. 
Warto wspomnieć, że przewidziana w ko-
deksie postępowania karnego możliwość 
odczytania na rozprawie dokumentów 
urzędowych bywa w literaturze przedmio-
tu krytykowana jako poszerzenie zakresu 
odstępstw od zasady bezpośredniości91. 
Podstawowe ograniczenie związane z do-
wodem z dokumentu wprowadza art. 174 
k.p.k. Zgodnie z przewidzianym w tym 

przepisie zakazem, raport organu docho-
dzeniowego – jako dowód w postępowaniu 
karnym – w żadnym razie nie będzie mógł 
zastąpić bezpośredniego przeprowadze-
nia dowodu z wyjaśnień oskarżonego albo 
dowodu z zeznań świadka92.

Wykorzystanie dowodu z dokumentu 
należy zawsze oceniać w kontekście za-
sad postępowania karnego. Zasadnicze 
znaczenie będzie miała w tym zakresie 
dyrektywa posługiwania się dowodami 
pierwotnymi93, wynikająca z zasady bez-
pośredniości. Z punktu widzenia zasady 
swobodnej oceny dowodów, wartość do-
wodowa raportu organu dochodzeniowe-
go jako dowodu pochodnego nie różni się 
od wartości dowodów pierwotnych, na 
przykład złożonych przed sądem zeznań 
świadków. Niemniej jednak, w doktrynie 
i orzecznictwie postuluje się, aby wartość 
dowodów wtórnych oceniana była także 
w kontekście zasady bezpośredniości94. 
Wskazuje się przy tym, że dokument może 
zostać w postępowaniu karnym ujawniony 
jedynie wówczas, gdy nie eliminuje innego, 
bardziej pierwotnego źródła dowodu95lub 
gdy zachodzi bezwzględny brak takiego 

88 Zob.: K. Marszał: Dowody…, op. cit., s. 297; T. Grzegorczyk: Dowody…, op. cit., s. 504.
89 Na zasadzie art. 393 § 1 k.p.k. Przy czym, zgodnie z art. 394 § 2 k.p.k., można je uznać za ujawnione także 

bez odczytania, jeżeli żadna ze stron o to nie wnosi.
90 R. Kmiecik: Teoria…, op. cit., s. 328.
91 Tak J. Tylman: Naczelne�zasady�procesowe [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie�postępowanie�karne, 

Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 104.
92  Zakaz ten obejmuje wszelkiego rodzaju pisma i zapiski, mające zastąpić zeznania świadka lub wyjaśnie-

nia oskarżonego; zob. (częściowo nieaktualny) wyrok SN z 21.10.1972 r., sygn. IV KR 128/72, OSNKW 
1973/7-8/99.

93 Zob. R. Kmiecik: Prawo�dowodowe.�Zarys�wykładu, Zakamycze 2005, s. 93-96; J. Tylman: Naczelne�za-
sady…, op. cit., s. 94-95.

94 Tak A. Gaberle: Dowody…, op. cit., s. 257-258. Zob. też wyrok SN z 22.11.1979 r., sygn. I KR 90/79 (nie-
publ.).

95 R. Kmiecik: Naczelne�zasady�procesowe�w�postępowaniu�karnym [w:] R. Kmiecik, E. Skrętowicz: Proces�
karny.�Część�ogólna, Zakamycze 1999, s. 95-96.
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źródła dowodu lub jego niedostępność96. 
W przypadku postępowań karnych zwią-
zanych z wypadkiem lub incydentem lot-
niczym spełnienie powyższych przesła-
nek jest raczej nieprawdopodobne. War-
to wspomnieć, że choć złamanie zasady 
bezpośredniości nie stanowi – zgodnie 
z art. 439 § 1 k.p.k. – bezwzględnej przy-
czyny odwoławczej, to w orzecznictwie 
uznano już wyrok wydany w wyniku ta-
kiego naruszenia za oczywiście niespra-
wiedliwy97, co obecnie należy rozpatry-
wać w kontekście rażącej niesprawiedliwo-
ści orzeczenia, o której mowa w art. 440 
k.p.k.98 Pomimo powyższych ograniczeń, 
nie można natomiast wykluczyć wykorzy-
stania raportu jako dowodu uzupełniająco, 
obok innych środków dowodowych.

Osobno trzeba by rozważyć, czy do-
wód z raportu lotniczego organu docho-
dzeniowego jest w ogóle dopuszczalny 
w kontekście wspomnianego już zakazu 
dowodowego, dotyczącego przesłuchania 
członków tego organu (art. 134 ust. 1f Pra-
wa lotniczego). Ustawa chroni materiały 
stanowiące wyniki badania wypadku lub 
incydentu i ściśle reguluje ich wykorzysta-
nie procesowe (art. 134 ust. 1a-1c Prawa 
lotniczego), a dodatkowo zakazuje sub-
stytuowania nieujawnionych materiałów, 
wprowadzając zakaz przesłuchania człon-

ków PkBWl (a także kBWllP) w spra-
wie faktów mogących ujawnić treść tych 
materiałów. Tym bardziej więc wątpliwe 
wydaje się wykorzystanie jako dowodu 
raportu PkBWl – dokumentu, który sta-
nowi podsumowanie wniosków komisji 
powziętych na podstawie zgromadzonych 
w badaniu materiałów. Ponieważ jednak 
zasadą w postępowaniu karnym jest do-
puszczalność wszelkich dowodów, z wy-
jątkiem tych, które ustawodawca wyklu-
czył99, wskazane byłoby objęcie na przy-
szłość stosownym zakazem dowodowym 
w Prawie lotniczym także treści raportów, 
uchwał i zaleceń organu dochodzeniowe-
go100. W przypadku takiego zakazu, raport 
mógłby służyć sądowi jedynie jako infor-
macja o dowodach.

Konkluzja
W świetle powyższych rozważań należy 
przyjąć, że ustalenia komisji badających 
wypadki i incydenty statków powietrznych 
w żadnym razie nie są wiążące dla orga-
nów orzekających w innych postępowa-
niach. Ustalenia takie, zawarte w raportach 
i uchwałach organów dochodzeniowych, 
nie tworzą stanu prawnego, który inne 
organy byłyby obowiązane uwzględniać. 
Ponadto, z punktu widzenia procesowego 
wykorzystania wskazanych dokumentów 

96 A. Gaberle: Dowody…, op. cit., s. 86-94.
97 Zob. wyrok SN z 1.12.1994 r., sygn. III KRN 120/94, OSNKW 1995 r., nr 1-2, poz. 8, wydany na tle 

art. 389 nieobowiązującej ustawy z a 19.04.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (DzU z 1969 r., nr 13, 
poz. 96 ze zm).

98 Tak. R. Kmiecik: Prawo�dowodowe…, op. cit., s. 98.
99 Zob. K.J. Pawelec: Proces�dowodzenia�w�postępowaniu�karnym, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 15-17.
100 Zakaz procesowego wykorzystania raportów organów dochodzeniowych jest w niektórych krajach sto-

sowany; zob. Just�Culture�Guidance�Material�for�Interfacing�with�the�Judicial�System, EUROCONTROL 
2008, s. 16.
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można dostrzec wiele ograniczeń, które 
wynikają ze statusu dowodu z dokumentu 
w odnośnych postępowaniach, jak rów-
nież z samego charakteru omawianych 
raportów.

Z uwagi na doniosłość analizowanego 
problemu dla bezpieczeństwa żeglugi po-
wietrznej, trzeba rozważyć, czy artyku-
łowanych powyżej wątpliwości nie nale-
żałoby de lege ferenda przekreślić przez 
wprowadzenie ogólnego zakazu dowodo-
wego dotyczącego treści wszelkich doku-
mentów pochodzących od lotniczych or-
ganów dochodzeniowych.

Niezależnie od powyższego postulatu, 
nie można zapominać, że dokumenty te 

od momentu ich publikacji mogą być 
czytane przez urzędników, sędziów oraz 
prokuratorów i nie pozostają bez wpły-
wu na opinię tych osób w konkretnych 
postępowaniach. Stąd można wysnuć 
kolejny wniosek – że raporty komisji 
badających wypadki i incydenty lotni-
cze nie powinny być w najmniejszym 
stopniu oskarżycielskie w swojej wy-
mowie101.

dr JAn wAlUliK, uczestnik 
Warszawskiego Seminarium 
Aksjologii Administracji

101 Tamże, s. 16-17.
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AGnieszKA PiwowArczyK

Normy i zasady udzielania  
„małych” zamówień
W procedurze udzielania zamówień pu-
blicznych na szczeblu krajowym podstawo-
wym aktem jest ustawa – Prawo zamówień 
publicznych1, ale również przepisy prawa 
wspólnotowego, a zwłaszcza dyrektywa 

klasyczna i sektorowa2 oraz dyrektywy 
odwoławcze3. W odniesieniu do zamówień 
współfinansowanych z funduszy Unii Eu-
ropejskiej znajdą zastosowanie również 
wytyczne kwalifikowania wydatków w po-
szczególnych programach operacyjnych. 
Ustawy pzp nie stosuje się jednak do za-
mówień i konkursów, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równo-

Fundusze strukturalne

Skutki nieprawidłowości  
w „małych” zamówieniach

1 T.j. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm. (dalej w skrócie: pzp).
2 Dyrektywa nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji pro-

cedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi; dyrektywa nr 2004/17/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

3 Dyrektywa nr 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.12.2007 r., zmieniająca dyrektywy 
Rady nr 89/665/EWG i nr 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dzie-
dzinie udzielania zamówień publicznych; dyrektywa nr 89/665/EWG zmieniona dyrektywą nr 2007/66/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.12.2007 r.; dyrektywa nr 92/13/EWG zmieniona dyrektywą 
nr 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.12.2007 r.; dyrektywa nr 89/665/EWG; dyrekty-
wa nr 92/13/EWG.

Udzielanie zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych, budzi liczne wątpliwości, zwłasz-
cza w kontekście norm prawa wspólnotowego, jak również ewentualnych 
sankcji. Główną tezę analizy stanowi kwestia – czy i jakie nieprawidło-
wości w tej dziedzinie wiążą się z ewentualnymi korektami finansowymi. 
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wartości kwoty 14 tys. euro4, czyli do tak 
zwanych małych zamówień.

również dyrektywy nie są obowiązują-
ce w stosunku do niektórych zamówień 
publicznych, na przykład:
• zamówień opiewających na kwoty nie-
przekraczające wartości progowych, do 
których stosuje się ich postanowienia;
• zamówień na usługi wskazanych w za-
łączniku II B do dyrektywy nr 2004/18/
WE oraz w załączniku XVII B do dyrek-
tywy nr 2004/17/WE, opiewających na 
kwoty przekraczające wartości progowe, 
do których stosuje się wymienione dy-
rektywy. 

Ustawodawstwo krajowe nie regulu-
je jednoznacznie procedury udzielania 
zamówień poniżej wartości progowych. 
Problematyka zamówień, których war-
tość nie przekracza 14 tys. euro dotyczy 
zarówno podmiotów mających status za-
mawiającego zgodnie z pzp, ale również 
niesklasyfikowanych tak przez ustawę5. 
Najczęściej zamawiający rozstrzygają te 
kwestie, wprowadzając wewnętrzne regu-
laminy, stanowiące o procedurach wyda-
wania środków publicznych w wypadkach, 
gdy nie znajduje zastosowania ustawa pzp. 
Warto podkreślić, że podmioty zamawia-
jące pochodzące z państw członkowskich 
UE są zobowiązane do przestrzegania za-
sad zawartych w Traktacie o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej (TFUE)6 przy 

zawieraniu umów w ramach zamówień 
publicznych objętych Traktatem. Dotyczy 
to zasad: konkurencyjności, przejrzystości 
oraz równego traktowania. Wymagania 
te wymienia również komunikat wyja-
śniający komisji Europejskiej nr 2006/
C179/027 i mimo że nie jest on źródłem 
prawa powszechnie obowiązującego, ocena 
zapewnienia jawności procedur udzielania 
zamówień powinna być dokonywana przez 
pryzmat norm w nim określonych. Celem 
komunikatu było ustalenie przejrzystych 
zasad udzielania zamówień (otwartych 
i konkurencyjnych dla wykonawców), któ-
re nie są lub są jedynie częściowo objęte 
dyrektywami. Z pewnością będą miały 
zastosowanie do zamówień, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy pzp. Na-
leżą do nich:
1.  Zasada jawności – odnosi się zwłasz-
cza do publikacji ogłoszenia o zamiarze 
udzielenia zamówienia. Ma znaczenie 
dla rynku wewnętrznego, polega na obo-
wiązku zagwarantowania odpowiednie-
go poziomu upublicznienia informacji, 
wynikającego z zasady niedyskryminacji 
i równego traktowania, który pozwala 
na szeroką konkurencję. Podmiot zama-
wiający podejmuje decyzję, jakie środki 
upublicznienia wykorzysta; komunikat 
wymienia Internet, lokalne środki publi-
kacji, krajowe dzienniki urzędowe, kra-
jowe dzienniki specjalizujące się w ogło-

4 Art. 4 pkt 8 pzp.
5 G. Karwatowicz, M. Lamch-Rejowska: Konieczność�stosowania�Prawa�zamówień�publicznych�przez�bene-

ficjentów�funduszy�UE.�Jak�uniknąć�błędów?, „UE Fundusze Strukturalne” nr 9/2009, s. 58-68.
6 DzUrzUE C115 z 9.05.2008 r.
7 Komunikat wyjaśniający Komisji nr 2006/C179/02, dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego 

w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie 
zamówień publicznych.
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szeniach o zamówieniach publicznych 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej8. Ponadto, ogłoszenie powinno być 
zamieszczone w miejscu ogólnie dostęp-
nym w siedzibie beneficjenta.
2.  Zasada niedyskryminacyjnego opisu 
przedmiotu zamówienia, oznaczająca za-
kaz zawierania w nim postanowień mo-
gących preferować konkretnych wyko-
nawców. równy dostęp dla podmiotów 
gospodarczych oraz wzajemne uznawa-
nie dokumentów potwierdzających po-
siadane kwalifikacje – również mają na 
celu zapewnienie przejrzystości prowa-
dzonych procedur, bezstronności i rów-
nego traktowania.
3.  Zasada równego dostępu dla pod-
miotów gospodarczych ze wszystkich 
państw członkowskich, rozumiana 
zwłaszcza jako zakaz stawiania wymagań 
powodujących dyskryminację względem 
wykonawców z innych państw.
4.  Zasada wzajemnego uznawania dyplo-
mów, świadectw i innych dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifika-
cji, zgodnie z polskim prawem. 
5.  Zasada odpowiednich terminów – czy-
li wyznaczenie terminów składania ofert 
umożliwiających wykonawcom zapozna-
nie się z opisem przedmiotu zamówienia 
oraz przygotowanie i złożenie oferty.

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości jednoznacznie potwier-
dza, że przepisy Traktatu mają zastosowa-
nie także do zamówień, do których nie 
odnoszą się dyrektywy w sprawie zamó-
wień publicznych, a do nich będą należały 
zamówienia nieobjęte zakresem przepisów 
ustawy pzp. 

Zagwarantowanie realizacji powyższych 
zasad nie jest możliwe bez zastosowania 
mechanizmu kontroli. Dyrektywy w spra-
wie procedur odwoławczych9 obejmują 
jedynie zamówienia, które wchodzą w za-
kres dyrektyw w sprawie zamówień pu-
blicznych. Nie ma jednak podstaw, aby 
zamówienia niepodlegające przepisom pzp 
zostały pozbawione kontroli, którą jest nie-
wątpliwie instytucja korekty finansowej.

sankcje  
za nieprawidłowości
Przepisy związane z procedurą udziela-
nia zamówień rodzą wiele wątpliwości, 
co w praktyce powoduje liczne uchybienia 
i błędy. komisja Europejska opracowała 
„Wytyczne do określania korekt finanso-
wych nakładanych na wydatki ponoszone 
z funduszy strukturalnych lub Funduszu 
Spójności w przypadku naruszenia prze-
pisów prawa zamówień publicznych”10. 
Dokument składa się z dwóch części 

8 Tenders Electronic Daily (TED).
9 Dyrektywa nr 89/665/EWG (DzUrz L 395 z 30.12.1989 r., s. 33) i dyrektywa nr 92/13/EWG (DzUrz L 76 

z 23.03.1992 r.).
10 COCOF 07/0037/03-PL z 29.11.2007 r. Podstawę prawną do nakładania korekt finansowych stanowi 

art. 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Zgodnie z tym rozporządzeniem, 
państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub syste-
mowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych.
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– pierwsza dotyczy umów podlegających 
dyrektywom wspólnotowym w sprawie 
zamówień publicznych, druga – umów 
nimi nieobjętych lub objętych częściowo11. 

Organy kontroli w przypadku stwier-
dzenia nieprawidłowości w procesie 
udzielania zamówień zobowiązane są do 
dokonania niezbędnych korekt, zgodnie 
z art. 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1260/1999 lub art. 98 rozporządze-
nia (WE) nr 1083/2006. Obligatoryjny 
wymóg wprowadzenia korekt związa-
ny jest z zasadą efektywnych wydat-
ków, ustaloną w prawie wspólnotowym. 
Podstawowe znaczenie ma tutaj pojęcie 
nieprawidłowości12. Wedle rozporzą-
dzenia, „nieprawidłowość” to jakiekol-
wiek naruszenie przepisu prawa wspól-
notowego, wynikające z działania lub 
zaniechania podmiotu gospodarczego, 
które powoduje lub mogłoby spowodo-
wać szkodę w budżecie ogólnym Unii 
Europejskiej przez sfinansowanie nie-
uzasadnionego wydatku z budżetu ogól-
nego. Definicja nie jest precyzyjna, nie 
zawiera enumeratywnego katalogu nie-
prawidłowości, a w związku z tym po-
zwala kontrolerom na szeroki margines 
interpretacji13. 

Warto sprecyzować, czym jest korekta 
finansowa14 i w jaki sposób jest nalicza-
na. Otóż, oznacza ona anulowanie cało-
ści lub części wkładu, który nie może zo-
stać wykorzystany ponownie na projekt 
lub projekty poddane korekcie. Polega na 
pomniejszeniu maksymalnej kwoty dofi-
nansowania o kwotę nieprawidłową (wy-
korzystaną lub pobraną). korekta finan-
sowa jest nakładana tylko wówczas, gdy 
wydatek obarczony nieprawidłowością 
został rozliczony z beneficjentem. Jeśli 
nieprawidłowość zostanie wykryta przed 
rozliczeniem, wydatek jest uznawany za 
niekwalifikowalny (następuje obniżenie 
kwoty zatwierdzonej do rozliczenia w ra-
mach wniosku o płatność) i nie jest pod-
dawany korekcie finansowej.

 Zgodnie z art. 98 wspomnianego roz-
porządzenia nr 1083/2006, każde istotne 
naruszenie prawa wspólnotowego powin-
no uzasadniać zastosowanie odpowiedniej 
korekty finansowej, jeśli powoduje szko-
dliwe skutki finansowe. Zatem istotne 
z punktu widzenia organów kontroli jest 
pojęcie „naruszenia prawa” oraz wystą-
pienie ewentualnej szkody. „Naruszenie 
prawa” jest interpretowane szeroko, obej-
muje również kwestie związane z krajo-

11 Umowy nieobjęte lub częściowo objęte dyrektywami wspólnotowymi w sprawie zamówień publicznych 
(zamówienia publiczne, których wartość jest niższa niż wartość progowa dla stosowania dyrektyw wspól-
notowych oraz zamówienia publiczne na usługi przewidziane w załączniku I B dyrektywy nr 92/50/EWG, 
załączniku XVI B dyrektywy nr 93/38/EWG, załączniku II B dyrektywy nr 2004/18/WE i załączniku 
XVII B dyrektywy nr 2004/17/WE).

12 Określone w art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. ustanawiającego prze-
pisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

13 Szerzej o definicji nieprawidłowości G. Karwatowicz i J. Odachowski: Definicja�legalna�„nieprawidłowo-
ści”�w�kontekście�funduszy�strukturalnych�i�Funduszu�Spójności, „Kontrola Państwowa” nr 4/2009.

14 Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach programu 
operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” weszły w życie 10.02.2010 r.
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wymi zasadami wykorzystania środków 
z funduszy unijnych. Naruszeniem będzie 
zatem jakiekolwiek odstępstwo od zasad 
obowiązujących beneficjenta przy wdraża-
niu projektu. Niewystąpienie szkody – rze-
czywistej lub potencjalnej – uniemożliwia 
zakwalifikowanie danego naruszenia jako 
nieprawidłowości. Zatem w wypadku uchy-
bień lub błędów, zwłaszcza o charakterze 
formalnym, przy których nie występuje 
szkoda (nawet potencjalnie), nie należy 
nakładać na beneficjenta sankcji finanso-
wych. Takie stanowisko prezentuje instruk-
cja „Wymierzanie korekt finansowych za 
naruszenia prawa zamówień publicznych 
związanych z realizacją projektów współ-
finansowanych ze środków funduszy UE” 
– COCOF 07/0037/03-Pl. Nasuwa się py-
tanie, czy uchybienia w procedurze nie-
przekraczające wartości progowych mogą 
powodować szkodliwe skutki finansowe? 
Odpowiedź może być tylko jedna – z całą 
pewnością tak. Wszelkie ograniczenia kon-
kurencyjności i jawności procedury będą 
prowadziły do negatywnych konsekwen-
cji finansowych. Otwarte i oparte na zasa-
dzie konkurencyjności sposoby udzielania 
zamówień umożliwiają administracji pu-
blicznej zwiększenie zainteresowania wśród 
potencjalnych wykonawców, a tym samym 

wybór bardziej wartościowych ofert, nie 
tylko z punktu widzenia efektywności wy-
datków. Przejrzyste procedury udzielania 
zamówień są najlepszym środkiem prze-
ciwdziałania korupcji.

Wytyczne COCOF 07/0037/03-Pl 
stały się podstawą do opracowania przez 
Ministerstwo rozwoju regionalnego do-
kumentu regulującego kwestię wymie-
rzania korekt finansowych za naruszenia 
postanowień Prawa zamówień publicznych 
związane z realizacją projektów współfi-
nansowanych ze środków funduszy Unii 
Europejskiej – tak zwanego taryfikatora15. 
Taryfikator określa procentowo wielkości 
korekt finansowych przypisane konkret-
nym rodzajom naruszeń pzp oraz metodykę 
obliczania kwoty korekty, ustanawia tak-
że procedurę postępowania dla instytucji 
odpowiedzialnych za nakładanie korekt 
finansowych, wykorzystywaną w proce-
sie obliczania wartości nieprawidłowości. 
Znowelizowany taryfikator16ograniczył 
możliwość obniżania poziomu korekty 
do 50% wartości zalecanego przez niego 
poziomu maksymalnego17. W części opi-
sowej doprecyzowano, że kontroli pod ką-
tem zgodności z zasadami traktatowymi 
podlegają również zamówienia, których 
wartość nie przekracza poziomów okre-

15 Minister Rozwoju Regionalnego wydał 14.03.2008 r. wytyczne Wymierzanie�korekt� finansowych�za�na-
ruszenie�prawa�zamówień�publicznych�związane�z�realizacją�projektów�współfinansowanych�ze�środków�
funduszy�UE; znowelizowane w marcu 2010 r. oraz w 2011 r.

16 Obowiązuje od 28.04.2011 r.
17 „Obniżenie zalecanej stawki maksymalnej nie może jednak przekroczyć 50% wartości wskaźnika wyjścio-

wego i jest dopuszczalne jedynie w odniesieniu do tych kategorii nieprawidłowości, którym nie zostały 
przypisane stawki korekt wyrażone w postaci przedziałów. W ich przypadku minimalny poziom korekty 
został bowiem wskazany wprost jako dolna granica przewidzianego przedziału. Do wspomnianych wcze-
śniej okoliczności uzasadniających obniżenie zalecanego poziomu korekty zaliczyć należy m.in. poziomy 
korekt, które w analogicznych jak rozpatrywane przypadkach naruszeń zaproponowane zostały w rapor-
tach z przeprowadzonych audytów Komisji Europejskiej […]”.
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ślonych w przepisach pzp oraz w dyrek-
tywach (tzw. zamówienia podprogowe). 

Tabele wskaźników18 nie określają jednak 
kategorii nieprawidłowości, jak również 
wysokości korekty finansowej za narusze-
nia przy „małych” zamówieniach. Brak 
jednoznacznego zdefiniowania, z jakiego 
rodzaju naruszeniem możemy mieć do 
czynienia w przypadku zamówień, co do 
których z mocy ustawy nie stosuje się prze-
pisów pzp, budzi więc wątpliwości w kon-
tekście ewentualnej korekty finansowej. 

Taryfikator  
dla „małych” zamówień
W odniesieniu do programu operacyjnego 
„Infrastruktura i środowisko” (POIiŚ) obo-
wiązuje „Taryfikator wymierzania korekt 
finansowych za naruszenia zasad zawiera-
nia umów, do których nie stosuje się usta-
wy pzp”. Stanowi on załącznik do doku-
mentu pn. „Zalecenia w zakresie sposobu 
korygowania wydatków nieprawidłowo 
poniesionych w ramach programu ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko”19. 
Taryfikator podzielono na cztery tabele 
odnoszące się do różnych rodzajów umów. 
Część opisowa jednoznacznie wskazuje, że 
ma on zastosowanie w wypadku narusze-
nia zasad zawierania umów określonych 
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach POIiŚ”, do których 
nie stosuje się ustawy pzp. W poszczegól-
nych tabelach wyspecyfikowano niepra-
widłowości, a każdej z nich przyporząd-

kowano właściwą korektę finansową – od 
5 do 100%. Niezastosowanie odpowied-
niego trybu wyboru wykonawcy (zgodnie 
z wytycznymi w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach POIiŚ) może skutko-
wać 100% korektą finansową. Taką samą 
korektą zagrożony jest brak dokumentacji 
pozwalającej stwierdzić, czy został wy-
brany odpowiedni tryb. Oznacza to, że 
beneficjent nie tylko powinien zastosować 
odpowiednią procedurę, ale również ją 
udokumentować. Posiadanie przez niego 
niekompletnej dokumentacji związanej 
z wyborem wykonawcy niesie ryzyko na-
łożenia 50% korekty finansowej. W razie 
niezachowania zasad jawności i przejrzysto-
ści oraz niezapewnienia konkurencyjności 
i stosowania kryteriów dyskryminujących 
wykonawców beneficjent może spodzie-
wać się 25% korekty finansowej. również 
z 25% korektą spotka się ten, kto nie do-
chowa pisemnej formy umowy.

Mimo że w pozostałych programach ope-
racyjnych nie opracowano taryfikatorów 
(jeśli chodzi o zamówienia nieobjęte prze-
pisami pzp), beneficjent musi się liczyć 
z ryzykiem nałożenia korekty finansowej 
przy wydatkowaniu środków z innych fun-
duszy strukturalnych. Umowy finanso-
wane z udziałem środków publicznych, 
do których nie stosuje się przepisów oraz 
trybów określonych w pzp, powinny być 
zawierane zgodnie z zasadami opisanymi 
w wytycznych kwalifikowania wydatków. 
Złamanie tych zasad będzie naruszeniem 

18 Wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień 
publicznych współfinansowanych ze środków UE.

19 Dokument zatwierdzony 3.02.2010 r. przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; 
wszedł w życie 7 dni później, czyli 10.02.2010 r.
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prawa oraz może skutkować nałożeniem 
korekty finansowej. Jeśli w procedurze 
udzielania zamówienia zostanie stwier-
dzona nieprawidłowość, instytucja będąca 
stroną umowy o dofinansowanie jest kom-
petentna do określenia rozmiaru szkody 
i uznania części wydatku za niekwalifiko-
walny. W każdej sytuacji powinny zostać 
ocenione konkretne okoliczności, a sankcja 
być adekwatna do wagi naruszenia. Dlatego 
też stosowanie wobec innych programów 
operacyjnych taryfikatora odnoszącego 
się do wydatków poniesionych w POIiŚ 
wydaje się założeniem słusznym. korekty 
finansowe odgrywają istotną rolę w pro-
cesie wydawania pieniędzy pochodzących 
z funduszy strukturalnych; z jednej strony 
stanowią formę kontroli całego procesu 
wydatkowania środków, z drugiej zaś – 
pełnią funkcję prewencyjną, gdyż ryzyko 
konsekwencji finansowych obliguje be-
neficjentów do przestrzegania procedur.

Kwalifikowanie wydatków 
w programach operacyjnych
Ocena prawidłowości wydatkowania środ-
ków z funduszy strukturalnych, zwłaszcza 
w odniesieniu do tak zwanych zamówień 
podprogowych, powinna nastąpić również 
w kontekście wytycznych kwalifikowania 
wydatków w ramach poszczególnych pro-
gramów operacyjnych. Wiążą one benefi-
cjentów środków unijnych na podstawie 
zawartej umowy o dofinansowanie. To, 
jakie obowiązki dodatkowe musi spełnić 
zamawiający, zależy głównie od tego, z któ-
rego funduszu strukturalnego pochodzą 

środki: z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego (EFS), czy Europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego (EFrr).

Środki finansowe EFS przeznaczone dla 
Polski dostępne są w programie operacyj-
nym „kapitał ludzki”,  natomiast środ-
ki EFrr – w następujących programach 
operacyjnych: 
• „Infrastruktura i środowisko”,
• „Innowacyjna gospodarka” , 
• „Pomoc techniczna”,
• „rozwój Polski wschodniej”,  
• 16 regionalnych programach dla woje-
wództw, 
• europejskiej współpracy terytorialnej. 

Instytucje zarządzające określają pro-
cedury realizacji poszczególnych progra-
mów operacyjnych, zaś obowiązek prze-
strzegania tych zasad sformułowany został 
w treści umowy o dofinansowanie albo 
wynika z wytycznych programowych. 
Szczegółowe wytyczne kwalifikowania 
wydatków w programach operacyjnych 
należałoby zaliczyć do tak zwanych ak-
tów „prawa miękkiego” – niewiążącego 
formalnie, lecz mającego istotne znacze-
nie praktyczne. Zgodnie z nimi, wydatki 
są kwalifikowane, o ile łącznie spełniają 
następujące warunki: „zostały poniesione 
zgodnie z zasadami określonymi w Wy-
tycznych oraz zgodne z przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego”20.

Podsumowanie
Uchybienia w procedurze udzielania tak 
zwanych małych zamówień mogą również 
skutkować korektą finansową. Jej celem 

20 Wytyczne�w�zakresie�kwalifikowania�wydatków�w�ramach�programu�operacyjnego�„Kapitał�ludzki”.
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jest bowiem doprowadzenie do sytuacji, 
w której 100% wydatków objętych wnio-
skiem o współfinansowanie z funduszy 
strukturalnych będzie zgodne z regulacja-
mi krajowymi i wspólnotowymi, mający-
mi zastosowanie w danym wypadku21. To, 
jakiej wysokości korekty możemy się spo-
dziewać, zależy od wagi uchybienia i jego 
skutków finansowych. korekta, co do za-
sady, ma polegać na anulowaniu całości lub 
części wkładu Wspólnoty22. W odniesieniu 
do każdej kwoty otrzymanej z budżetu 
Unii Europejskiej powinna być oceniana 
efektywność oraz prawidłowość wydawa-
nia pieniędzy w kontekście wytycznych 
do kwalifikowania środków i komunikatu 
komisji nr 2006/C179/02. Stanowisko to 
potwierdzają protokoły kontrolne urzędów 
kontroli skarbowej; urzędy są zobligowane 
do badania celowości i zgodności z prawem 
gospodarowania środkami pochodzącymi 
z Unii Europejskiej23. kontrola może do-
tyczyć zarówno instytucji pośredniczącej, 
wdrażającej, jak i samego beneficjenta. Jeśli 
uznać, że korekty finansowe stanowią ele-
ment systemu kontroli wydawania środ-
ków pochodzących z funduszy unijnych, 
a taki niewątpliwie jest ich charakter24, to 
nie ma powodu, by takiej kontroli zostały 

pozbawione „małe” zamówienia. To wła-
śnie prawo krajowe powinno jednoznacznie 
wskazywać zagrożenia i nieprawidłowości 
związane z udzielaniem zamówień nieob-
jętych dyrektywami. 

Niezbędne jest wprowadzenie w ustawo-
dawstwie krajowym zmian de lege ferenda, 
które jednoznacznie wyeliminują wątpli-
wości związane z konsekwencjami uchy-
bień w wypadku „małych” zamówień. 
Obecna regulacja narusza bowiem kon-
stytucyjną zasadę pewności prawa, na którą 
składają się zasady: jawności, stabilności 
oraz jasności prawa; ustawowego trybu 
stanowienia ustaw; jednolitości porządku 
prawnego; prawa do rzetelnej procedury; 
pacta sunt servanda25. Przepisy prawa po-
winny zaś jednoznaczne określać proce-
dury wydawania pieniędzy pochodzących 
z funduszy UE, ale również definiować 
sankcje w razie ich naruszenia.

AGnieszKA PiwowArczYK,
kierownik Działu Zamówień Publicznych 
Uniwersytetu Śląskiego, doktorantka 
na Wydziale Prawa i Administracji  
Uniwersytetu Śląskiego

21 Wytyczne określające zasady, kryteria i przykładowe wskaźniki korekty do stosowania przez służby Komi-
sji do określania korekt finansowych przewidzianych w art. 39 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 
zostały przyjęte przez decyzję Komisji nr C/2001/476. Te same zasady przyjęto dla Funduszu Spójności 
przez decyzję Komisji nr C/2002/2871.

22 Art. 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/99.
23 Art.2 ust. 1 pkt 4 ustawy o kontroli skarbowej (DzU z 2011 r., nr 41, poz. 214 ze zm.).
24 Za: W. Dzierżanowski: Korekty�finansowe�jako�element�systemu�kontroli�wydatkowania�środków�unijnych, 

„Zamówienia Publiczne. Doradca” nr 10/2011, s.14.
25 Systematyka zasad za: J. Mikołajewicz: Pojmowanie� „państwa� prawnego”�w� orzecznictwie� Trybunału�

Konstytucyjnego�Rzeczypospolitej�Polskiej [w:] Polskie�dyskusje�o�państwie�prawa, red. S. Wronkowska, 
Warszawa 1995.
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BArBArA surDyKowsKA

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na 
cztery orzeczenia Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej (zwanego dalej Try-
bunał lub ETS)1 wydane w 2007 i 2008 r., 
określane jako „kwartet laval”2, które do-

tyczyły konfliktów zaistniałych pomię-
dzy unijnymi swobodami ekonomicznymi 
i uprawnieniami zbiorowymi pracowników. 
Zwłaszcza wyroki w sprawach laval i Viking 
wzbudziły wielopłaszczyznową, burzliwą 
dyskusję wśród europejskich specjalistów 
doktryny prawa pracy. Pojawiły się dzie-

Zbiorowe uprawnienia pracowników

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach Viking i laval 
prowokują pytania o możliwość dochodzenia odszkodowań od związ-
ków zawodowych za akcje zbiorowe, których skutek ograniczałby swo-
body traktatowe. Wprowadzając stan niepewności prawnej, wywołują 
więc obawy o stabilność systemów stosunków przemysłowych, chro-
nionych przez organizacje pracowników. W ocenie partnerów społecz-
nych, rozstrzygając konflikty pomiędzy swobodami ekonomicznymi 
i  prawami podstawowymi, nie można jednak tych pierwszych inter-
pretować w  sposób umożliwiający przedsiębiorcom obchodzenie lub 
naruszanie krajowych systemów pracy.

Kwartet Laval i jego potencjalne 
reperkusje w państwach unii

1 Od Traktatu z Lizbony Europejski Trybunał Sprawiedliwości nosi nazwę Trybunał Sprawiedliwości UE; da-
lej będę używała zwyczajowo przyjętej nazwy.

2 Chodzi o orzeczenia: Viking (Wyrok Wielkiej Izby z 11.12.2007 r. w sprawie International Transport Wor-
kers’ Federation; Fininish Seamens’s Union v. Viking Line ABP, OU Line Easti, C-438/05); Laval (wyrok 
Wielkiej Izby z 18.12.2007 r., Laval Und Partneri Ltd v. Svenska Byggnadsarbetateforbundent, Svenska 
Byggnadsarbetateforbundet advelning 1, Byggettan, Svenska Elekrikerforbundet, C- 341/05); Rüffert 
(wyrok drugiej izby z 3.04.2008 r. w sprawie Land Niedersachsen, C- 346/06); Komisja Europejska 
v. Luksemburg (wyrok pierwszej izby z 19.06.2008 r., C-319/06).
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siątki publikacji dotyczących tej proble-
matyki3. Jak się wydaje, w Polsce reper-
kusje tych orzeczeń nie wywołały więk-
szego zainteresowania4. Na brak szerszej 
debaty dotyczącej tej kwestii w polskiej 
myśli prawniczej wskazała J. Unterschütz, 
omawiając skutki orzeczeń ETS dla naszego 
kraju5. W polskiej literaturze należy zwrócić 
uwagę przede wszystkim na artykuł A. M. 
Świątkowskiego „kwartet laval w prawie 
pracy”6, na tle innych publikacji7, które jed-
nak przeważnie mają charakter opisowy.

Główne elementy orzeczeń ETs
sprawa Viking

Fiński armator postanowił przerejestro-
wać prom rosella (obsługujący trasę 

z Helsinek do Tallina) w celu obniżenia 
kosztów pracy, a co za tym idzie, zwięk-
szenia konkurencyjności przedsięwzię-
cia. W ten sposób chciał uniknąć ko-
nieczności negocjowania układu zbioro-
wego z fińskim związkiem zawodowym 
FUS, który uznawał jednolitość stawek 
dla pracowników, niezależnie od kraju 
ich pochodzenia. Zarejestrowanie stat-
ku w Estonii lub Norwegii miało na celu 
umożliwienie wynegocjowania korzyst-
niejszego dla armatora układu zbioro-
wego z innym związkiem zawodowym. 
Trzeba tu zaznaczyć, że Międzynarodo-
wa Federacja Transportowców (ITF)8, 
zrzeszająca krajowe związki zawodowe 
marynarzy (w tym FUS), od wielu lat 

3 Przykładowo: E. Ales, T. Novitz (red.): Collective�Actions�and�Fundamental�Freedoms�in�Europe.�Striking�
the�balance, Antwerp-Oxford-Portland 2010; M. De Vos (red.): European�Union�Internal�Market�and�La-
bour�Law:�Friends�or�Foes?, Antwerp-Oxford-Portland 2009; A. Davies: The�right�to�strike�versus�Freedom�
of�Establishment�in�EU�Law:�The�Battle�commences, “Industrial Law Journal” nr 35/2006; A. Davies: One�
Step�Forward,�Two�Steps�Back?�The�Viking�and�Laval�Cases�in�ECJ, “Industrial Law Journal” nr 37/2008; 
J. Malmberg, T. Sigeman: Industrial�Actions�and�EU�economic�freedoms:�The�autonomous�collective�bar-
gaining�model�curtailed�by�the�European�Court�of�Justice, “Common Market Law Review” nr 45/2008; 
P. Syrpis, T. Novitz: Economic�and�Social�Rights�in�Conflict:�Political�and�Judicial�Approaches�to�their�Rec-
onciliation, “European Law Review” nr 33/2008.

4 Na brak debaty w polskiej doktrynie prawniczej zwracają uwagę autorzy raportu Viking-Laval-Rüffert: 
Consequences�and�Policy�perspectives, A. Bücker, W. Warneck (red.): Report�111, European Trade Union 
Institute, s. 130.

5 J. Unterschütz: Viking,�Laval�and�Rüffert�from�a�Polish�perspective [w:] Viking-Laval-Rüffert: Consequenc-
es�and�Policy�perspectives, jw.

6 A. M. Świątkowski: Kwartet�Laval�w�prawie�pracy, „Państwo i Prawo” nr 12/2010.
7 E. Skibińska: Działania�podjęte�przez�związek�zawodowy�przeciwko�przedsiębiorcy�prywatnemu, „Monitor 

Prawa Pracy” nr 2/2008, s. 107; A. M. Świątkowski: Wolność�prowadzenia�akcji�zbiorowych�przez�związki�
zawodowe�a�swoboda�prowadzenia�działalności�gospodarczej�i�swoboda�przepływu�usług�w�obrębie�Unii�Eu-
ropejskiej, „Monitor Prawa Pracy” nr 10/2008, s. 552. Osiem artykułów nt. wpływu orzeczeń w sprawach 
Laval i Viking na wybrane systemy prawa pracy państw członkowskich Unii Europejskiej: Studia�z�zakresu�
prawa�pracy�i�polityki�społecznej, red. A. M. Świątkowski, Kraków 2010, s. 225 i nast. M. Szponar, M. Za-
chariasiewicz: Swoboda�przedsiębiorczości�i�swoboda�świadczenia�usług�a�działania�związków�zawodowych�
–�glosa�do�wyroku�ETS�z�18.12.2007�r.�w�sprawie�C-438/05, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 7/2008, 
s. 48; A. Woźniak: Akcje�strajkowe�jako�ograniczenie�swobody�działalności�gospodarczej,�wyrok�ETS�w�spra-
wie�Viking,�C-438/05, „Edukacja Prawnicza”, komentarz z 30.04.2009 r.; K. Klafkowska-Waśniowska: Zasa-
da�solidarności�a�swoboda�świadczenia�usług [w:] Solidarność�jako�zasada�działania�Unii�Europejskiej, red. 
C. Mik, Toruń 2009; B. Surdykowska: Między�prawami�socjalnymi�a�wolnością.�Kontrowersje�wokół�orzeczeń�
Europejskiego�Trybunału�Sprawiedliwości, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” nr 2/2010, s. 105.

8 International Transport Federation.
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prowadzi politykę zapobiegania rozwo-
jowi tak zwanych tanich bander, której 
wyrazem jest bojkot i inne akcje soli-
darnościowe. Zajmuje stanowisko, że 
tylko związki zawodowe w kraju, w któ-
rym użytkowany jest statek, mają prawo 
zawierać dotyczące go porozumienia 
zbiorowe. Tak też było i w tym wypad-
ku. Protest fińskich związkowców zo-
stał poparty przez ITF. Armator wniósł 
powództwo (do sądu w londynie, ze 
względu na siedzibę ITF), domagając 
się stwierdzenia, że działania Federacji 
są sprzeczne z art. 43 (art. 49 w obecnej 
numeracji) Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (dalej Traktat).

W tezie 3 sentencji wyroku w sprawie 
Viking ETS zajął stanowisko, że ograni-
czenia swobody działalności gospodaro-
wania i świadczenia usług są zasadniczo 
uzasadnione ochroną nadrzędnego inte-
resu ogólnego, takiego jak ochrona pra-
cowników, jeżeli zostanie wykazane, że 
są odpowiednie do zapewnienia realiza-
cji słusznego celu i nie wykraczają poza 
to, co jest konieczne do jego osiągnięcia.

sprawa Laval

Powodem sprawy było oddelegowanie 
przez łotewską spółkę kilkudziesięciu 
pracowników z Łotwy do robót budow-
lanych w Szwecji (renowacja i rozbu-
dowa szkoły). Spółka laval rozpoczęła 
negocjacje ze szwedzkim związkiem za-
wodowym w celu zawarcia porozumie-
nia o przystąpieniu do obowiązującego 
układu zbiorowego w branży budowla-
nej. Negocjacje zakończyły się fiaskiem. 
Miejscowy związek zawodowy żądał 
między innymi zagwarantowania od-
delegowanym pracownikom wynagro-

dzenia w wysokości 145 koron za godzi-
nę. Ponieważ porozumienie nie zostało 
podpisane, szwedzkie związki zawodo-
we zablokowały dostęp do placu budo-
wy, a łotewski przedsiębiorca skierował 
sprawę do sądu.

Szwedzki sąd zwrócił się do Trybu-
nału Sprawiedliwości z pytaniem preju-
dycjalnym: czy próba zmuszenia przez 
organizacje związkowe – za pomocą ak-
cji protestacyjnej w postaci blokady za-
granicznego usługodawcy – do zawarcia 
w państwie przyjmującym układu zbio-
rowego pracy jest zgodna z zasadami 
Traktatu dotyczącymi swobody świad-
czenia usług i zakazu wszelkiej dyskry-
minacji ze względu na przynależność 
państwową oraz dyrektywą nr 96/71/
WE, jeżeli w państwie przyjmującym 
ustawodawstwo nie zawiera wyraźnych 
norm określania warunków pracy i za-
trudniania w układach zbiorowych pracy? 

W tezie wyroku w sprawie laval ETS 
wskazał, że przepisy art. 49 Traktatu 
(art. 56 w obecnej numeracji) i art. 3 
dyrektywy nr 96/71/WE sprzeciwia-
ją się podejmowaniu akcji protestacyj-
nych (np. blokad) przez związek zawo-
dowy w państwie przyjmującym pra-
cowników delegowanych, w celu przy-
muszenia zagranicznego przedsiębiorcy 
do podjęcia negocjacji płacowych. Nie 
jest również dozwolone podejmowa-
nie działań mających na celu skłonienie 
przedsiębiorcy zagranicznego do przy-
stąpienia do układu zbiorowego pracy, 
zawierającego postanowienia korzyst-
niejsze od standardów ustanowionych 
przepisami powszechnie obowiązują-
cymi w państwie przyjmującym lub re-
gulujących warunki zatrudnienia ina-
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czej niż wymieniono w art. 3 dyrektywy 
nr 96/71/ WE9.

sprawa Rüffert

Przedmiotem rozstrzygnięcia było zagad-
nienie zgodności z prawem wspólnotowym 
przepisów ustawy niemieckiego kraju 
związkowego (Dolnej Saksonii), pozwa-
lającej udzielać zamówień publicznych na 
roboty budowlane tylko takim podmio-
tom, które zobowiążą się do wypłaty pra-
cownikom wynagrodzenia w wysokości 
wynikającej z układu zbiorowego bran-
ży budowlanej dla obszaru Dolnej Sak-
sonii. Spór przed niemieckim sądem do-
tyczył odpowiedzialności polskiej spółki 
Pracownie konserwacji Zabytków, któ-
ra, jako podwykonawca usług budowla-
nych, nie dotrzymała zobowiązań wyni-
kających z lokalnego układu zbiorowego 
w odniesieniu do delegowanych polskich 
pracowników. Władze Dolnej Saksonii po-
twierdziły, że układ zbiorowy nie wskazuje 
na powszechne stosowanie w rozumieniu 
art. 8 ust. 8 dyrektywy nr 96/71/ WE10. 
Przepis ten definiuje powszechnie obo-
wiązujący układ zbiorowy pracy jako akt 
prawny, który „musi być przestrzegany 
na obszarze geograficznym oraz w danym 
zawodzie lub gałęzi przemysłu. Zdaniem 
ETS, stawki wynagrodzenia uzgodnione 
przez partnerów społecznych w lokalnym, 
a więc niepowszechnym układzie zbioro-

wym pracy, nie mogą być uznane za mi-
nimalne stawki wynagrodzenia za pracę 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. C dyrektywy 
nr 96/71/ WE11.

W sentencji wyroku w sprawie rüffert 
Trybunał orzekł, że przepisy tej dyrek-
tywy interpretowane w świetle art. 49 
Traktatu (art. 56 w obecnej numeracji), 
sprzeciwiają się nakładaniu przez wła-
dze państwa przyjmującego obowiązku 
udzielania zamówień publicznych tylko 
tym przedsiębiorcom, którzy zobowiążą 
się do wypłaty pracownikom wynagro-
dzenia w wysokości odpowiadającej co 
najmniej wynagrodzeniu uzgodnionemu 
w układzie zbiorowym obowiązującym 
w miejscu realizacji zamówienia. 

Komisja Europejska v. Luksemburg

W wyroku w sprawie komisja Europejska 
v. luksemburg ETS orzekł, że krajowe 
przepisy prawa pracy zobowiązujące przed-
siębiorców delegujących pracowników do 
spełnienia następujących wymagań: zawie-
rania umów o pracę wyłącznie w formie 
pisemnej, waloryzacji wynagrodzeń, re-
spektowania lokalnych zasad zatrudniania 
w niepełnym wymiarze, zawierania umów 
o pracę na czas określony oraz przestrzega-
nia lokalnych układów zbiorowych pracy 
– wykraczają poza granice sformułowane 
w art. 3 ust. 1 dyrektywy nr 96/71/ WE12. 
Artykuł ten wylicza enumeratywnie zagad-

9 W Szwecji, zgodnie z tradycją stosunków przemysłowych, wszelkie kwestie płacowe ustalane są przez 
układy zbiorowe pracy (co oznacza, że nie istnieje np. legislacyjnie ustalana płaca minimalna).

10 Punkt 26 uzasadnienia sprawy Rüffert.
11 Punkt 31, jw.
12 Przykładowo, rząd Luksemburga wskazywał, że wymóg umowy o pracę na czas nieokreślony, wiążącej 

od co najmniej 6 miesięcy pracowników z delegującym ich przedsiębiorstwem, zmierza do oddalenia ry-
zyka nadmiernego wykorzystania – przez ograniczone czasowo i źle opłacane kontrakty – siły roboczej 
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nienia regulowane przepisami lokalnego 
prawa pracy, które państwo członkowskie 
może „narzucić” pracodawcom delegują-
cym pracowników13. 

Zdaniem ETS, władze państw członkow-
skich nie mogą narzucać przedsiębiorcom, 
którzy delegują pracowników, regulacji 
prawnych obowiązujących w państwie 
przyjmującym z powołaniem się na klau-
zulę porządku publicznego. Jest ona wyjąt-
kiem od podstawowej zasady swobodnego 
przepływu i powinna być interpretowana 
zawężająco. Jej zakres nie może być okre-
ślany jednostronnie przez władze danego 
państwa UE14.

Wątpliwości ciała doradczego 
Komisji Europejskiej
Na wstępie warto przytoczyć stanowisko 
Europejskiego komitetu Ekonomiczno- 
-Społecznego (EkES)15, które w przejrzysty 
sposób formułuje podstawowe wątpliwości 
wywołane przez orzecznictwo Trybunału16. 

Europejski komitet Ekonomiczno-Spo-
łeczny wskazuje (pkt 3.4.5.1.), że ETS 
w wyrokach w sprawie Viking i laval co 

prawda uznał, że prawo do podejmowania 
działań zbiorowych przez związki zawodo-
we jest prawem podstawowym i jako takie 
stanowi element ustawodawstwa UE, ale 
zarazem podkreślił, że nie jest ono nad-
rzędne względem innych zasad prawnych, 
takich jak swoboda świadczenia usług czy 
swoboda przedsiębiorczości. Ponadto Try-
bunał nadał swobodzie świadczenia usług 
i swobodzie przedsiębiorczości bezpośred-
nie oddziaływanie horyzontalne. restryk-
cyjne podejście zastosowano natomiast 
do akcji protestacyjnych, które zdaniem 
ETS, muszą nie tylko być podejmowane 
„dla osiągnięcia słusznego celu zgodne-
go z traktatem lub […] być uzasadnione 
celem nadrzędnym względem interesu 
ogólnego”, ale „być ponadto odpowiednie 
dla zapewnienia realizacji tego celu i nie 
[…] wykraczać poza to, co jest konieczne 
dla jego osiągnięcia”17. W świetle takiej 
wykładni EkES uważa, że przyznanie, iż 
prawo do działań zbiorowych należy do 
praw podstawowych, ma walory jedynie 
teoretyczne. W tym miejscu można od-
wołać się do podobnego poglądu, wyrażo-

pochodzącej z krajów trzecich, a także niebezpieczeństwa negatywnego wpływu dumpingu społecznego 
na konkurencję (§ 28). W § 32 ETS wskazał, ze regulacja taka wykracza poza to, co może być wymagane 
ze względu na cel ochrony socjalnej.

13 Przepis ten wskazuje na obowiązek stosowania się do minimalnych stawek wynagrodzenia oraz regulacji 
odnoszących się do: maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów wypoczynku (lit. a), minimalnych 
płatnych corocznych urlopów wypoczynkowych (lit. b), warunków wynajmowania pracowników przez agen-
cje pracy tymczasowej (lit. d), ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy (lit. e), warunków zatrud-
niania pracownic w ciąży, w krótkim okresie po porodzie, dzieci i pracowników młodocianych (lit. f), równego 
traktowania mężczyzn i kobiet oraz przestrzegania innych przepisów o zakazie dyskryminacji (lit. g).

14 Punkt 30 uzasadnienia sprawy Komisja Europejska v. Luksemburg.
15 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny to ciało doradcze Komisji Europejskiej, w którym zasiadają 

przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych i organizacji pozarządowych z poszcze-
gólnych państw członkowskich.

16 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie społecznego wymiaru rynku we-
wnętrznego (opinia z inicjatywy własnej), 2011/C 44/15; przyjęta stosunkiem głosów 143 do 15 (19 gło-
sów wstrzymujących się).

17 Sprawa Viking C-438/05, pkt 75.
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nego przez prof. Catharine Bernard, która 
pisze o niewiele większej niż retoryczna 
wartości uznania przez Trybunał prawa do 
strajku jako fundamentalnego18. 

Dokonując analizy wymienionych 
orzeczeń, EkES wskazuje na ich kon-
sekwencje. Ponieważ ETS uznał działa-
nia zbiorowe za ograniczenie w realizacji 
swobód zagwarantowanych w Traktacie, 
musiał siłą rzeczy zadać pytanie, czy ta-
kie ograniczenie można usprawiedliwić. 
Jest to, według oceny EkES odwołują-
cej się do opinii środowiska naukowe-
go, dokładna odwrotność podejścia za-
prezentowanego przez Europejski Try-
bunał Praw Człowieka w Strasburgu, 
który rozważał ostatnio, jakie ograni-
czenia są dopuszczalne w odniesieniu 
do praw podstawowych19. Tym samym, 
EkES wskazuje na obawy wynikające 
ze sprzeczności między linami orzecz-
niczymi obu trybunałów.

Sprawa ma jednak drugie dno, znacznie 
poważniejsze. EkES wskazuje, że ETS po 
raz pierwszy wypowiedział się w sprawie 
ograniczeń na szczeblu krajowym w kon-
tekście ponadnarodowym, a szczególnie 

niepokojące jest wprowadzanie już na tym 
etapie testu proporcjonalności. Zdaniem 
komitetu, takie podejście nie tylko odbiera 
prawo podstawowe do podejmowania dzia-
łań zbiorowych, lecz także narusza prawo 
do strajku. Według EkES (pkt 3.4.5.4.), 
innym skutkiem orzeczeń ETS staje się 
konflikt między prawem wspólnotowym 
a standardami międzynarodowymi20. Po-
nadto, uzasadniona staje się argumentacja 
o zaistnieniu konfliktu prawnego z kon-
wencjami Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) nr 87 i 98, a także z art. 6 
ust. 4 „Europejskiej karty społecznej”21 
oraz orzecznictwem organów kontrol-
nych MOP (sprawa British Airline Pilots’ 
Association –BAlPA)22. (Do obaw pod-
niesionych w stanowisku EkES powrócę 
w uwagach końcowych).

Polskie reakcje
W wypowiedziach polskich przedsta-
wicieli doktryny prawa pracy przewa-
żają pozytywne zapatrywania na orzecz-
nictwo ETS w ramach kwartetu laval. 
Przykładowo, prof. A. M. Świątkowski 
ocenia, że Trybunał kierował się zasa-

18 C. Bernard: Employment�rights,�Free�Movement�under�the�EC�Treaty�and�the�Services�Directive, Edinburg 
Europa Institute, “Mitchell Working Paper Series” 05/2008, s. 14.

19 Chodzi o orzeczenie Demir i Baykara przeciw Turcji (sprawa nr 34503/97). Orzecznictwo ETPC omawia 
W. Sanetra: Wyrok�przeciwko�Turcji�a�sprawa�Polska, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 5/2009, 
s. 2 i nast.

20 Zdaniem EKES, w orzeczeniu Rüffert nie uwzględniono konwencji MOP nr 94 i dlatego interpretacja skła-
du sędziowskiego powoduje konflikt między różnymi systemami prawa. Konwencja ta dotyczy postano-
wień w umowach o pracę zawieranych przez władze publiczne.

21 Art. 6 ust. 2 „Europejskiej karty społecznej” wskazuje, że w celu zapewnienia skutecznego prawa do ro-
kowań zbiorowych, umawiające się strony zobowiązują się: popierać, kiedy będzie to konieczne i właści-
we, mechanizm dobrowolnych negocjacji między pracodawcami lub organizacjami pracodawców z jednej 
strony a organizacjami pracowników z drugiej strony, dla uregulowania – w drodze układów zbiorowych 
pracy – warunków zatrudnienia.

22 Chodzi o konwencję MOP nr 87 dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw związkowych oraz kon-
wencję MOP nr 98 dotyczącą prawa organizowania się i rokowań zbiorowych.
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dą równoważenia praw wynikających 
z pierwotnego prawa wspólnotowego 
(swobody traktatowe) z celami polityki 
społecznej. Autor zauważa, że w orzecz-
nictwie tym utrzymana została równo-
waga między podstawowymi zasadami 
prawa europejskiego (swoboda prowa-
dzenia działalności gospodarczej oraz 
swoboda przepływu usług w UE) oraz 
wolności podejmowania akcji zbiorowych 
przez międzynarodowe i krajowe centrale 
związkowe23. W kolejnej publikacji A. 
Świątkowski prezentuje nawet pogląd 
o pozytywnym wpływie orzecznictwa 
kwartetu laval na podnoszenie stawek 
wynagrodzeń polskich pracowników oraz 
pracowników delegowanych z innych no-
wych państw członkowskich do pracy 
w państwach starej Unii. Miało to się 
pośrednio przyczynić także do wzrostu 
wynagrodzeń w Polsce i innych nowych 
państwach członkowskich. Jednak naj-
większą wartością wyroków ETS mia-
łoby być podniesienie znaczenia euro-
pejskiego prawa pracy w systemie pra-
wa wspólnotowego. Trybunał postawił 
normy prawa pracy na równi z normami 
prawa gospodarczego prywatnego. Tym 
samym orzecznictwo to miałoby przyczy-
nić się do zrównoważenia gospodarczych 
interesów przedsiębiorców i społecznych 
interesów pracowników24.

Wspólny rynek a ochrona 
pracowników – rola ETs
Pierwotna wersja traktatu rzymskiego 
koncentrowała się na budowie wspólne-
go rynku przez wcielenie w życie czterech 
swobód: przepływu towarów, osób, usług 
i kapitału. Traktatowa wizja zakładała, że 
przez rozwój wspólnego rynku dojdzie do 
rozwoju sfery socjalnej, którą wyraźnie 
oddzielano od sfery ekonomicznej25. Jak 
pisze C. Bernard, w początkach integracji 
europejskiej narodowe polityki społecz-
ne i budowa wspólnego rynku podążały 
dwiema, nieprzecinającymi się ścieżkami26. 
Musiały się jednak kiedyś zbiec i stało się 
to po raz pierwszy przy zderzeniu kon-
cepcji niedyskryminacji i koncepcji do-
stępu do rynku. Przykładem tej pierwszej 
jest orzeczenie ETS w sprawie Commis-
sion v. France (167/73 [1974] ECr 359, 
pkt 44-45) – istotą jest tu założenie, że gdy 
prawo krajowe traktuje tak samo obywa-
teli i nieobywateli, nie mamy do czynienia 
z pogwałceniem art. 39 lub 43 Traktatu, 
(art. 39 to art. 45 w obecnej numeracji, 
a art. 43 to art. 49 w obecnej numeracji) 
gdyż nie mieliśmy do czynienia z dyskry-
minacją ze względu na narodowość27.

Wraz z ukształtowaniem się koncepcji 
„dostępu do rynku” pojawiło się wyzwa-
nie związane z chęcią utrzymania przez 
państwa członkowskie wpływu na za-

23 A. M. Świątkowski: Wolność�prowadzenia�akcji�zbiorowych�przez�związki�zawodowe�a�swoboda�prowa-
dzenia�działalności�gospodarczej�i�swoboda�przepływu�usług�w�obrębie�Unii�Europejskiej, „Monitor Prawa 
Pracy” nr 10/2008, s. 556.

24 A. M. Świątkowski: Kwartet�Laval�w�prawie�pracy, „Państwo i Prawo” nr 12/2010.
25 F. Scharpf: The�European�Social�Model:�Coping�with�the�Challenges�of�Diversity, 40 JCMS 645/2002.
26 C. Bernard: Employment�Rights,�Free�movement�Under�the�EC�Treaty�and�the�Services�Directive, Europa 

Institute, “Mitchell Working Paper Series” 5/2008, s. 4.
27 Inne przykłady orzeczeń z modelu „niedyskryminacji” zob.: Commission v. Belgium 221/85 (1987) ECR 

719, Debauve 52/79, (1981), ECR 833.
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sady kształtowania polityki społecznej. 
Musiał temu stawić czoło ETS. Jak pisze 
E. Piontek, w celu przełamania uporczy-
wego utrudniania przez państwa członkow-
skie dostępu do własnego rynku usługo-
dawcom z innych państw członkowskich, 
w tym również za pośrednictwem środków 
niedyskryminacyjnych, w orzeczeniu wy-
danym 25 lipca 1991 r. w sprawie Säger28 
ETS wykazał, że art. 49 Traktatu (art. 56 
w obecnej numeracji) „wymaga nie tylko 
zniesienia wszelkich form dyskryminacji 
ze względu na narodowość w stosunku do 
podmiotów świadczących usługi, lecz tak-
że uchylenia wszelkich ograniczeń, nawet 
jeżeli są one stosowane bez różnicy w sto-
sunku do rodzimych usługodawców i usłu-
godawców z innych państw członkowskich, 
ilekroć takie środki uniemożliwiają bądź 
w jakikolwiek sposób utrudniają prowa-
dzenie działalności usługodawcom z sie-
dzibą w innym państwie członkowskim, 
w którym zgodnie z prawem prowadzą one 
podobną działalność usługową”29. 

Jak wskazuje ETS w orzeczeniu w spra-
wie Commission v. Denmark30, zgodnie 
z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, 
art. 39 Traktatu (art. 45 w obecnej nume-
racji) nie tylko zabrania stosowania wszel-

kiej dyskryminacji opartej na przynależ-
ności państwowej – czy to bezpośredniej, 
czy pośredniej – lecz także tworzenia lub 
utrzymywania w mocy uregulowań krajo-
wych, które – mimo że znajdują zastoso-
wanie niezależnie od przynależności pań-
stwowej zainteresowanych pracowników 
– stanowią przeszkodę w ich swobodnym 
przepływie31. 

logiczną konsekwencją koncepcji „do-
stępu do rynku” stał się bardziej szczegó-
łowy ogląd krajowego prawa pracy przez 
ETS. Jak wskazuje C. Bernard32, w orzecz-
nictwie wytworzyła się stosunkowo krótka 
lista uzasadnień ograniczających dostęp do 
rynku. Jest ona wypunktowana w orze-
czeniu w sprawie Gouda33. 

Z punktu widzenia relacji pomiędzy 
ochroną socjalną a swobodami traktato-
wymi są to:
• ochrona pracowników34;
• zapobieganie dumpingowi socjalne-
mu35 oraz nieuczciwej konkurencji36;
• przeciwdziałanie zakłóceniom na ryn-
ku pracy37.

Należy zwrócić uwagę, że ta tendencja 
w podejściu ETS, choć dominująca, nie 
była jedyna. Pewną grupę orzeczeń można 
zakwalifikować do kategorii wykorzysta-

28 C- 76/90, Säger v. Dennemeyer, (1991) ECr- I, s.4221, pkt 12.
29 E. Piontek: Swoboda�świadczenia�usług�a�konkurencja, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodo-

wego, Europejskiego i Porównawczego” nr 5/2007, s. 12.
30 C-464/02 Commission v. Denmark (company vehicles) 2005, ECR I- 7929, pkt 45.
31 ETS wskazuje na orzeczenia w sprawach: Graf, pkt 18 i Weigel, pkt 50 i 51.
32 C. Bernard: Internal�market� v.� labour�market:� a� brief� history [w:] European�Union� Internal�Market� and�

Labour�Law:�Friends�or�Foes?, M. de Vos (red.), Antwerp, Oxford, Portland, 2009.
33 C-288/89 Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda v. Commissariaat voor de Media (1991) 

ECR I- 4007.
34 C-279/80 Webb [1981] ECR 3305, pkt 19.
35 C-244/04 Commission v Germany [2006] ECR – I- 000, pkt 61.
36 C-60/03 Wolff& Müller v Pereira Felix [2004] ECR I 9553, pkt 41.
37 C-445/03 Commission v Luxemburg [2004] ECR I – 10191, pkt 3.
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nia modelu solidarności, gdzie Trybunał 
wskazywał, że pewne rozwiązania z zakre-
su polityki społecznej są poza zakresem 
prawa konkurencji. Przykładem orzeczenia 
z tej grupy jest sprawa Poucet and Pistre38. 

Odrębnie można widzieć linię orzecz-
niczą wskazującą, że zagadnienia polity-
ki społecznej pozostają poza „zasięgiem” 
swobód traktatowych. Orzeczeniem bę-
dącym tego przykładem jest głośne orze-
czenie w sprawie Albany39, w którym ETS 
stwierdził, że układy zbiorowe pracy nie 
mogą podlegać ocenie z punktu widze-
nia swobody zagwarantowanej w art. 81 
Traktatu. (art. 101 w obecnej numeracji).

Warto zwrócić uwagę na to, że potencjal-
ne „pola minowe” konfliktu między postę-
pującą budową jednolitego rynku a zbioro-
wymi uprawnieniami pracowników (a więc 
prawami podstawowymi) próbowano roz-
brajać przez wykorzystanie prawa wtórnego. 
Po pierwsze, należy wspomnieć o tak zwanej 
klauzuli Montiego, znajdującej się w rozpo-
rządzeniu rady WE nr 2679/98 w sprawie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego w od-
niesieniu do swobodnego przepływu towa-
rów pomiędzy państwami członkowskimi. 
Artykuł 2 tego rozporządzenia wskazuje, 
że nie może być ono interpretowane jako 
naruszające w jakikolwiek sposób wyko-
nywanie podstawowych praw uznawa-
nych w państwach członkowskich, w tym 
praw lub wolności strajku. Mogą zawierać 
również prawo lub wolność podejmowa-
nia innych działań objętych szczególnymi 

systemami stosunków pracy, właściwymi 
każdemu państwu członkowskiemu. Po 
drugie, w pkt. 14 preambuły do dyrekty-
wy usługowej wskazuje się, że nie ma ona 
wpływu na „[…] stosunki między partnera-
mi społecznymi, w tym na prawo do nego-
cjowania i zawierania układów zbiorowych, 
prawo do strajku i akacji protestacyjnych 
– zgodnie z prawem i praktykami krajowy-
mi, nienaruszającymi prawa wspólnoto-
wego”40. Zgodnie z art. 1 ust. 6 dyrektywy 
usługowej, nie ma ona wpływu na prawo 
pracy, czyli na jakiekolwiek przepisy lub 
postanowienia umowne dotyczące warun-
ków zatrudnienia, warunków pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny oraz stosunków 
między pracodawcą a pracownikiem, sto-
sowane przez państwa członkowskie zgod-
nie z prawem krajowym, które nie narusza 
prawa wspólnotowego. Zgodnie z ust. 7, dy-
rektywa nie narusza korzystania praw pod-
stawowych uznanych w państwach człon-
kowskich oraz w prawie wspólnotowym. 
Nie narusza także prawa do negocjowania, 
zawierania i wdrażania umów zbiorowych 
oraz podejmowania akcji protestacyjnych, 
zgodnie z prawem i praktykami krajowy-
mi niestojącymi w sprzeczności z prawem 
wspólnotowym.

Analiza orzeczeń  
– potencjalne problemy
Problemy wynikające z orzeczeń kwarte-
tu laval można podzielić na dwie grupy: 
pierwsza dotyczy interpretacji dyrekty-

38 Połączone sprawy C-159/91 i C-160/91 Pocet and Pistre v. AGF and Cancava (1993) ECR I – 637.
39 C-67/96 Albany International v. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie (1999), ECR I 5751, pkt 49.
40 Dyrektywa nr 123 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług na rynku wewnętrznym, 

z 12.12.2006 r.
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wy o pracownikach delegowanych, dru-
ga prawa związków zawodowych do akcji 
zbiorowych. Jeżeli chodzi o pierwszą gru-
pę zagadnień, to problem polega na po-
traktowaniu przez ETS (trzeba przyznać, 
że bardzo konsekwentnie) postanowień 
ochronnych dyrektywy jako maksymal-
nego, a nie minimalnego poziomu ochrony 
pracowników delegowanych. Jest to jed-
noznacznie wskazane w § 80 uzasadnienia 
do sprawy laval (przytoczonym następnie 
w § 33 uzasadnienia w sprawie rüffert). 
Trybunał stwierdza – jeśli chodzi o kwe-
stie wymienione w art. 3 ust. 1 akapit 
pierwszy lit. a-g dyrektywy nr 96/71 WE 
– że dyrektywa wyraźnie przewiduje sto-
pień ochrony, jakiego przyjmujące pań-
stwo członkowskie ma prawo wymagać od 
przedsiębiorstw mających siedzibę w in-
nych państwach członkowskich na rzecz 
pracowników delegowanych na swoje tery-
torium. Wykładni tego przepisu nie można 
dokonywać w ten sposób, że zezwala on 
przyjmującemu państwu członkowskiemu 
na poddanie świadczenia usług na swoim 
terytorium obowiązkowi przestrzegania 

warunków pracy i zatrudnienia wykracza-
jących poza bezwzględnie obowiązujące 
normy minimalnej ochrony. ETS dodaje, 
że taka wykładnia sprowadzałaby się do 
pozbawienia skuteczności dyrektywy. Ta 
interpretacja wywołuje spore kontrower-
sje. Przykładowo, Europejska konfederacja 
Związków Zawodowych wskazuje, że po-
mija ona pkt 17 preambuły do dyrektywy 
(stanowiący, że bezwzględnie obowiązu-
jące przepisy w zakresie ochrony mini-
malnej, które pozostają w mocy w kraju 
przyjmującym, nie powinny stanowić prze-
szkody w stosowaniu korzystniejszych dla 
pracowników warunków zatrudnienia). 
Zdaniem części autorów, interpretacja 
art. 3 ust. 1 dyrektywy dokonana przez 
ETS niejako pomija w swoim rozumowa-
niu treść art. 3 ust. 7 i 1041.

Pragnę jednak skoncentrować się na 
drugiej grupie zagadnień – odnoszącej 
się do prawa związków zawodowych do 
akcji zbiorowych. W literaturze pojawi-
ły się poglądy, że Trybunał przez swoje 
orzeczenia w dużej mierze uprawomocnił 
dumping socjalny na wspólnym rynku42. 

41 Art. 3 ust. 7 dyrektywy wskazuje, że ustępy 1-6 art. 3 nie będą stanowiły przeszkody do stosowania ko-
rzystniejszych dla pracowników warunków zatrudnienia. Art. 3 ust. 10 wskazuje, że dyrektywa nie stanowi 
przeszkody w stosowaniu przez państwa członkowskie na podstawie zasady równego traktowania, zgodnie 
z Traktatem i w odniesieniu do przedsiębiorstw krajowych: warunków zatrudnienia dotyczących dziedzin 
innych, wymienionych w pierwszym akapicie ust. 1, w przypadku przepisów polityki publicznej; warunków 
pracy i zatrudnienia ustalonych w umowach zbiorowych lub orzeczeniach arbitrażowych w rozumieniu art. 8 
i dotyczących innych rodzajów działalności niż wymienione w załączniku. Kwestia interpretacji dyrektywy 
jako „maksymalnej”, a nie „minimalnej” np. A�revision�of�the�Posting�of�workers�directive:�Eight�proposals�for�
improvement. Final�report�from�the�ETUC�expert�group�on�posting, Bruksela, 31.05.2010 r.
J. Malmberg: Posting�Post�Laval.�International�and�National�Responses, Uppsala center for Labour Sta-
dies, Department of Economics, “Working Paper” 5/2010, s. 4,5.

42 Na przykład, A. C. Robert: Parlament�Europejski�wobec�wyzwań�Europy�wschodniej, „Le Monde Diplomati-
que”, edycja polska nr 3(37)/2009. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 22.10.2008 r. w sprawie wyzwań 
związanych z układami zbiorowymi w UE (nr 2008/2085 – INI). Parlament Europejski podkreśla, że swoboda 
świadczenia usług nie jest nadrzędna wobec prawa związków zawodowych do prowadzenia działań zbioro-
wych. W stanowisku Parlamentu wyrażona jest obawa, że państwa członkowskie „starej” Unii znajdą się pod 
presją konkurencji w postaci niskich płac, a to w konsekwencji może skutkować ksenofobią i niechęcią do UE.
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Przykładowo, Taco van Peijpe uważa, że 
ETS nie widzi fundamentalnych swobód 
zagwarantowanych w Traktacie (swobody 
przepływu osób, usług, towarów i kapita-
łu) i praw fundamentalnych jako różnych, 
ale równych sobie płaszczyzn. Swobody 
traktatowe traktowane są jako zasada, od 
której prawo związków zawodowych do 
akcji zbiorowych stanowi jedynie wyjątek. 
Autor zwraca uwagę, że przyjęcie odmien-
nego widzenia relacji mogłoby doprowa-
dzić do zupełnie odmiennych wniosków. 
Jako punkt wyjścia podaje orzeczenie 
w sprawie Schmidberger43. W § 77 tego 
orzeczenia Trybunał wskazuje, że dotyczy 
ono kwestii niezbędnego pogodzenia wy-
mogów ochrony praw podstawowych we 
Wspólnocie z wymogami wynikającymi 
ze swobód przyznanych na mocy Trakta-
tu, a więc zakresu swobody wypowiedzi 
i wolności zgromadzeń (zagwarantowanych 
przez art. 10 i 11 europejskiej „konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności”) oraz swobody przepływu 
towarów, w sytuacji, gdy te pierwsze zo-
stają powołane jako uzasadnienie ograni-
czenia drugich. Z kolei w § 81 orzeczenia 
ETS stwierdza, że w tych okolicznościach 
należy wyważyć wskazane powyżej in-
teresy i orzec (w świetle ogółu okolicz-
ności sprawy), czy zachowano właściwą 

równowagę między nimi. Jak podsumo-
wał T. van Peijpe, ETS w sprawach laval 
i Viking nie wyjaśnił, dlaczego nie przyjął 
podobnego toku rozumowania. Autor przy-
puszcza, że Trybunał po prostu przypisuje 
niższy status fundamentalnym prawom spo-
łecznym w porównaniu z fundamentalny-
mi prawami człowieka, takimi jak wolność 
wypowiedzi i wolność zgromadzeń (poli-
tycznymi prawami człowieka czy też tzw. 
prawami człowieka pierwszej generacji)44.

Warto tu poczynić bardziej generalną 
uwagę o widzeniu praw podstawowych 
przez ETS. W literaturze wskazuje się, 
że Trybunał podkreśla znaczenie swobód 
gospodarczych przez odnoszenie ich cha-
rakteru do ogólnych zasad prawa i stoso-
wanie terminologii charakterystycznej dla 
praw człowieka. Można by to określić jako 
zabieg ocierający się o zachowania z ka-
tegorii public relations – wykorzystywa-
nie dyskursu prawniczego zaczerpniętego 
z rozważań o prawach podstawowych do 
promowania integracji gospodarczej. Z ca-
łości orzecznictwa ETS wynika, że rozpa-
truje on skargi w sprawie naruszeń praw 
podstawowych w kontekście wyjątków od 
swobód wspólnego rynku – traktuje prawa 
podstawowe restrykcyjnie i wymaga ści-
słego uzasadnienia, zgodnie z zasadą „testu 
proporcjonalności”45. We wcześniejszym 

43 Schmidberger v. Republic of Austria (C-112/00, 2003 WCR I-5659) – sprawa ta dotyczyła demonstracji 
obywateli zaniepokojonych zanieczyszczaniem środowiska przez ruch samochodowy na przełęczy Breneń-
skiej. Demonstracje te prowadziły do zakłóceń w transporcie towarów, a więc sprawa dotyczyła ogranicze-
nia swobody przepływu towarów za względu na fundamentalne prawo swobody wypowiedzi i demonstracji.

44 T. von Peijpe: Collective Labour�Law�after�Viking,�Laval,�Ruffert,�and�Commission�v.�Luxemburg, “Interna-
tional Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations” nr 2/2009, s. 95.

45 P. Dąbrowska: Równoważenie�ochrony�i�rozwiązywanie�konfliktów�–�orzecznictwo�ETS�w�sprawach�do-
tyczących�praw�podstawowych�i�rynku�wewnętrznego�(swoboda�przepływu�osób�i�swoboda�usług) [w:] 
S. Biernat, S. Dudzik (red.): Przepływ�osób�i�świadczenie�usług�w�Unii�Europejskiej.�Nowe�zjawiska�i�ten-
dencje, Warszawa 2009, s. 16-17 i wym. tam literatura.
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orzecznictwie (w sprawach Schmidber-
ger oraz Omega) Trybunał wskazywał, że 
korzystanie z rozpatrywanych tam praw 
podstawowych – w sprawie Schmidber-
ger: z wolności wypowiedzi i demonstracji, 
w sprawie Omega: z poszanowania god-
ności ludzkiej – nie jest wyłączone z za-
kresu stosowania przepisów o swobodach 
traktatowych46.

Dodatkowym, bardzo konkretnym 
zastrzeżeniem, jakie można mieć do ja-
sności wywodu ETS w sprawie Viking, 
jest całkowite odrzucenie argumentacji 
przyjętej we wcześniejszym orzeczeniu 
w sprawie Albany. Co prawda, Trybunał 
w pkt. 50 uzasadnienia do sprawy Viking 
przypomina, że w sprawie Albany uznano, 
iż porozumienia zawarte w ramach roko-
wań zbiorowych pomiędzy partnerami 
społecznymi – przez wzgląd na ich cha-
rakter i przedmiot – nie wchodzą w zakres 
art. 81 ust. 1 Traktatu (art. 101 w obecnej 
numeracji). Następnie konkluduje (pkt 51 
orzeczenia w sprawie Viking), że teza ta 
nie może zostać przeniesiona na podsta-
wowe swobody, o których mowa w tytule 
III Traktatu. W ślad za tym nie pojawiła 
się jednak bardziej szczegółowa argumen-
tacja, wyjaśniająca taki punkt widzenia.

Konsekwencje  
dla związków zawodowych
Stanowisko ETS może skutkować zna-
miennymi dla związków zawodowych 
konsekwencjami. Po pierwsze, pojawia się 

pytanie o możliwości dochodzenia odszko-
dowań w razie podjęcia akcji zbiorowych 
(w tym strajku). Według Trybunału, wy-
kładnię art. 43 Traktatu (art. 49 w obecnej 
numeracji) należy interpretować tak, że 
prywatny przedsiębiorca może powoływać 
się bezpośrednio na ten przepis przeciwko 
związkowi zawodowemu lub zrzeszeniu 
związków zawodowych47. Trybunał odwo-
łuje się do wcześniejszego orzecznictwa, 
z którego wynika, że ograniczenia swobody 
przepływu towarów mogą mieć charakter 
niepaństwowy i być spowodowane działa-
niami osób prywatnych lub ich związków 
(wskazuje na wyroki w sprawach: Walrave 
i koch pkt 18, Bosman pkt 83, Deliege 
pkt 47, Angonese pkt 32 oraz Wouters 
i in. pkt 120). Interpretacja zaprezento-
wana przez ETS w sprawach Viking i laval 
otwiera pole do pytań o możliwość docho-
dzenia odszkodowań od związków zawo-
dowych za akcje zbiorowe, których skutek 
ograniczałby swobody traktatowe. W lite-
raturze zwraca się uwagę, że wprowadza 
to związki, ale także pracodawców, w stan 
daleko idącej niepewności prawnej48.

Podobny zarzut można sformułować 
w odniesieniu do samego testu propor-
cjonalności. Mówiąc w uproszczeniu, test 
ten wymaga od związków zawodowych, 
by przed podjęciem jakichkolwiek akcji 
zbiorowych rozważyły, czy nie da się za-
stosować działań bardziej koncyliacyjnych, 
mających mniejszy wpływ na swobody 
traktatowe. Według mnie, pozbawia to 

46 Porównaj wyrok z 12.06.2003 r. w sprawie C-112/00 Schmidberger, Rec. S I 5659, pkt 74 i 77 uzasadnie-
nia oraz wyrok z 14.10.2004 r. w sprawie C-36/02 Omega, Zb. Orz. S. I- 9609, pkt 35 i 36 uzasadnienia.

47 Por. pkt 61 uzasadnienia w sprawie Viking.
48 K. Appa: Damages�claims�against�trade�union�after�Viking�and�Laval, “European Law Review” nr 34/2009, s. 154.
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związki zawodowe możliwości wywarcia 
realnej presji na pracodawcę49. Warto się 
przyjrzeć uzasadnieniu w sprawie Viking 
(pkt 87, 88). Zdaniem ETS, przy określa-
niu, czy „działania zbiorowe rozpatrywane 
w postępowaniu przed sądem krajowym 
nie wykraczały poza to, co jest konieczne 
do osiągnięcia wytyczonego celu, do sądu 
krajowego należy zbadanie między innymi, 
czy na podstawie prawa krajowego i poro-
zumień zbiorowych, mających zastosowa-
nie do tego działania, FUS nie dysponował 
innymi środkami, mniej ograniczającymi 
swobodę przedsiębiorczości, aby dopro-
wadzić do rokowań zbiorowych z zarzą-
dem Viking oraz czy związek zawodowy 
wykorzystał te środki przed podjęciem 
takiego działania”. Jeżeli chodzi o „działa-
nia zbiorowe mające na celu zapewnienie 
wdrożenia polityki prowadzonej przez ITF, 
należy podkreślić, że w zakresie, w jakim 
polityka prowadzi do uniemożliwienia ar-
matorom rejestracji statków w państwie 
innym niż państwo, którego obywatela-
mi są faktyczni właściciele tych statków, 
ograniczenia w swobodzie przedsiębior-
czości, które wynikają z takich działań, 
nie mogą być obiektywnie uzasadnione. 
Trzeba stwierdzić, że polityka ta ma rów-

nież na celu ochronę i poprawę warunków 
pracy marynarzy”. Nasuwa się tutaj re-
fleksja – jakie inne działania ITF mogłaby 
potencjalnie podejmować, aby efektywnie 
zwalczać zjawisko taniej bandery i popra-
wić warunki pracy marynarzy50. 

Warto zwrócić uwagę, że oba wymie-
nione „innowacyjne” efekty orzeczeń 
ETS (test proporcjonalności i kwestia 
odszkodowań) stały się już przedmio-
tem pierwszych ocen Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. komitet Ekspertów 
MOP rozważał sprawę przedstawioną 
przez związek zawodowy British Airline 
Pilots’ Association51. Organizacja ta za-
niechała akcji strajkowej, czując się za-
grożona wizją odszkodowania oczekiwa-
nego przez pracodawcę pod wpływem 
orzecznictwa ETS w sprawie Viking. 
Można przypomnieć, że pracodawca 
informował, iż będzie się domagał 100 
milionów funtów za każdy dzień straj-
ku52. komitet Ekspertów MOP wskazał, 
że konwencja MOP nr 87 nie daje możli-
wości stosowania testu proporcjonalno-
ści wobec akcji strajkowej, ze względu 
na swobodę świadczenia usług i swo-
bodę przedsiębiorczości. Podkreślił, że 
nie jest jego rolą ocena prawidłowości 

49 Por. P. Syrpis, T. Novitz: Economic�and�social�rights�in�conflict:�Political�and�judicial�approaches�to�their�
reconciliation, “European Law Review” nr 3/2008, s. 425.

50 O polityce ITF Trybunał pisze w pkt. 89 uzasadnienia w sprawie Viking. Zwracam uwagę, że ITF jest or-
ganizacją globalną, która musi mieć jednolitą politykę w stosunku do wszystkich swoich organizacji człon-
kowskich, oraz że nie zdarzają się przypadki przerejestrowywania bander w celu podniesienia standar-
du ochrony socjalnej pracowników. W literaturze podkreśla się także, że związek zawodowy wyczerpał 
wszystkie zobowiązania proceduralne (np. dotyczące udziału w arbitrażu), P. Ściślicki: Orzeczenie�w�spra-
wie�Viking�i�jego�wpływ�na�fińskie�i�litewskie�prawo�pracy�w�świetle�raportów�krajowych, „Studia z Zakresu 
Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2010, s. 283.

51 ILO, Report�of�the�Committee�of�Experts�on�the�Application�of�Conventions�and�Recommendations, Ge-
neva, 2010, s. 208.

52 Nie trzeba dodawać, że gdyby nawet przeszacował swoje oczekiwania o 90%, to jest to i tak kwota za-
bójcza dla jakiegokolwiek związku zawodowego.
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orzecznictwa ETS w sprawie Viking 
i laval, jednak dostrzega zagrożenie 
dla realizacji uprawnień wynikających 
z ratyfikowanej przez Wielką Brytanię 
konwencji MOP.

Podsumowanie
W komentarzach dotyczących omawia-
nych orzeczeń ETS często podkreśla-
no, że Trybunał podważył autonomię 
państw członkowskich w zakresie przy-
jętego modelu regulacji stosunków prze-
mysłowych53. Głosy te padały z różnych 
stron. Przykładowo, były prezydent rFN 
roman Herzog apelował o powstrzyma-
nie ETS przed pozbawianiem państw 
członkowskich ich podstawowych kom-
petencji w odniesieniu do metody re-
gulowania rynku pracy54. Jasne jest, że 
te obawy dotyczą stabilności systemów 
stosunków przemysłowych, pieczoło-
wicie chronionych przez związki za-
wodowe (przede wszystkim w starych 
państwach członkowskich), lecz wątpli-
wości prawne związane z orzeczeniami 
ETS budzą niepokój wśród wszystkich 
partnerów europejskiego dialogu spo-
łecznego. Z inicjatywy komisji Euro-
pejskiej, potencjalne skutki kwartetu 
laval dla unijnej przestrzeni społecznej 
stały się przedmiotem refleksji europej-

skich partnerów społecznych, nie do-
szło jednak do sformułowania wspólnych 
wniosków55. Europejska konfederacja 
Związków Zawodowych (EkZZ), po-
czątkowo skupiona na prawidłowej im-
plementacji dyrektywy o pracownikach 
delegowanych, zauważyła, że głównym 
zagrożeniem dla autonomii związków 
zawodowych może stać się test propor-
cjonalności, odnoszący się do kwestii 
będących naturalnym obszarem akcji 
zbiorowych na integrującym się rynku 
pracy i usług. W 2009 r. EkZZ uznała, 
że orzeczenia ETS zakłóciły równowa-
gę pomiędzy swobodami traktatowymi 
i prawami podstawowymi56, konieczne 
jest zatem przyjęcie tak zwanej klau-
zuli postępu społecznego, której treść 
wskazywałaby, że ani swobody gospo-
darcze, ani zasady konkurencji nie mogą 
przeważać nad podstawowymi prawami 
społecznymi57. Dokument ten – jako za-
łącznik do Traktatu – miałby rangę aktu 
prawa pierwotnego. Zdaniem EkZZ, na-
leży potwierdzić, że Unia Europejska nie 
jest jedynie projektem ekonomicznym, 
lecz że jej głównym celem jest popra-
wa warunków życia i pracy obywateli. 
Zgodnie z proponowaną klauzulą, swo-
body ekonomiczne nie mogą być inter-
pretowane jako dające przedsiębiorcom 

53 C. Joerges, F. Rödl: Informal�Politics,�Formalized�Law�and�the�“Social�Deficit”�of�European�Integration:�Re-
flections�after�the�Judgments�of�the�ECJ�in�Viking�and�Laval, “European Law Journal” nr 1/2009, s. 1-19.

54 R. Herzog, L. Gerken: Comment:� Stop� the� European� Court� of� Justice, 2008, <http://euobserver.
com/7/26714>.

55 EKZZ, CEEP BusinessEurope i UEAPME przyjęły jedynie ogólny dokument, w którym zaprezentowane 
były głównie odrębne opinie.

56 S. Adamczyk: Jak�rozmontowuje�się�europejski�model�społeczny.�Wolności�związkowe�przeszkodą�dla�in-
tegracji�ekonomicznej, „Le Monde Diplomatique”, edycja polska, nr 10(56)/2010.

57 Proposal for Social Progress Protocol, <http://www. etuc.org/a/5175>.
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pretekst do obchodzenia lub narusza-
nia krajowych systemów prawa pracy 
w państwach członkowskich. 

Wydaje się, że decydujące debaty 
o relacji swobód gospodarczych i praw 
podstawowych będą miały miejsce, 
gdy dojdzie do zetknięcia kompeten-
cji dwóch trybunałów: Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości oraz Eu-
ropejskiego Trybunału Praw Człowie-
ka, a nastąpi to z chwilą zaplanowanego 
przystąpienia Unii Europejskiej do „Eu-
ropejskiej konwencji praw człowieka”58. 

Jak pisze prof. keith D. Ewing i John 
Hendy, uwarunkowania polityczne po-
wodują, że oba trybunały będą unikały 
bezpośredniego konfliktu orzecznictwa, 
ale nie można nie zauważyć, że z punktu 
widzenia doktryny prawa pracy, starcie 
byłoby pasjonujące59.

BArBArA sUrdYKowsKA, 
Biuro Eksperckie przy KK NSZZ 
„Solidarność”

58 L. Garlicki: Przystąpienie�UE�do�Europejskiej�konwencji�praw�człowieka�–�przygotowania�i�problemy, „Eu-
ropejski Przegląd Sądowy”, styczeń 2011 r., s. 14 i nast.

59 K. D. Ewing, J. Hendy: The� Dramatic� Implications� of� Demir� and� Baykara, “Industrial Law Journal” 
nr 39/2010, s. 41.
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Wprowadzenie
Nieskrępowany i niezawodny dostęp do su-
rowców w wymaganej ilości, jakości, termi-
nach i po godziwej cenie – stanowiący isto-
tę bezpieczeństwa surowcowego1– uznawa-
ny jest za jeden z ważniejszych czynników 
decydujących o międzynarodowej konku-
rencyjności przemysłu europejskiego, a za-
razem element realizacji strategii Europa 
20202, która ma zapewnić wzrost gospo-

darczy i zwiększenie zatrudnienia w kra-
jach Wspólnoty. kwestia sprostania przez 
Unię wyzwaniom konkurencyjnym nabrała 
szczególnego wymiaru w minionych kilku-
nastu latach, wraz z początkiem głębokich 
zmian w architekturze gospodarki świa-
towej i poszerzeniem się grupy państw 
o aspiracjach globalnych (Chiny, Indie). 
W konsekwencji, ośrodki gospodarcze, 
które dotychczas odgrywały wiodącą rolę 
na arenie międzynarodowej (w tym UE), 
zostały postawione przed koniecznością 

Wybrane zagadnienia

Bezpieczeństwo  
surowcowe Polski

Polska nie ma szans na samowystarczalność surowcową, dlatego tak ważne 
jest, aby w pełni wykorzystać dostępne zasoby, także dotychczas niezagospo-
darowane, w tym zwłaszcza złoża węgla oraz gazu łupkowego, których zrów-
noważona eksploatacja jest lub będzie opłacalna i da się pogodzić z ochroną 
środowiska. Wymaga to jednak uporządkowania rozwiązań systemowych, 
na podstawie których prowadzona jest w Polsce działalność górnicza.

1 Bezpieczeństwo surowcowe stanowi element składowy bezpieczeństwa ekonomicznego, które można 
zdefiniować jako stopień odporności gospodarki danego państwa na negatywne impulsy płynące z oto-
czenia międzynarodowego – przenoszone przez współzależności na płaszczyźnie finansowej, handlowej, 
produkcyjnej i technologicznej – mogące utrudnić czy wręcz zahamować procesy rozwoju społeczno-go-
spodarczego tego państwa, a także zagrozić stabilności jego systemu ekonomicznego i społecznego.

2 Komunikat Komisji Europejskiej pt.�Europa�2020.�Strategia�na�rzecz�inteligentnego�i�zrównoważonego�roz-
woju�sprzyjającego�włączeniu�społecznemu, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010 r.
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poszukiwania nowych rodzajów przewagi 
konkurencyjnej, bazujących zwłaszcza na 
wiedzy, wysokich technologiach oraz in-
nowacyjności, a więc przesłankach, które 
stanowią zasadniczą treść strategii Europa 
2020. rzecz w tym, że sukces we wspo-
mnianych obszarach uwarunkowany jest 
zapewnieniem stabilnych dostaw nośników 
energii pierwotnej, a także wielu surowców 
metalicznych oraz chemicznych.

Niskie ceny oraz duża podaż surowców 
na rynkach światowych przez większość 
dekady lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych ubiegłego stulecia spowodo-
wały, że Unia zaniedbywała problematy-
kę bezpieczeństwa surowcowego. kon-
sekwencje tego stanu rzeczy – w postaci 
narastającej zależności surowcowej UE, 
coraz bardziej ciążącej na konkurencyjności 
przemysłu europejskiego – państwa Unii 
zaczęły wyraźnie odczuwać wraz z nadej-
ściem bieżącego stulecia, przy zmniejszonej 
dostępności wielu surowców na rynkach, 
które stały się mało przewidywalne, rów-
nież pod względem cenowym. Wspomnia-
ne zmiany były skutkiem dynamicznego 
rozwoju niektórych krajów Azji (Chin, In-
dii, państw Azji Południowo-Wschodniej), 
a także napięć społeczno-politycznych oraz 
konfliktów zbrojnych3 występujących na 

obszarach zasobnych w surowce (szczegól-
nie w nośniki energii). Zmusiło to Unię do 
zintensyfikowania prac nad wspólną po-
lityką surowcową – obejmującą zarówno 
tworzenie warunków do stabilnych dostaw 
surowców spoza obszaru Wspólnoty, jak 
również budowanie efektywnie funkcjo-
nującego rynku wewnętrznego UE – po-
czątkowo przede wszystkim w dziedzi-
nie surowców energetycznych, a później 
także w zakresie tak zwanych surowców 
krytycznych, niezbędnych do rozwoju za-
awansowanych technologii. 

Zgodnie z definicją przyjętą w UE, mia-
nem surowców krytycznych określa się 
kopaliny (surowce), z którymi „wiąże się 
szczególnie wysokie ryzyko niedoboru do-
staw w ciągu najbliższych dziesięciu lat 
i które mają istotne znaczenie dla łańcu-
cha wartości dodanej”. W tym kontekście 
przedmiotem szczególnego zainteresowa-
nia komisji Europejskiej jest grupa 41 su-
rowców innych niż surowce energetyczne, 
spośród których 14 zostało uznanych za 
wiodące dla gospodarki europejskiej, także 
z punktu widzenia zdolności do rozwoju 
technologicznego4. Wysokie ryzyko wy-
stąpienia zakłóceń w podaży tych surow-
ców wynika stąd, że światowy rynek jest 
zdominowany przez bardzo wąską grupę 

3 Z najnowszych wydarzeń można tu wskazać protesty antyrządowe zapoczątkowane w grudniu 2010 r. w Tu-
nezji, które następnie objęły Afrykę Północną (Egipt, Libię i Algierię), Bliski Wschód (Syrię, Jordanię) i Pół-
wysep Arabski (Oman, Jemen, Arabię Saudyjską), a także napięcia w newralgicznych punktach szlaków 
transportowania surowców (np. cieśnina Ormuz w efekcie zadrażnień na linii Iran – Stany Zjednoczone), 
które nasiliły się na przełomie lat 2011 i 2012. Z wydarzeń wcześniejszych trzeba wymienić zwłaszcza I (lata 
1990–1991) i II (2003 r.) wojnę w Zatoce Perskiej, w efekcie których Irak wypadł z grona głównych dostaw-
ców ropy naftowej, zaś cena tego surowca na rynkach światowych okresowo silnie rosła.

4 Obecnie do tej kategorii surowców zalicza się: antymon, beryl, kobalt, fluoryt, gal, german, grafit, ind, 
magnez metaliczny, niob, platynowce, pierwiastki ziem rzadkich, tantal i wolfram. Pojęcie surowców kry-
tycznych często odnoszone jest do wymienionych wyżej 14 surowców, czasami zaś do szerszej grupy 
41 surowców o podstawowym znaczeniu dla gospodarki UE.
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państw (Chiny, a w mniejszym stopniu 
również rosję, Brazylię i kongo). Problem 
zaostrzają niewielkie w tym wypadku 
możliwości wykorzystywania surowców 
wtórnych oraz zastępowania surowców 
deficytowych łatwiej dostępnymi odpo-
wiednikami5. 

Skala oraz struktura zapotrzebowania 
na surowce jest funkcją poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego poszczególnych 
państw i roli, jaką w tym względzie odgry-
wa postęp technologiczny oraz innowacje. 
Dlatego z perspektywy Polski problem 
bezpieczeństwa surowcowego wygląda 
nieco inaczej niż w państwach zachodnio-
europejskich. Zapewnienie zaopatrzenia 
w surowce wykorzystywane w zaawanso-
wanych technologicznie branżach przemy-
słu – z uwagi na niedorozwój tego sektora 
– nie ma jeszcze tak istotnego znaczenia 
dla możliwości stabilnego funkcjonowa-
nia polskiej gospodarki, jak w przypadku 
państw Europy Zachodniej. Oczywiście 
w przyszłości, w miarę domykania luki 
technologicznej między Polską a wysoko 
rozwiniętymi krajami UE, zapotrzebowa-
nie na surowce wykorzystywane w prze-
myśle elektronicznym, precyzyjnym, lot-
niczym, farmaceutycznym i chemicznym 
będzie sukcesywnie rosło i kwestia stabil-
ności dostaw zyska na znaczeniu. 

Dla Polski bezpieczeństwo surowcowe 
oznacza obecnie przede wszystkim po-

siadanie odpowiednio zdywersyfikowa-
nych źródeł zaopatrzenia w nośniki ener-
gii pierwotnej, które pozwolą zapewnić 
większe dostawy energii elektrycznej 
oraz ciepła po umiarkowanych i akcep-
towalnych społecznie cenach, a zarazem 
spełnić wymagania Unii dotyczące emi-
sji gazów cieplarnianych, w tym zwłasz-
cza dwutlenku węgla (CO2). Istotną rolę 
w okresie najbliższych dwudziestu lat 
będą tu odgrywały krajowe zasoby wę-
gla, a w perspektywie być może także 
złoża niekonwencjonalnego gazu ziem-
nego, szczególnie łupkowego (shale gas). 
Należy jednak liczyć się z możliwością 
ograniczenia po 2030 r. znaczenia wę-
gla w strukturze koszyka energetycz-
nego, jako konsekwencji promowania 
przez UE przyjaznych dla środowiska 
naturalnego paliw (odnawialnych źródeł 
energii, gazu, energii jądrowej), co od-
zwierciedla tak zwana europejska mapa 
drogowa do roku 20506, w której poło-
żono nacisk na dekarbonizację energe-
tyki. Sytuację może zmienić wdrożenie 
czystych technologii węglowych, łago-
dzących problem wysokiej emisyjności 
węgla (wychwytywanie i magazynowa-
nie CO2, podziemna gazyfikacja węgla, 
uwodornienie węgla).

Do poprawy bezpieczeństwa surow-
cowego będzie się przyczyniać zarówno 
dalsze obniżanie energochłonności i ma-

5 Por. Report�of�the�Ad-hoc�Working�Group�on�defining�critical�raw�materials, Raw Materials Supply Group, 
Brussels, 30 July 2010, s. 32; komunikat Komisji Europejskiej pt. Stawianie�czoła�wyzwaniom�związanym�
z�rynkami�towarowymi�i�surowcami, KOM(2011) 25, wersja ostateczna, Bruksela, 2.02.2011 r., s. 13; tak-
że: B. Radwanek-Bąk: Zasoby�kopalin�Polski�w�aspekcie�oceny�surowców�krytycznych�Unii�Europejskiej, 
„Gospodarka Surowcami Mineralnymi” tom 27, z. 1/2011 r., s. 6-8.

6 Komunikat Komisji Europejskiej pt. Plan�działania�prowadzący�do�przejścia�na�konkurencyjną�gospodarkę�
niskoemisyjną�do�2050�r., KOM (2011) 112, wersja ostateczna, Bruksela, 8.03.2011 r.
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teriałochłonności7 polskiej gospodarki, jak 
i rozwój recyklingu. Mimo postępu w obu 
tych dziedzinach, Polska nadal ustępuje 
wysoko rozwiniętym krajom UE nie tylko 
pod względem zużycia surowców na jed-
nostkę PkB, ale i zdolności odzyskiwania 
surowców wtórnych z odpadów8.

Celem Unii Europejskiej w wymiarze go-
spodarczym jest utrzymanie silnej pozycji 
przemysłu w dziedzinie nowych techno-
logii i innowacji. Wymaga to zapewnienia 
przedsiębiorcom nieskrępowanego dostępu 
do surowców, z których część pochodzi 
spoza obszaru Wspólnoty i jest oferowana 
przez niewielką grupę dostawców zagra-
nicznych działających w warunkach zbliżo-
nych do monopolu. Niezmiernie ważne są 
w tym kontekście: uczciwa konkurencja na 
rynkach zewnętrznych, odpowiednie ramy 
prawne zapewniające zrównoważone do-
stawy surowców z zasobów europejskich, 

a także bardziej efektywne wykorzysty-
wanie i lepsze odzyskiwanie surowców9. 

Bezpieczeństwo surowcowe Unii po-
winno zatem opierać się na następujących 
trzech filarach10:
1. Zapewnienie przedsiębiorcom europej-
skim dostępu do surowców na rynkach 
międzynarodowych na tych samych wa-
runkach, z jakich korzystają przedsiębior-
cy z krajów produkujących te surowce. 
kwestia zniesienia utrudnień w handlu 
surowcami (w formie zakazów wywozu, 
kontyngentów, ceł, pozwoleń na wywóz) 
jest stałym elementem stanowiska UE 
prezentowanego na forum wielostron-
nym (WTO, OECD, UNCTAD, G20), 
a także podczas dwustronnych kontaktów 
komisji Europejskiej z rządami państw 
eksportujących surowce. 
2. Ustalenie właściwych warunków praw-
nych i ekonomicznych wewnątrz UE w celu 

7 Z szacunków GUS wynika, że w latach 1990–2009 energochłonność finalna PKB obniżała się w Polsce 
średnio o 3,44%, zaś energochłonność pierwotna PKB o 3,92% w skali roku; zob.�Efektywność�wykorzy-
stywania�energii�w� latach�1999–2009, GUS, Warszawa 2011, s. 19. We wskazanym okresie nastąpiła 
również znacząca, jak można przypuszczać, poprawa w zakresie materiałochłonności polskiej gospodarki, 
chociaż brak odpowiednio szczegółowych danych wyjściowych uniemożliwia potwierdzenie tego faktu, 
np. za pomocą wskaźnika wielkości zużycia na jednostkę PKB surowców innych niż nośniki energii.

8 Problem ten można zilustrować przykładem recyklingu odpadów tworzyw sztucznych. W Niemczech, Danii, 
Szwecji, Austrii, Belgii oraz Holandii odzysk tworzyw sztucznych przekracza 80% ogólnej masy ich odpa-
dów. W Polsce pod tym względem jest znacznie gorzej – w 2009 r. z 1354 tys. ton odpadów tworzyw sztucz-
nych odzyskano jedynie 376 tys. ton (28%), z czego 223 tys. ton przez recykling mechaniczny (16,5%), 
a 153 tys. ton przez odzysk energii (11,3%). Wskaźniki te kształtują się zdecydowanie poniżej średniego dla 
całej UE poziomu, wynoszącego w odzysku polimerów 46%, zaś w recyklingu 20,6%. Oznacza to, że w Pol-
sce blisko ¾ odpadów z tworzyw sztucznych trafia na wysypiska, podczas gdy w wiodących pod tym wzglę-
dem krajach UE składowanych jest zaledwie kilka procent odpadów polimerowych. Por. K. Borkowski: Re-
cykling�opakowaniowych�odpadów�tworzyw�sztucznych�w�Polsce�na�tle�Europy, prezentacja z 24.03.2011 r., 
s. 5, <www.egos.pl/konferencje/24_25_marca_2011_selektywna_zbiorka/Borko-wski.pdf>.

9 Wypowiedź Antonia Tajani’ego, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, na konferencji w sprawie 
unijnej inicjatywy na rzecz surowców, zorganizowanej w czerwcu 2010 r., Report�forecasts�shortages�of�
14�critical�mineral�raw, „Press Releases” IP/10/752, 17 June 2010.

10 Koncepcja trzech filarów bezpieczeństwa surowcowego UE została przedstawiona w komunikacie Ko-
misji Europejskiej pt. Inicjatywa�na�rzecz�surowców�–�zaspokajanie�naszych�kluczowych�potrzeb�w�celu�
stymulowania�wzrostu�i�tworzenia�miejsc�pracy�w�Europie, KOM(2008) 699, wersja ostateczna, Bruksela, 
4.11.2008 r., s. 6-13 i następnie powtórzona w komunikacie Komisji Europejskiej pt. Stawianie�czoła�wy-
zwaniom,�op.cit., s. 16-22.
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wspierania stabilnych dostaw surowców ze 
źródeł europejskich. Chodzi tu zarówno 
o prowadzenie badań geologicznych do-
tyczących zasobów już zlokalizowanych 
oraz poszukiwań nowych, promowanie 
inwestycji w przemyśle wydobywczym, jak 
również uporządkowanie kwestii formal-
noprawnych związanych z poszukiwaniem 
i eksploatacją złóż surowców.
3. Ograniczenie zużycia surowców pier-
wotnych w UE oraz zmniejszenie uzależ-
nienia od ich importu przez wspieranie 
efektywnego gospodarowania nimi i pro-
mowanie recyklingu. Ułatwi to także re-
alizację celów polityki klimatycznej (przez 
ograniczenie zużycia energii i emisji gazów 
cieplarnianych przy wydobywaniu i prze-
twarzaniu surowców), a także złagodzi 
problem narastającej ilości odpadów.

W kwestii budowania formalnych ram 
dla zapewnienia stałego dostępu do su-
rowców energetycznych – wraz z uzgod-
nieniem przez radę Europejską w marcu 
2007 r. europejskiej polityki energetycznej 
oraz podjęciem przez komisję Europejską 
i radę Europejską wielu dalszych działań, 
w tym zmierzających do wzmocnienia ze-
wnętrznego wymiaru tej polityki – Unia 
wydaje się już dość zaawansowana, co nie 
znaczy, że proces tworzenia na wewnętrz-
nym rynku energii elektrycznej i gazu (któ-
ry ma powstać do końca 2014 r.) przebiega 
bezproblemowo. Wciąż słabym punktem 
wysoko rozwiniętych krajów Wspólnoty 
w dziedzinie bezpieczeństwa surowcowego 

jest problem zagwarantowania stabilnych 
dostaw surowców krytycznych, który zo-
stał wprowadzony do agendy UE dopiero 
w 2008 r., kiedy komisja Europejska wy-
stąpiła z „Inicjatywą na rzecz surowców”11.

Dążąc do wzmocnienia bezpieczeństwa 
surowcowego, Unia nie zawsze jednak po-
dejmuje decyzje służące wypracowaniu 
wspólnej polityki surowcowej, która ma 
przecież być jednym z ważniejszych wy-
znaczników siły Unii w okresie zmian 
w światowym porządku gospodarczym 
i politycznym. Dobitnym tego przykła-
dem w dziedzinie surowców energetycz-
nych może być odmowa uznania wydoby-
cia gazu łupkowego w Polsce za projekt 
o znaczeniu wspólnotowym, o co Polska 
zabiegała, licząc na dofinansowanie z no-
wego funduszu infrastrukturalnego pn. 
Connecting Europe Facility (CEF), który 
będzie przeznaczony na wspieranie w la-
tach 2014–2020 rozwoju infrastruktury 
transportowej, energetycznej i telekomu-
nikacyjnej w Unii. W odróżnieniu od pol-
skiej propozycji, budowa uruchomionego 
w listopadzie 2011 r. Gazociągu Północ-
nego – łączącego bezpośrednio złoża gazu 
ziemnego w rosji z odbiorcami w Niem-
czech i innych krajach UE, z obejściem 
państw tranzytowych (Polski, Białorusi, 
Ukrainy) – uzyskała w 2006 r. status prio-
rytetowego dla Unii projektu energetycz-
nego i została uwzględniona w wykazie 
zadań realizowanych w ramach transeuro-
pejskich sieci energetycznych (TEN-E)12, 

11 Komunikat Komisji Europejskiej pt. Inicjatywa�na�rzecz�surowców…,�op.cit.
12 Decyzja nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.09.2006 r., ustanawiająca wytyczne dla 

transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylająca decyzję nr 96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/
WE (DzUUE L 262 z 22.09.2006 r., s. 1-23).
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chociaż ostatecznie nie doszło do zaangażo-
wania środków unijnych w realizację tego 
przedsięwzięcia. Problem polega na tym, 
że Gazociąg Północny – mimo iż umożliwia 
większe dostawy gazu ziemnego do wielu 
państw UE – trudno uznać za inwestycję 
przyczyniającą się do dywersyfikacji źró-
deł zaopatrzenia w gaz ziemny13, podczas 
gdy uruchomienie na skalę przemysłową 
wydobycia gazu łupkowego niewątpliwie 
zmniejszyłoby zależność Polski i innych 
krajów członkowskich od dostaw nośni-
ków z kierunku wschodniego i tym samym 
umacniałoby Unię w sprawach energetycz-
nych. Niezależnie od tego, uruchomienie 
Gazociągu Północnego będzie przynosiło 
Polsce wymierne straty finansowe i poli-
tyczne14. 

stan i perspektywy rozwoju 
bazy surowcowej Polski
Baza zasobów kopalin w Polsce w znacznej 
mierze została rozpoznana do przełomu 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
poprzedniego stulecia. Z corocznie przy-
gotowywanego opracowania pt. „Bilans 

zasobów kopalin i wód podziemnych” 
wynika, że w końcu 1990 r. udokumen-
towano występowanie na terenie kraju 
bogatych złóż węgla kamiennego i bru-
natnego, rud miedzi, soli kamiennej, siar-
ki rodzimej i wielu – ale nie wszystkich 
– kopalin skalnych. Polska w tym czasie 
dysponowała również średniej wielkości 
zasobami gazu ziemnego oraz rud cynku 
i ołowiu, przy braku znaczących złóż ropy 
naftowej. W początkowym okresie trans-
formacji systemowej w Polsce szybko się 
jednak okazało, że nawet przy dużych, 
udokumentowanych zasobach kopalin, 
ich opłacalna eksploatacja nie zawsze jest 
możliwa z uwagi na jakość surowców oraz 
koszty wydobycia, a także zapotrzebowa-
nie polskiej gospodarki oraz odbiorców 
zagranicznych. Z tego powodu zmieniono 
(zracjonalizowano) kryteria bilansowości 
złóż, ograniczając głębokość zalegania za-
sobów podlegających dokumentowaniu, 
zwiększając minimalną miąższość kopalin 
oraz modyfikując zasady kwalifikacji po-
szczególnych złóż do odpowiedniej gru-
py i kategorii rozpoznania geologicznego. 

13 Z tego powodu w opinii Marcina Korolca, ministra środowiska (cytowanej m.in. na portalu www.wnp.pl 
w dniu 10.11.2011 r.), Gazociąg Północny jest niezgodny ze wspólną zewnętrzną polityką energetyczną 
UE. Inaczej problem widzi Gűnther Ettinger, unijny komisarz ds. energii, którego zdaniem import dodat-
kowych ilości gazu z Rosji – wobec spodziewanego wzrostu zapotrzebowania państw UE na ten surowiec 
– jest dla Unii korzystny, zwłaszcza że nie oznacza dalszego uzależnienia Zachodu od Rosji w dziedzinie 
energii. Wynikać ma to stąd, że Unia planuje rozwój odnawialnych źródeł energii, w konsekwencji czego 
znaczenie gazu rosyjskiego w strukturze koszyka energetycznego państw UE relatywnie spadnie, chociaż 
w sensie ilościowym dostawy gazu z Rosji będą większe.

14 Chodzi o: utratę przez Polskę statusu państwa tranzytowego dla rosyjskiego gazu i związanych z tym ko-
rzyści ekonomicznych (opłaty za przesył); osłabienie pozycji PGNiG SA w rozmowach z Gazpromem nt. 
kolejnych kontraktów na dostawy nośników energii do Polski; brak możliwości realizacji alternatywnych 
projektów zapewniających zaopatrzenie Polski w gaz (Jamał II i Amber – jeśli idzie o gaz rosyjski oraz 
Baltic Pipe z Danii, który w powiązaniu z rurociągiem Skanled pozwalałby na import gazu z Norwegii); 
utrudnienie realizacji planów dotyczących pogłębienia toru wodnego prowadzącego do portów w Świno-
ujściu i Szczecinie, w celu umożliwienia dostępu dużych statków o zanurzeniu 15 m, w tym zbiornikowców 
klasy Q-Flex do transportu skroplonego gazu (LNG).



138  kONTrOlA PAńSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Paweł Wieczorek

W konsekwencji tych zmian, a także w na-
stępstwie wyeksploatowania, z ewidencji 
zasobów bilansowych skreślono na przy-
kład złoża rudy żelaza oraz fosforytów, 
zaś bilansowe zasoby węgla kamiennego 
zostały ograniczone o 1/3, a zasoby węgla 
w pokładach zagospodarowanych zmniej-
szono aż o połowę15. 

Wynikiem rozpoznania geologicznej bu-
dowy kraju jest ponad 9 tys. udokumen-
towanych złóż, w tym 3 tys. zagospodaro-
wanych16. Jeśli chodzi o gaz ziemny, ropę 
naftową oraz węgiel brunatny, wystarczą 
one na kilkanaście lat, natomiast w przy-
padku węgla kamiennego, rudy miedzi 
i soli kamiennej na kilka dziesięcioleci17 

(tabela 1). Oczywiście należy liczyć się 
z odkryciem nowych złóż, chociaż moż-
liwości w tym względzie są w przypad-
ku najważniejszych kopalin (ropy nafto-
wej, konwencjonalnego gazu ziemnego, 
rud miedzi) raczej niewielkie. Świadczy 
o tym wskaźnik potencjału rezerw zaso-
bów, którego wartość dla wspomnianych 

wyżej surowców jest bardzo mała lub na-
wet znikoma, co oznacza, że krajowe re-
zerwy pozwalające na wydłużenie okresu 
wystarczalności tych kopalin nie są duże. 
W zasadzie spośród istotnych surowców 
tylko węgiel brunatny, rudy cynku i oło-
wiu, siarka oraz wybrane rodzaje kopalin 
ilastych mają znaczące złoża, nadające się 
do zagospodarowania w późniejszym czasie 
(tabela 2). Z uwagi na wymagania ochrony 
środowiska, a także przeszkody prawne, 
społeczne oraz ekonomiczne, prawdopo-
dobnie uda się udostępnić tylko niektóre 
z nich. W rezultacie część zasobów mine-
ralnych może pozostać niewykorzystana, 
ze szkodą dla zabezpieczenia potrzeb su-
rowcowych kraju. Ponadto, o rozpoczęciu 
czy kontynuowaniu eksploatacji poszcze-
gólnych kopalin będą decydowały uwarun-
kowania rynkowe, w tym zwłaszcza kon-
kurencyjność cenowa produkcji surowców 
w kraju w porównaniu z ofertą dostawców 
zagranicznych, brak zapotrzebowania na 
pewne rodzaje surowców (np. na siarkę 

15 K. Galos, E. Lewicka, T. Smakowski: Podstawowe�trendy�zmian�w�gospodarowaniu�surowcami�mineralny-
mi�w�Polsce�na�przestrzeni�ostatnich�dwudziestu�lat, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią PAN” nr 79/2010 r., s. 8-9. Przykładowo, w 1990 r. zasoby bilansowe węgla ka-
miennego oceniane były na 65 510 mln  ton, zaś w 2009 r. już tylko na 43 853 mln  ton. W odniesieniu do 
rud cynku i ołowiu analogiczne dane wyniosły odpowiednio 341 mln  ton (1990 r.) i 90 mln  ton (2009 r.), 
natomiast w przypadku rud żelaza zasoby bilansowe, szacowane w 1990 r. na 2196 mln  ton, w 2009 r. 
w ogóle nie zostały już ujęte.

16 Polityka�ekologiczna�Państwa�w�latach�2009–2012�z�perspektywą�do�roku�2016, przyjęta uchwałą Sejmu 
RP z 22.05.2009 r. (MP z 2009 r., nr 34, poz. 501).

17 Wystarczalność krajowych złóż udokumentowanych można określić (ujęcie statyczne) dzieląc zasoby moż-
liwe do wydobycia przez łączne roczne wydobycie danej kopaliny. Bardziej miarodajny obraz sytuacji daje 
jednak zastosowanie wskaźnika wystarczalności dynamicznej, uwzględniającego wahania wydobycia, jak 
również zmiany w obfitości złóż. Na poprawę wskaźnika wystarczalności – poza oczywistym faktem od-
krycia nowych złóż – mogą wpływać takie czynniki, jak: postęp techniczny umożliwiający wykorzystanie 
powszechnie występujących a niezagospodarowanych wcześniej minerałów i skał; nowe technologie wy-
dobycia, pozwalające na eksploatację pokładów nieregularnych, trudno dostępnych oraz o relatywnie ma-
łej miąższości; zmniejszenie strat podczas wydobycia; upowszechnienie recyklingu oraz doskonalenie jego 
technologii. Z kolei zmniejszenie stanu zasobów surowcowych może być następstwem ubytku spowodowa-
nego działalnością wydobywczą, a także weryfikacji oceny znaczenia gospodarczego poszczególnych su-
rowców, prowadzącej do skreślenia niektórych zasobów z ewidencji zasobów bilansowych.
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rodzimą), a w przypadku węgla – wzrost 
kosztów wydobycia oraz wysokość kosztów 
wytwarzania energii na bazie tego paliwa 
w następstwie rygorystycznych wymagań 
UE w zakresie emisji CO2. 

Zasoby poszczególnych kopalin

Perspektywy rozwoju polskiego górnictwa 
w odniesieniu do poszczególnych kopalin, 
uwzględniające ich zasoby i uwarunkowa-
nia planistyczno-środowiskowe, wyglądają 
następująco18:
1. Gaz ziemny. rezerwy gazu konwencjo-
nalnego są stosunkowo małe, natomiast 
prawdopodobnie Polska ma duże zasoby 
gazu łupkowego. Opłacalność eksploatacji 
złóż tego gazu wymaga jednak potwierdze-
nia. Wydobywanie gazu łupkowego może 
rodzić problemy środowiskowe. W odnie-
sieniu do konwencjonalnego gazu ziemne-
go perspektywy rozwoju są ograniczone. 
Natomiast w przypadku gazu łupkowego 

i zamkniętego zasoby oraz możliwości wy-
dobycia na skalę przemysłową wyglądają 
bardzo obiecująco, chociaż będzie można 
dokładnie je określić dopiero za 4-5 lat, 
po wykonaniu wielu odwiertów poszuki-
wawczo-badawczych. Eksploatacja gazu 
łupkowego na skalę przemysłową będzie 
możliwa za około dziesięć lat.
2. ropa naftowa. Zasoby na wyczerpaniu, 
małe i stare kopalnie. Brak perspektyw 
rozwoju.
3. węgiel kamienny. Malejące zasoby 
w złożach zagospodarowanych. koniecz-
ność budowy nowych kopalni i udostęp-
nienia nowych złóż i poziomów wydobyw-
czych, a także wykonania dużych inwesty-
cji odtworzeniowych i modernizacyjnych. 
Górnictwo wymaga dalszych zmian struk-
turalnych. Występują ograniczenia zwią-
zane z ochroną środowiska, powodujące 
konieczność wprowadzenia tzw. czystych 
technologii węglowych, w tym zgazowy-

Tabela 2. Wskaźnik potencjału rezerw wybranych surowców w Polsce (na koniec 2007 r.)

Bardzo 
wysoki
>90%

Wysoki
60-80%

Przeciętny
40-60%

Mały
20-40%

Bardzo mały
10-20%

Znikomo 
mały
<10%

•siarka •  węgiel  
brunatny

•  rudy cynku  
i ołowiu

•  gips i anhydryt
• piaski i żwiry
•  iły ceramiki 

budowlanej

• sól kamienna
• dolomity
•  kamienie łamane 

i bloczne
•  margle i wapienie 

cementowe

• gaz ziemny
•  węgiel  

kamienny
• rudy miedzi

•  ropa 
naftowa

Źródło: Bilans�perspektywicznych�zasobów�kopalin�Polski�według�stanu�na�31�XII�2009�r., Ministerstwo 
Środowiska i Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2011, s. 21.

18 Źródło: Zestawiono na podstawie: B. Radwanek-Bąk: Rozwój� górnictwa� zrównoważonego� w� Polsce, 
„Surowce i Maszyny Budowlane” nr 3/2010. 



Nr 2/marzec-kwiecień/2012 141 

Bezpieczeństwo surowcowe Polski   państwo i społeczeństwo 

wania węgla w złożu. Branża o ograniczo-
nych perspektywach rozwoju z uwagi na 
wyczerpywanie się udostępnionych zaso-
bów, rosnące koszty wydobycia, a także 
malejącą po 2030 r. rolę węgla w energe-
tyce jako paliwa silnie zanieczyszczające-
go atmosferę. 
4.węgiel brunatny. Olbrzymie zasoby 
rezerwowe w złożach udokumentowa-
nych. Możliwość eksploatacji tych złóż 
uwarunkowana jest przezwyciężeniem 
barier planistyczno-środowiskowych (ko-
lizja z miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego oraz wymogami 
ochrony środowiska), a także oporów spo-
łecznych wobec koncepcji budowy kopalni 
odkrywkowych. Czynnikiem łagodzącym 
skalę tych problemów byłoby wprowa-
dzenie tzw. czystych technologii węglo-
wych, w tym zgazowywania węgla w złożu. 
Branża o ograniczonych perspektywach 
rozwoju z uwagi na rosnące koszty wydo-
bycia, protesty społeczne wobec planów 
rozpoczęcia eksploatacji złoża legnickie-
go, a także malejącą po 2030 r. rolę węgla 
w energetyce jako paliwa mocno zanie-
czyszczającego atmosferę. 
5. rudy cynku i ołowiu. Zasoby na wy-
czerpaniu – w ciągu 5 lat czynne obec-
nie kopalnie zostaną zamknięte. kolizja 
z miejscowymi planami zagospodarowa-
nia przestrzennego (wykorzystanie terenu 
pod budownictwo), protesty społeczne 
przeciwko udostępnieniu nowego złoża, 
a także ograniczenia na tle ochrony śro-
dowiska (parki krajobrazowe – np. Orlich 
Gniazd, Dolinki Podkrakowskie) oraz wy-
sokiej wartości historycznej terenu (licz-
ne ruiny średniowiecznych zamków). Bez 
udostępnienia nowego złoża brak szerszych 
perspektyw.

6. rudy miedzi. Zasoby bilansowe wystar-
czą na ponad 35 lat. korzystne warunki 
rynkowe. Zagospodarowywanie nowych 
złóż utrudniają warunki geologiczne (duża 
głębokość, wysoka temperatura górotwo-
ru), zagrożenia ropno-gazowe (węglowo-
dory, azot, hel) oraz niewielka miąższość 
złoża. Możliwości rozwoju branży, ale 
w ograniczonej perspektywie czasowej. 
7. siarka. Duże rezerwy zasobów. Eksplo-
atacja złóż siarki rodzi silne konflikty na tle 
ochrony środowiska. Złożona sytuacja na 
rynku światowym, związana z pojawieniem 
się bardzo dużych ilości siarki elementarnej 
z odsiarczania gazu ziemnego, spowodowała 
załamanie się cen siarki i utratę konkuren-
cyjności większości jej producentów ze złóż 
(tzw. siarki rodzimej). Ograniczone per-
spektywy rozwoju. Obecnie siarka rodzi-
ma praktycznie nie jest wykorzystywana. 
Nowe złoża nie są udostępniane a istniejące 
kopalnie zamyka się, także ze względów 
ochrony środowiska, które wymuszają po-
zyskiwanie jej jako produktu ubocznego 
przy odsiarczaniu gazu ziemnego i ropy 
naftowej oraz z koncentratów siarczko-
wych rud metali (miedzi, cynku i ołowiu) 
przetwarzanych hutniczo.
8. sól kamienna. Olbrzymie rezerwy 
w złożach udokumentowanych. Brak ogra-
niczeń środowiskowych oraz ekonomicz-
nych. Stare wyrobiska soli są wykorzy-
stywane jako kawernowe magazyny gazu 
i paliw płynnych, a także stanowią poten-
cjalne składowiska odpadów uciążliwych, 
w tym promieniotwórczych. Ograniczo-
ne perspektywy rozwoju z uwagi na małą 
opłacalność wydobywania soli kamiennej 
ze złóż krajowych w porównaniu z niską 
ceną tej kopaliny na rynku światowym 
(import jest tańszy niż produkcja rodzima). 
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9. Gliny i iły ceramiki budowlanej. Duże 
zasoby rezerwowe w skali kraju, przy moż-
liwym deficycie w skali lokalnej. Wysoka 
konfliktowość eksploatacji odkrywkowej 
na tle wymagań ochrony środowiska. Silna 
konkurencja na rynku. Ograniczone per-
spektywy rozwoju.
10. Kamienie łamane i boczne; kruszywo 
żwirowo-piaskowe. Duże zasoby rezerwo-
we w skali kraju, przy możliwym deficycie 
w skali lokalnej. Wysoka konfliktowość 
eksploatacji odkrywkowej wobec wyma-
gań ochrony środowiska oraz preferowania 
przez lokalne społeczności wykorzystania 
obszarów, na których znajdują się złoża 
surowców pod zabudowę mieszkaniową, 
przemysłową, potrzeby rolnictwa oraz cele 
rekreacyjne. Istotną przeszkodę stanowi 
brak aktualnych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego lub nieuwzględnienie 
w nich rozpoznanych złóż kruszyw. ko-
rzystne warunki rynkowe. Możliwość 
intensywnego rozwoju w perspektywie 
najbliższych 5 lat w związku inwestycja-
mi infrastrukturalnymi oraz dotyczącymi 
Euro 2012.

Import surowców

Polska nie ma własnych zasobów więk-
szości surowców zaliczanych do kryty-
cznych19 i musi je importować, głównie 
z Chin, Stanów Zjednoczonych i niektó-
rych państw UE (Niemiec, Czech, Au-
strii). Skala przywozu nie była dotąd duża, 

ale – po pierwsze – wykazuje tendencje 
wzrostowe, po drugie – odnotowuje się 
coraz większy import gotowych wyrobów 
z berylu, galu, indu, germanu, niobu, tan-
talu i wolframu. Zapotrzebowanie polskiej 
gospodarki na surowce krytyczne było do-
tychczas relatywnie nieduże (potwierdza 
to niewielka skala importu), co świadczy 
o tym, że nie mają one przynajmniej na ra-
zie tak istotnego znaczenia dla możliwości 
funkcjonowania i rozwoju technologicz-
nego przemysłu, jak to ma miejsce w pań-
stwach Europy Zachodniej. W Polsce nie 
rozwinięto jeszcze na dużą skalę produkcji 
wyrobów bazujących na tych surowcach, 
a zapotrzebowanie zgłaszane przez bran-
że wysokiej technologii jest zaspokajane 
przez import gotowych wyrobów20. W per-
spektywie jednak – wraz z niwelowaniem 
dysproporcji rozwojowych względem kra-
jów Europy Zachodniej – popyt polskie-
go przemysłu na surowce krytyczne bę-
dzie rósł. Wobec spodziewanego wzrostu 
cen tych surowców, a także możliwości 
wystąpienia zakłóceń w ich dostawach, 
prawdopodobne jest, że z czasem także 
w Polsce – podobnie, jak to ma już miej-
sce w państwach zachodnioeuropejskich 
– staną się one czynnikiem rzutującym na 
konkurencyjność gospodarki.

Część kopalin Polska musi importować, 
co nie sprzyja bezpieczeństwu surowcowe-
mu, zwłaszcza gdy chodzi o nośniki energii 
sprowadzane spoza obszaru UE, głównie ze 

19 W trakcie przetwórstwa hutniczego rud miedzi (w które Polska jest relatywnie bogata) można uzyskać 
antymon i platynowce, a ponadto ren, molibden, nikiel, selen, bizmut i cynę. W 2010 r. w Hucie Miedzi 
Legnica SA, wchodzącej w skład KGHM SA, uruchomiono produkcję renu metalicznego, dzięki czemu 
Polska stała się jednym z niewielu producentów tego metalu na świecie z własnych złóż.

20 B. Radwanek-Bąk: Zasoby�kopalin�Polski…, op.cit., s. 13-14.
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Wschodu (tabela 3). Nową jakość w bezpie-
czeństwie surowcowym Polski stworzyłoby 
rozpoczęcie eksploatacji krajowych zaso-
bów gazu łupkowego, ocenianych nawet na 
5,3 bln m3 (tzw. zasoby wydobywane)21, 
wielokrotnie większych od krajowych złóż 
konwencjonalnego gazu ziemnego (140 mld 
m3). W ocenie Wyższego Urzędu Górni-
czego, pełniejsze informacje o złożach gazu 
łupkowego w Polsce oraz o opłacalności ich 
eksploatacji będą dostępne za 4-5 lat, po 
wykonaniu ponad 120 odwiertów poszuki-
wawczo-badawczych, co może kosztować 
w sumie 1,8-2,4 mld dolarów22. Zgodnie 
z zapowiedziami premiera Donalda Tuska 
z września 2011 r., komercyjna eksploata-
cja gazu łupkowego może rozpocząć się 
w 2014 r., a bezpieczeństwo gazowe – któ-
remu będzie służyła dywersyfikacja źródeł 
jego pozyskiwania (gaz łupkowy, lNG) 
oraz zapewnienie energetyce dostępu do 
gazu tańszego niż gaz importowany z ro-
sji23 – Polska ma szanse osiągnąć w 2035 r. 

Otwarta jest kwestia oceny faktycz-
nych skutków uzależnienia Polski od 
rosyjskiego gazu. Zdaniem niektórych 

analityków, jest to problem sztucznie 
wyolbrzymiony, na którym nadmiernie 
ciążą emocje oraz zaszłości historycz-
ne. Obecnie podstawowym wyzwaniem 
dla polskiej energetyki nie jest zależność 
od dostaw gazu z rosji, lecz zbyt duża 
rola węgla w strukturze koszyka paliw. 
W konsekwencji węgiel – z uwagi na wy-
soką emisję CO2 – w dłuższej perspekty-
wie (po 2030 r.) straci na znaczeniu jako 
nośnik energii niepasujący do polityki 
klimatycznej UE24. Energetyka gazowa 
jest znacznie bardziej przyjazna dla śro-
dowiska naturalnego, z tym, że dopóki 
nie powstaną warunki do importu gazu 
lNG, a zwłaszcza zanim nie rozpocz-
nie się eksploatacja krajowych zasobów 
gazu łupkowego, dopóty Polska w dużym 
stopniu będzie skazana na gaz rosyjski, 
ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
Do zmniejszenia tej zależności będzie 
się przyczyniała poprawa efektywności 
energetycznej.

Inną sprawą jest, że jeśli wydobycie pol-
skiego gazu łupkowego faktycznie wro-
śnie, osiągając na przykład 15 mld m3 

21 Szacunki amerykańskiej Agencji ds. Energii (EIA), opublikowane w kwietniu 2011 r., Word�shale�gas�re-
sources:�an�initial�assessment�of�14�regions�outsider�the�United�States, U.S. Energy Information Admin-
istration, 5 April 2011, <www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas>. We wcześniejszych ocenach, 
przedstawionych przez firmy konsultingowe Wood Mackenzie Consultants oraz Advanced Resources, za-
soby gazu łupkowego w Polsce określone zostały odpowiednio na 1,4 bln m3 oraz 3 bln m3, <http://forsal.
pl/drukowanie/545161>.

22 D. Niedziółka: Znaczenie�gazu�łupkowego, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineral-
nymi i Energią PAN” nr 78/2010, s. 180.

23 W 2010 r. Polska płaciła za 1000 m3 gazu rosyjskiego 336 USD, podczas gdy Włochy – 331 USD, Turcja – 
328 USD, Czechy – 306 USD oraz Niemcy 271 USD. Informacja dostępna na portalu Forsal.pl, <http://
forsal.pl/drukowa-nie/553872>. Możliwe, że cena wydobywanego w Polsce gazu łupkowego będzie wy-
raźnie niższa od ceny gazu konwencjonalnego kupowanego w Rosji. Na jednoznaczne wnioski jest jednak 
jeszcze za wcześnie.

24 Wypowiedź Andrzeja Szcześniaka, analityka sektora gazowego i naftowego, na łamach „Polski Zbrojnej” 
nr 51-52/2011 r. Zob. również tego samego: Bezpieczeństwo�nie�może�kosztować, portal Konserwatyzm.
pl, materiał z 3.03.2011 r., <http://archiwum.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/7995/>.
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w 2025 r.25, wówczas powstanie problem 
racjonalnego jego zagospodarowania, bo-
wiem podaż tego surowca ze wszystkich 
źródeł (wydobycie krajowe gazu konwen-
cjonalnego oraz łupkowego, import gazu 
konwencjonalnego z rosji, import lNG 
z kataru) prawdopodobnie przewyższy 
potrzeby krajowe. Dlatego obecnie co-
raz wyraźniej wskazuje się, że wydoby-
wanie gazu łupkowego na skalę przemy-
słową będzie miało sens tylko wówczas, 
gdy – po pierwsze – w Polsce powstanie 
efektywnie działający konkurencyjny ry-
nek gazu, a po drugie – możliwy będzie 
eksport tego paliwa26. W celu stworzenia 
warunków do wywozu nadwyżek budo-
wany obecnie w Świnoujściu gazoport ma 
zostać wyposażony w instalacje umożli-

wiające skraplanie gazu do postaci lNG 
i jego transfer. Sprzedaż gazu za granicę 
będzie także prowadzona przez aktualnie 
rozbudowywane transgraniczne połączenia 
(interkonektory) z siecią gazową Niemiec 
oraz Czech. 

Ograniczenia w dostępności 
kopalin ze złóż krajowych
Wykorzystywanie krajowych zasobów su-
rowcowych napotyka w Polsce na istotne 
bariery ekonomiczne. Często koliduje z al-
ternatywnymi koncepcjami zagospodaro-
wania terenów złóż preferowanymi przez 
lokalne społeczności, w tym kręgi bizneso-
we. rodzi to również konflikty społeczne 
na tle obaw o negatywny wpływ działalno-
ści górniczej (zwłaszcza odkrywkowej) na 

Tabela 3. Import i eksport surowców mineralnych w 2010 r. (w mld zł)

Rodzaj  
surowców

Import Eksport
Saldo 

wymianyWartość Główni dostawcy Wartość Główni odbiorcy

energetyczne1) 57,46 Rosja, Białoruś 
Niemcy, Finlandia 19,13 Niemcy, czechy, 

Austria, Dania - 38,33

metaliczne 10,95 Niemcy, czechy, 
ukraina, Norwegia 16,84

Niemcy, chiny, 
W. Brytania, 
Francja

+ 5,89

chemiczne 3,75 Rosja, Niemcy, 
Białoruś, Litwa 3,00 Niemcy, czechy, 

Belgia, Dania - 0,75

Skalne 2,15 Niemcy, chiny, 
czechy, Słowacja 1,45 Niemcy, czechy, 

Rumunia, Rosja - 0,70

Ogółem 74,31 40,42 - 33,89

1) Bez gazu ziemnego.

Źródło: Dane Państwowego Instytutu Geologicznego.

25 Prognoza według scenariusza minimalistycznego przedstawiona przez Pata Blougha z Chevron Global 
Gas na konferencji zorganizowanej przez MSZ i ambasadę amerykańską w Warszawie 18.05.2011 r. (ma-
teriał niepubl.).

26 Wypowiedź Mikołaja Budzanowskiego, wówczas podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, 
cytowana na łamach „Wirtualnego Nowego Przemysłu” z 8.09.2011 r.
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środowisko naturalne oraz warunki życia 
ludności mieszkającej w pobliżu terenów 
wydobywania kopalin. W oczywisty spo-
sób szkodzi to bezpieczeństwu surowco-
wemu kraju27.

Bariery ekonomiczne – na przykładzie 
górnictwa węgla kamiennego

Mimo że krajowe zasoby węgla są jeszcze 
względnie duże, to jednak łatwo dostępne 
oraz najwartościowsze złoża zostały już 
w znacznym stopniu wyczerpane. W kon-
sekwencji, możliwość wzrostu wydoby-
cia węgla, a nawet tylko powstrzymania 
widocznej od dłuższego czasu tendencji 
spadkowej, uwarunkowana jest potrze-
bą dużych nakładów na budowę nowych 
poziomów eksploatacyjnych, szybów oraz 
kopalni, co jednak z uwagi na wysokie 
koszty oraz protesty społeczne przebie-
ga wolno i z trudnościami. Poważnych 
inwestycji wymaga baza technologiczna 
polskiego górnictwa, jak również moc-
no już wyeksploatowana i przestarzała 
infrastruktura kopalniana. W przeciw-
nym razie wielkość wydobycia nadal bę-
dzie malała i nie zapewni pokrycia zapo-
trzebowania na węgiel w Polsce, nawet 
uwzględniając wyraźne zmniejszenie za-

kupów węgla na cele energetyczne w per-
spektywie 2030 r.28 Ponadto, z uwagi na 
wysokie koszty produkcji, atrakcyjność 
cenowa węgla krajowego ustępuje ofercie 
dostawców zagranicznych, co potwierdza 
systematycznie rosnący od kilku lat im-
port tego surowca, który w 2011 r. prze-
kroczył 15 mln  ton.

W latach 2010–2011 kopalnie osiągnę-
ły całkiem dobre efekty ekonomiczno-fi-
nansowe, ale było to głównie wynikiem 
dużego popytu oraz wysokich cen węgla, 
natomiast w znacznie mniejszym stopniu 
odzwierciedlało poprawę efektywności 
gospodarowania. Działania restruktury-
zacyjne muszą więc być kontynuowane; 
kopalnie stoją również wobec konieczności 
wzmocnienia kapitałowego i technologicz-
nego. Warunki do tego powinna stworzyć 
prywatyzacja katowickiego Holdingu Wę-
glowego SA (planowana pod koniec 2012 r.) 
oraz kompanii Węglowej SA (2015 r. lub 
nieco wcześniej), która dopełniłaby pro-
ces przekształceń własnościowych gór-
nictwa węglowego w Polsce, zapoczątko-
wany wprowadzeniem na GWP w War-
szawie kopalni lubelski Węgiel Bogdanka 
SA (czerwiec 2010 r.) oraz Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA (lipiec 2011 r.).

27 J. Badera: Konflikty�społeczne�na�tle�środowiskowym�związane�z�udostępnianiem�złóż�kopalin�w�Polsce, 
„Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, tom 26, z. 1/2010 r., s. 106. Zob. także: M. Nieć, B. Radwanek-
-Bąk: Wykorzystanie�złóż�kopalin�w�Polsce�a�zagrożenia�bezpieczeństwa�surowcowego�kraju, „Przegląd 
Geologiczny” nr 7/2009 r., s. 591-599.

28 Szacunki eksperckie przewidują, iż średnioroczne zapotrzebowanie w Polsce na węgiel energetyczny 
w latach 2010–2030 wyniesie 32-50 mln  ton (węgiel kamienny) oraz 40-50 mln  ton (węgiel brunatny), 
a więc obniży się znacząco w stosunku do 2010 r. Wedle innych danych, krajowy rynek węgla kamiennego 
do celów energetycznych zmniejszy się w latach 2020–2030 w porównaniu z 2009 r. o 14 mln  ton (sce-
nariusz optymistyczny) lub nawet 24 mln  ton (scenariusz proekologiczny, uwzględniający skutki wdro-
żenia pakietu energetyczno-klimatycznego); wypowiedź Bolesława Jankowskiego z firmy konsultingo-
wej Badania Systemowe „EnergSys” sp. z o.o., cytowana na łamach „Wirtualnego Nowego Przemysłu” 
z 3.01.2011 r. Zob. też S. Gajos: Węgiel�kamienny�–�perspektywa�do�2030�roku, prezentacja z 2010 r.,
<www.proinwestycje/prezenta-cje/neuf2010/gajosstanislaw.pdf>.
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Górnictwo węglowe, chociaż jest uzna-
wane za najważniejszą branżę sektora 
wydobywczego, stanowi tylko fragment 
jego działalności, która obejmuje również 
eksploatację złóż wielu innych kopalin, 
o zróżnicowanym znaczeniu gospodar-
czym. W latach 2010–2011 nastąpiła 
dalsza poprawa wyników ekonomiczno-
-finansowych w tym sektorze29, do cze-
go przyczyniło się utrzymanie relatywnie 
wysokiego tempa wzrostu gospodarczego 
(3,9-4,3%) oraz realizacja szeroko zakro-
jonego programu rozwoju infrastruktury 
komunikacyjnej. Dane te są zagregowane 
i nie pokazują sytuacji w poszczególnych 
segmentach działalności wydobywczej, 
która jest prowadzona na różną skalę, przez 
bardzo różnych przedsiębiorców, przy za-
stosowaniu rozmaitych technologii oraz 
często w odmiennych uwarunkowaniach 
geologicznych i rynkowych. 

 
Wykorzystywanie obszarów 
występowania złóż na inne cele

Występowanie na danym terenie warto-
ściowych złóż kopalin w wielu wypadkach 
koliduje z potrzebami terenów związanych 
z rozwojem budownictwa (mieszkaniowe-
go, użyteczności publicznej, rekreacyjnego, 
przemysłowego oraz infrastrukturalne-
go), produkcji rolnej (grunty orne, łąki, 

pastwiska) oraz działalnością rekreacyj-
ną30. Wynika to z wieloletnich zaniedbań 
w ujmowaniu udokumentowanych złóż 
kopalin oraz terenów rokujących perspek-
tywy surowcowe w planach zagospodaro-
wania przestrzennego. Brak odpowiedniej 
ochrony prawnej złóż – rozumianej jako 
zabezpieczenie dostępności obszarów, na 
których występują, umożliwiających ich 
wykorzystywanie w przyszłości o ile bę-
dzie to opłacalne, zaś na przeszkodzie nie 
staną względy środowiskowe i technicz-
no-organizacyjne – ułatwiał forsowanie 
innych niż surowcowe kierunków zajmo-
wania terenów, szczególnie pod zabudowę. 
Istnieje, co prawda, obowiązek uwzględ-
niania granic złóż w miejscowych planach 
zagospodarowania, jednak w praktyce nie 
gwarantuje to zabezpieczenia terenu nad 
złożem na cele górnicze. Zasoby kopalin są 
chronione prawem w znacznie mniejszym 
stopniu niż inne składniki środowiska – 
na przykład wody, grunty orne oraz lasy. 
Brakuje przede wszystkim jednoznacznych 
przepisów określających rygory ochrony 
i konsekwencje za przeznaczanie terenów 
nad złożami na cele niezwiązane z eksplo-
atacją kopalin. Obowiązująca od 1 stycznia 
2012 r. ustawa z 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze31, aktualizująca re-
gulacje z 1994 r. dotyczące prac geologicz-

29 Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS w „Biuletynie Statystycznym”, wynik finansowy netto 
działu „Górnictwo i wydobywanie” w 2010 r. wyniósł 6496 mln  zł i był znacznie wyższy niż w 2009 r. 
(3302 mln  zł), zaś po trzech kwartałach 2011 r. osiągnął 10 320 mln  zł, ponaddwukrotnie przekraczając 
poziom w porównywalnym przedziale czasu 2010 r. (4557 mln  zł). Analogiczne zmiany odnotowano także 
w rentowności obrotu netto, która w 2010 r. wyniosła 13,1%, wobec 7,5% w 2009 r. oraz 22,4% po trzech 
kwartałach 2011 r., wobec 13,1% w analogicznym okresie 2010 r.

30 Jest to widoczne zwłaszcza w wypadku terenów położonych wokół aglomeracji oraz mających cenne wa-
lory przyrodnicze i rekreacyjne.

31 DzU z 2011 r., nr 163, poz. 981.
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nych, wydobywania kopalin oraz ochro-
ny złóż, w zasadzie nie zmieniła dotych-
czasowego stanu rzeczy32. Zastrzeżenia 
może budzić także praktyczna realizacja 
przez przedsiębiorców górniczych wyma-
gań ochrony zasobów surowcowych, co 
potwierdzają nieprawidłowości w przy-
gotowywaniu dokumentacji geologicznej 
złóż oraz projektów ich zagospodarowania, 
stwierdzone przez NIk podczas przepro-
wadzonej na przełomie 2009 i 2010 r. kon-
troli bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski 
w węgiel kamienny (ze złóż krajowych)33. 

Istnieje zatem potrzeba pilnego upo-
rządkowania sfery planowania przestrzen-
nego, co ułatwi poszukiwanie rozwiązań 
godzących naturalne sprzeczności pomię-
dzy: interesami przedsiębiorstw zajmu-
jących się wydobywaniem kopalin (dą-
żących do minimalizacji kosztów i mak-
symalizacji zysków z działalności bizne-
sowej); zapewnieniem przez państwo 
bezpieczeństwa surowcowego, ochrony 
środowiska oraz rozwoju infrastruktury 
komunikacyjnej i energetycznej; prefe-
rencjami lokalnych społeczności, które 
mogą opowiadać się za wykorzystaniem 
terenów złóż na cele inne niż górnicze 
(budownictwo, rolnictwo lub rekreacja), 
a ponadto obawiają się negatywnych skut-
ków eksploatacji kopalin dla zdrowia lud-
ności i środowiska naturalnego.

rada Ministrów przyjęła 13 grud-
nia 2011 r. dokument pn. „koncepcja prze-
strzennego zagospodarowania kraju do 

2030 roku”, który ma umożliwić zbudo-
wanie sprawnego i przejrzystego systemu 
planowania na każdym poziomie gospo-
darowania przestrzenią (w skali ogólno-
krajowej, w wymiarze wojewódzkim oraz 
na szczeblu gminnym) i w konsekwencji 
wyeliminować mankamenty obecnych 
rozwiązań. Na mocy tego opracowania, 
ochroną zostały objęte udokumentowa-
ne oraz prognozowane złoża najważniej-
szych surowców energetycznych, che-
micznych, metalicznych oraz skalnych, 
co ma zapewnić preferencyjny dostęp do 
zasobów kopalin, również wówczas, gdy 
z powodów ekonomicznych, społecznych 
lub innych rozpoznane złoża surowców 
pozostaną nieeksploatowane. Nacisk po-
łożono na ochronę złóż surowców energe-
tycznych, zwłaszcza obszarów zalegania 
węgla kamiennego (w województwach 
śląskim i lubelskim) oraz brunatnego 
(m.in. w okolicach legnicy i Gubina – 
złoża „legnica”, „Gubin”, „Gubin-Brody”, 
„Złoczew”). 

konieczność ochrony złóż nie oznacza, 
że możliwość eksploatacji zasobów kopalin 
powinna mieć bezwzględne pierwszeń-
stwo przed innymi formami użytkowa-
nia terenu, ani że wszystkie złoża powin-
ny być objęte jednakową ochroną. Aby 
określić pożądany jej zakres oraz zasady 
postępowania z terenami występowania 
kopalin w planach zagospodarowania prze-
strzennego, niezbędne jest ponowne prze-
prowadzenie waloryzacji (hierarchizacji) 

32 R. Berman: Waloryzacja�złóż�węgla�brunatnego�dla�prawnej�ich�ochrony, „Polityka Energetyczna”, tom 14, 
z. 2/2001 r., s. 417-418.

33 Zob. szerzej na ten temat: L. Oniszczenko, J. Wojnarowski: Bezpieczeństwo�zaopatrzenia�Polski�w�węgiel�
kamienny, „Kontrola Państwowa” nr 6/2011, s. 49.
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poszczególnych złóż i aktualizacja dotych-
czasowych ustaleń. Waloryzacja powin-
na uwzględniać czynniki, na podstawie 
których będzie można określić zasadność 
oraz potencjalne możliwości podjęcia eks-
ploatacji, takie jak: wielkość zasobów i ich 
walory surowcowe (jakość kopaliny), cha-
rakterystyka geologiczna, znaczenie złoża 
dla perspektyw rozwoju gospodarczego 
kraju (gospodarki lokalnej), alternatywne 
koncepcje wykorzystania terenów boga-
tych w surowce, jak również uwarunko-
wania środowiskowe oraz formalnopraw-
ne. Przeprowadzenie waloryzacji pozwoli 
na wskazanie złóż oraz obszarów progno-
stycznych i perspektywicznych, których 
ochrona miałaby priorytetowe znaczenie 
dla dostępu w przyszłości do wysokiej ja-
kości surowców w miarę wyczerpywania 
zasobów obecnie eksploatowanych34. Jest 
to o tyle ważne, że zapewnienie dostępno-
ści złóż pociąga konieczność wyłączenia 
danego terenu z innych form jego wyko-
rzystania (np. pod inwestycje budowlane) 
nawet na wiele lat. Może to być przyczyną 
konfliktów planistycznych na tle forso-
wania przez społeczności lokalne poza-
górniczych sposobów zagospodarowania 
obszarów występowania kopalin. 

Wśród propozycji dotyczących ochro-
ny prawnej złóż zwraca uwagę koncepcja 
przedstawiona przez Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 

oraz Państwowy Instytut Geologiczny, na 
zlecenie Ministra Środowiska. Podstawo-
wą przesłanką dla ustalenia zasad i stopnia 
ochrony zasobów powinna być waloryza-
cja, dokonana według dwóch kryteriów 
pozwalających na ocenę ich potencjalnego 
znaczenia gospodarczego, to jest wielkości 
oraz walorów surowcowych (jakości kopali-
ny). W celu zagwarantowania wykonalności 
decyzji w sprawie ochrony, proponuje się 
wprowadzenie zasady, że przekwalifiko-
wanie terenu występowania złóż na inne 
cele niż górnicze wiązałoby się z wniesie-
niem opłaty rekompensacyjnej. Jej wyso-
kość byłaby wyliczana przy uwzględnieniu 
zasobów złoża i wartości opłaty eksploata-
cyjnej, z zastosowaniem współczynników 
korygujących, zależnych od tego, czy zasoby 
są rozpoznane, czy zalegają w obszarze per-
spektywicznym oraz od kategorii ochrony 
złoża ustalonej podczas jego waloryzacji. Za 
zajęcie terenu nad złożami na cele niegór-
nicze bez stosownego zezwolenia groziłyby 
sankcje finansowe35.

szczególna ochrona  
środowiska naturalnego

W powszechnej opinii eksploatacja kopalin 
– mimo wdrażania coraz mniej uciążliwych 
dla środowiska technologii górniczych, 
a także rozwoju efektywnych technik re-
kultywacji obszarów, na których prowadzo-
na była działalność wydobywcza – wciąż 

34 Zob. J. Jureczka, K. Galos: Propozycje�kryteriów�waloryzacji�złóż�oraz�obszarów�prognostycznych�i�per-
spektywicznych�węgla�kamiennego�pod�kątem�ich�ochrony, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Su-
rowcami Mineralnymi i Energią PAN” nr 79/2010 r., s. 290-291.

35 Por. R. Berman: Waloryzacja�złóż�węgla�brunatnego …, op.cit., s. s. 420-421; M. Nieć, B. Radwanek-Bąk: 
Propozycja� ustawowej� ochrony� niezagospodarowanych� złóż� kopalin, Wyższy Urząd Górniczy, „Bezpie-
czeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” nr 7/2011, s.12-17 (opracowanie opubl. również 
w periodyku „Górnictwo Odkrywkowe” nr 1-2/2011).
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postrzegana jest jako przykład brutalnej 
ingerencji człowieka w przyrodę. Źródłem 
nieporozumień są niekiedy przesadnie kry-
tyczne i pozbawione rzetelnych podstaw 
naukowych opinie ekologów, a także niski 
poziom wiedzy społecznej o zasadniczym 
znaczeniu górnictwa dla bezpieczeństwa 
surowcowego kraju, jak również o postępie 
w dziedzinie metod łagodzenia środowi-
skowych skutków działalności wydobyw-
czej. Jednocześnie widoczna jest skłonność 
do popadania w inną skrajność, to jest prze-
cenianie stopnia zaawansowania rozwoju 
przyjaznych dla środowiska naturalnego 
technik eksploatacji kopalin – w tym na 
przykład koncepcji podziemnego zgazo-
wywania węgla36 (zamiast jego wydobywa-
nia metodą głębinową lub odkrywkową) 
– które długo jeszcze nie będą mogły być 
stosowane na skalę przemysłową. 

Działania mające na celu ochronę środo-
wiska naturalnego są oczywiście koniecz-
ne, lecz niekiedy mamy do czynienia ze 
zbyt ortodoksyjnym podejściem ekolo-
gów, którzy domagają się bezwzględnego 
prymatu ochrony wszystkich gatunków 
roślin i zwierząt na terenach złóż, pomi-

jając wymagania bezpieczeństwa surow-
cowego kraju. Nie biorą pod uwagę, że te 
same rośliny i zwierzęta występują w in-
nych miejscach całego kraju, a ponadto 
możliwa jest ich ochrona także w trakcie 
eksploatacji danego złoża lub skompenso-
wanie zniszczeń spowodowanych działal-
nością wydobywczą. Górnictwo w coraz 
większym stopniu można traktować jako 
formę inżynierii środowiska, kształtującą 
architekturę krajobrazu i wspomagającą 
ochronę przyrody. Już obecnie część firm 
górniczych – respektując zasadę społecznej 
odpowiedzialności biznesu (ang. corpora-
te social responsibility – CSr) – stara się 
uwzględnić w swojej działalności gospo-
darczej interesy społeczne, w tym także 
ochronę środowiska37. 

Znalezienie kompromisu między po-
trzebą racjonalnego wykorzystywania 
krajowych zasobów surowcowych a ko-
niecznością dbania o środowisko nie jest 
łatwe. Ilustrują to problemy występujące 
w polskiej części europejskiej sieci Natura 
200038, w granicach której znalazło się po-
nad 900 udokumentowanych złóż kopalin, 
w tym około 500 złóż eksploatowanych. 

36 Trzeba pamiętać, że – po pierwsze – podziemne zgazowywanie węgla nie jest metodą całkowicie bezin-
wazyjną z punktu widzenia środowiska (ubytek mas węgla spowoduje bowiem trudne do przewidzenia 
zmiany w krajobrazie w postaci niecek i zapadlisk, zaś pod niezbędną infrastrukturę techniczną trzeba 
będzie przeznaczyć określone tereny, wyłączając je z innych zastosowań). Po drugie, w ten sposób będzie 
można wykorzystać co najwyżej 40% ogólnej wielkości zasobów węgla, co oznacza duże marnotrawstwo 
surowca. Po trzecie, do podziemnego zgazowania nadają się tylko niektóre złoża węgla, w zależności od 
właściwości fizykochemicznych oraz budowy geologicznej nadkładu. W. Noworyta: Wpływ�uwarunkowań�
środowiskowych�na�możliwość�racjonalnej�gospodarki�zasobami�węgla�brunatnego�w�Polsce, „Polityka 
Energetyczna”, tom 12, z. 2/2/2009 r., s. 426.

37 J. Górecki, E. Sermet: Natura�2000�a�społeczna�odpowiedzialność�górnictwa, „Zeszyty Naukowe Instytu-
tu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” nr 79/2010 r., s. 159-160.

38 W ramach europejskiej sieci Natura 2000, w Polsce wyznaczono 141 obszarów ochrony specjalnej 
ptaków i 823 specjalne obszary ochrony siedlisk ptaków. Obszary specjalnej ochrony ptaków obecnie 
(2011 r.) obejmują aż 15,6% powierzchni lądowej kraju, więcej niż w jakimkolwiek innym dużym państwie 
UE (z wyjątkiem Hiszpanii), przy średniej dla UE wynoszącej 11,1%.
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Pojawiają się głosy, że w Polsce sieć ta jest 
zbyt restrykcyjną formą ochrony przyrody 
i niepotrzebnie obejmuje niektóre tereny 
o wysokich walorach surowcowych. Jest 
to o tyle istotne, że procedura uzyskania 
wymaganych prawem decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach eksploatacji 
kopalin jest bardzo długa oraz kosztowna 
i w praktyce rzadko kiedy kończy się zgodą 
na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalno-
ści górniczej, zwłaszcza jeśli idzie o złoża 
niezagospodarowane.

Granice obszarów objętych siecią Natu-
ra 2000 niekiedy zostały wyznaczone bez 
uprzednich badań realnej potrzeby ochro-
ny siedlisk ptaków w danym rejonie oraz 
skutków społeczno-gospodarczych takiej 
decyzji, a także bez dokładnego określe-
nia granic żerowania poszczególnych ga-
tunków objętych ochroną. Ponadto, nie 
wszędzie przeprowadzono szczegółową 
inwentaryzację siedlisk i gatunków chro-
nionych. W takich przypadkach wyzna-
czanie obszarów sieci przeprowadzano na 
wyczucie, bez szerszych konsultacji z geo-
logami górniczymi i górnikami. Problem 
mogą rozwiązać niewielkie w sumie korek-
ty granic niektórych obszarów ochronnych, 
aby wyłączone z nich zostały szczególnie 
wartościowe złoża kopalin, co zdaniem 
wielu ekspertów, można przeprowadzić 
bez szkody dla spójności sieci Natura 2000 
i chronionego środowiska39.

Dyskusja o środowiskowych aspektach 
działalności górniczej nabrała nowego wy-
miaru wraz z pojawieniem się możliwości 
wydobywania w Polsce dużych ilości gazu 
łupkowego. Niektórzy eksperci krajowi oraz 
deputowani do Parlamentu Europejskiego 
uważają, że dotychczas stosowana technika 
eksploatacji złóż gazu metodą szczelinowa-
nia hydraulicznego jest niebezpieczna i dla 
środowiska naturalnego, i dla zdrowia ludzi, 
z uwagi na groźbę zanieczyszczenia wód pod-
ziemnych i powierzchniowych chemikaliami 
używanymi w procesie wydobywania gazu 
ze skał łupkowych. kwestia ta wymaga dal-
szych szczegółowych badań, obejmujących 
także prace nad rozwojem alternatywnych, 
bardziej przyjaznych technologii eksploatacji. 

Nie można wykluczyć, że sprzeciw wo-
bec wydobywania gazu łupkowego metodą 
szczelinowania hydraulicznego jest przynaj-
mniej częściowo efektem nacisków lobby-
stów reprezentujących interesy Gazpromu 
i innych firm rosyjskich (dostarczających do 
krajów Unii Europejskiej duże ilości kon-
wencjonalnego gazu ziemnego), jak rów-
nież kapitału zaangażowanego w energety-
kę jądrową40 oraz odnawialne źródła ener-
gii. Stąd prawdopodobnie biorą się próby 
przeforsowania w Parlamencie Europejskim 
restrykcyjnych regulacji wydobycia gazu 
łupkowego, ukierunkowanych na ochronę 
środowiska41, które mogą spowodować, że 
jego eksploatacja stanie się nieopłacalna. 

39 J. Górecki, E. Sermet: NaturaA�2000 …, op.cit., s. 159-160.
40 W czerwcu 2010 r. we Francji, pod naciskiem kręgów związanych z energetyką jądrową, wprowadzono 

zakaz wydobywania gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego, motywując to względami 
ochrony środowiska.

41 Najdalej idącą propozycję w tym względzie forsuje Jo Leinen, szef Komisji ds. Środowiska w PE, doma-
gając się opracowania dyrektywy o jakości energii (wzorowanej na przepisach dotyczących jakości paliw 
płynnych), przewidującej wprowadzenie limitów wydobycia gazu łupkowego albo opłat nakładanych na 
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Protesty społeczne

Działalność wydobywcza oraz plany bu-
dowy (rozbudowy) na danym terenie 
kopalni, szczególnie odkrywkowej, wy-
wołują niekiedy silne protesty lokalnych 
społeczności, władz samorządowych lub 
organizacji pozarządowych (ekologicznych, 
turystyczno-krajoznawczych). Powodem 
sprzeciwu jest na ogół chęć wykorzystania 
obszarów złóż na cele inne niż górnicze 
(np. pod zabudowę mieszkalną), a także 
obawy o pogorszenie standardu życia (za-
nieczyszczenie powietrza i wody, hałas, 
wibracje, ruch ciężkich pojazdów), o ko-
nieczność zmiany miejsca zamieszkania, 
pracy, częstych remontów mieszkań (szko-
dy górnicze) czy o utratę turystyczno-re-
kreacyjnych walorów okolicy. Od 2004 r. 
wystąpiło około 40 konfliktów społecz-
nych na tle zagospodarowania krajowych 
złóż kopalin, z których część (np. sprze-
ciw wobec planów eksploatacji złóż węgla 
brunatnego w okolicy legnicy) nadal trwa 
z dużą siłą42. Nowym źródłem protestów 
stają się prowadzone na coraz większą skalę 
poszukiwania gazu łupkowego43. 

W przypadku projektowania inwestycji 
szczególnie uciążliwych, do których zalicza 
się wydobywanie kopalin, prawodawstwo 

polskie i unijne kładzie nacisk na koniecz-
ność prowadzenia szerokich konsultacji 
społecznych. W praktyce jednak często 
nie udaje się znaleźć kompromisu między 
interesami społeczności lokalnych oraz 
organizacji działających na rzecz ochrony 
środowiska a potrzebą eksploatacji zaso-
bów kopalin już udokumentowanych oraz 
poszukiwaniem nowych złóż.

W wymiarze ilościowym przeważają 
konflikty związane z eksploatacją pokła-
dów kamienia łamanego (budowlanego 
i drogowego) oraz piasków i żwirów (kru-
szywa naturalnego), które stanowią po-
nad 60% tego rodzaju zdarzeń. Wynika 
to z dominacji tych kopalin w krajowych 
zasobach oraz wielu nowych inwestycji 
w tych gałęziach górnictwa, zrealizowa-
nych w minionym dziesięcioleciu w od-
powiedzi na znaczący wzrost popytu na 
kruszywa mineralne, spowodowany roz-
budową i modernizacją infrastruktury ko-
munikacyjnej. Większą wagę, rozpatrując 
znaczenie gospodarcze oraz intensywność 
oddziaływania na środowisko, mają kon-
flikty związane z eksploatacją oraz udo-
stępnianiem nowych złóż węgla, zwłaszcza 
brunatnego (odkrywki). Przykładem mogą 
tu być spory o plany zagospodarowania złóż 

jego użytkowników. Według innego podejścia, wystarczą w tej kwestii przepisy narodowe, bez koniecz-
ności regulacji unijnych, co wydaje się rozwiązaniem bardziej racjonalnym, ponieważ wydobywaniem tego 
surowca zainteresowane są tylko niektóre kraje (w tym szczególnie Polska), zaś dotychczasowa debata 
na ten temat obciążona była dużymi emocjami. Por. Path�to�prosperity�or�road�to�ruin?�Shale�gas�under�po-
litical�scrutiny, red. E. Wyciszkiewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warsaw, October 2011.

42 J. Badera: Konflikty�społeczne …, op.cit., s. 106.
43 W Polsce, do zorganizowanych protestów przeciwko poszukiwaniu gazu łupkowego – na tle obaw o zdro-

wie ludności oraz degradację środowiska naturalnego, co grozi załamaniem dochodowej agroturystyki – 
po raz pierwszy doszło jesienią 2011 r. na Kaszubach. W grudniu 2011 r., przeciwko wykorzystywaniu me-
tody sejsmicznej za pomocą impulsów akustycznych (czyli bez wierceń) zaprotestowali mieszkańcy gmin 
uzdrowiskowych Piwniczna, Muszyna i Krynica, którzy obawiają się, że ucierpi jakość wód mineralnych 
będących bogactwem regionu, a ponadto może dojść do osuwisk gruntu.
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w pobliżu rogoźna (kWB Adamów), Gu-
bina (kWB konin), a przede wszystkim 
legnicy44. Tam, gdzie chodzi o rozbudowę 
istniejących już kopalni (inwestycja kWB 
Turów w rejonie Opolna Zdroju) lub bu-
dowę nowych w sąsiedztwie działających 
już zakładów górniczych (inwestycja kWB 
Bełchatów w okolicy Szczercowa i Zło-
czewa), protesty społeczne, jeśli w ogóle 
występują, mają z reguły niewielką skalę 
i intensywność45. Podobnie jest na obsza-
rach bogatych w węgiel kamienny, gdzie 
co prawda inwestycje związane z eksplo-
atacją złóż również powodują spory, ale 
ponieważ dotyczy to regionu o wielkich 
tradycjach górniczych, nie są one ani licz-
ne, ani bardzo ostre.

Wnioski
Polska nie ma szans na samowystarczal-
ność surowcową, która zresztą w świecie 
stanowi rzadkość i nie jest też udziałem 
żadnego kraju Unii Europejskiej. Ważne 
jest natomiast, aby w pełni wykorzystać 
dostępne zasoby (także dotychczas nieza-
gospodarowane), w tym szczególnie złóż 
węgla oraz gazu łupkowego (o ile prace 
poszukiwawczo-badawcze potwierdzą 
obfitość złóż gazu i opłacalność eksplo-
atacji), których zrównoważona eksploata-
cja jest lub będzie opłacalna i da się po-

godzić z ochroną środowiska. Wymaga to 
uporządkowania rozwiązań systemowych, 
na podstawie których prowadzona jest 
w Polsce działalność górnicza. Po pierw-
sze, chodzi o takie zmiany w sferze pla-
nowania przestrzennego, które zagwaran-
tują ochronę wartościowych złóż kopalin, 
bez nieuzasadnionego blokowania możli-
wości wykorzystania mało atrakcyjnych 
obszarów na inne cele niż górnicze. Po 
drugie, należałoby zracjonalizować proce-
dury konsultacji społecznych (w tym z or-
ganizacjami ekologicznymi), aby ułatwić 
poszukiwania rozwiązań kompromiso-
wych, godzących słuszne zasady ochrony 
środowiska z interesami bezpieczeństwa 
surowcowego państwa, a także potrze-
bami lokalnych społeczności w zakresie 
dostępności terenów na cele gospodarcze, 
mieszkaniowe i rekreacyjne. Po trzecie, 
konieczne jest kontynuowanie działań na 
rzecz poprawy efektywności wykorzysty-
wania surowców oraz rozwoju recyklingu.

dr PAweł wieczoreK, 
specjalizuje się w problematyce 
bezpieczeństwa ekonomicznego 
Polski oraz gospodarczych aspektów 
procesu integracji europejskiej

44 Złoże legnickie uznawane jest za największe europejskie złoże węgla brunatnego, którego udostępnienie 
skojarzone z budową elektrowni stanowi ważny element działań na rzecz zabezpieczenia wzrastających 
potrzeb energetycznych Polski.

45 Wyjątek od tej reguły stanowi silnie nagłośniony konflikt wokół udostępnienia złoża w rejonie Tomisławia 
(inwestycja KWB Turów); por. J. Badera: Konflikty�społeczne…, op.cit., s. 109-110.
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Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się znaczeniu zarządzania i kontroli finansów pu-
blicznych. Dlatego ważne jest, aby różne państwa mogły wymieniać się doświadczeniami 
w tej dziedzinie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Dyrekcja Generalna ds. Budżetu 
komisji Europejskiej opracowała kompendium wiedzy o systemach publicznej kontroli 
wewnętrznej w państwach Unii Europejskiej (w jęz. angielskim: Compendium of the public 
internal control systems in the EU Member States 2012, luksemburg 2011). Jest to pierwszy 
tak obszerny (liczący prawie 300 stron) i usystematyzowany zbiór opisów struktur i roli 
systemów publicznej kontroli wewnętrznej w każdym spośród 27 krajów UE. Opracowanie 
przedstawia zarówno uwarunkowania historyczne i poszczególne koncepcje owej kontroli, 
jak i stosowane w nich standardy, zasady odpowiedzialności kierownictwa jednostek sek-
tora finansów publicznych i komitetów audytu oraz formy sprawozdawczości. Wyjaśniono 
też powody przyjęcia takich, a nie innych rozwiązań oraz ich efekty. Wskazano też kroki, 
jakie mogą zostać podjęte w celu zreformowania administracji lub systemów publicznej 
kontroli wewnętrznej w poszczególnych krajach.
kompendium powstało na podstawie odpowiedzi nadesłanych głównie z ministerstw 
finansów lub skarbu wszystkich państw Unii, udzielonych w pierwszej połowie 2011 r., 
wśród których znalazły się również informacje o relacjach między instytucjami zajmują-
cymi się audytem (kontrolą) wewnętrznym i zewnętrznym (najwyższe organy kontroli − 
NOk). W niektórych krajach, choć sformalizowane i zapisane w prawie, relacje te często 
dotyczą także podejmowanej przez same instytucje kontrolne współpracy w sprawach 
metodyki i szkoleń. 
Publikacja komisji Europejskiej stanowi pożyteczne źródło informacji i jednocześnie 
materiał do dyskusji nie tylko dla instytucji rządowych odpowiedzialnych za rozwój 
krajowych systemów kontroli wewnętrznej w Unii Europejskiej, ale również dla NOk, 
które powinny dysponować wiedzą na temat różnych metod zarządzania i kontroli.
Uzupełnieniem tej publikacji w Polsce jest opracowanie przygotowane na jej pod-
stawie przez Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Fi-
nansów, zatytułowane „Publiczna kontrola wewnętrzna w krajach Unii Europejskiej” 

(dostępne na stronie ministerstwa). Odpowiedzi na ankietę komisji Europejskiej 

Sygnały  
o książkach 
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zostały przeanalizowane, a następnie przedstawione w ujęciu problemowym, w na-
stępującym porządku: regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności kierownictwa 
jednostek sektora finansów publicznych; działania i uprawnienia jednostek/instytu-
cji w państwach UE, które zajmują się koordynacją publicznej kontroli wewnętrz-
nej; działalność komitetów audytu; plany związane z reformami prowadzącymi do 
wzmocnienia systemu publicznej kontroli wewnętrznej.

E.M.

status prawny rady gminy 

Redakcja naukowa Marek Chmaj, DIFIN, Warszawa 2012, s. 288.

Jest to praca zbiorowa, powstała na wydziałach prawa dwóch polskich uczelni: 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
w Warszawie. Autorzy starają się przedstawić możliwie pełny obraz uwarunkowań 
prawnych, w jakich funkcjonuje organ uchwałodawczy gminy. Publikacja składa się 
z jedenastu części, z których każda poświęcona jest odrębnemu elementowi struk-
tury lub aspektowi działania rady. Poruszono w nich takie zagadnienia, jak: wybo-
ry, pozycja ustrojowa, nadzór nad działalnością i kompetencje rady, status radnego. 
Przedstawiono też odmienność ustrojową rady w mieście na prawach powiatu. Do-
konano porównań z modelami organów gminy ukształtowanymi we Francji, Wielkiej 
Brytanii i w Niemczech.

Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi.  
Polska i świat

Bogdan Nogalski, sebastian Klisz, CeDeWu Wydawnictwo Fachowe, War-
szawa 2012, s. 225. 

książka podejmuje kwestię efektywnego zarządzania lasami jako dobrem zarówno 
produkcyjnym, jak i nieprodukcyjnym. Pierwsza część pracy ma charakter ogólny, 
jest przeglądem stanu wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii biznesu, następna 
odnosi się do teoretycznych aspektów zarządzania państwowymi obszarami leśnymi. 
Część trzecia przedstawia wyniki badań nad czynnikami wpływającymi na wybór 
modelu zarządzania nimi, takimi jak warunki przyrodnicze, struktura własności 
czy źródła finansowania. W kolejnej omówione zostały metody zarządzania lasami 
w wybranych krajach Europy i Ameryki Północnej. Część piąta zawiera diagnozę 
generalnego kierunku rozwoju modelu zarządzania lasami i propozycje w odniesie-
niu do Polski.
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strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi  
w administracji publicznej

Tomasz Rostkowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 251.

Funkcjonowanie państwa staje się coraz bardziej skomplikowane, efektywność działania 
administracji musi więc stale wzrastać. Powinno się to odbywać nie przez zwiększenie 
liczby urzędników, lecz przede wszystkim dzięki wprowadzaniu coraz doskonalszych 
metod zarządzania ludźmi w urzędach i instytucjach. W publikacji wskazano możli-
wości korzystania przez administrację z dorobku współczesnej nauki o zarządzaniu. 
W pierwszym rozdziale autor scharakteryzował podstawowe warunki i kryteria dzia-
łania, jakie narzuca jej demokratyczne i praworządne państwo, pokazał wpływ admi-
nistracji na kształtowanie życia obywateli oraz ograniczenia prawne w tym zakresie, 
przedstawił funkcjonujące w przeszłości i współcześnie modele organizacji admini-
stracji publicznej. W rozdziale drugim skoncentrował się na specyfice strategicznego 
zarządzania kadrami w kontekście szczegółowych problemów charakterystycznych 
dla pracy urzędników. rozdział trzeci prezentuje wyniki badań autora nad aktualnym 
stanem zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej administracji publicznej.

Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia

Jerzy Kowalczyk, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 225. 

książka analizuje zagrożenia korupcją w publicznej służba zdrowia, przedstawia też 
skuteczne metody przeciwdziałania im. Autor omówił modele funkcjonowania placó-
wek leczniczych oraz charakter panujących w nich stosunków, wskazując na organiza-
cyjne, psychologiczne i obyczajowe wzorce sprzyjające korumpowaniu pracowników. 
Opisał procedury mające temu przeciwdziałać oraz wymienił bariery utrudniające 
podejmowanie działań antykorupcyjnych.
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ANNA KOśCIńsKA-PAsZKOWsKA, TOMAsZ BOLEK: Amendments 
to the Act on Responsibility for a Breach of Public Finance Discipline 8
The notion of public finance discipline refers to obeying the rules while managing 
public resources. It is mainly defined in the Act on Public Finance. For breaching 
these rules, strict discipline was set out in the Act on responsibility for a Breach 
of Public Finance Discipline of 17 December 2004, amendments to which were passed 
on 19 August 2011 and introduced significant changes. The amended regulations 
entered into force on 11 February 2012. The article presents the reasons for the 
changes introduced to the regulations, as well as some of those changes that can 
positively influence the effectiveness of asserting responsibility, and the preventive 
and educational function of the regulations in the field. The article considers solutions 
that are important from the perspective of audit bodies which are obliged to notify 
of cases where public finance discipline could have been breached. The authors also 
describe proposals for potential further changes in these regulations. 

ANNA GOLONKA: Audit Bodies and Audit systems in the Fight 
Against Terrorism Financing 30
Combating symptoms of financial support for terrorism, as well as cutting off resources 
of terrorist organisations are those methods of fighting terrorism financing which are 
more and more frequently used. In the Polish legal system, these issues are regulated 
in the Act on Preventing Money laundering and Terrorism Financing. A special role 
has been assigned to direct and indirect control, which is regarded as an effective 
preventive measure. The article is dedicated to an analysis of the provisions of this 
act that regulate the status and mandate of bodies established to exercise control in 
the field. It also describes procedures that are meant to allow for discovering cases 
of financial support for terrorism.
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LECh ONIsZCZENKO: Compensating Procedure with Regard 
to shipyards   43
The NIk has carried out an audit on how public interest is protected in relation to the 
implementation of the compensating act with regard to the “Gdynia” Shipyard and 
Szczecin “Nowa” Shipyard. The basic objective of the audit was to assess the activities 
of the entity that carried out the compensating procedure, and of those entities that 
participate in the procedure, which comprises sales of assets, fulfilment of debtors’ 
claims and legal protection of shipyard workers. The audit, which was also aimed 
at assessing the results of the procedure, covered the period from 1 January 2008 
to 31 March 2011, and was conducted at the Ministry of Treasury, the Agency for  
Industry Development (ArP), the “Gdynia” Shipyard, the Szczecin “Nowa” Shipyard, 
Bud-Bank leasing and the Polish Oil and Gas Company (PGNiG).

MIChAł WILKOWICZ, słAWOMIR sTOLIńsKI: Audit of the Restructuring 
and Privatisation of Bus Transport Companies   56
The NIk has conducted an audit of the restructuring and privatisation of bus transport 
companies, commonly referred to as PkS, which covered a big group of entities 
owned by the State Treasury. The NIk carried out this audit on its own initiative, 
in response to problems that can be observed in the sector: negligence in restructuring, 
its dispersed structure that hampers effective competition on the transport market, 
and its decreasing financial results. The audit allowed for assessing the restructuring 
measures in some entities and companies, and the performance of public administration 
bodies that execute owner’s rights towards these entities. The  findings covered 
the years 2007 – 2010. The audit was conducted at the Ministry of Treasury, at five 
regional offices and two local self-government units that have become the owners 
of transportation companies as a result of municipalisation, as well as at thirty-one 
transport companies and entities. 

OThER AUDITs OF ThE NIK  69

Audit Findings Published in February and March 2012 (ed.)   69
The section comprises information on audits completed by the NIk in selected areas 
and published in the form of pronouncements on audit results. In this issue, we discuss 
the following audits: organisation of flights of VIPs on planes of the Polish Armed Forces 
in the years 2005 – 2010, and their safety; professionalization of the Polish Army on 
the basis of several army units; financing of environmental protection with the money 
of the regional Fund for Environmental Protection and Water Management in the city 
of Szczecin; use of public subsidies for freelance works by foundations and associations 
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in the Zachodniopomorskie region; protection of roads against overloaded vehicles; 
duties of the public administration related to transportation of hazardous substances; 
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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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