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Kontrola i audyt   8

Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli   8 

W lipcu 2012 r., zgodnie z ustawowym obowiązkiem, prezes NIK Jacek Jezierski 
przedstawił Sejmowi „Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej 
w 2011 r.” oraz „Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 r.”. 
Pierwszy dokument Izba przygotowała na podstawie 330 kon troli wykonania budżetu 
w jednostkach sektora fi nansów publicznych oraz analiz własnych. Badania prowadzono 
u 93 dysponentów części budżetowych oraz wybranych dysponentów niższego stopnia, 
w tym realizujących programy finansowane z udziałem środków europejskich. 
Kontrolowano państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, państwowe osoby 
prawne oraz wybrane jednostki samorządu terytorialnego. Zbadano około 30 tysięcy 
dowodów księgowych, o łącznej wartości transakcji prawie 8 mld zł. Sprawdzana była 
też legalność, ce lowość i gospodarność tych wydatków. Sprawozdanie z działalności 
dotyczyło pozostałych przeprowadzonych kontroli (w sumie kontrolerzy NIK zbadali 
2817 podmiotów, czego efektem były 202 „Informacje o wynikach kontroli”), zmian 
w organizacji wewnętrznej Izby po nowelizacji ustawy o NIK, kadr, wykonania budżetu 
własnego oraz aktywności międzynarodowej. 

ELżBIETA JARZęCKA-SIWIK, BOgdAN SKWARKA: Postępowanie 
kontrolne NIK po nowelizacji − najważniejsze zmiany   23 

Drugiego czerwca 2012 r. weszła w życie ostatnia część przepisów ustawy z 22 stycznia 
2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, dotycząca postępowania kontrolnego. 
Autorzy przybliżają je, ze względu na ramy artykułu koncentrując się na wybranych 
problemach, z którymi w praktyce przyjdzie się zmierzyć przeprowadzającym badania. 
Dzięki analizie przepisów także kontrolowanym łatwiej będzie ocenić charakter nowych 
regulacji. Opracowanie wyjaśnia bowiem m.in. kwestie związane z przygotowaniem 
kontroli − opracowaniem jej programu lub tematyki, prowadzeniem czynności 
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dowodowych, w tym dostępem do tajemnic ustawowo chronionych; sporządzaniem akt 
kontroli i wystąpienia pokontrolnego; rozpatrywaniem zastrzeżeń; weryfikacją ustaleń; 
nadzorem nad postępowaniem kontrolnym; przygotowaniem informacji o wynikach 
kontroli; realizacją wniosków pokontrolnych. 

JACEK MAzuR: Ocena skuteczności polityki publicznej przez Trybunał 
Obrachunkowy Francji   45

reforma konstytucji Francji z 23 lipca 2008 r. nałożyła na trybunał Obrachunkowy 
dodatkowy obowiązek: wspomagania parlamentu i rządu w ocenie (ewaluacji) skuteczności 
polityki publicznej w różnych dziedzinach. Po otrzymaniu zlecenia przez uprawnione 
organy, trybunał jest obowiązany sporządzić ocenę i przedłożyć o niej sprawozdanie 
w terminie nie dłuższym niż rok. W 2011 r. otrzymał dwa zlecenia, a ponadto prowadził 
trzy ewaluacje z własnej inicjatywy. Dotyczyły one funkcjonowania medycyny szkolnej; 
ograniczenia zjawiska bezdomności; poparcia państwa dla ubezpieczeń na życie; pomocy 
państwa w wykorzystaniu biopaliw; relacji administracji podatkowej z podatnikami. 
Autor przedstawia ich rezultaty w artykule, wyjaśnia też specyfikę ewaluacji.

USTALENIA KONTROLI NIK   56

BARBARA ANTKIEWICZ, SłAWOMIR SIERAńSKI: System zarządzania 
kryzysowego w Polsce   56

Artykuł wyjaśnia prawo-organizacyjne uwarunkowania tytułowego zagadnienia. Autorzy 
przypominają ewolucję przepisów związanych z zarządzaniem kryzysowym w Polsce 
oraz obowiązki nałożone nimi na właściwe organy. Wskazują na niedoskonałości systemu 
oraz podejmowane próby uzupełnienia go poprzez zmianę regulacji prawnych m.in. 
w odniesieniu do kwestii powiadamiania ratunkowego. rozważania ilustrują ustaleniami 
kontroli NIK, dotyczącymi organizacji systemu na poszczególnych szczeblach zarządzania 
– krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

BEATA BłASIAK-NOWAK, MARZENA RAJCZEWSKA: Przestrzeganie 
zasad uczciwej konkurencji przez przedsiębiorców wykorzystujących  
środki europejskie   70

Na przykładzie programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” autorki pokazują, jak 
wygląda przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji przez przedsiębiorców realizujących 
projekty wspierane środkami europejskich, do czego zostali zobowiązani postanowieniami 
umów o ich dofinansowanie. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę 32 takich 
przedsięwzięć w ramach działania 8.1 – „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie 
gospodarki elektronicznej”, których podjęły się podmioty mające siedziby w ośmiu 
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województwach. Przedmiotem dofinansowania w tych projektach było utworzenie stron 
internetowych i świadczenie za ich pośrednictwem e-usług klientom indywidualnym 
i firmom. Artykuł prezentuje wyniki badania, wskazując na najczęstsze nieprawidłowości.

MAREK żUKOWSKI: Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich   82

Najwyższa Izba Kontroli, mając na uwadze żywe zainteresowanie społeczne problematyką 
ochrony zwierząt, przejawiające się w licznych publikacjach, skargach oraz wnioskach 
posłów na Sejm, przeprowadziła z własnej inicjatywy kontrolę przestrzegania ich 
praw. Sprawdzono, czy zapewnia się im właściwe warunki bytowania w schroniskach 
oraz jak sprawowany jest nadzór weterynaryjny − głównie w odniesieniu do zwierząt 
domowych i sprzedawanych na targowiskach. Badaniami objęto 25 urzędów gmin (miast), 
8 powiatowych inspektoratów weterynarii i 21 schronisk w okresie od 1 stycznia 2008 r. 
do 30 czerwca 2010 r. Autor przybliża ich rezultaty.

KATARZyNA PAPIńSKA: Zarządzanie środowiskiem w gminach   92

Zarządzanie środowiskiem obejmuje kompleksowy system planowania i podejmowania 
czynności służących racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska, ich ochronie oraz 
odnawianiu. Wśród wspierających go mechanizmów wymienia się: programowanie działań, 
instrumenty prawno-organizacyjne, finansowe i społeczne. Przeprowadzona przez NIK kontrola 
dotyczyła stosowania pierwszych trzech spośród tych mechanizmów. Badania odbyły się 
w 35 urzędach gmin. Celem była analiza prawidłowości planowania i realizacji przez organy 
samorządu określonych w przepisach prawa zadań dotyczących ochrony środowiska oraz 
ocena działań zmierzających do wprowadzenia kompleksowego, standaryzowanego systemu 
zarządzania środowiskiem. Autorka przedstawia szczegółowe ustalenia kontroli.

POZOSTAłE KONTROLE NIK   99

Wyniki przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2012 r. – red.   99 

rubryka sygnalizuje zakończenie przez Najwyższą Izbę Kontroli określonych badań 
i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. W tym numerze piszemy 
o kontroli: przygotowania struktur obrony cywilnej do zadań w okresie wojny i pokoju; 
przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym; realizacji inwestycji 
przez opolskie uczelnie; komercjalizacji i restrukturyzacji Poczty Polskiej; działań 
podejmowanych przez administrację publiczną w celu zapewnienia dostępu do usług 
telekomunikacyjnych; przygotowań do kluczowych inwestycji infrastrukturalnych 
w woj. lubelskim pod względem uwarunkowań środowiskowych; wykonania wniosków 
pokontrolnych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, dotyczących 
skuteczności stosowania środków egzekucyjnych; restrukturyzacji floty rybackiej i rozwoju 
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obszarów zależnych od rybactwa w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”; gospodarki 
ściekowej gmin; wykonania przez PAN wniosków pokontrolnych w odniesieniu do 
gospodarowania majątkiem; audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej; 
opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych; rozwoju i wykorzystania odnawialnych 
żródeł energii elektrycznej.

Państwo i społeczeństwo   102

JACEK PASTUSZKA: Podatek VAT w transakcjach wewnątrz Unii 
Europejskiej − system przejściowy, docelowy czy podatek od sprzedaży   102

Analiza zagadnienia obejmuje ocenę obecnie funkcjonującego systemu VAt, opartego na 
zasadzie przeznaczenia towaru oraz informacje związane z brakiem możliwości wprowadzenia 
systemu docelowego w rozliczaniu transakcji transgranicznych, zakładającego opodatkowanie 
wedle zasady jego pochodzenia. Autor jednocześnie przedstawia priorytetowe kierunki 
działań Unii Europejskiej określone w komunikacie Komisji Europejskiej z 6 grudnia 
2011 roku, zmierzające do usprawnienia mechanizmu konstrukcji i sposobu rozliczania 
podatku od wartości dodanej. Przybliża też specyfikę podatku od sprzedaży, wskazując 
wady i zalety jego ewentualnego ukonstytuowania w UE. Szczegółowej ocenie poddaje 
przepisy prawa wspólnotowego, opinie i sprawozdania zredagowane przez organy europejskie 
oraz materiały z dyskusji podejmowanych w literaturze na tytułowy temat.

HELENA SZEWCZyK: definicja mobbingu w stosunkach pracy 
– wybrane zagadnienia   119

Mobbing, jako zachowanie polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub 
zastraszaniu pracownika, zostało określone w prawie pracy już w 2004 r. Unormowania 
polskie jednoznacznie potępiają to zjawisko oraz ustanawiają środki prawne służące 
ochronie przed nim. W praktyce jednak niezwykle trudno dowieść, że miało miejsce. 
Odnosząc się do poglądów doktryny i orzecznictwa, autorka przedstawia obowiązującą 
w polskich przepisach definicję mobbingu, kładąc nacisk na te elementy, które muszą 
zaistnieć łącznie, by można było uznać, że pracodawca dopuszcza się takich zachowań; 
wskazuje do jakich form zatrudnienia należy ją zastosować. Zwraca też uwagę na potrzebę 
przemyślenia zmian w obowiązujących prawie, aby walka z mobbingiem w stosunkach 
pracy była skuteczniejsza.
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Kontrola 
i audyt

Wystąpienie w Sejmie prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli

Wykonanie budżetu państwa i działalność NIK

Na 19. posiedzeniu Sejmu rzeczypospolitej Polskiej 25 lipca 2012 roku 
prezes NIK Jacek Jezierski przedstawił „Analizę wykonania budżetu pań-
stwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 roku” wraz z opinią Kolegium 
NIK w  sprawie absolutorium dla rady Ministrów oraz „Sprawozdanie 
z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku”. Sejmowa Komisja 
do spraw Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała ten dokument.

ANALIZA WyKONANIA BUdżETU 
PAńSTWA I ZAłOżEń POLITyKI 
PIENIężNEJ W 2011 ROKU 

Panie Marszałku! 
Wysoki Sejmie! 

Najwyższa Izba Kontroli na podstawie 
330 kon  troli wykonania budżetu w jed
nostkach sektora fi nansów publicznych 
oraz analiz własnych stwierdza, że budżet 

państwa w 2011 r. został wykonany prawi
dłowo i zgod nie z ustawą budżetową. 

Wyniki budżetów były lepsze niż zakła
dano. Do chody były wyższe od zaplanowa
nych, a wydatki niższe od ustawowego limitu. 
W rezultacie deficyt budżetu państwa plano
wany na 40,2 mld zł wyniósł 25,1mld zł. De
ficyt budżetu środków europejskich był rów
nież niższy od limitu ustawowego i wyniósł 
12,2 mld  zł. Niższe niż planowano deficyty 
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przyczy niły się do ograniczenia dynamiki 
wzrostu długu publicznego.

Pozytywne są także wyniki audytu spra
wozdań budżetowych. Najwyższa Izba Kon
troli potwierdza, że sprawozdanie Rady Mi
nistrów przekazuje prawdziwy obraz wyko
nania budżetu państwa za rok 2011. Stwier
dzone przez NIK nieprawidłowości w spra
wozdaniach zostały usunięte w trakcie kon
troli lub nie miały istotnego znaczenia.

Dobremu wykonaniu budżetu państwa 
sprzyjała korzystna sytuacja gospodarcza 
kraju. Gospodarka polska w 2011 r. okaza
ła się odporna na kryzys finan sowy w go
spodarce światowej. Wzrost gospodarczy 
należał do najwyższych wśród państw Unii 
Europej skiej i w cenach stałych wyniósł 4,3% 
wobec progno zowanych 3,5%.

Budżet państwa wykonywany był przy 
wyższej niż przewidywana inflacji. Śred

nioroczny wzrost cen towarów i usług kon
sumpcyjnych wyniósł 4,3%, a zakładano 
2,3%. Wysoka inflacja spowodowała, że tem
po wzrostu płac realnych było niewielkie. 
Prze ciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
było realnie o 1,2% wyższe niż przed rokiem. 
Średni roczny kurs euro wzrósł w skali roku 
o 3,1%, a dolara amerykań skiego zmniejszył 
się nieznacznie. Kursy walut ule gały jednak 
dużym wahaniom.
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Wyniki�budżetów�jednostek�sektora�finan-
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nych,� a� wydatki� niż�sze� od� ustawowego�
limitu.�W� rezultacie�deficyt�bu�dżetu�pań-
stwa� planowany� na� 40,2�mld� zł� wyniósł�
25,1�mld�zł.
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Wzrost liczby zatrudnionych w gospodar
ce naro dowej nie zahamował wzrostu liczby 
bezrobotnych. Stopa bezrobocia na koniec 
2011 r. wyniosła 12,5%. Była o 2,6 punktu 
procentowego wyższa niż zakładano. Mimo 
wysokiej stopy bezrobocia w 2011 r. zmniej
szone zostały dwukrotnie wydatki z Fundu
szu Pracy na aktywne formy przeciwdziała
nia bezrobociu. Ograniczało to zakres prowa
dzonej polityki aktywizacji bezrobotnych, 
mimo że Fundusz Pracy dysponował wol
nymi środkami.

Wysoki Sejmie! 

Pozytywne efekty dla sytuacji fi nansów pu
blicznych przyniosła konsolidacja fiskal
na. Mam tu na myśli ograniczenie wzrostu 
wydatków budżetu państwa o charakterze 
uznaniowym, wprowadzenie obowiązku 
lokowania wolnych środków na rachunku 
ministra finansów, obniżenie składki prze
kazywanej do otwartych funduszy emery
talnych oraz zmiany stawek VAT. W wyni
ku tych działań wyraźnie ograniczono ska
lę  nierównowagi sektora fi nansów publicz
nych, zmniejszyło się też tempo przy rostu 
długu publicznego. Ważne jest, żeby ten
dencje te okazały się trwałe.

Deficyt sektora instytucji rządowych 
i samorzą dowych w relacji do PKB zmniej
szył się z 7,8% w 2010 r. do 5,1% w 2011 r. 
Na jego zmniejszenie wpłynęła przede 
wszystkim poprawa wyniku podsekto
ra in stytucji rządowych na szczeblu cen
tralnym.

Pogorszyła się sytuacja finansowa Fundu
szu Ubezpieczeń Społecznych. Nierówno
waga między przychodami i kosztami fun
duszu stanowi zagroże nie dla finansów pu
blicznych. Księgowy stan funduszu w ciągu 
2011 r. obniżył się o ponad 5,7 mld  zł, mimo 
za ciągnięcia kredytów, uzyskania nieopro
centowanej pożyczki z budżetu państwa oraz 
zasilenia środkami Funduszu Rezerwy De
mograficznej.

Wysoki Sejmie! 

Poprawę stanu ogólnej równowa gi finansów 
publicznych osiągnięto dzięki wysokiemu 
wzrostowi dochodów przy niskim wzroście 
wydat ków. Wydatki publiczne były realnie 
niższe niż w 2010 r. o 0,5%, a dochody wyż
sze o 5,1%. Zmniej szenie deficytu sektora pu
blicznego wystąpiło w sy tuacji, gdy istotna 
część wzrostu dochodów publicz nych spo
wodowana została czynnikami jednorazo
wymi oraz napływem środków z budżetu 
Unii Euro pejskiej. Oznacza to, że utrzyma
nie w kolejnych la tach dynamiki wzrostu do
chodów z 2011 r. nie będzie łatwe.

Tempo przyrostu państwowego długu 
publiczne go wyniosło 9% i było niższe niż 
w 2010 r., kiedy wynosiło 11,9%. Na koniec 
roku państwowy dług pu bliczny wyniósł po
nad 815 mld  zł i w relacji do PKB stanowi 
53,5%. Relacja długu do PKB, podobnie jak 
w 2010 r., przekroczyła 50%, to jest pierwszy 
próg ostrożnościowy wynikający z ustawy 
o finansach pu blicznych. W 2011 r. przyrost 
długu liczonego według metodologii unij
nej był niższy niż w dwóch poprzednich la
tach. Dług ten stanowił 56,3% PKB i w sto
sunku do 2010 r. relacja ta zwięk szyła się 
o 1,5 punktu procentowego. Dla porówna
nia, w krajach Unii Europejskiej relacja dłu
gu sektora instytucji rządowych i samorzą

Stopa�bezrobocia�na�koniec�2011�r.�wy-
niosła�12,5%.�Była�o�2,6�punktu�procen-
towego�wyższa�niż�zakładano.
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dowych do PKB wy niosła 82,5% i była o 2,5 
punktu procentowego wyż sza niż w roku po
przednim. W 14 krajach Unii Euro pejskiej 
relacja ta przekracza 60%.

Wysoki poziom państwowego długu pu
blicznego pozostaje poważnym zagrożeniem 
dla stabilności fi nansów publicznych. Szcze
gólnej uwagi i analizy wymaga szybko ro
snące zadłużenie jednostek samo rządu tery
torialnego, zwłaszcza dużych miast. Nie mal 
niezmienny od 8 lat pozostaje poziom za
dłużenia samodzielnych publicznych zakła
dów opieki zdrowot nej. Od 2007 r. systema
tycznie wzrasta różnica mię dzy wielkością 
długu publicznego liczonego według meto
dologii krajowej i unijnej. Stosowanie róż
nych metod ustalania wysokości długu pu
blicznego, a tak że deficytu sektora finan
sów publicznych, na potrze by krajowe i za
graniczne zniekształca rzeczywisty obraz 
finansów publicznych.

Wysoki Sejmie! 

Prognoza dochodów budżetu pań stwa na 
2011 r. okazała się bardzo trafna. Docho
dy wyniosły ponad 277 mld  zł i były wyż
sze o 1,6% od planowanych. W porówna
niu z 2010 r. dochody były wyższe prawie 
o 11%. Dochody niepodatkowe były wyż
sze od planowanych o 15,1%. Decydujący 
wpływ na uzyskanie wyższych niż plano
wano dochodów miały wpłaty z zysku Na
rodowego Banku Polskiego.

Dochody podatkowe wyniosły ponad 
243 mld  zł, a dochody niepodatkowe – po

nad 32 mld  zł. Najwyż sze dochody, podobnie 
jak w roku poprzednim, zre alizowano z ty
tułu VAT i podatku akcyzowego. Do chody 
z podatku dochodowego od osób prawnych 
i fi zycznych wykonano na poziomie plano
wanym.

Najwyższa Izba Kontroli dobrze ocenia 
pracę służb podatkowych i ministra finan
sów w 2011 r. Na stąpiła poprawa podsta
wowych wskaźników efek tywności egze
kucji zaległości podatkowych. Kwota wy
egzekwowanych zaległości wzrosła o 7,3%, 
przy wzroście o 3,8% kwoty objętej tytuła
mi wykonawczy mi. Poprawił się wskaźnik 
efektywności egzekucji w urzędach skarbo
wych. Poprawa wskaźnika efek tywności eg
zekucji nie przyczyniła się jednak do zmniej
szenia zaległości podatkowych. Zaległości 
po datkowe na koniec 2011 r. wyniosły pra
wie 23 mld  zł i w ciągu roku wzrosły o po
nad 11%. Przeprowadzone przez NIK kon
trole wskazały, że organy podatkowe mają 
możliwość poprawy skuteczności odzyski
wania należnych podatków przez dokony
wanie na szerszą skalę i w odpowiednim 
czasie ich zabezpieczeń.

Wysoki Sejmie! 

Wydatki budżetu państwa były o 10,7 mld  zł 
niższe od kwoty ustalonej w ustawie budże
towej. Niższe niż planowane były wydatki 
na koszty obsługi długu publicznego i skład
kę do budże tu Unii Europejskiej. Nie roz
dysponowano w pełni planowanych wydat
ków ujętych w rezerwach celo wych. Wydat
ki budżetu państwa, w porównaniu z 2010 r., 
wzrosły tylko o 2,6%, czyli realnie nastą piło 
ich obniżenie. Dotyczyło to w głównej mie
rze wydatków o charakterze uznaniowym.

Na finansowanie i dofinansowanie inwe
stycji lub zakupów inwestycyjnych z budże

Poważnym�zagrożeniem�dla�stabilności�fi
nansów�publicznych�pozostaje�wysoki�po-
ziom�państwowego�długu�publicznego.
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tu państwa wydat kowano ponad 16 mld  zł, 
to jest o 2,5% mniej niż w 2010 r. Limit wy
datków wykonano w wysokości 88,9%. Nie
pełne wykorzystanie limitu było spowodo
wane najczęściej nierealnym lub nierzetel
nym zaplanowa niem zadań, nieprawidło
wościami powstałymi na etapie prowadzo
nych postępowań o udzielenie zamó wień 
publicznych.

Ponad 64% wydatków bieżących jed
nostek budże towych przeznaczono na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagro
dzeń. W porównaniu z rokiem poprzed
nim, w państwowych jednostkach budże
towych objętych ustawą o kształtowaniu 
wynagrodzeń wydatki na wynagrodzenia 
wzrosły tylko o 1,7%, a przeciętnie mie
sięczne wynagrodzenie o 1,4%. Oznacza 
to, że w 2011 r. nastąpił spadek realnych 
wynagrodzeń w państwowych jednostkach 
budżetowych, podczas gdy przeciętne wy
nagrodzenie w gospodarce narodo wej było 
realnie wyższe niż w 2010 r.

Najbardziej spośród grup wydatków wzro
sły kosz ty obsługi długu publicznego. Wy
datki te były o 5,3% wyższe niż w poprzed
nim roku. Tempo ich wzrostu było jednak 
niższe niż w 2010 r. Wzrost kosztów obsłu
gi zadłużenia zagranicznego był wyższy niż 
za dłużenia krajowego, co w głównej mierze 
wynikało z osłabienia złotego.

Nie występowały trudności w regulowa
niu zobo wiązań przez państwowe jednostki 
budżetowe. Na koniec 2011 r. zobowiązania 
wyniosły 3,3 mld  zł i w porównaniu z rokiem 
poprzednim zmniejszyły się o 6,4%. Zobo
wiązania wymagalne, w kwocie nie spełna 
6 mln  zł, były ponadtrzykrotnie niższe niż 
na koniec 2010 r. Wyższe niż prognozowano 
dochody i niższe od planowanych wydatki 
spowodowały, że deficyt budżetu państwa 

w 2011 r., jak już wspo mniałem, był niższy 
od limitu ustalonego w ustawie budżetowej 
i wyniósł 25,1 mld  zł.

Podobnie jak w latach poprzednich, 
znaczna część operacji finansowych była 
ujmowana poza rachun kiem wydatków, 
a tym samym deficytu. Z rozchodu budże
tu państwa przekazano 9,1 mld  zł do Fun
duszu Ubezpieczeń Społecznych na refun
dację składek do otwartych funduszy eme
rytalnych oraz udzielono temu funduszowi 
pożyczki w kwocie 5 mld  zł. Taki sposób 
finansowania transferów, chociaż zgodny 
z przepisami, zaburza przejrzystość finan
sów pu blicznych i powoduje przyrost dłu
gu publicznego.

W budżecie środków europejskich na 
2011 r. zaplanowano o wiele wyższy wzrost 
dochodów i wy datków niż w budżecie pań
stwa. Było to działanie ostrożne, zapewnia
jące duży margines bezpieczeń stwa przy 
korzystaniu ze środków Unii Europejskiej. 
Zrealizowano prawie 49 mld  zł dochodów 
i wydat kowano ponad 60 mld  zł. W porów
naniu z 2010 r. dochody te wzrosły o prawie 
29%, a wydatki – o po nad 26%. Niższa niż 
zaplanowana realizacja docho dów wyni
kała z niewykonania planowanych wydat
ków podlegających refundacji oraz z decy
zji ministra finansów o pozostawieniu środ
ków na rachunkach programowych, a tak

Poprawił�się�wskaźnik�efektywności�eg-
zekucji�w�urzędach�skarbowych,�co�jed-
nak� nie� przyczyniło� się� do� zmniejsze-
nia�zaległości�podatkowych.�Na�koniec�
2011� r.�wyniosły� one� prawie� 23�mld� zł� 
i�w�ciągu�roku�wzrosły�o�ponad�11%.
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że z opóźnień w realizacji wy datków w ra
mach „Programu rozwoju obszarów wiej
skich 2007–2013”.

Deficyt w budżecie środków europejskich 
w kwo cie ponad 12 mld  zł wystąpił w sy
tuacji, gdy na ra chunkach programowych 
na koniec 2011 r. pozo stawała kwota ponad 
14 mld  zł, to jest 3,2 mld  euro. Środki te po
chodziły z tytułu refundacji poniesionych 
wcześniej wydatków. Mimo to część płat
ności została sfinansowana z rozchodów bu
dżetu państwa. Ozna cza to, że budżet środ
ków europejskich w 2011 r. mógł być nawet 
zrównoważony.

Saldo bieżących rozliczeń Polski z Unią 
Europej ską w 2011 r. po raz kolejny było do
datnie i wyższe niż w roku poprzednim. Wy
niosło 10,5 mld  euro. Z budżetu Unii Euro
pejskiej Polska otrzymała 14,3 mld  euro , a do 
budżetu Unii wpłaciła 3,8 mld  euro. Z otrzy
manych środków 7,8 mld  euro przekazano 
na płatności dotyczące programów „Naro
dowej strategii spójności”, a 4,3 mld  euro  na 
wspólną politykę rolną, w tym 2,4 mld  euro  
na płatności bezpośrednie.

Wysoki Sejmie! 

Łączne dochody budżetu państwa oraz 
budżetu środków europejskich wynio
sły 326 mld  zł i były wyższe niż w roku 
poprzednim o 13%, a wy datki wyniosły 
363 mld  zł, to jest o 6% więcej niż w 2010 r. 
Deficyt wyniósł w sumie ponad 37 mld  zł 
i był o 32,1% niższy niż w 2010 r. Zmniej
szenie deficy tu wpłynęło na obniżenie po
trzeb pożyczkowych bu dżetu państwa. Po
trzeby pożyczkowe netto budżetu okazały 
się ponaddwukrotnie niższe niż w 2010 r. 
i dwukrotnie niższe od kwoty planowanej. 
Głównymi ich składowymi były nadal de
ficyty budżetu państwa i budżetu środków 

europejskich, refundacja Fundu szowi Ubez
pieczeń Społecznych składek przekazy
wanych do OFE oraz sfinansowanie po
życzki dla FUS na uzupełnienie środków 
na wypłaty świadczeń gwarantowanych 
przez państwo.

W wyniku obniżenia składki, na rzecz 
OFE prze kazano o 8,8 mld  zł mniej niż pla
nowano. Oznaczało to zmniejszenie potrzeb 
pożyczkowych i obniżenie wysokości dłu
gu publicznego.

Zmniejszająco na potrzeby pożyczkowe 
oddziały wało także wykorzystanie środków 
pozyskanych na zarządzanie płynnością, 
które zastąpiły emisję skar bowych papierów 
wartościowych. Pozytywny wpływ konsoli
dacji środków na obniżenie długu w 2011 r. 
został oszacowany na ponad 23 mld  zł. Na
szym zda niem, konsolidacja nie spowodowa
ła utrudnień w go spodarce finansowej jed
nostek sektora finansów pu blicznych, któ
re przekazały czasowo wolne środki mini
strowi finansów.

Minister finansów zapewnił finansowa
nie potrzeb pożyczkowych w pełnej wyso
kości. Stan wszystkich środków zgroma
dzonych na rachunkach złotowych i walu
towych budżetu państwa wyniósł na koniec 
roku prawie 32 mld  zł. Poziom tych środ
ków pokry wał około 90% deficytu budżetu 
państwa zaplanowane go na 2012 r.

Wysoki Sejmie! 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 
kontrolę wy konania budżetu państwa w 330 
jednostkach. Skon trolowaliśmy 93 dyspo
nentów części budżetowych oraz wybranych 
dysponentów niższego stopnia, w tym dys
ponentów realizujących programy finanso
wane z udziałem środków europejskich. Kon
trolowane były państwowe fundusze celo
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we, agencje wykonawcze, państwowe oso
by prawne oraz wybrane jednostki samorzą
du terytorialnego. W 39 częściach budżetu 
państwa zakres kontroli był mniejszy niż 
w pozosta łych. Były to części, które w ostat
nich trzech latach otrzymały ocenę pozy
tywną i pozytywną opinię o ewidencji księ
gowej lub których udział w wydat kach bu
dżetu państwa ogółem był niewielki.

Badanie ksiąg rachunkowych przeprowa
dziliśmy w 193 podmiotach. Wydatki zosta
ły wybrane do kon troli w większości pod
miotów kontrolowanych z za stosowaniem 
metody monetarnej. Zbadano około 30 ty
sięcy dowodów księgowych, o łącznej war
tości transakcji prawie 8 mld  zł. Sprawdza
na była też legalność, ce lowość i gospodar
ność tych wydatków.

Skala i waga nieprawidłowości stwierdzo
nych w wykonaniu budżetu, podobnie jak 
w ostatnich latach, nie była duża. Najczę
ściej polegały one na przekroczeniu upo
ważnień do dokonywania wydat ków, nie
egzekwowaniu zwrotu niewykorzystanych 
dotacji, nierzetelnym planowaniu docho
dów i wy datków, niedochodzeniu należności 
budżetowych, nieprzestrzeganiu procedur 
w postępowaniach o udzie lenie zamówień 
publicznych oraz błędach w prowa dzeniu 
ksiąg rachunkowych i sporządzaniu spra
wozdań budżetowych.

Wyniki kontroli zostały przedstawio
ne w 92 in formacjach, przekazanych wła

ściwym komisjom sej mowym. W ogól
nej liczbie ocen przeważają, podobnie 
jak w roku poprzednim, oceny pozytyw
ne. Negatyw nie oceniliśmy tylko wyko
nanie planu finansowego Funduszu Roz
wiązywania Problemów Hazardowych, 
z uwagi na niski stopień realizacji zadań 
ustawo wych. Jest to podstawowa uwaga, 
ale trudno mieć inne, skoro Fundusz wła
ściwie wydatkował środki tylko na własną 
egzystencję, nie realizując prawie żadnych 
zadań ustawowych. W związku z tym – 
na szym zdaniem – wątpliwa jest zasad
ność istnienia tego funduszu. On finan
suje tylko własne istnienie.

Przeprowadziliśmy także kontrolę wdra
żania bu dżetu w układzie zadaniowym. 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, brak 
bezpośredniego powiązania procesu pla
nowania i mo nitorowania zadań z odpo
wiedzialnością za ich reali zację ogranicza 
możliwość osiągnięcia celów wdroże nia bu
dżetu zadaniowego, w tym przede wszyst
kim zwiększenia efektywności zarządza
nia i wydatkowa nia środków publicznych. 
Istnieje wysokie ryzyko, że proces wdra
żania układu zadaniowego nie zakończy 
się do 31 grudnia 2012 r.

Wysoki Sejmie! 

Realizację założeń polityki pie niężnej NIK 
ocenia pozytywnie. Organy Narodowego 
Banku Polskiego, w tym Rada Polityki Pie
niężnej, podejmowały działania zgodne 
z uchwalonymi zało żeniami polityki pie
niężnej, odpowiednio do występu jącej sy
tuacji. Kontynuowano realizację ciągłe
go celu inflacyjnego, ustalonego na pozio
mie 2,5%, z syme trycznym przedziałem 
odchyleń plus minus 1 punkt procentowy. 
Inflacja kształtowała się powyżej celu in

Saldo�bieżących�rozliczeń�Polski�z�Unią�
Europej�ską�w�2011�r.�po�raz�kolejny�było�
dodatnie� i�wyższe�niż�w� roku�poprzed-
nim.�Wyniosło�10,5�mld�euro.
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f lacyjnego, jak i powyżej górnej grani
cy przedziału odchylenia od celu. W po
szczególnych miesiącach wynosiła od 3,6% 
do 5%. Średnioroczna inflacja wyniosła 
4,3%. Największy wpływ na jej wzrost 
mia ły ceny żywności, nośników energii 
i paliw. Czynniki te, o charakterze poda
żowym i zewnętrznym, pozo stawały poza 
bezpośrednim oddziaływaniem krajo wej 
polityki pieniężnej.

Panie Marszałku! 
Wysoki Sejmie! 

Kolegium Naj wyższej Izby Kontroli 
w czerwcu podjęło uchwałę, w której wy
raziło pozytywną opinię w sprawie udzie
lenia Radzie Ministrów absolutorium za 
2011 r. Oceniając pozytywnie wykonanie 
budżetu państwa w 2011 r. oraz rozpoczęte 
reformy systemowe, Kole gium Najwyższej 
Izby Kontroli uznało, że podjęte przez rząd 
działania, choć idą w dobrym kierunku, to 
wciąż są niewystarczające do rozwiązania 
wystę pujących problemów. Dlatego też re
formowanie fi nansów publicznych powin
no być kontynuowane.

SPRAWOZdANIE Z dZIAłALNOśCI 
NAJWyżSZEJ IZBy KONTROLI 
W 2011 ROKU

Pani Marszałek! 
Wysoka Izbo! 

Konstytucja na kłada na mnie zaszczytny 
obowiązek przedłożenia Sejmowi sprawoz
dania z działalności Najwyższej Izby Kon
troli w 2011 r. Przesłaliśmy do Prezydium 
Sejmu, do Pań i Panów posłów szczegółowe 
sprawoz danie w formie pisemnej i elektro
nicznej. Dokument ten, liczący ponad 620 
stron, umieściliśmy też na na szej stronie in
ternetowej. Z oczywistych względów przed
stawię dzisiaj jedynie najważniejsze fak
ty zwią zane z działalnością Izby w minio
nym roku.

Był to dla nas rok szczególny. Dlaczego? 
Otóż w wyniku nowelizacji ustawy o NIK 
doszło w Izbie do wielu istotnych zmian. 
Powołani zostali nowi wi ceprezesi, pa
nowie Wojciech Misiąg, Marian Cichosz 
i Wojciech Kutyła. Wszyscy trzej mają za 
sobą doświadczenie kontrolerskie zdo byte 
w Najwyższej Izbie Kontroli. Żaden z nich 
nie przyszedł do Izby bezpośrednio po wy
konywaniu działalności politycznopar
tyjnej. Od wielu lat każdy z nich pracował 
w służbie publicznej na stanowisku urzęd
niczym. To bardzo istotne.

Zasadnicze zmiany zaszły w strukturze 
organiza cyjnej Izby. Wykorzystaliśmy bo
wiem nowelizację ustawy do modernizacji 
Najwyższej Izby Kontroli. Naszą organiza
cję wewnętrzną, w tym podział na depar
tamenty, dostosowaliśmy precyzyjniej do 
za kresu kompetencji poszczególnych ko
misji sejmowych oraz do działów admini
stracji. Przebudowaliśmy de partamenty od

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
VII kadencji, uchwałą podjętą na 
posiedzeniu 27 lipca 2012 r., przy-
jął sprawozdanie Najwyższej Izby 
Kontroli z wykonania budżetu pań-
stwa za okres od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 grudnia 2011 r. oraz udzie-
lił absolutorium Radzie Ministrów. 
Głosowało 443 posłów: za było 228, 
przeciw 215, nikt nie wstrzymał się 
od głosu.
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powiedzialne za strategię, zarządza nie, me
todykę i szkolenie. Wszystko to pozwoli
ło nam staranniej dobierać tematy kontro
li, zwłaszcza w ob szarach ważnych dla oby
wateli, precyzyjniej formu łować programy 
kontroli i szybciej informować po słów oraz 
opinię publiczną o ustaleniach kontrolerów. 
Równocześnie trwały w Izbie prace zwią
zane z wdro żeniem zmodyfikowanej proce
dury kontrolnej. Pora dziliśmy sobie z tym 
wszystkim, unikając perturbacji w codzien
nej działalności kontrolnej.

W 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli skie
rowała do Sejmu i przedstawiła opinii pu
blicznej 202 „Infor macje”, w tym 95 doty
czących wykonania budżetu. Przedstawi
ciele NIK podczas 71 posiedzeń komisji sej
mowych prezentowali wyniki 86 kontro
li, a łącz nie uczestniczyli w 648 posiedze
niach komisji parla mentarnych. NIK prze
kazała do wiadomości publicz nej informacje 
o wynikach wszystkich kontroli. Zna lazły 
się one na stronach internetowych Izby, ale 
także w ponad 2700 artykułach prasowych, 
w blisko 800 materiałach radiowych i 640 
materiałach tele wizyjnych.

Wysoki Sejmie! 

W 2011 r. kontrolerzy NIK bada li 2817 pod
miotów. W wyniku tych kontroli powsta
ło 3115 wystąpień pokontrolnych oraz, jak 
już wspo mniałem, 202 „Informacje” prze
słane do Sejmu. Na podstawie zebranych 
informacji sformułowaliśmy 33 wnioski 
de lege ferenda, 184 zawiadomienia o po
pełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz 
221 za wiadomień do rzeczników dyscypli
ny finansów pu blicznych. W wyniku kon
troli ujawniliśmy nieprawi dłowości, których 
sprawozdawczy wymiar finansowy sięgnął 
14 mld  zł. Wymiar korzyści finansowych 

uzy skanych dzięki kontrolom NIK przekro
czył w 2011 r. 4 mld  zł, które zostały zaosz
czędzone i zwrócone do budżetu państwa 
lub budżetów kontrolowanych pod miotów. 
Większość dziedzin, którym się przyglądali
śmy, oceniliśmy pozytywnie. Odnotowując 
poprawne funkcjonowanie kontrolowanych 
podmiotów w okre ślonym obszarze, wska
zywaliśmy jednak także na konkretne nie
prawidłowości i uchybienia.

Kilka słów o tych kontrolach, które wzbu
dziły najwięcej zainteresowania. Niedaw
no zakończyły się mistrzostwa Euro 2012. 
Naszymi kontrolami wspie raliśmy proces 
przygotowań do mistrzostw, oceniając go 
zarówno w 2011 r., jak i wcześniej pozy
tywnie, zwłaszcza w dziedzinie budowy 
stadionów i inwesty cji samorządowych. 
Równocześnie jednak wskazywa liśmy na 
nieprawidłowości, niedociągnięcia i opóź
nienia, przede wszystkim w dziedzinie bu
dowy auto strad i dróg ekspresowych. Pro
blemami występują cymi przy budowie dróg 
i autostrad zajmujemy się od wielu lat. Nie
mal za każdym razem wskazujemy, że jed
nym z najsłabszych ogniw w tym procesie 
jest nad zór inwestorski. Na szczeblu samo
rządowym braku je fachowej kadry i pienię
dzy na opłacenie kompe tentnego nadzoru. 
Na szczeblu krajowym mamy zaś niekie
dy do czynienia z kosztującym sporo, ale 

W�2011�r.�Najwyższa�Izba�Kontroli�skie-
rowała� do� Sejmu� i� przedstawiła� opinii�
publicznej�202� „Infor�macje�o�wynikach�
kontroli”,�w�tym�95�dotyczących�wyko-
nania� budżetu.� Kontrolerzy� NIK� bada�li�
2817�podmiotów.
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nie rzetelnie sprawowanym nadzorem przez 
podmioty, które mogą być wręcz korumpo
wane przez wykonaw ców. Jak bowiem wy
tłumaczyć konieczność remon towania dróg 
niemal tuż po ich oddaniu do użytku? Dlate
go też niektóre z naszych raportów dotyczą
cych budowy dróg kierowaliśmy do orga
nów ścigania, wskazując na występowanie 
potencjalnych obszarów korupcjogennych. 
Nie sposób jednak nie zauważyć, że znaczna 
część inwestycji drogowych została wyko
nana poprawnie. W 2011 r. oceniliśmy pozy
tywnie realizację „Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych”. Mimo niepra
widłowości występujących przy nadzorze 
nad budową tych dróg, NIK dostrze gła, że 
ich remonty i przebudowa przyczyniły się 
do zwiększenia płynności ruchu i wzrostu 
poziomu bez pieczeństwa.

Jeden z naszych ubiegłorocznych rapor
tów doty czył właśnie bezpieczeństwa na dro
gach. Od lat wskazujemy, że zmniejszenie 
liczby ofiar śmiertel nych przypadających 
na każde 100 wypadków będzie możliwe 
przede wszystkim dzięki przeniesieniu ru
chu zdecydowanej większości pojazdów na 
jednokie runkowe jezdnie dróg ekspresowych 
i autostrad, gdzie w znacznym stopniu zo
staną wyeliminowane najgroźniejsze typy 
wypadków: zderzenia czołowe i boczne. Do
ceniamy wysiłki wielu podmiotów w dzie
dzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
ale – naszym zdaniem – kontrola prędkości, 
zwłaszcza zwiększanie liczby fotoradarów, 
to tylko część rozwiązań i bez przeniesie
nia natężenia ruchu pojazdów na rozbudo
waną sieć dróg ekspresowych i autostrad nie 
osią gniemy radykalnego zmniejszenia licz
by osób, które co roku giną w wypadkach.

Krytycznie oceniliśmy redukowanie za
dań stra ży gminnych do obsługiwania foto

radarów. Straże te zostały pomyślane przez 
ustawodawcę jako for macje zajmujące się 
szeroko rozumianą prewencją. Niestety, 
w ostatnich dwóch kontrolach zaobserwo
waliśmy, że strażnicy w wielu miejscowo
ściach ogra niczyli swoją aktywność do na
kładania mandatów za zbyt szybką jazdę. 
Sprzyjają temu oczekiwania lokalnych sa
morządów, które przy planowaniu bu dżetu, 
a dzieje się tak nawet w wypadku małych 
gmin, zakładają wielomilionowe wpływy 
z manda tów nałożonych na kierowców. Co 
gorsza, tylko nie które z tych gmin zanoto
wały wyraźną poprawę bezpieczeństwa na 
drogach.

Zwróciliśmy też uwagę, że Inspekcja 
Transportu Drogowego wykonuje w więk
szości województw kon trolę pojazdów tyl
ko od poniedziałku do piątku do godziny 22. 
Kierowcy, prowadząc przeładowane tiry, 
wiedzą o tym i realizują swoje przejazdy 
w godzinach od 22 do 6 rano, kiedy inspekto
rów na polskich dro gach praktycznie nie ma.

Problemy związane z budową dróg oraz 
bezpie czeństwem ruchu drogowego są dla 
nas ważne nie tylko ze względu na ocze

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się kontrole NIK związane z przy-
gotowaniem wyjazdów najważniej-
szych osób w państwie, w tym po-
dróży prezydenta i premiera do 
Smoleńska w kwietniu 2010 r.; or-
ganizacją mistrzostw Europy w pił-
ce nożnej EURO 2012 i wiążą-
cą się z tym budową dróg i auto-
strad; bezpieczeństwem na dro-
gach; ochro ną przeciwpowodziową.
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kiwania posłów z poszcze gólnych komisji 
sejmowych, którym służymy naszą pracą, 
ale przede wszystkim ze względu na to, że 
jest to jeden z najistotniejszych problemów 
w kraju. Dość powiedzieć, że w ubiegłym 
roku na polskich drogach zginęło 4189 osób.

Bardzo ważną i trudną kontrolą był audyt 
orga nizacji wyjazdów najważniejszych osób 
w państwie w latach 2005–2010, w tym au
dyt przygotowań do wizyty w Smoleńsku 
10 kwietnia 2010 r. Główna kon kluzja rapor
tu brzmiała: 10 kwietnia 2010 r. nie po winno 
dojść do lotu z zamiarem lądowania w Smo
leńsku, bo tamtejsze lotnisko nie figurowało 
w reje strach lotnisk, czyli w świetle polskie
go prawa było nieczynne. Na nieczynne lot
niska nie wolno wy konywać lotów. Te ustale
nia odnoszą się także do wcześniejszego lotu 
pana premiera. Jak to było moż liwe, że zapla
nowano i wykonano lot na lotnisko niefigu
rujące od kilku miesięcy w rejestrach, czy
li lot nisko de facto nieczynne, a więc takie, 
na które pol skie prawo nie zezwalało latać? 
Otóż w Polsce nie istniał w tym czasie sys
tem spójnych procedur doty czących organi
zacji wyjazdów najważniejszych osób w pań
stwie, a istniejące niespójne przepisy często 
były nieprzestrzegane. W każdej z kontrolo
wanych instytucji znaleźliśmy istotne niepra
widłowości, a cały proces przygotowywania 
wizyt VIP oceniliśmy nega tywnie.

Wysoki Sejmie! 

Wciąż sygnalizujemy Wysokiej Izbie proble
my związane z ochroną przeciwpowodzio wą. 
W ubiegłym roku zwróciliśmy uwagę na to, 
że „Program ochrony przed powodzią do
rzecza Odry” jest realizowany ze znacznym 
opóźnieniem. Niepo koją zwłaszcza opóźnie
nia w inwestycjach kluczo wych dla bezpie
czeństwa mieszkańców tych terenów. Cho

dzi przede wszystkim o budowę zbiorników 
wod nych w Raciborzu, Wielowsi Klasztornej 
i Kamieńcu Ząbkowickim. NIK pozytywnie 
oceniła pomoc udzie loną przez rząd powo
dzianom, zwraca jednak uwagę, że bez zna
czących inwestycji w zbiorniki wod ne, pol
dery i wały ochronne trudno będzie w przy
szłości zapobiegać dramatycznym skutkom 
kolejnych powodzi.

Obok pilnych inwestycji w infrastrukturę 
prze ciwpowodziową NIK zwraca od kilku 
lat uwagę na konieczność ratowania telewizji 
publicznej oraz radia publicznego. Spadają
ce wpływy z abonamentu, brak strategii roz
woju, błędy w zarządzaniu popełnione przez 
kolejne zarządy – wszystko to przyczyniło 
się do bardzo trudnej sytuacji tych instytu
cji, które są przecież naszym wspólnym do
brem. Bez pilnej inter wencji grozi im upadek.

W ubiegłym tygodniu jedna z naszych 
zeszłorocz nych kontroli znalazła się w cen
trum uwagi. W czerw cu 2011 r. skierowali
śmy do Sejmu raport na temat spółki Elewarr. 
Negatywnie oceniliśmy nadzór ów czesnego 
prezesa Agencji Rynku Rolnego nad spół
ką. W samej spółce znaleźliśmy nieprawi
dłowości, o któ rych poinformowaliśmy za
równo nadzorującego spół kę prezesa Agen
cji Rynku Rolnego, jak i ministra rolnictwa 
– osobę odpowiedzialną za kontrolowany 
obszar. Jedną z tych nieprawidłowości było 
pobiera nie przez zarząd spółki wynagro
dzeń przekraczają cych kwoty dopuszczo
ne przez ustawę kominową. Wystąpiliśmy 
z wnioskiem o zwrot tych pieniędzy przez 
człon ków zarządu i rady nadzorczej. Chodzi
ło o 1,5 mln  zł. Procedura odwoławcza wy
nikająca z ustawy o NIK została wyczerpa
na. Kolegium Izby jednogłośnie od daliło za
strzeżenia spółki. Spółka próbowała jednak 
podważyć ustalenia kontroli w wojewódzkim 
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sądzie administracyjnym i w NSA. Bezsku
tecznie. Obecnie spółka oddała sprawę do 
sądu cywilnego i skierowa ła skargę do Try
bunału Konstytucyjnego. Niezależ nie od tego 
zarządziłem właśnie kontrolę sprawdza jącą, 
w czasie której zbadamy sposób realizacji 
wnio sków pokontrolnych. Chcemy spraw
dzić, czy członko wie ówczesnego zarządu 
spółki i rady nadzorczej zwrócili nienależ
nie pobrane wynagrodzenia. Kon trolą obej
miemy też inne informacje, które w ostat nich 
dniach pojawiły się w domenie publicznej.

Już w 2010 r., raportując o sytuacji w spół
kach Skarbu Państwa, zwracaliśmy uwagę 
posłów na to, że dobremu zarządzaniu nie 
sprzyjają częste zmiany kadrowe. I tak, po
wołując się na kontrolę, która dotyczyła lat 
2004–2008, stwierdza liśmy, że nabór człon
ków do rad nadzorczych w 65% przypad
ków nie miał związku z upływem kaden
cji. Członków rad nadzorczych z ramienia 
Skarbu Pań stwa wybierano uznaniowo, gdyż 
procedury naboru były nieprzejrzyste. Wy
stąpiliśmy z wnioskiem o systemowe upo
rządkowanie tej sytuacji.

Pani Marszałek! 
Wysoka Izbo! 

Spośród ubiegło rocznych kontroli chcę jeszcze 
zwrócić uwagę na kilka, które stały się przed
miotem żywej debaty w Sejmie oraz na fo
rach organizacji pozarządowych i w mediach.

Komercjalizacja szpitali to ważny krok 
w kierun ku poszukiwania systemowych roz
wiązań trudnej sytuacji w służbie zdrowia. 
Doceniamy te wysiłki, jednak kontrola tego 
obszaru wykazała, że koniecz nym działa
niem, które musi poprzedzać komercjali
zację, jest restrukturyzacja szpitala. Szpita
le dobrze zarządzane przed komercjalizacją 
radzą sobie jeszcze lepiej po jej przeprowa

dzeniu. Placówkom, które re strukturyzacji 
nie przeprowadziły, komercjalizacja nie po
mogła. Dalej mają podobne problemy.

W ubiegłym roku NIK bardzo pozytywnie 
oceni ła polską transplantologię, a zwłaszcza 
system kwa lifikowania chorych do zabiegu. 
Wieloletnie wysiłki służące uporządkowa
niu tej dziedziny przyniosły efekty. O ko
lejności na liście chorych decydują wzglę dy 
medyczne. Po gwałtownym spadku liczby 
prze szczepów w 2007 r. następuje wzrost 
liczby tego typu zabiegów. Podstawowym 
problemem polskiej transplantologii jest zbyt 
mała liczba narządów do przeszczepu. Aby 
to zmienić, potrzebna jest zwięk szona ak
tywność szpitali w procesie identyfikowa
nia dawców oraz działania promujące prze
szczepy ro dzinne nerek i wątroby.

Najwyższa Izba Kontroli poświadcza, że 
w Polsce zostały stworzone podstawy do 
zbudowania nowoczesnej armii. Izba pozy
tywnie oceniła przygotowanie i wdrożenie 
sys temu prawnego, który umożliwił jej uza
wodowienie. Teraz przed wojskiem stoją ko
lejne wyzwania: szko lenie żołnierzy i wy
posażenie ich w nowoczesny sprzęt. Wska
zywaliśmy w kilku kontrolach, że MON ma 
kłopoty z przetargami i realizacją inwestycji. 
Nie wątpliwie potrzeba tutaj większej przej
rzystości i profesjonalizmu.

Wiele kontroli NIK dotyczyło palących 
problemów społecznych: przekształceń 
szpitali; transplantacji narządów; nad-
wagi i otyłości dzieci i młodzieży; obiek-
tów i zajęć sportowych dla najmłod-
szych; dostępności miejsc w przed-
szkolach publicznych; ochrony zwierząt.
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W Polsce przybywa dzieci dotkniętych nad
wagą i otyłością. Już 18% uczniów zmaga się 
z tym problemem cywilizacyjnym. Środki za
radcze są nie wystarczające. W szkolnych skle
pikach ciągle królu je niezdrowe, „śmieciowe” 
jedzenie. Sklepiki ze zdrową żywnością kon
trolerzy znaleźli tylko w 16% szkół. Brak ba
dań wśród dzieci, brak strategii w gminach 
i szkołach, brak szkoleń dla nauczycieli i po
gadanek dla rodziców – wszystko to nie sprzy
ja rozwiązywa niu problemów otyłości dzieci.

 Dwa lata temu informowaliśmy Wysoką 
Izbę o kłopotach z wychowaniem fizycznym 
w Polsce. Od tego czasu przybyło w kraju bo
isk, sukcesy sportow ców wywołały falę mo
tywacji do ćwiczeń u dzieci i ich rodziców. Te
raz pora zainwestować w trenerów, stwo rzyć 
im warunki do pracy, wyremontować szkol
ne sale gimnastyczne – to zdaniem NIK dro
ga do popra wy sytuacji w polskim sporcie.

Kolejny problem. W ubiegłym roku zwró
ciliśmy też uwagę na to, że rośnie liczba rodzi
ców, którym odmówiono przyjęcia dziecka 
do przedszkola z powo du braku miejsc. W po
nad 60% skontrolowanych pla cówek przekra
czano dopuszczalną liczbę 25 dzieci w gru
pie. Nasza kontrola wykazała, że ponad poło
wa dzieci w wieku od 3 do 5 lat pozostawała 
poza zasię giem wychowania przedszkolnego.

Ze sporym zainteresowaniem Państwa 
spotkała się też kontrola dotycząca schro
nisk dla zwierząt. Wskazaliśmy w niej, jak 
iluzoryczna ze strony gmin jest kontrola 
publicznych pieniędzy przekazywanych 
podmiotom zajmującym się wyłapywaniem 
bezpań skich zwierząt i opieką nad nimi. 
Postulowaliśmy więc we wnioskach stwo
rzenie systemu, w którym dzięki czipowa
niu albo precyzyjnemu opisowi w kar totece 
można byłoby śledzić losy objętych opie
ką zwierząt, zarazem kontrolując przepływ 

publicznych pieniędzy. W naszych kontro
lach pokazaliśmy też, jak bardzo kuleje nad
zór weterynaryjny i sanitarny nad ferma
mi zwierząt futerkowych.

W swoim wystąpieniu wskazuję Paniom 
i Panom posłom tylko na część kontroli, które 
mogą stać się inspiracją do poszukiwania roz
wiązań systemowych. W naszych raportach 
bardzo często odnotowywali śmy, że tego ro
dzaju rozwiązania rząd proponował już pod
czas trwania działań kontrolnych. Nierzadko 
było to jedną z przesłanek do wystawienia oce
ny po zytywnej dla kontrolowanego obszaru.

Naszym zadaniem jest dostarczyć Państwu 
– par lamentarzystom i ministrom – rzetelny 
obraz rzeczy wistości. To właśnie czynimy. 
W większości poświad czamy rzetelne wy
konanie zadań, ale sygnalizujemy też czę
sto nieprawidłowości, czasem bardzo po
ważne. Wyegzekwowanie naszych wnio
sków przez władzę wykonawczą oraz no
welizowanie prawa – tam, gdzie zachodzi 
taka potrzeba – przez władzę ustawodawczą 
może przyczynić się do poprawy funkcjono
wania państwa w raportowanym obszarze.

Pani Marszałek!
Wysoki Sejmie!

W 2011 r., kiedy Polska zaczynała swoją 
prezydencję w Unii Eu ropejskiej – a przy
pomnę, że przygotowanie wszyst kich in
stytucji do tego zadania oceniliśmy bar
dzo wysoko – Najwyższa Izba Kontroli 
kończyła przewod niczenie Europejskiej 
Organizacji Najwyższych Or ganów Kon
troli – EUROSAI. Nasze trzyletnie prze
wodnictwo zostało docenione przez kra
je członkow skie na tyle wysoko, że przed 
kilkoma tygodniami NIK została wybrana 
jako przedstawiciel EUROSAI do zarządu 
Międzynarodowej Organizacji Najwyż
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szych Organów Kontroli – INTOSAI. Bę
dziemy reprezentować europejską orga
nizację przez siedem kolej nych lat, w la
tach 2013–2019. Jesteśmy na forum mię
dzynarodowym aktywni w wielu dziedzi
nach. Interesują nas zwłaszcza standar
dy kontroli, w tym standardy informowa
nia opinii publicznej o wyni kach kontroli. 
W 2011 r. gościliśmy w Warszawie oso
by z całej Europy odpowiedzialne w swo
ich orga nizacjach za podawanie do wiado
mości publicznej informacji o kontrolach.

Niedawno dotarła do nas kolejna informa
cja świadcząca o międzynarodowym uznaniu 
dla pol skiej Najwyższej Izby Kontroli. Zo
staliśmy wybrani na audytora zewnętrznego 
Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych 
– CERN. To NIK zbada, jak wy datkowano 
pieniądze na badania, które doprowadzi ły do 
jednego z najważniejszych odkryć w ostat

nich latach – potwierdzenia istnienia bozo
nu Higgsa. Pragnę również państwu przy
pomnieć, że NIK mia ła bardzo silnych kon
kurentów. Konkurowaliśmy z najwyższy
mi organami kontroli Hiszpanii, Nor wegii 
i Szwajcarii. Wszystkie te organy miały do
świadczenie w kontrolowaniu instytucji mię
dzynarodowych; NIK po raz pierwszy uzy
skała ten przywilej.

Kolejnym faktem świadczącym o wysokim 
uzna niu dla NIK jest zaproszenie ze strony 
Banku Światowego do bycia partnerem stra
tegicznym dla budującej się od nowa insty
tucji naj wyższego organu kontroli w Iraku.

Wysoka Izbo! 

W 2011 r. zakończył się pierwszy w historii 
zlecony przez Sejm audyt zewnętrzny NIK, 
obejmujący funkcjonowanie Izby z wyłącze
niem dzia łalności kontrolnej. Informowa
łem już Wysoką Izbę, że audytor nie naru
szył niezależności NIK, nie inge rował w ob
szar funkcjonowania NIK, który jest zwią
zany z kontrolą. Audytor stwierdził w kon
kluzji, że w Najwyższej Izbie Kontroli w la
tach 2008–2010 (bo taki okres został obję
ty badaniami) – cy tuję: „wystąpiła gospo
darność, celowość i rzetelność dokonywa
nia wydatków ze środków publicznych oraz 
w istotnym zakresie udzielania zamówień 
publicz nych”. Z satysfakcją przyjęliśmy tę 
ocenę, odnotowu jąc także uwagi audytora 
dotyczące procedur zwią zanych z zamówie
niami publicznymi i wprowadzając do tych 
procedur niezbędne korekty.

Wysoki Sejmie!

W dostarczonym przez nas Pa niom i Panom 
posłom sprawozdaniu znajdziecie Pań stwo 
szczegółowe dane o sytuacji kadrowej i fi
nansowej Najwyższej Izby Kontroli. Izba na 

Nasze�trzyletnie�prze�wodnictwo�w�Europej-
skiej� Organizacji� Najwyższych� Or�ganów�
Kontroli� –� EUROSAI� zostało� docenione�
przez�kraje�członkow�skie�na�tyle�wysoko,�
że�NIK� została�wybrana� jako�przedstawi-
ciel�tego�gremium�do�zarządu�Międzynaro-
dowej�Organizacji�Najwyż�szych�Organów�
Kontroli�–�INTOSAI.�Niedawno�zostaliśmy�
też� audytorem� zewnętrznym� Europejskiej�
Organizacji�Badań�Jądrowych�–�CERN.�To�
Izba�zbada,�jak�wy�datkowano�pieniądze�na�
badania,�które�doprowadzi�ły�do�jednego�z�
najważniejszych�odkryć�w�ostatnich�latach�
–� potwierdzenia� istnienia� bozonu�Higgsa.�
Bank�Światowy�zaprosił�nas�z�kolei�do�by-
cia�partnerem�stra�tegicznym�dla�budującej�
się�od�nowa�instytucji�naj�wyższego�organu�
kontroli�w�Iraku.
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koniec 2011 r. zatrudniała 1643 pracowników, 
w tym 73% kontrolerów. W Izbie zatrudnia
my ogółem 42% ko biet, wśród kontrolerów 
kobiety zajmują 34% etatów. Struktura wie
kowa pracowników jest zrównoważo na – po 
około jednej czwartej: do 40., 50., 60. i po
wyżej 60. roku życia. Z wykształcenia naj
więcej w NIK jest prawników – ponad 30% 
oraz ekonomistów – ponad 27%. Resz ta to 
specjaliści z różnych dziedzin: informatycy, 
geodeci, inżynierowie, rolnicy, socjologo
wie, lekarze zatrudnieni w różnych depar
tamentach specjalistycznych. Spośród ka
dry kontrolerskiej 60 osób ma stopień na
ukowy doktora.

Najwyższa Izba Kontroli w 2011 r. wyko
nała w 100% budżet, który wynosił po stro
nie wydatków 257 802 tys. zł. Nato miast do
chody, między innymi z czynszów za wy
najem lokali, wydawnictwa „Kontrola Pań
stwowa” oraz naliczania kar umownych, NIK 
zrealizowa ła w kwocie 812 tys. zł, to jest po
wyżej prognozowanej wysokości.

Najwięcej pieniędzy w grupie wydatków 
majątko wych wydaliśmy na zakup sprzę
tu komputerowego. Ponad 4 mln zł koszto
wało wyposażenie kon trolerów w laptopy 
z szyfrowanym dostępem do cen tralnych 
baz danych, serwery dla centrali i delegatur 
oraz system wideokonferencji. Teraz każdy 
z kontro lerów może z miejsca prowadzenia 
kontroli przesłać dane do centrali i czerpać 
informacje z zasobów baz centralnych.

Kolejną pozycję w wydatkach majątkowych 
sta nowi zakup różnego rodzaju oprogramo
wania kom puterowego. Ta struktura wydat
ków wskazuje, jak wielką wagę Izba przywią

zuje do informatyzacji. Warto dodać, że były 
to wydatki poniesione w sposób oszczędny. 
Dzięki tym wydatkom znacząco zmniej szyły 
się z kolei wydatki na delegacje służbowe pra
cowników. Dzięki temu, że możemy się kon
taktować przez systemy wideokonferencji i sys
tem „mobilnego kontrolera”, znacząco ogra
niczyliśmy wydatki na podróże.

Najwyższa Izba Kontroli ceni sobie po
zytywną ocenę audytora zewnętrznego, ale 
przede wszystkim uznanie ze strony Pań i Pa
nów posłów. Działamy przede wszystkim na 
rzecz Sejmu, dlatego dziękujemy za owoc
ną współpracę.

Również opinia publiczna dostrzegła i doce
niła pracę Najwyższej Izby Kontroli. Badania 
CBOS wska zują, że na przestrzeni ostatnich 
trzech lat o 5% wzro sła liczba dorosłych Pola
ków, którzy dobrze lub bardzo dobrze ocenia
ją pracę NIK. Aż 66% osób z wyższym wy
kształceniem, niezależnie od swoich poglą
dów po litycznych, dobrze ocenia pracę NIK. 
Ta liczba w ostatnich trzech latach wzrosła 
o ponad 10%. To dla nas powód do satysfak
cji i zara zem zobowiązanie do jeszcze lep
szej służby.

Sejmowa Komisja do spraw Kon-
troli Państwowej wyraziła pozytyw-
ną opinię o działalności Najwyższej 
Izby Kontroli w 2011 r. Na posie-
dzeniu 25 lipca 2012 r. Sejm przy-
jął sprawozdanie z działalności NIK 
bez uwag.

Tekst wystąpienia prezesa NIK w Sejmie oraz zapis dyskusji: <www.sejm.gov.pl>. 
Wyboru fragmentów wyróżnionych w tekście dokonała redakcja.
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ElżbiEta Jarzęcka-Siwik 

bogdan Skwarka

Wprowadzenie
Zgodnie z nowymi przepisami, ciężar do-
wodzenia w całości spoczywa na kontro-
lerze, nie przewidziano prawa występo-
wania z inicjatywą dowodową przez pod-
miot kontrolowany. Nie oznacza to oczy-
wiście, że kontroler nie powinien rozwa-
żyć potrzeby przeprowadzenia dowodu su-
gerowanego przez kontrolowanego. Nie-
zależnie od tego, to od kontrolera wyma-

ga się szczególnej staranności w ustalaniu 
stanu faktycznego i jego dokumentowa-
niu, a przede wszystkim odpowiedzialno-
ści i rozwagi w formułowaniu wniosków 
i ocen dotyczących działalności badanego 
podmiotu. Sprawą istotną jest konieczność 
wypracowania dobrej praktyki, a to skłania 
do refleksji nad prawidłowym interpreto-
waniem i stosowaniem przepisów regulu-
jących postępowanie kontrol ne. ramy ni-
niejszego artykułu nie pozwalają na szcze-
gółową analizę wszystkich interesujących 
zagadnień z tego zakresu. Dlatego naszym 

Najważniejsze zmiany

Postępowanie kontrolne NIK 
po nowelizacji

Ostatnia i – z punktu widzenia wypełniania funkcji kontroli – chyba naj-
ważniejsza część przepisów ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmianie usta-
wy o Najwyższej Izbie Kontroli1 weszła w życie 2 czerwca 2012 r. Chodzi 
o te dotyczące postępowania kontrolnego, które w znacznym stopniu na 
nowo je określiły. Jedną z podstawowych, istotnych dla kontrolowanych 
nowości, jest zastąpienie dwóch dokumentów kończących badanie, jed-
nym − protokołem pokontrolnym. Na kontrolerze spoczywa zatem jesz-
cze większa niż dotąd odpowiedzialność. Z tego i wielu innych względów 
przeprowadzanie kontroli może okazać się trudniejsze.

1 DzU nr 227, poz. 1482 (zwana dalej ustawą nowelizującą).
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celem jest zwrócenie uwagi tylko na pew-
ne problemy, z którymi w praktyce przyj-
dzie się zmierzyć. 

Kontrole  
niezakończone 2 czerwca
Uprzedzając rozważania dotyczące zmie-
nionej procedury kontrolnej, trzeba wska-
zać, że zgodnie z art. 2 ustawy nowelizu-
jącej, zmiany nie będą miały zastosowa-
nia do postępowań kontrolnych, które do 
2 czerwca 2012 r. nie zostały zakończone 
sporządzeniem wystąpienia pokontrolne-
go. W tych sprawach ustawodawca naka-
zuje stosować przepisy dotychczasowe. 
Jednak zastosowanie tylko literalnej wy-
kładni tego przepisu może budzić wątpli-
wości. Postępowanie kontrolne nie kończy 
się przecież „sporządzeniem” wystąpie-
nia pokontrolnego. Jest to – naszym zda-
niem – określenie czynności technicznej. 
Efekt materialny w postaci ostatecznych 
ocen oraz uwag i wniosków dotyczących 
danej działalności uzyskuje się dopiero 
wtedy, gdy do wystąpienia pokontrolne-
go nie zgłoszono zastrzeżeń albo zastrze-
żenia takie zostały rozpoznane w prze-
widzianym trybie. Przyjęta w art. 2 usta-
wy nowelizującej reguła intertemporalna 
wyraźnie odnosi się do postępowań kon-
trolnych „niezakończonych”, a zatem ta-

kich, w których tryb odwoławczy nie zo-
stał jeszcze wyczerpany. Wykładnia ce-
lowościowa nakazuje więc przyjąć, że za-
sada kontynuacji postępowania obejmuje 
zarówno przepisy odnoszące się do prze-
prowadzanych dowodów, jak i te dotyczą-
ce rozstrzygania zastrzeżeń2. 

Zakres i zasady kontroli
ramy kontroli wyznacza podmiotowy 
i przedmiotowy zakres kontroli, wskaza-
ny w art. 2 i 4 ustawy z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli3 (zwanej da-
lej ustawą o NIK). tylko w tym obszarze 
kontroler może realizować swe zadania, 
stosując procedurę kontrolną jako podsta-
wowe narzędzie. W porównaniu z proce-
durami kontrolnymi innych organów, po-
stępowanie kontrolne NIK jest uregulowa-
ne dość szczegółowo i ma w zasadzie cha-
rakter regulacji zupełnej, ponieważ usta-
wodawca nie odsyła do innych przepisów, 
które miałyby zastosowanie w sprawach 
nieuregulowanych4. W szczególności nie 
mają tu zastosowania przepisy regulujące 
postępowanie administracyjne. Co wię-
cej, czynności wykonywane w postępo-
waniu kontrolnym NIK nie są przedmio-
tem kontroli sądowej na podstawie ustawy 
z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi5.

2 Podobne stanowisko prezentuje R. Padrak: Postępowanie�kontrolne�NIK.�Komentarz, Wrocław 2012, s. 13.
3 DzU z 2012 r., poz. 82.
4 Por. Z. Doda: Węzłowe�problemy�postępowania�kontrolnego�w�świetle�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli,�

„Kontrola Państwowa” nr 5/1995 r., s. 13 i n.; także J. Jagielski: Z�problematyki�…, op. cit., s. 12; E. Ja-
rzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli.�Komentarz, Wydawnictwo Difin, s. 95.

5 DzU z 2012 r., poz. 270. W judykaturze utrwalił się pogląd, że NIK nie jest organem administracji publicz-
nej, a sądy administracyjne nie są właściwe do rozstrzygania spraw dotyczących czynności kontrolnych, 
gdyż czynności te nie mają charakteru aktów ani czynności z zakresu administracji publicznej – patrz po-
stanowienie NSA z 25.01.2011 r., sygn. akt II GSK 1535/10, opubl. w bazie orzeczeń <www.nsa.gov.pl>.
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ZnacZenie procedury kontrolnej nik

Kontrola państwowa NIK jest wykonywana w ramach szczegółowo określonej 
procedury. Wynika to z konstytucyjnej zasady praworządności, która wszyst-
kim organom władzy publicznej nakazuje działać na podstawie i w granicach 
prawa (art. 7 Konstytucji RP) oraz konstytucyjnego nakazu uregulowania trybu 
działania NIK w ustawie (art. 207 Konstytucji RP). 
Znaczenie roli procedury kontrolnej, nie tylko w kontekście zasady praworządno-
ści, podkreśla Jacek Jagielski wskazując, że „jest potrzeba zapewnienia w proce-
sie kontroli pewnej ochrony podmiotowi kontrolowanemu i umożliwienia mu prze-
ciwstawienia się ustaleniom kontroli i wynikającym zeń wnioskom, zarzutom, zale-
ceniom itd. Chodzi tu o to, że podmiot kontrolowany nie może w państwie prawa 
być zdany na niekwestionowany i jednostronny osąd kontrolującego i postawiony 
w roli biernego odbiorcy ustaleń wyników kontroli i oddziaływania pokontrolnego 
ze strony kontrolującego. Każdy kontrolowany ma wszakże swoje cele i zadania, 
interesy, a także określone prawa, które predestynują go do tego, aby w ramach 
sprawdzania przez kontrolę i w stosunku do formułowanych przez nią ocen mógł 
przedstawić swoje stanowisko, w tym również polegające na zakwestionowaniu 
prawidłowości działania kontrolera oraz dokonanych przez niego ustaleń i ocen. 
Procedura kontrolna ma służyć właśnie stworzeniu formalnych możliwości reali-
zowania tego szeroko rozumianego uprawnienia podmiotu kontrolowanego do 
przedstawiania swojego stanowiska i punktu widzenia w sprawie. […]. W rezulta-
cie więc, procedury w wykonywaniu funkcji kontroli zdają się nieodzowne i z tego 
względu, że przyczyniają się do obiektywizmu i zasadności wyników kontroli”6.
Prawidłowo skonstruowana regulacja prawna określająca postępowanie kon-
trolne jest warunkiem sine qua non sprawnego i rzetelnego realizowania zadań 
kontrolnych. Oczywiste, że tak określona procedura czyni działalność kontrolną 
uporządkowaną i przejrzystą. Warto powtórzyć za J. Jagielskim, że „wyznaczo-
ne formalnie reguły postępowania kontrolnego, wiążące dla kontrolera i kontro-
lowanego, nadają kontroli cechy działalności zdyscyplinowanej pod względem 
przebiegu, zorganizowanej gdy chodzi o możliwości stosowania określonych in-
strumentów prawnych i czytelnej w zakresie pozycji i ról podmiotów uczestni-
czących w kontroli. Wszystko to zaś w oczywisty sposób przyczynia się do tego, 
że wykonywanie kontroli odbywać się może racjonalnie i skutecznie”7.

6 J. Jagielski: Z�problematyki�procedur�kontrolnych, „Kontrola Państwowa” nr 2/2002 r., s. 6.
7 J. Jagielski: Z�problematyki…, jw., s. 7.
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Podstawową zasadą rządzącą postępo-
waniem kontrolnym jest wspomniana już 
zasada praworządności. Oprócz niej dzia-
łalność kontrolna opiera się też na kilku in-
nych fundamentach, wśród których moż-
na wyróżnić: zasadę prawdy obiektywnej, 
podmiotowości, kontradyktoryjności i pi-
semności. Nie zostały one wprost nazwa-
ne w ustawie o NIK, ale można je odczy-
tać z treści przepisów regulujących postę-
powanie kontrolne8. 

Postępowanie kontrolne składa się z kil-
ku etapów: przygotowania kontroli, prze-
prowadzenia czynności dowodowych 
i sporządzenia wystąpienia pokontrolne-
go, rozpatrzenia zastrzeżeń do wystąpie-
nia pokontrolnego oraz realizacji wyników  
kontroli.

Etapy postępowania kontrolnego
Przygotowanie kontroli

W zmienionej procedurze rangę ustawo-
wej regulacji otrzymał pierwszy etap po-
stępowania – przygotowanie kontroli. Było 
to uzasadnione koniecznością określenia 
obowiązków podmiotów kontrolowanych 
w ustawie, bo żaden inny akt normatyw-
ny nie powinien ich kreować. Sprawność 
kontroli w dużej mierze zależy od roze-
znania, w jakich warunkach działa kontro-
lowany podmiot i jakie są jego cele. Zwró-

cił na to uwagę ustawodawca, wskazując 
w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, 
że „prawidłowe zebranie i opracowanie in-
formacji dotyczących przedmiotu kontro-
li decyduje o sprawnym przeprowadzeniu 
postępowania i w znaczący sposób ogra-
nicza jego koszty”9. W artykule 28 ust. 2 
i art. 28a ustawy o NIK uregulowano je-
dynie ogólny tryb przygotowania kontroli. 
Wynika z niego, że każda ma przebiegać 
według opracowanego programu (kontro-
la planowa) lub tematyki (kontrola doraź-
na). Jednocześnie ustawodawca nakazał 
prezesowi NIK określenie w zarządzeniu 
szczegółowych zasad tego etapu postępo-
wania. Prezes NIK, realizując dyspozycję 
art. 65 ustawy o NIK 29 marca 2012 r., 
wydał zarządzenie nr 9/2012 w sprawie 
szczegółowych zasad przygotowania kon-
troli, zadań kontrolerów oraz zasad spo-
rządzania informacji o wynikach kontro-
li10. Zgodnie z § 4 tego zarządzenia, w ra-
mach przygotowywania kontroli należy 
w szczególności: przeprowadzić analizę 
przedkontrolną, opracować program kon-
troli lub tematykę kontroli doraźnej, przy-
gotować kontrolerów do przeprowadze-
nia kontroli oraz wydać im imienne upo-
ważnienia.

Celem analizy przedkontrolnej jest po-
znanie prawnych, finansowych, organiza-

8 Szerzej na ten temat patrz W. Robaczyński [w:] E. Jarzęcka-Siwik, T. Liszcz, M. Niezgódka-Medkova, 
W. Robaczyński: Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, Wydawnictwo Sejmowe, s. 73. R. Pa-
drak wskazuje na niezasadność posługiwania się pojęciem kontradyktoryjność w postępowaniu kontrol-
nym i postuluje używanie pojęcia „zasady prawa do wysłuchania” – patrz R. Padrak: Postępowanie…, 
op. cit., s. 57. Bez wchodzenia w szczegóły, w niniejszym opracowaniu kontradyktoryjność odnosimy do 
stworzenia przez ustawodawcę podstaw prawnych dla podmiotu kontrolowanego do możliwie najszersze-
go udziału w całym postępowaniu kontrolnym, w tym do kontestowania wyników kontroli.

9 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (druk sejmowy nr 1349), 
opubl. <www.sejm.gov.pl>.

10 Opubl. na stronie <www.bip.nik.gov.pl>, zwane dalej zarządzeniem nr 9/2012.
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cyjnych i innych uwarunkowań działalno-
ści będącej przedmiotem badań. Istotną 
sprawą jest tu określenie sposobu prowa-
dzenia kontroli, który zapewni realizację 
wyznaczonych celów. Aktualna wiedza 
o kontrolowanej działalności i jednostkach 
wytypowanych do kontroli jest niezbędna 
do opracowania programu kontroli lub te-
matyki kontroli doraźnej (por. § 5 zarzą-
dzenia nr 9/2012). Możliwości uzyskania 
tej wiedzy są dość szerokie – poczynając 
od informacji od podmiotów publicznych, 
ogólnie dostępnych publikacji i jawnych 
rejestrów, przez opinie ekspertów, aż do 
współpracy z kontrolowanym. Ustawo-
dawca w art. 29 pkt 1 ustawy o NIK na-
łożył na podmioty kontrolowane, o któ-
rych mowa w art. 2 i 4 ustawy o NIK, obo-
wiązek udostępnienia niezbędnych doku-
mentów i materiałów, a także informacji 
z baz danych, jeżeli są one potrzebne do 
właściwego przygotowania kontroli. Jed-
nostki niekontrolowane także mają obo-
wiązek przekazania danych określonych 
w żądaniu upoważnionego przedstawi-
ciela NIK, jeśli są to dane potrzebne do 
przygotowania kontroli (art. 29 ust. 1pkt 2  
lit. f ustawy o NIK).

Program lub tematyka kontroli
Podstawowym elementem przygotowa-
nia kontroli jest opracowanie programu 
lub tematyki kontroli. Są to dokumenty 
o charakterze wewnętrznym i stanowią 
swoistą instrukcję dla kontrolerów. Chro-
nione są tajemnicą kontrolerską (art. 28a 
ust. 3 ustawy o NIK) po to, aby zabezpie-

czyć właściwy tok postępowania i ograni-
czyć wszelkie próby pozaprawnego wpły-
wania na przebieg kontroli, w tym utrud-
nianie pracy kontrolerom. 

W programie kontroli, zatwierdzanym 
przez prezesa lub upoważnionego wice-
prezesa NIK, zamieszcza się informacje 
i wskazówki niezbędne do sprawnego prze-
prowadzenia czynności dowodowych oraz 
dokonania oceny kontrolowanej działal-
ności. Dokument ten – zgodnie z treścią 
§ 8 zarządzenia nr 9/2012 – powinien za-
wierać: oznaczenie kontroli, to jest jej nu-
mer i temat, sprecyzowanie celów, uzasad-
nienie podjęcia, wyniki analizy przedkon-
trolnej, w tym kluczowe uwarunkowania 
dotyczące kontrolowanej działalności oraz 
analizę ryzyka wystąpienia nieprawidło-
wości, analizę stanu prawnego, tematykę 
kontroli wraz z wykazem szczegółowych 
zagadnień nią objętych, wskazówki meto-
dyczne określające sposób i technikę prze-
prowadzania kontroli, dokumentowania 
jej wyników oraz dokonania oceny. Istot-
ną kwestią jest wskazanie w programie – 
jako jego obligatoryjnego elementu – za-
kresu przedmiotowego i okresu objętego 
kontrolą. Dane te, obok danych identyfi-
kujących kontrolera, jednostki kontrolu-
jącej i kontrolowanej, podstawy prawnej 
podjęcia kontroli, numeru i tytułu kon-
troli, wpisuje się w upoważnieniu do kon-
troli11, stosownie do art. 30 ust. 4 ustawy 
o NIK. treść upoważnienia nie tylko in-
formuje o przedmiotowym zakresie kon-
troli, ale też spełnia funkcję gwarancyj-
ną (ochronną), bo wskazuje granice, któ-

11 Wzór imiennego upoważnienia do kontroli stanowi załącznik do zarządzenia nr 9/2012.
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rych kontrolujący nie powinien przekra-
czać i wyznacza obszar, w jakim podmiot 
kontrolowany zobowiązany jest respek-
tować żądania kontrolera. Naszym zda-
niem, dopuszczalnym wyjątkiem prze-
kroczenia zakresu kontroli jest koniecz-
ność poinformowania właściwych podmio-
tów o istnieniu bezpośredniego niebezpie-
czeństwa dla życia lub zdrowia ludzkie-
go albo powstania znacznej szkody w mie-
niu. to samo dotyczy działań podejmowa-
nych w przypadku stwierdzenia zaistnie-
nia uzasadnionego podejrzenia, że zostało 
popełnione przestępstwo. W takim wy-
padku kontroler powinien w miarę moż-
liwości dołożyć starań w kierunku zabez-
pieczenia dowodów popełnienia czynu za-
bronionego i zawiadomić organy ścigania.

treść podobną do programu kontroli po-
winna mieć także tematyka kontroli do-
raźnej koordynowanej (§ 11 ust. 3 zarzą-
dzenia nr 9/2012). Nieco mniej sformali-
zowana jest treść tematyki kontroli doraź-
nej niekoordynowanej. Minimum danych, 
które ten dokument zawiera, stanowią: 
oznaczenie kontroli, jej cel, zakres pod-
miotowy oraz okres objęty kontrolą, uza-
sadnienie podjęcia badań, tematyka kon-
troli wraz ze wskazówkami metodyczny-
mi dotyczącymi sposobu jej przeprowa-
dzania (§ 11 ust. 5 zarządzenia nr 9/2012). 
tematyka kontroli doraźnej niekoordyno-

wanej jest zatwierdzana i zmieniana przez 
dyrektora właściwej jednostki kontrol-
nej12, a w przypadku kontroli koordyno-
wanej – przez dyrektora jednostki koor-
dynującej kontrolę.

Postępowanie dowodowe

Po nowelizacji ustawy o NIK – co do zasa-
dy – postępowanie dowodowe, obejmujące 
czynności podejmowane w celu ustalenia 
stanu faktycznego, dotyczące działalności 
jednostek poddanych kontroli, pozostało 
w niezmienionym kształcie. Nie ma więc 
mowy o rewolucji i przekreśleniu dorob-
ku praktyki w korzystaniu ze źródeł do-
wodowych oraz stosowaniu środków do-
wodowych13. Wprowadzone zmiany upo-
rządkowały to postępowanie, odpowiada-
jąc w większości na postulaty NIK w kwe-
stii rozszerzenia katalogu dowodów oraz 
eliminując wątpliwości interpretacyjne. 

Kontrolerowi przysługuje szeroki wa-
chlarz uprawnień niezbędnych do reali-
zacji zadań kontrolnych. Zostały wymie-
nione w art. 29 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
o NIK i szczegółowo uregulowane w art. 33 
i art. 36-52 ustawy o NIK. Kontroler ma 
między innymi prawo swobodnego wstępu 
na teren kontrolowanych jednostek, wglą-
du do dokumentów związanych z ich dzia-
łalnością, pobierania oraz zabezpieczania 
dokumentów i innych materiałów dowo-

12 Zgodnie z art. 2a pkt 2 ustawy o NIK, właściwą jednostką kontrolną jest kontrolna jednostka organizacyj-
na NIK (czyli delegatura lub departament) przeprowadzająca postępowanie kontrolne w jednostce kon-
trolowanej.

13 Postępowanie dowodowe przed nowelizacją ustawy było przedmiotem rozważań w wielu publikacjach. 
Por. W. Robaczyński [w:] Komentarz…, op. cit., s. 77-140; E. Jarzęcka-Siwik: Stosowanie�środków�do-
wodowych� w� postępowaniu� kontrolnym� Najwyższej� Izby� Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 4/1996; 
R. Padrak: Zasady�postępowania�kontrolnego�Najwyższej�Izby�Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 4/2003; 
Standardy�kontroli�NIK, <www.nik.gov.pl>.
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dowych – z zachowaniem przepisów o ta-
jemnicy ustawowo chronionej, dokonywa-
nia oględzin, przesłuchiwania świadków, 
żądania udzielenia wyjaśnień przez oso-
by, które wykonują lub wykonywały pra-
cę na podstawie stosunku pracy lub innej 
umowy w jednostkach kontrolowanych, 
zasięgania informacji oraz żądania doku-
mentów od jednostek niekontrolowanych, 
a także żądania wyjaśnień od pracowni-
ków tych jednostek, korzystania z pomo-
cy biegłych i specjalistów, zwoływania na-
rad w związku z przeprowadzaną kontro-
lą. Wymienione uprawnienia pozwalają na 
podejmowanie takiej inicjatywy dowodo-
wej, która zapewni osiągnięcie celu kon-
troli, a więc prawidłowe ustalenie stanu 
faktycznego, rzetelne jego udokumento-
wanie oraz dokonanie oceny kontrolowa-
nej działalności według ustawowych kry-
teriów legalności, rzetelności, celowości 
i gospodarności (art. 28 ust. 1 i art. 5 usta-
wy o NIK). Należy podkreślić, że wszel-
kie ustalenia faktyczne muszą się opierać 
na zebranych w toku postępowania do-
wodach, których otwarty katalog zawiera 
art. 35 ustawy o NIK. Obowiązkiem kon-
trolera jest korzystanie z wymienionych 
uprawnień w taki sposób, aby nie nastą-
piło niedopuszczalne przekroczenie za-
kresu kontroli.

Omawianie szczegółowych zasad i try-
bu przeprowadzania dowodów w postę-
powaniu kontrolnym przekracza ramy ni-
niejszego opracowania, a zagadnienia te zo-
stały wyczerpująco skomentowane w do-

stępnych publikacjach14. Dlatego ograni-
czymy się jedynie do przedstawienia uwag 
dotyczących środków dowodowych i no-
wych instytucji prawnych wprowadzo-
nych ustawą nowelizującą ustawę o NIK 
oraz szczególnego uprawnienia kontrole-
rów polegającego na dostępie do informa-
cji ustawowo chronionych.

Wyjaśnienia
W nowym stanie prawnym kontrolerzy 
będą mogli w szerszym zakresie korzy-
stać z popularnego i nieskomplikowane-
go środka dowodowego, którym są wyja-
śnienia. Ustawodawca zezwolił bowiem 
na żądanie udzielenia wyjaśnień nie tylko 
przez pracowników – w rozumieniu prze-
pisów prawa pracy, lecz także przez inne 
osoby zatrudniane w jednostce kontrolo-
wanej. Na podstawie art. 29 pkt 2 lit. e 
i art. 40 ust. 1 ustawy o NIK – kontroler 
ma prawo żądania udzielenia wyjaśnień 
także od „byłych pracowników” jednost-
ki kontrolowanej. Wyjaśnienia można bę-
dzie pobierać nie tylko od osób zatrudnio-
nych na podstawie umowy o pracę, ale 
też od tych, które wykonują lub wykony-
wały pracę na podstawie innych umów, 
na przykład kontraktów menedżerskich 
czy umów cywilnoprawnych. Nie ulega 
wątpliwości, że osoby zatrudniane przez 
kontrolowanego, a szczególnie poprzed-
ni kierownicy jednostek kontrolowanych, 
są często z różnych względów zaintereso-
wani wynikami kontroli. Powinni więc 
mieć prawo do przedstawienia swojego 

14 Patrz. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Komentarz…,� op. cit., s.104-177; R. Padrak: Postępowanie…, 
op. cit., s. 67-189.
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stanowiska w sprawach, które należały 
do ich kompetencji. Właśnie jedną z form 
przedstawienia takiego stanowiska jest 
złożenie wyjaśnień na żądanie kontrole-
ra. Przecież nie tylko interes prawny lub 
faktyczny „byłych pracowników”, ale tak-
że dobro kontroli przemawia za tym, aby 
szczególnie osobie ponoszącej odpowie-
dzialność za stwierdzone nieprawidłowo-
ści dać możliwość wyjaśnienia wszystkich 
istotnych kwestii. 

Podobne uprawnienie kontrolera doty-
czy żądania złożenia wyjaśnień przez by-
łych pracowników jednostki nieobjętej 
kontrolą, jeżeli działalność tej jednostki 
pozostaje w związku z prowadzonym ba-
daniem, a zatem także z działalnością pod-
miotu kontrolowanego (art. 29 pkt 2 lit. f 
ustawy o NIK).

Oględziny majątku
Ważną zmianą było dodanie kontrolero-
wi uprawnienia do oględzin składników 
majątkowych niebędących własnością jed-
nostki kontrolowanej lub znajdujących się 
we władaniu innych podmiotów i poza 
jednostką kontrolowaną – art. 39 ust. 2a 
ustawy o NIK. Ustawodawca zdecydował 
o wprowadzeniu tego dowodu, ponieważ 
jego brak w praktyce często uniemożliwiał 
dokonanie ustaleń faktycznych. Dotyczy-
ło to np. prawidłowości naliczania i egze-
kwowania należności publicznych od pod-
miotów prywatnych, lub wydatkowania 
środków przekazanych w ramach pomo-
cy publicznej czy wykorzystywania środ-
ków unijnych. Dokonanie ustaleń faktycz-

nych może wiązać się w tych przypadkach 
ze sprawdzeniem podstaw naliczenia lub 
rozliczenia należności i wejściem na teren 
podmiotu niekontrolowanego, na przykład 
właściciela nieruchomości czy inwestora 
wykorzystującego unijne fundusze. Jednak 
na stosowanie tego środka dowodowego 
ustawodawca zezwolił tylko „w zakresie 
niezbędnym dla ustalenia stanu faktycz-
nego”. Ograniczenie takie jest uzasadnio-
ne, bo przecież czynność ta wkracza w ob-
szar chroniony prawami podmiotu, który 
nie jest kontrolowany. rafał Padrak zwra-
ca uwagę, że właścicielowi składnika ma-
jątkowego będącego przedmiotem oglę-
dzin nie przysługują środki prawne wy-
rażające sprzeciw przeciwko podjęciu tej 
czynności. Jednocześnie uprawnieniu kon-
trolera nie towarzyszy wprost wyrażony 
obowiązek umożliwienia wstępu na te-
ren nieruchomości stanowiącej w szcze-
gólności własność prywatną. Autor pod-
kreśla, że w ustawie o NIK nie ma odpo-
wiednika art. 85 § 2 k.p.a. , zobowiązują-
cego osoby trzecie, u których znajduje się 
przedmiot oględzin, do jego okazania na 
wezwanie organu15. Niemniej, autor nie 
wskazuje, jakiego rodzaju problemów upa-
truje w przedstawionej regulacji. rzeczy-
wiście, w ustawie o NIK nie ma regula-
cji podobnej do zawartej w Kodeksie po-
stępowania administracyjnego, lecz – na-
szym zdaniem – nie powinno być prze-
szkód w przeprowadzaniu omawianego 
dowodu, choćby ze względu na zagroże-
nie sankcją karną wszelkich działań pole-
gających na utrudnianiu kontroli (art. 98 

15 R. Padrak: Postępowanie…, op. cit., s. 133-134.
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ustawy o NIK). Przecież uprawnieniu do 
wzywania świadków także nie towarzy-
szy wprost wyrażony obowiązek stawien-
nictwa (por. art. 83 § 1 k.p.a.), a nikt nie 
ma wątpliwości, że jest ono obowiązko-
we, choćby z powodu prawa do nałożenia 
kary pieniężnej na świadka, który nie sta-
wił się bez uzasadnionej przyczyny (art. 48 
ustawy o NIK).

dostęp do tajemnic  
ustawowo chronionych
Szczególnym uprawnieniem kontrolerów 
jest dostęp do informacji chronionych usta-
wową tajemnicą oraz przetwarzanie da-
nych osobowych, w tym danych „wrażli-
wych”, o których mowa w art. 27 ust. 1 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych16, jeżeli jest to niezbęd-
ne do przeprowadzenia kontroli. Po zmia-
nie stanu prawnego kontroler przy wyko-
nywaniu swych zadań w mniejszym stop-
niu będzie skrępowany zakazem sięgania 
po dane chronione tajemnicą ustawową, 
jeśli są one niezbędne do ustalenia stanu 
faktycznego. Oczywiście, zawsze lepszym 
rozwiązaniem jest dokonanie ustaleń bez 
konieczności wkraczania w tę sferę i jeśli 
tylko kontroler ma taką możliwość, to po-
winien z niej skorzystać17. 

Ocena i dokumentowanie dowodów
Przeprowadzone w toku postępowania do-
wody podlegają ocenie. Warto podkreślić, 
że ocena dowodów, a co za tym idzie także 

ustalenie stanu faktycznego, będzie prawi-
dłowe, jeśli dowody będą „rzetelnie i bez-
stronnie zebrane oraz utrwalone, a także 
będą skierowane na osiągnięcie celu kon-
troli. Nie jest bez znaczenia również koszt 
ich wykonania. Kontroler powinien kiero-
wać się zasadą racjonalizmu i w prostych 
stanach faktycznych nie sięgać po skom-
plikowane i drogie ekspertyzy”18.

Podstawowe czynności dowodowe po-
dejmowane w postępowaniu kontrolnym 
muszą być udokumentowane w sposób 
określony w ustawie o NIK. Opis przebiegu 
tych czynności, a zwłaszcza ich czas i miej-
sce oraz oświadczenia i wnioski osób w niej 
uczestniczących, a także inne szczególne 
okoliczności powinny być zawarte w pro-
tokóle, o którym mowa w art. 35b ustawy 
o NIK. Zasada dokumentowania czynno-
ści w tej formie obowiązuje w przypad-
kach wskazanych w ustawie o NIK. Do-
tyczy to: pobrania rzeczy (art. 38), prze-
prowadzenia oględzin (art. 39), przyję-
cia ustnych wyjaśnień (art. 40), przyję-
cia ustnego oświadczenia (art. 41) oraz ze-
znań świadka (art. 37). Z treścią protokó-
łu należy zapoznać osoby biorące udział 
w czynności. Kontroler daje im dokument 
do przeczytania lub odczytuje jego treść, 
czyniąc stosowną wzmiankę. W razie, gdy 
z treścią sformułowaną przez kontrole-
ra nie zgadza się uczestnik czynności, ma 
on prawo żądać sprostowania protokółu 
i zamieszczenia w nim informacji doty-
czących jego praw lub obowiązków. Spo-

16 DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.
17 Do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o NIK, zawierający propozycję uchylenia art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. i

oraz ust. 2 ustawy o NIK – druk sejmowy nr 257.
18 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Komentarz…,�op. cit., s. 126.
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rządzenie tego dokumentu bez zachowa-
nia wymagań ustawowych nie rodzi skut-
ków prawnych w samym postępowaniu 
kontrolnym. Ustawodawca nie nakazu-
je powtórzenia czynności ani nie zabra-
nia brać protokółu pod uwagę jako pod-
stawy ustaleń faktycznych. Inną kwestią 
jest brak możliwości uwzględnienia ta-
kiego dokumentu na przykład w postę-
powaniu karnym o złożenie fałszywych 
zeznań, jeśli nie zawiera on wymaganego 
pouczenia świadka o odpowiedzialności 
karnej za taki czyn. 

Sprawy formalne, dotyczące jedynie 
przebiegu postępowania, są rozstrzyga-
ne postanowieniem. Celem wydawanych 
postanowień jest usunięcie nieprawidło-
wości zaistniałych w postępowaniu i za-
pewnienie jego prawidłowego toku. Orze-
czenia te wydaje kontroler lub dyrektor 
właściwej jednostki kontrolnej. Przez po-
stanowienie rozstrzyga się o wyłączeniu 
kontrolera, powołaniu biegłego lub spe-
cjalisty, nałożeniu na świadka kary pie-
niężnej, o uchyleniu takiej kary, odmo-
wie przyjęcia zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego i w innych sprawach wy-
raźnie wskazanych w ustawie. 

Na niektóre postanowienia przysługu-
je zażalenie, a przypadki te są wyraźnie 
wskazane w ustawie o NIK:
•	art. 36	ust. 2	–	zażalenie	na	postano-
wienie o odmowie zwolnienia materia-
łów spod zabezpieczenia;
•	art. 48	ust. 2	–	zażalenie	na	postano-
wienie o nałożeniu kary pieniężnej;
•	art. 48	ust. 4	–	zażalenie	na	postano-
wienie o odmowie uchylenia kary pie-
niężnej;
•	art. 54 ust. 4 – zażalenie na postano-
wienie o odmowie przyjęcia zastrzeżeń. 

rozpatrzenie zażalenia następuje w try-
bie określonym w art. 64a ustawy o NIK. 
Innych postanowień zaskarżyć nie moż-
na − przykładowo, w myśl art. 31 ust. 4, 
na postanowienie o wyłączeniu kontrolera 
zażalenie nie przysługuje. Nie ma jednak 
określonego trybu postępowania w przy-
padku złożenia zażalenia, mimo że usta-
wa takiego uprawnienia nie przewiduje. 
W szczególności, odmiennie niż w przy-
padku zastrzeżeń (art. 54 ust. 4 ustawy 
o NIK), brak tu podstawy prawnej do wy-
dania postanowienia o odmowie przyjęcia 
zażalenia jako niedopuszczalnego z mocy 
ustawy. Dlatego – naszym zdaniem – w ta-
kich sprawach pozostawia się je bez rozpo-
znania i pisemnie informuje o tym wno-
szącego zażalenie. 

Oczywiste omyłki
Mówiąc o nowych instytucjach postępowa-
nia kontrolnego, trzeba wspomnieć o regu-
lacji z art. 35c ustawy o NIK, wprowadza-
jącej możliwość prostowania oczywistych 
omyłek i błędów rachunkowych oraz re-
gulacji zawartej w art. 64b ustawy o NIK, 
dotyczącej sposobu obliczania terminów. 
Przepisy te rozstrzygają wiele problemów, 
z którymi borykali się kontrolerzy. W no-
wym stanie prawnym nie budzi już wątpli-
wości, że w każdym czasie można sprosto-
wać oczywistą omyłkę pisarską lub błąd 
rachunkowy w dokumentach wytworzo-
nych przez kontrolną jednostkę organiza-
cyjną, informując o tym podmiot, które-
mu uprzednio przekazano dokument. Po-
dobnie rzecz się przedstawia z obliczaniem 
terminów zawitych albo instrukcyjnych 
określonych przez ustawodawcę dla do-
konania danej czynności. Zasadą jest, że 
bieg terminu rozpoczyna się w dniu następ-

kontrola i audyt   elżbieta Jarzęcka-Siwik, Bogdan Skwarka



Nr 4/lipiec-sierpień/2012 33 

Postępowanie kontrolne NIK po nowelizacji   kontrola i audyt  

nym po dniu, w którym dokonano czyn-
ności i jeżeli koniec terminu przypada na 
dzień ustawowo wolny od pracy, to czyn-
ności skutecznie można dokonać następ-
nego dnia powszedniego.

Akta kontroli

Wszystkie ustalenia kontroli powinny wy-
nikać z dokumentów i materiałów zgro-
madzonych w aktach kontroli. Instytu-
cja akt kontroli jest znana, ale dopiero od 
2 czerwca 2012 r. zyskała rangę ustawo-
wą. W art. 35a ustawy o NIK określono, 
że kontroler dokumentuje ustalenia w ak-
tach kontroli i powinny się w nich znaleźć 
w szczególności: upoważnienie do prze-
prowadzenia kontroli, protokoły z prze-
prowadzonych czynności dowodowych, 
notatki służbowe oraz inne dokumenty 
i materiały dowodowe, a także wystąpie-
nie pokontrolne, zastrzeżenia i dokumen-
ty związane z ich rozpatrywaniem. Naj-
krócej akta kontroli można scharaktery-
zować jako „zbiór zebranych, zabezpie-
czonych i uporządkowanych materiałów 
dowodowych, które są podstawą ustaleń 
faktycznych. Materiał ten powinien być 
na tyle pełny, aby można było odtworzyć 
przeprowadzone badania kontrolne. Do 
akt kontroli nie włącza się dokumentów 
wytworzonych na etapie przygotowania 
kontroli”19.

Osobą odpowiedzialną za prowadze-
nie akt kontroli jest kontroler przeprowa-
dzający kontrolę (art. 35a ust. 1 ustawy 
o NIK), a jeśli powołany jest zespół kon-

trolny – to kierownik tego zespołu (§ 20 
pkt 5 zarządzenia 9/2012). Materiał do-
wodowy zgromadzony w aktach kontroli 
jest podstawą do przygotowania wystąpie-
nia pokontrolnego oraz informacji o wyni-
kach kontroli. Wedle art. 35a ust. 2 usta-
wy o NIK, prawo wglądu do akt kontro-
li i sporządzania z nich odpisów, z zacho-
waniem przepisów o tajemnicy ustawo-
wo chronionej, przysługuje kierowniko-
wi jednostki kontrolowanej – w rozumie-
niu art. 2a pkt 3 ustawy o NIK – lub oso-
bie przez niego upoważnionej. Ustawo-
dawca nie ograniczył kręgu osób, które 
mogą być upoważniane do dostępu do akt 
kontroli. Naszym zdaniem należy zatem 
przyjąć, że może to być też osoba, która 
nie jest pracownikiem kontrolowanego, 
w tym adwokat lub radca prawny20. trze-
ba jednak zaznaczyć, że upoważnienie do 
wglądu do akt kontroli udzielone adwoka-
towi lub radcy prawnemu, nie może być 
– z racji wykonywanego przez nich zawo-
du – traktowane jak pełnomocnictwo do 
reprezentowania jednostki kontrolowanej 
w postępowaniu kontrolnym. Osoby inne, 
niż wymienione w art. 35a ust. 2 ustawy 
o NIK, mogą uzyskać wgląd do akt kon-
troli tylko po wyrażeniu zgody przez pre-
zesa NIK. Zgodzić się trzeba ze stwier-
dzeniem w uzasadnieniu projektowanych 
zmian, że „z punktu widzenia praktyki 
NIK, nieograniczony dostęp do akt kon-
troli powoduje dodatkowe utrudnienia 
w prowadzeniu kontroli zwłaszcza tam, 
gdzie groszem publicznym gospodarują 

19 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Komentarz…,�op. cit., s. 127.
20 R. Padrak: Postępowanie…, op. cit., s. 111.
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podmioty prywatne. Nie wydaje się roz-
wiązaniem racjonalnym udostępnianie do-
kumentów kontrolującego osobom trze-
cim przed podjęciem ostatecznego roz-
strzygnięcia w danej sprawie, ponieważ 
ocena działań podmiotu kontrolowane-
go może się zmienić na skutek wniesie-
nia środków odwoławczych”21. 

Kontroler nie ma obowiązku potwier-
dzania za zgodność odpisów sporządza-
nych z akt kontroli. Jeśli chodzi o utrwala-
nie przez kontrolowanego, na własny uży-
tek, wiadomości zawartych w aktach, to 
trzeba wskazać, że nie ma ograniczeń co 
do stosowanej techniki, ale kontrolowany 
nie może żądać, aby − na przykład − kse-
rokopie wykonał kontroler.

Wyniki kontroli

Wyniki kontroli rozpoczętych po 2 czerw-
ca 2012 r. będą prezentowane w jednym 
dokumencie, to jest wystąpieniu pokon-
trolnym. Jest ono adresowane do kierow-
nika jednostki kontrolowanej – zgodnie 
z zasadą podmiotowości. Wystąpienie 
musi zawierać szereg elementów, któ-
re zostały wymienione w art. 53 ust. 1 
ustawy o NIK. Obok danych o charakte-
rze technicznym, takich jak numer i ty-
tuł kontroli, imię i nazwisko kontrolera 
oraz pouczenia o przysługujących adre-
satowi uprawnieniach, mają to być tak-
że bardzo istotne elementy merytorycz-
ne. Chodzi o: 
•	opis	ustalonego	stanu	faktycznego,
•	ocenę	kontrolowanej	działalności,
•	uwagi	i wnioski.

Wystąpienie przygotowuje kontroler 
prowadzący kontrolę. Ustalenia faktycz-
ne powinien przedstawić w sposób upo-
rządkowany, zwięzły i przejrzysty. Cho-
dzi o to, aby opis stanu faktycznego był 
skoncentrowany na istocie kontrolowa-
nych zagadnień, a konkluzje co do zgod-
ności badanej działalności z wyznacznika-
mi (stanem pożądanym) były jasno sfor-
mułowane. Ustalone okoliczności powin-
ny mieć odzwierciedlenie w materiale do-
wodowym, dlatego należy każdorazowo 
wskazać konkretne karty w aktach kon-
troli, na których znajdują się stosowne do-
wody. Opis nieprawidłowości ma obejmo-
wać także ich przyczyny, zakres i skut-
ki oraz osoby odpowiedzialne. Opisany 
stan faktyczny winien stanowić wystar-
czającą podstawę do sformułowania oce-
ny. treść wystąpienia, odzwierciedlają-
ca wyniki kontroli, nie może być spra-
wozdaniem z samego procesu sprawdza-
nia i oceniania kontrolowanej działalno-
ści. Ze względu na to, że wystąpienie po-
winno być dokumentem syntetycznym, 
ważne jest, aby w jego treści znajdowa-
ły się stosowne odsyłacze do poszczegól-
nych kart w aktach kontroli, wskazujące 
gdzie znajdują się dowody potwierdzają-
ce opisane ustalenia. Ułatwi to zdecydo-
wanie analizę tego dokumentu, zwłasz-
cza kontrolowanemu oraz członkom ze-
społu orzekającego komisji rozstrzygają-
cej w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń.

Immanentną częścią wystąpienia jest 
ocena kontrolowanej działalności, prze-
prowadzona na podstawie ustaleń faktycz-

21 Por. Uzasadnienie…, op. cit., s. 4.
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nych. Ocenę pozytywną lub negatywną 
należy sformułować wedle ustawowych 
kryteriów, wskazanych w art. 5 ustawy 
o NIK. O zastosowanej skali ocen kon-
trolowany powinien być poinformowany. 
Oceną szczególną jest wskazanie na nieza-
sadność zajmowania stanowiska lub peł-
nienia funkcji przez osobę odpowiedzialną 
za stwierdzone nieprawidłowości w jed-
nostkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 
i art. 4 ust. 1 ustawy o NIK. taka ocena 
nie może być formułowana wobec pod-
miotów samorządowych lub podmiotów 
niepublicznych.

Uwagi i wnioski przedstawione w wy-
stąpieniu mają dotyczyć usunięcia niepra-
widłowości. Powinny być sformułowane 
precyzyjnie i przede wszystkim być moż-
liwe do zrealizowania przez podmiot kon-
trolowany. Jeżeli w toku kontroli podjęte 
zostały wystarczające działania sanacyj-
ne w odniesieniu do ujawnionych niepra-
widłowości, to nie ma potrzeby formuło-
wania w tym zakresie uwag i wniosków. 
trzeba pamiętać, że uwagi i wnioski nie 
wiążą podmiotu kontrolowanego, a wy-
stąpienie pokontrolne nie ma charakteru 
władczego, takiego jak na przykład decy-
zja administracyjna. Nie określa ono sytu-
acji prawnej indywidualnie oznaczonego 
adresata (jego praw i obowiązków) w in-
dywidualnej sprawie. Ma na celu przed-
stawienie oceny działalności i ewentual-
nie wskazanie nieprawidłowości oraz sfor-
mułowanie wniosków dla kierownictwa 
kontrolowanej jednostki co do sposobu 
ich usunięcia. 

Podpisywanie wystąpień
Ustawodawca wprowadził kontrowersyjne 
rozwiązania dotyczące podpisywania wy-

stąpień pokontrolnych. Zgodnie z art. 53 
ust. 4 ustawy o NIK, wystąpienie pokon-
trolne do Prezydenta rP, marszałków Sej-
mu i Senatu, prezesa rady Ministrów, pre-
zesa Narodowego Banku Polskiego, osób 
kierujących instytucjami, o których mowa 
w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK – podpisuje 
prezes NIK. Wystąpienie do ministrów 
i kierowników urzędów centralnych pod-
pisuje wiceprezes NIK. Prezes NIK może 
jednak zastrzec dla siebie prawo podpisa-
nia każdego wystąpienia pokontrolnego, 
a także upoważnić wiceprezesa do pod-
pisywania tych, które są kierowane do 
organów wymienionych w art. 53 ust. 4 
ustawy o NIK. W pozostałych przypad-
kach wystąpienie pokontrolne podpisuje 
kontrol er i dyrektor właściwej jednostki 
kontrol nej. taka regulacja oznacza, że obaj 
muszą zgodzić się co do treści wystąpienia 
zarówno w zakresie ustaleń faktycznych 
i prawnych, w tym stwierdzonych niepra-
widłowości, jak i ocen, uwag i wniosków. 
rozwiązanie to może prowadzić do sytu-
acji patowej, gdy pomiędzy dyrektorem 
a kontrolerem nie nastąpi konsens. Brak 
podpisu któregoś z nich czyni, z powodu 
braków formalnych, wystąpienie pokon-
trolne niezgodne z prawem.

Ustawodawca nie ustalił jednoznacznie, 
który z kontrolerów ma obok dyrektora 
właściwej jednostki kontrolnej podpisać 
wystąpienie pokontrolne. W art. 53 usta-
wy o NIK posłużono się różnymi pojęcia-
mi. Pojęcie „kontroler prowadzący kontro-
lę” (art. 53 ust. 3) – naszym zdaniem – nie 
jest równoznaczne z pojęciem „kontrole-
ra przeprowadzającego kontrolę” (art. 30 
ust. 1). Ponadto użycie sformułowania, że 
wystąpienie pokontrolne przygotowuje 
kontroler (art. 53 ust. 1) może sugerować, 
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że chodzi o każdego kontrolera wymie-
nionego w art. 66a ustawy o NIK. Mimo 
tej niejednoznaczności pojęciowej, zasadą 
powinno być, że wystąpienie pokontrolne 
podpisuje ten kontroler, który przeprowa-
dzał czynności kontrolne w danej jedno-
stce, chociaż – naszym zdaniem – nie bę-
dzie sprzeczne z prawem także inne roz-
wiązanie. W przypadku przeprowadzenia 
kontroli przez zespół kontrolerów należy 
przyjąć, że wystąpienie podpisują wszy-
scy wykonujący czynności w danej jed-
nostce. Brak podpisu jednego z nich nie 
czyni jednak wystąpienia pokontrolnego 
nieważnym. Przy tym, wystąpienia po-
kontrolnego nie musi podpisywać jedy-
nie dyrektor, może to uczynić także wice-
dyrektor, jeżeli takie zadanie zostało mu 
powierzone przez dyrektora (§ 16 zarzą-
dzenia nr 9/2012). 

W nowym stanie prawnym zmieniły się 
zasady udzielania upoważnienia do pod-
pisywania wystąpień pokontrolnych. Do-
tychczas prezes NIK mógł upoważnić wi-
ceprezesa do podpisywania wystąpień za 
dyrektora departamentu lub delegatury, 
bądź dyrektora do podpisywania wystą-
pień zamiast wiceprezesa. Z tą ostatnią 
sytuacją mieliśmy już do czynienia kie-
dy obsadzone było tylko jedno stanowi-
sko wiceprezesa i prezes NIK upoważnił 
niektórych dyrektorów departamentów 
do podpisywania wystąpień do ministrów, 
kierowników urzędów centralnych i osób 
kierujących urzędami, o których mowa 
w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK. Obecnie 
z treści art. 53 ust. 5 ustawy o NIK wy-
nika, że prezes NIK nie może upoważnić 
wiceprezesa do podpisania wstąpień po-
kontrolnych za dyrektora departamentu 
lub delegatury. Przepisy nie pozwalają też, 

aby uprawnienie wiceprezesa w tej mate-
rii przekazał dyrektorowi departamentu 
lub delegatury. regulacja taka ma istot-
ne znaczenie w razie braku porozumienia 
przy podpisywaniu wystąpienia pomię-
dzy kontrolerem prowadzącym kontro-
lę a dyrektorem departamentu lub dele-
gatury. Jedynym wyjściem będzie wów-
czas zastrzeżenie dla siebie przez prezesa 
NIK prawa do podpisania wystąpienia – na 
podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o NIK.

Rozpatrywanie zastrzeżeń
Przepisy ustawy nowelizującej wprowa-
dziły jednoetapowe postępowanie w spra-
wie rozpatrywania zastrzeżeń. Przed no-
welizacją dotyczyło ono rozpatrywania 
przez Kolegium NIK zastrzeżeń zgłasza-
nych przez Prezydenta rP, marszałków 
Sejmu i Senatu, prezesa rady Ministrów, 
ministrów i kierowników urzędów cen-
tralnych oraz osób kierujących instytucja-
mi, o których mowa w art. 4 ust. 1 usta-
wy o NIK. W przypadku zastrzeżeń zgła-
szanych przez inne podmioty postępowa-
nie było dwuetapowe, gdyż rozpatrywa-
ła je komisja odwoławcza, albo komisja 
rozstrzygająca w przypadku odmowy za-
twierdzenia uchwały komisji odwoław-
czej przez prezesa lub wiceprezesa NIK. 

Przepisy ustawy nowelizującej nie zmie-
niły zasadniczo zasad i trybu rozpatrywania 
zastrzeżeń przez Kolegium NIK. W istot-
ny sposób zmieniła się natomiast proce-
dura rozpatrywania zastrzeżeń innych niż 
adresowane do tego gremium. W miej-
sce dotychczasowych komisji odwoław-
czych i komisji rozstrzygających ustawo-
dawca zdecydował się na powołanie jed-
nej komisji rozstrzygającej, która orzeka 
w trzyosobowych zespołach. 
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Komisja rozstrzygająca
Zgodnie z art. 58 ustawy o NIK, członków 
komisji rozstrzygającej powołuje i odwo-
łuje prezes NIK spośród kontrolerów kon-
trolnych jednostek organizacyjnych NIK 
oraz ustala ich liczbę. Członkiem komisji 
rozstrzygającej musi być kontroler, a więc 
jedna z osób zatrudnionych na stanowi-
sku, o którym mowa w art. 66a ustawy 
o NIK. Członkiem komisji rozstrzygają-
cej nie może zatem być pracownik biura, 
a także osoba niezatrudniona w NIK na 
stanowisku kontrolera, jak to ma miejsce 
w przypadku niektórych członków Ko-
legium NIK.

Ustawodawca podszedł elastycznie do 
liczby członków komisji rozstrzygającej, 
pozostawiając tę sprawę do uregulowa-
nia prezesowi NIK. W zależności zatem 
od potrzeb, liczebność komisji może być 
przez niego zwiększana lub zmniejszana. 
Jej członkowie nie są powoływani na ka-
dencję i mogą być w każdym czasie odwo-
łani. Dla członków będących pracownika-
mi departamentów lub delegatur orzeka-
nie będzie dodatkową pracą, wykonywaną 
poza normalnymi obowiązkami służbowy-
mi w jednostkach macierzystych. trudno 
określić, ile spraw przypadnie na jednego 
członka komisji, a biorąc pod uwagę licz-
bę spraw dotyczących zastrzeżeń rozpa-
trywanych przez Wydział Orzecznictwa 
Departamentu Prawnego i Orzecznictwa 
Kontrolnego oraz nowe rozwiązania praw-
ne, można przypuszczać, że będzie to na-
wet kilka miesięcznie.

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiąza-
nia o powoływaniu i funkcjonowaniu ko-
misji rozstrzygającej może jednak powo-
dować trudności w zachowaniu jednoli-
tości orzecznictwa komisji. 

Dyrektor departamentu kontrolnego 
właściwego do spraw orzecznictwa wyzna-
cza zespół orzekający celem rozpatrzenia 
zastrzeżeń (art. 56 ust. 2 ustawy o NIK). 
Mimo że przepisy ustawy nie określają cha-
rakteru prawnego owego „wyznaczenia”, 
to – naszym zdaniem – nie można trakto-
wać tej czynności jako zwykłej czynności 
technicznej. Wyznaczając kontrolera do ze-
społu orzekającego, dyrektor musi kiero-
wać się bowiem charakterem i zawiłością 
sprawy, kwalifikacjami i doświadczeniem 
zawodowym kontrolera w rozpatrywaniu 
podobnych spraw, a także uwzględnić jego 
obciążenie pracą czy miejsce rozpatrywa-
nia zastrzeżeń. Z przepisów ustawy wy-
nika, że przewodniczący zespołu orzeka-
jącego musi mieć wykształcenie prawni-
cze, nie ustalono jednak, kto wyznacza 
przewodniczącego. to samo dotyczy za-
sad powoływania protokolanta. Stoimy na 
stanowisku, że uregulowanie tych kwe-
stii należy do kompetencji prezesa NIK.

Uprawnienia członków komisji
Postępowanie kontrolne wymaga obiek-
tywnego wyjaśnienia wszystkich spraw 
związanych z kontrolą. Dotyczy to rów-
nież rozpatrywania zastrzeżeń. Służą temu 
szczególne instytucje przewidziane w usta-
wie. W art. 22 ust. 3 ustawy o NIK wska-
zano, że osoby wchodzące w skład Kole-
gium NIK są w sprawowaniu swych funk-
cji niezawisłe, natomiast art. 60 tej ustawy 
stanowi, że członkowie komisji rozstrzy-
gającej są w zakresie orzekania niezależ-
ni. Atrybut niezależności oznacza, że sa-
modzielnie i bez żadnych nacisków oce-
niają oni wszystkie okoliczności faktycz-
ne i prawne w danej sprawie. Oznacza to 
także, iż członkowie komisji rozstrzyga-
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jącej mają prawo swobodnej oceny dowo-
dów zgromadzonych w toku postępowa-
nia kontrolnego. Wydawanie przez przeło-
żonych jakichkolwiek poleceń w zakresie 
orzekania narusza zasadę niezależności. 

Wzmocnieniem zasady niezależności 
członków komisji rozstrzygającej jest moż-
liwość wyłączenia ich z orzekania w da-
nej sprawie (art. 59 ust. 3 ustawy o NIK) 
z przyczyn określonych w art. 31 ust. 1 i 2 
ustawy o NIK. 

Przepisy ustawy nie regulują szczegóło-
wo udziału przedstawicieli jednostki kon-
trolowanej w posiedzeniu Kolegium NIK 
lub zespołu orzekającego komisji rozstrzy-
gającej. Stosownie do art. 24 ust. 5 ustawy 
o NIK, kierownik jednostki kontrolowa-
nej może na posiedzeniu Kolegium NIK 
składać oświadczenia i wyjaśnienia doty-
czące złożonych zastrzeżeń. W przypad-
ku komisji rozstrzygającej art. 61a ust. 3 
ustawy o NIK stanowi, że o terminie po-
siedzenia zespołu orzekającego przewod-
niczący zespołu zawiadamia kierownika 
jednostki kontrolowanej, którego obec-
ność na posiedzeniu nie jest obowiązko-
wa. Jeżeli jednak ten bierze udział w posie-
dzeniu, przewodniczący zespołu ma obo-
wiązek udzielania mu głosu. Z literalne-
go brzmienia tego przepisu może wpraw-
dzie wynikać, że prawo udziału w posie-
dzeniu i zabierania głosu przysługuje je-
dynie kierownikowi jednostki kontrolo-
wanej, a więc jednej z osób wymienio-
nych w art. 2a ustawy o NIK22. Wniosek 
taki jest jednak – naszym zdaniem – nie-
prawidłowy w świetle innych przepisów 

ustawy. Należy rozróżnić dwie sytuacje: 
kiedy mamy do czynienia ze składaniem 
oświadczenia woli i oświadczenia wie-
dzy. Pierwsza sytuacja dotyczy, na przy-
kład, podpisania zastrzeżeń czy ich wyco-
fania. takie uprawnienie przysługuje je-
dynie kierownikowi jednostki kontrolo-
wanej. Oświadczenie wiedzy może nato-
miast złożyć każdy, kto jest w stanie przy-
czynić się do prawidłowego wyjaśnienia 
sprawy. Należy przy tym pamiętać o celu 
kontroli. Przewodniczący zespołu orzeka-
jącego nie ma wprawdzie jasno wyrażo-
nego ustawowego obowiązku dopuszcze-
nia do udziału w posiedzeniu i udzielenia 
głosu innym osobom niż kierownik jed-
nostki kontrolowanej, jednak norma za-
warta w art. 28 ust. 1 ustawy o NIK na-
kazuje każdemu kontrolerowi podejmo-
wanie działań zmierzających do pełnego 
ustalenia stanu faktycznego i rzetelnego 
jego udokumentowania. Jeżeli więc udział 
w posiedzeniu innych osób towarzyszących 
kierownikowi lub upoważnionych przez 
niego do wzięcia udziału w posiedzeniu 
organu rozpatrującego zastrzeżenia może 
przyczynić się do osiągnięcia celu kontro-
li, to przewodniczący powinien zezwolić 
na ich obecność, łącznie z udzieleniem im 
głosu. Naszym zdaniem, takie upoważnie-
nie nie musi dotyczyć jedynie pracownika 
jednostki kontrolowanej, może również 
obejmować inne osoby, na przykład eks-
pertów. taki „przedstawiciel” kontrolo-
wanego nie zastępuje jednak kierownika. 
Jego rola sprowadza się do udzielenia do-
datkowych wyjaśnień w sprawie zastrze-

22 Takie stanowisko wydaje się prezentować R. Padrak w: Postępowanie…, op. cit., s. 226 i 227.
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żeń złożonych przez kierownika jednostki 
kontrolowanej. tym samym upoważnie-
nie, nawet gdy zawiera zdanie: „upoważ-
niam panią dyrektor biura rachunkowości 
urzędu wojewódzkiego do reprezentowa-
nia wojewody w postępowaniu przed ko-
misją rozstrzygającą”, to w świetle przepi-
sów ustawy o NIK, może oznaczać jedynie 
prawo do wyjaśnienia szczegółowych kwe-
stii dotyczących już złożonych zastrzeżeń, 
nie zaś zastępowania wojewody w wyko-
naniu czynności bezpośrednio wywołu-
jących skutki prawne, na przykład wyco-
fanie zastrzeżeń.

Jak już wcześniej powiedzieliśmy, człon-
kowie zespołu orzekającego są w zakresie 
orzekania niezależni, a członkowie Kole-
gium NIK są niezawiśli. Sami zatem de-
cydują, czy udział poszczególnych osób 
w postępowaniu z zastrzeżeniami przy-
czyni się do osiągnięcia celu określonego 
w art. 28 ust. 1 ustawy o NIK. Decyzje 
podejmują kolegialnie, w formie uchwały. 
Z tego powodu – naszym zdaniem – nie jest 
możliwe odgórne określenie, na przykład 
przez zarządzenie prezesa NIK, komu na-
leży umożliwić udział w posiedzeniu or-
ganu orzekającego. 

W świetle przepisów ustawy o NIK, nie 
jest natomiast dopuszczalny udział w po-
stępowaniu kontrolnym – także na etapie 
rozpatrywania zastrzeżeń – osób w charak-
terze pełnomocników kierowników jed-
nostki kontrolowanej. Pełnomocnictwo 
jest rodzajem przedstawicielstwa usta-
nowionego oświadczeniem woli moco-

dawcy. Obejmuje ono „zastępstwo bez-
pośrednie, przez które rozumie się dzia-
łanie w cudzym imieniu na podstawie od-
powiedniego upoważnienia i ze skutkiem 
bezpośrednim dla reprezentowanego”23. 
Z istoty pełnomocnictwa wynika więc, 
że pełnomocnik kontrolowanego mógłby 
wyrażać oświadczenia woli, na przykład 
cofać zastrzeżenia, a tę czynność ustawa 
o NIK zastrzega wyłącznie dla kierowni-
ka jednostki kontrolowanej. Ustawodaw-
ca, przez zdefiniowanie w art. 2a ustawy 
o NIK pojęcia „kierownik jednostki kon-
trolowanej” oraz zastrzeżenie dla niego 
szeregu czynności w postępowaniu kon-
trolnym, wykluczył możliwość udziału 
w nim pełnomocnika24. Zatem, nawet je-
śli konkretna osoba legitymuje się doku-
mentem o nazwie „pełnomocnictwo”, to 
i tak nie będzie pełnomocnikiem i organ 
orzekający nie może jej traktować jak peł-
nomocnika. Nie oznacza to jednak, że nie 
może być obecna na posiedzeniu zespo-
łu orzekającego lub Kolegium NIK. Je-
żeli swoją wiedzą o przedmiocie kontro-
li mogłaby przyczynić się do wyjaśnienia 
sprawy, to należałoby z tego skorzystać, 
dopuszczając jej obecność na posiedzeniu 
i udzielając głosu. 

Udział w posiedzeniach zespołu orze-
kającego kierownika jednostki kontro-
lowanej, dyrektora właściwej jednostki 
kontrolnej i kontrolera nie jest obowiąz-
kowy, chyba że komisja uzna udział dy-
rektora lub kontrolera, lub obu tych osób, 
za konieczny. rozstrzygnięcie w tej kwe-

23 Zob. S. Rudnicki [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki: Komentarz�do�Kodeksu�cywilnego,�księga�pierwsza.�Część�
ogólna, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2002, s. 330. 

24 Zob.�Uzasadnienie …, op. cit.
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stii art. 61a ust. 3 ustawy o NIK pozosta-
wia całemu zespołowi orzekającemu. Jak 
już wspomniano, niezależność jego człon-
ków oznacza, że mogą oni samodzielnie 
oceniać, czy udział dyrektora lub kontro-
lera jest celowy. Naszym zdaniem, warto 
byłoby jednak podtrzymać dotychczaso-
wą dobrą praktykę komisji rozstrzygają-
cych i Kolegium NIK każdorazowego za-
praszania na posiedzenie w sprawie roz-
patrzenia zastrzeżeń dyrektora właściwej 
jednostki kontrolnej.

Przepisy ustawy o NIK dają prezeso-
wi Izby prawo zapraszania na posiedze-
nie Kolegium NIK osób niewchodzących 
w jego skład (art. 24 ust. 4), ma on zatem 
swobodę decydowania w tej kwestii. ta-
kiej swobody nie ma przewodniczący ze-
społu orzekającego, zaś biorąc pod uwa-
gę treść art. 61a ust. 3 i 4 ustawy o NIK, 
jego uprawnienie sprowadza się do zapro-
szenia kierownika jednostki kontrolowa-
nej, dyrektora właściwej jednostki kontro-
lnej i kontrolera.

W nowym stanie prawnym zasadniczo 
ograniczony został udział wiceprezesów 
NIK w postępowaniu w sprawie rozpatry-
wania zastrzeżeń. Z powodu likwidacji ko-
misji odwoławczych wiceprezesi NIK nie 
mają prawa decydować o zatwierdzeniu 
uchwały komisji odwoławczej albo skiero-
waniu zastrzeżeń do komisji rozstrzygającej 
i zatwierdzeniu jej składu. Ich udział w po-
stępowaniu z zastrzeżeniami sprowadza 
się do uczestnictwa w rozpatrywaniu za-
strzeżeń na posiedzeniach Kolegium NIK.

Ustawodawca wprowadził dwa rodzaje 
posiedzeń zespołu orzekającego: niejaw-
ne albo jawne (art. 61 ustawy o NIK). Na 
posiedzeniu niejawnym zespół orzekają-
cy może uwzględnić zastrzeżenia w cało-
ści, przy czym do wszystkich członków ze-
społu należy ocena, czy w takim zakresie 
zostaną uwzględnione. Z zasady niezależ-
ności członków zespołu wynika, że można 
uwzględnić wszystkie zastrzeżenia nawet 
wówczas, gdy stanowisko dyrektora wła-
ściwej jednostki kontrolnej jest przeciwne. 

Zmiana wystąpienia kontrolnego
W praktyce wątpliwości budzi to, czy Ko-
legium NIK i zespół orzekający są zwią-
zane treścią i granicami zastrzeżeń i czy 
mogą zmienić fragment wystąpienia po-
kontrolnego na niekorzyść kontrolowane-
go, jeśli w tej części nie zgłoszono zastrze-
żeń. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że 
zmiana taka byłaby krzywdząca dla niego, 
zwłaszcza że nie ma możliwości jej kwe-
stionowania ani nawet możliwości wyja-
śnienia okoliczności sprawy. Uważamy, 
że nie można w taki sposób zaskakiwać 
kontrolowanego i pogarszać jego sytuacji. 

Naszym zdaniem, w postępowaniu kon-
trolnym należałoby przyjąć istnienie zaka-
zu reformationis in peius25, zwłaszcza w od-
niesieniu do oceny kontrolowanej dzia-
łalności i wynikających z niej wniosków. 
Wprawdzie zasada ta nie została wprost 
wyartykułowana w ustawie o NIK, jed-
nak wartości wynikające z konstytucyjnej 
zasady demokratycznego państwa praw-

25 Podobnie R. Padrak, który wprawdzie nie opowiada się stanowczo za stosowaniem tej zasady, ale jej uży-
cie dopuszcza. R. Padrak: Postępowanie…,�op. cit., s. 229. 
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nego mają zastosowanie także do postę-
powania kontrolnego. Podstawowym za-
daniem NIK jest oczywiście dostarcze-
nie rzeczywistego obrazu funkcjonowa-
nia jednostek kontrolowanych. realizo-
wanie go nie może niweczyć jednak ele-
mentarnego zaufania podmiotu kontrolo-
wanego do organu kontrolującego. Za na-
szym stanowiskiem przemawia też to, że 
zasada prawdy materialnej także dozna-
je ograniczeń, a ustalenie stanu faktycz-
nego musi odbywać się w ramach obo-
wiązujących procedur kontrolnych. Dał 
temu wyraz ustawodawca, ograniczając 
możliwości dokonania ustaleń faktycz-
nych przez wprowadzenie zakazów do-
wodowych, w tym dostępu do tajemnic 
ustawowo chronionych.

Kolejny argument przemawiający za sto-
sowaniem zakazu reformationis in peius 
i ochroną podmiotu kontrolowanego wy-
nika z zasady praworządności. Zmiana tre-
ści wystąpienia musi łączyć się z rozpa-
trzeniem konkretnego zastrzeżenia. Poza 
tym przypadkiem oraz instytucją prosto-
wania oczywistych omyłek (art. 35c usta-
wy o NIK) nie ma żadnej innej podsta-
wy prawnej do „poprawienia” wystąpie-
nia pokontrolnego. Żaden przepis rozdzia-
łu 3 ustawy o NIK nie upoważnia ani Ko-
legium NIK, ani zespołów orzekających 
do innej zmiany wystąpienia.

Prowadzenie  
postępowania dowodowego
Istotną zmianę co do możliwości prowa-
dzenia postępowania dowodowego przez 
zespół orzekający wniósł art. 61a ust. 4 
ustawy o NIK. Przed nowelizacją ust. 3 
w związku z ust. 6 art. 56 ustawy o NIK 
uprawniał komisje rozstrzygające, a art. 61 

ust. 3 w związku z art. 56 ust. 3 ustawy 
o NIK – Kolegium NIK, do przyjmowa-
nia wyjaśnień od zgłaszającego zastrzeże-
nia i kontrolera oraz przeprowadzenia in-
nych czynności dowodowych. Oznaczało 
to, że można było przeprowadzać wszyst-
kie czynności dowodowe przewidziane 
w ustawie o NIK, na przykład wezwanie 
w charakterze świadka. Po nowelizacji ta-
kich możliwości nie ma. Artykuł 61a ust. 4 
ustawy o NIK stanowi, że dla wyjaśnienia 
wszystkich okoliczności związanych z roz-
patrywaniem zastrzeżeń zespół orzekają-
cy może żądać przedstawienia dokumen-
tów. Przepis ten stosuje się również do Ko-
legium NIK (art. 57 w związku z art. 61a, 
ust. 4 ustawy o NIK). tym samym, usta-
wodawca nie dopuścił możliwości prze-
prowadzania innych dowodów, niż tylko 
dowody z dokumentów. 

Dotychczas miejscem rozpatrywania za-
strzeżeń przez komisje rozstrzygające była 
siedziba NIK w Warszawie. Zasada ta zo-
stała utrzymana, aczkolwiek rozpatrzenie 
zastrzeżeń przez zespół orzekający może 
również mieć miejsce w siedzibie jednej 
z delegatur Izby. Ze względu na ogranicze-
nie kosztów i oszczędność czasu niecelo-
we jest zwoływanie posiedzenia zespołu 
w Warszawie, gdy sprawa dotyczy zastrze-
żeń zgłoszonych na przykład przez wójta 
gminy położonej w województwie zachod-
niopomorskim. Postęp techniki powoduje, 
że możliwe będzie przeprowadzenie posie-
dzenia zespołu orzekającego także za po-
mocą urządzeń do wideokonferencji. 

Weryfikacja ustaleń kontroli

W nowym stanie prawnym, ze względu 
na zmiany w sposobie przedstawiania wy-
ników kontroli, innego wymiaru nabiera 
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sprawa weryfikacji ustaleń kontrolnych. 
Wypada przypomnieć, że jakość kontro-
li mierzona trafnością ocen, uwag i wnio-
sków zależy od rzetelności ustaleń faktycz-
nych. Niezbędne jest zatem dokonanie we-
ryfikacji materiału dowodowego znajdują-
cego się w aktach kontroli. Jednym ze spo-
sobów weryfikacji jest zawiadomienie kon-
trolowanego o możliwości zapoznania się 
z aktami kontroli przed zakończeniem po-
stępowania dowodowego i sporządzeniem 
wystąpienia pokontrolnego oraz ewentu-
alne uzupełnienie materiału dowodowego 
zgodnie z jego sugestią. W razie stwierdze-
nia nieprawidłowości skutkujących bezpo-
średnim niebezpieczeństwem dla życia lub 
zdrowia ludzi albo niepowetowaną szko-
dą w mieniu należy korzystać z sygnaliza-
cji, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy 
o NIK. O innych nieprawidłowościach moż-
na informować kierownika jednostki kon-
trolowanej w trybie ust. 4 art. 51 ustawy 
o NIK. Kontroler ma również prawo zwołać 
w toku kontroli, w szczególnie uzasadnio-
nych okolicznościach, naradę z pracowni-
kami jednostki kontrolowanej w celu omó-
wienia kwestii związanych z prowadzony-
mi czynnościami – art. 52 ust. 1 ustawy 
o NIK. Przy tym, za takie szczególne oko-
liczności trzeba uznać sytuację, gdy skala 
stwierdzonych nieprawidłowości uzasad-
niałaby ocenę negatywną.

Nadzór nad postępowaniem kontrolnym 
W dużej mierze wpływ na prawidłowe wy-
konanie zadania kontrolnego, w tym od-
powiednią weryfikację ustaleń, ma wła-
ściwie sprawowany nadzór nad postępo-
waniem kontrolnym. Nadzorem objęte są 
wszystkie etapy postępowania, począwszy 
od przygotowania kontroli, a skończywszy 

na opracowaniu informacji o jej wynikach. 
Praca kontrolerów NIK jest zespołowa, dla-
tego w zarządzeniu nr 9/2012 poszczegól-
nym kontrolerom zostały przypisane za-
dania dotyczące nadzoru. Ich podział jest 
właśnie pochodną działalności wynikają-
cej z zasady kolegialności. Za prawidłowy 
i terminowy przebieg postępowania kon-
trolnego odpowiada dyrektor kontrolnej 
jednostki organizacyjnej albo wicedyrek-
tor – w zakresie powierzonym mu przez 
dyrektora (§ 15 pkt 3 i 4 oraz § 16). Prze-
bieg postępowania monitoruje koordyna-
tor kontroli, który także opiniuje projek-
ty wystąpień pokontrolnych sporządzane 
przez uczestników kontroli koordynowa-
nej, zwłaszcza pod kątem osiągnięcia ce-
lów kontroli, zrealizowania tematyki oraz 
jednolitego podejścia i sposobu oceny ba-
danej działalności (§ 18 pkt 3 i 4). Ważną 
rolę odgrywa kontroler nadzorujący prze-
bieg kontroli jednostkowej. Jego zadaniem 
jest współpraca z kontrolerami przeprowa-
dzającymi kontrolę, w tym udzielanie kon-
sultacji, sprawdzanie zgodności wykony-
wanych czynności ze wskazówkami meto-
dycznymi oraz standardami kontroli, wery-
fikowanie ustaleń, a także projektu wystą-
pienia pokontrolnego pod względem reali-
zacji tematyki kontroli i osiągnięcia jej ce-
lów oraz prawidłowości udokumentowa-
nia ustaleń i zasadności ocen, uwag i wnio-
sków (§ 19 pkt 1, 4 i 6). 

W kontrolach prowadzonych przez ze-
spół kontrolerów szczególna rola przypada 
kierownikowi tego zespołu. to jemu w § 20 
zarządzenia nr 9/2012 przypisano zada-
nie podziału czynności pomiędzy człon-
ków zespołu i ich koordynowanie tak, aby 
cel kontroli został osiągnięty. Zadaniem 
kierownika jest też dążenie do rozstrzy-
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gania rozbieżności pomiędzy jego człon-
kami, zwłaszcza dotyczących ustaleń fak-
tycznych bądź sposobu ich ujęcia w wy-
stąpieniu pokontrolnym. 

Pomocy prawnej i wsparcia w rozwią-
zywaniu problemów prawnych pojawia-
jących się w toku postępowania udzielają 
kontrolerom doradcy prawni (§ 22). Ich za-
daniem jest opiniowanie projektów wystą-
pień pokontrolnych, zwłaszcza w zakresie 
odpowiedzialności poszczególnych osób za 
stwierdzone podczas kontroli nieprawidło-
wości. Doradca prawny opiniuje lub spo-
rządza projekt stanowiska do zastrzeżeń 
zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego. 
Uczestniczy też w przygotowaniu zawia-
domień, o których mowa w art. 63 ustawy 
o NIK – dotyczących uzasadnionego podej-
rzenia popełnienia przestępstw lub wykro-
czeń albo innych czynów, za które przewi-
dziana jest ustawowa odpowiedzialność.

Informacja o wynikach kontroli

Działalność kontrolna NIK ma dostarczać 
władzom i społeczeństwu wiedzy o funk-
cjonowaniu państwa i realizowaniu zadań 
publicznych. Następuje to przez sporzą-
dzanie i upublicznienie informacji o wy-
nikach kontroli. Dokument taki jest opra-
cowywany po zakończeniu każdej kontro-
li planowej, a jego podstawę stanowią wy-
stąpienia pokontrolne i materiały dowodo-
we zgromadzone w aktach kontroli. Pro-
jekt informacji o wynikach kontroli spo-
rządza jednostka koordynująca kontrolę, 
a w przypadku kontroli niekoordynowa-

nej – właściwa jednostka kontrolna. Osta-
teczna wersja dokumentu jest wynikiem 
działań kolegialnych, podlega on bowiem 
opiniowaniu przez jednostki uczestniczą-
ce w kontroli oraz jednostki organizacyj-
ne właściwe w sprawach prawnych, planu 
pracy i metodyki kontroli, a także przez 
wyznaczonych radców prezesa NIK.

Realizacja wniosków pokontrolnych

Skuteczność oddziaływania kontroli wy-
maga podejmowania określonych działań 
po jej zakończeniu, a zadaniem NIK jest 
również monitorowanie realizacji wnio-
sków pokontrolnych. Wypada przypo-
mnieć, że nie wiąże ona jednostki kon-
trolowanej, a więc nie muszą być przez nią 
wykonane. Jej kierownik ma jednak obo-
wiązek poinformować Izbę, w wyznaczo-
nym terminie, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków sformułowa-
nych w wystąpieniu pokontrolnym oraz 
o podjętych działaniach lub przyczynach 
ich niepodjęcia – art. 62 ustawy o NIK. 

Uznanie, że istnieje potrzeba wzmocnie-
nia działań nadzorczych wobec jednostki 
kontrolowanej powinno pociągać za sobą 
skorzystanie z uprawnienia przyznanego 
prezesowi NIK do powiadomienia kierow-
nika jednostki nadrzędnej lub właściwe-
go organu państwowego lub samorządo-
wego o sformułowanych w wystąpieniu 
uwagach, ocenach i wnioskach26. Adresaci 
powiadomienia mają obowiązek poinfor-
mować NIK o zajętym w tej sprawie sta-
nowisku i podjętych działaniach lub przy-

26 W poprzednim stanie prawnym w takich wypadkach kierowano wystąpienie pokontrolne, do którego moż-
na było złożyć zastrzeżenia. Obecnie, w odniesieniu do powiadomienia takie prawo nie przysługuje.
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czynach ich niepodjęcia – art. 62a ustawy 
o NIK. W celu zweryfikowania realizacji 
uwag i wniosków NIK może też przepro-
wadzać kontrole sprawdzające.

Ustalenie w toku kontroli, że istnieje 
uzasadnione podejrzenie popełnienia prze-
stępstwa lub wykroczenia obliguje NIK do 
przekazania organom ścigania stosowne-
go zawiadomienia – w myśl art. 63 ust. 1 
ustawy o NIK. Podobna sytuacja dotyczy 
zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny 
finansów publicznych lub o innych czy-
nach, za które przewidziana jest ustawo-
wa odpowiedzialność – art. 63 ust. 3 i 4 
ustawy o NIK.

Podsumowanie
Przedstawione tu ogólne ramy postępo-
wania kontrolnego wskazują, że jest to 
procedura, która zapewnia sprawne wy-
konywanie zadań kontroli państwowej, 
a jednocześnie stwarza podmiotom kon-

trolowanym gwarancje zarówno aktyw-
nego udziału w czynnościach, jak i sku-
tecznego podważania wyników kontroli 
oraz kwestionowania działań pokontrol-
nych w ramach składanych zastrzeżeń. 

Ustalony w przepisach wykonawczych 
podział zadań i wynikający z nich system 
nadzoru powinien zapewnić wyeliminowa-
nie błędów w działalności kontrolnej. Zda-
jemy sobie jednak sprawę, że w zmienio-
nym stanie prawnym istotną rolę odegra 
praktyka i wynikające z niej doświadczenia.

dr elżbieta jarZęcka-Siwik,
wicedyrektor Departamentu Prawnego
i Orzecznictwa Kontrolnego NIK,
adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
dr bogdan Skwarka, 
dyrektor Departamentu Prawnego
i Orzecznictwa Kontrolnego NIK
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JacEk Mazur

trybunał Obrachunkowy Francji powstał 
w 1807 r. jako sąd powołany do orzekania 
o odpowiedzialności majątkowej osób dys-
ponujących środkami publicznymi. Jesz-
cze w XIX wieku kompetencje trybunału 
zostały rozszerzone na kontrolę gospodar-
ki finansowej, a później także na kontrolę 
działalności instytucji publicznych i nie-

których instytucji prywatnych. Konsty-
tucja z 1958 r. określiła jego podstawową 
rolę jako „służenie pomocą parlamento-
wi i rządowi w kontroli wykonania ustaw 
finansowych” (art. 47)1. Zadania te, po-
czątkowo uboczne w stosunku do działal-
ności orzeczniczej, stanowią dziś główną 
funkcję trybunału, który od kilkunastu 
lat prowadzi przede wszystkim kontrolę 
wykonania zadań2. 

Trybunał Obrachunkowy Francji

Ocena skuteczności  
polityki publicznej

trybunał Obrachunkowy – najwyższy organ kontroli Francji – uzyskał 
w 2008 r. kompetencję do oceny (ewaluacji) skuteczności poszczegól-
nych dziedzin polityki publicznej. W 2011 r. przeprowadził pięć takich 
ocen, zaś w 2012 r. rozpoczął sześć następnych. Jest to nowe zadanie 
trybunału – wcześniej elementy ewaluacji występowały w niektórych 
kontrolach wykonania zadań – dlatego jego doświadczenia z zaintere-
sowaniem obserwowane są w innych krajach. Artykuł charakteryzuje 
proces prowadzenia ocen i różnice między nimi, a kontrolami trybuna-
łu oraz omawia oceny sporządzone w 2011 r.

1 Konstytucje�Finlandii,�Włoch,�Niemieckiej�Republiki�Federalnej,�Francji, pod red. A. Burdy i M. Rybickiego, 
Wrocław 1971.

2 N. Gajl: Izba�Obrachunkowa�i�regionalne�izby�obrachunkowe�we�Francji, „Kontrola Państwowa” nr 3/1992; 
P. Joxe: Trybunał�Obrachunkowy�a�parlament�we�Francji, „Kontrola Państwowa” nr 5/1996; J. Magnet: 
Zasada� kontradyktoryjności�w� postępowaniu� przed� Trybunałem�Obrachunkowym�we� Francji, „Kontrola 
Państwowa” nr 4/1998; State�Audit�In�the�European�Union, London 2005.
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reforma konstytucji Francji z 23 lipca 
2008 r. nałożyła na trybunał dodatkowy 
obowiązek: wspomagania parlamentu i rzą-
du w ocenie (ewaluacji) skuteczności po-
lityki publicznej w różnych dziedzinach3. 
Żądanie przeprowadzenia oceny może zo-
stać zgłoszone przez przewodniczących każ-
dej z izb parlamentu (Zgromadzenia Na-
rodowego lub Senatu) z ich inicjatywy lub 
na wniosek właściwego organu parlamen-
tu4. Po otrzymaniu zlecenia trybunał obo-
wiązany jest sporządzić ocenę i przedłożyć 
o niej sprawozdanie w terminie nie dłuż-
szym niż rok. W 2011 r. trybunał otrzymał 
dwa zlecenia, a ponadto prowadził trzy oce-
ny (ewaluacje) z własnej inicjatywy. 

Proces oceny obejmuje określenie celów 
polityki (programu) i pytań kluczowych, 
zdefiniowanie kryteriów oceny, uzyskanie 
i analizę odpowiednich danych, a na końcu 
– przedstawienie ustaleń i zaleceń. Według 
trybunału, ocena może dotyczyć: polityki, 
programu czy projektu, a nie instytucji lub 
procedury; skupia się na analizie skutków: na 
rezultatach rozważanych z punktu widzenia 
założonych celów oraz środków, jakie były do 
dyspozycji; opiera się na podejściu interdy-
scyplinarnym: polityka, program czy projekt 
są rozpatrywane całościowo (z uwzględnie-

niem czynników ekonomicznych, społecz-
nych, kulturalnych itd.), co z reguły zakła-
da korzystanie z ekspertyz zewnętrznych; 
zbiera się informacje z różnych źródeł, aby 
dostrzec możliwie najszerszą perspektywę 
problemu: z ministerstw i innych urzędów 
odpowiedzialnych za realizację danego pro-
gramu, od członków zainteresowanych spo-
łeczności (menedżerów, pracowników i kon-
sumentów) oraz innych osób. 

Zasadnicza różnica między kontrolą a oceną 
polega na tym, że w procesie kontroli dąży się 
do ujawnienia odstępstw w zarządzaniu i ra-
chunkowości jednostki kontrolowanej w sto-
sunku do przyjętych norm (co oznacza kryty-
kę konkretnych osób i sytuacji), podczas gdy 
ocena ma charakter neutralny i prowadzi do 
ukazania – w sposób ogólny – pozytywnych 
i negatywnych aspektów rozpatrywanego 
zagadnienia. Ocena może pomóc w realiza-
cji polityki publicznej, choć może też podać 
w wątpliwość jej zasadność. Z tego punktu 
widzenia szczególnie istotne są neutralność 
i niezależność trybunału, szeroki zakres jego 
kompetencji oraz tryb działania oparty na ko-
legialności i procedurze kontradyktoryjnej5.

Oto krótka prezentacja ocen skuteczności 
poszczególnych dziedzin polityki publicznej 
przeprowadzonych przez trybunał w 2011 r.

3 Art. 47 ust. 2 konstytucji Francji: „Trybunał Obrachunkowy [...] wspomaga parlament i rząd w ocenie sku-
teczności polityk publicznych” (“La�Cour�des�comptes�[…]�assiste�le�Parlement�et�le�Gouvernement�[…]�
dans�l’évaluation�des�politiques�publiques”). Wymaga podkreślenia, że przekład dosłowny („ocena poli-
tyk publicznych”) nie byłby właściwy – sugerowałby bowiem, że Trybunał ma oceniać treść polityki, pod-
czas gdy jego zadaniem jest ocena sposobu wdrażania i skutków danej polityki.

4 Zgodnie z art. 3 ustawy z 3.02.2011 r. na rzecz wzmocnienia środków działania parlamentu w zakresie 
kontroli działalności rządu i oceny skuteczności polityk publicznych (Loi�n°�2011140�du�3�février�2011�
tendant�á�renforcer�les�moyens�du�Parlement�en�matière�de�contrôle�de�l’action�du�Gouvernement�et�d’éva-
luation�des�politiques�publiques).

5 Cour�des�comptes.�Raport�public�annuel�2012, tome III Les activités, Paris 2012, s. 39-42, <http://www.
ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000069/0000.pdf>; Cour�des�comptes.�Raport�
d’activité�2011, Paris 2012, s. 27, <http://www.ccomptes.fr/index.php/content/download/5330/69053/
version/2/file/rapport_activite_2011_internet.pdf>.
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Funkcjonowanie  
medycyny szkolnej
Ocenę wykonano na zlecenie Zgroma-
dzenia Narodowego. trybunał zwrócił się 
o dane do ministerstw odpowiedzialnych 

za sprawy edukacji i zdrowia, jak również 
do organów nadzoru szkolnego różnych 
szczebli. Bezpośrednio uzyskano infor-
macje z 11 przedszkoli i szkół podstawo-
wych oraz 17 publicznych szkół średnich, 

6 Paragraf 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedago-
gicznego (DzU nr 168, poz. 1324).

7 Art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (DzU nr 96, poz. 615).
8 Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Struc-

tural Funds, Official�Journal�of�the�European�Communities Nr L 161/1.
9 E. Chelimsky: Amerykańskie�doświadczenia�w�ocenie�programów�rządowych, „Kontrola Państwowa” nr 1/1995.

ewaluacja (ocena) SkutecZności polityki publicZnej

Ewaluacja to proces badawczy, który narodził się w latach 60. ubiegłego wieku, 
głównie w Stanach Zjednoczonych, w poszukiwaniu sposobów oceny realizacji 
rządowych programów społecznych; wykorzystywano w tym celu różne meto-
dy nauk społecznych. Później termin ten zaczęto stosować w wielu dziedzinach, 
nie zawsze w tym samym znaczeniu, choć najczęściej przyjmuje się, że chodzi 
o systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu lub 
działania z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia lub 
rozwoju. Czasem pojęcie ewaluacji ma węższe (specjalistyczne) znaczenie; na 
przykład w nadzorze pedagogicznym rozumie się przez nie „praktyczne badanie 
oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce”6, zaś w regulacjach doty-
czących finansowania nauki – „prowadzenie kompleksowej oceny jakości dzia-
łalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych”7. Według 
przepisów dotyczących funduszy strukturalnych UE, ewaluacja to ocena wpły-
wu udzielonej pomocy z zastosowaniem przyjętych kryteriów oceny, podejmo-
wana w celu określenia efektywności interwencji8. 
Wydaje się, że dla rozróżnienia poszczególnych rodzajów ewaluacji/oceny już 
na wstępie warto wskazać, o jaki obszar działalności chodzi; na przykład wo-
bec centralnych organów państwa można stosować sformułowanie „ocena pro-
gramów rządowych”9, niezależnie od tego, czy przedmiotem oceny jest realiza-
cja postanowień konkretnego aktu czy wielu dokumentów określających poli-
tykę państwa w danej dziedzinie. W niniejszych rozważaniach stosuję przyjęty 
we Francji termin „ocena skuteczności polityk publicznych” (w skrócie – ocena), 
czasem zamiennie ze słowem „ewaluacja”.
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przy czym konkretne placówki wybrano 
z uwzględnieniem proporcjonalnego udzia-
łu poszczególnych typów szkół oraz biorąc 
pod uwagę zróżnicowanie warunków spo-
łecznych i geograficznych (np. szkoły miej-
skie, na peryferiach miast i na wsi; szkoły 
zatrudniające lub niezatrudniające leka-
rzy i pielęgniarki dyplomowane). Ponad-
to przeprowadzono szczegółowe rozmowy 
z 50 lekarzami i pielęgniarkami pracują-
cymi w szkołach oraz 12 spotkań z urzęd-
nikami ministerialnymi, ekspertami i re-
prezentantami związków zawodowych 
pracowników medycyny szkolnej, a tak-
że stowarzyszeń rodziców uczniów. Przy 
pomocy ambasad uzyskano informacje 
o tej dziedzinie w Hiszpanii, Niemczech 
i Wielkiej Brytanii. 

Sprawozdanie z oceny zostało przekaza-
ne Zgromadzeniu Narodowemu we wrze-
śniu 2011 r.10 rozpatruje ono założenia, 
adekwatność środków, organizację i re-
zultaty działania. Stwierdzono w nim, 
że: wśród wielu zadań medycyny szkol-
nej nie określono wyraźnych priorytetów; 
praca w jednostkach medycyny szkolnej 
uważana jest za mało atrakcyjną; podział 
środków budżetowych niewystarczają-
co uwzględnia potrzeby uczniów; dzia-
łalność dwu ministerstw odpowiedzial-
nych za rozpatrywany obszar nie jest od-
powiednio skoordynowana.

równocześnie trybunał wskazał kierunki 
działań, które mogłyby poprawić sytuację: 

•	określenie	wskaźników	wykonania	
zadań;
•	dokonanie	podziału	środków	zgodnie	
z potrzebami młodzieży;
•	stworzenie	systemu	umożliwiającego	
upowszechnianie informacji o dobrych 
praktykach;
•	stworzenie	lepszych	warunków	pra-
cy w medycynie szkolnej przez poprawę 
statusu oraz uznanie kompetencji zawo-
dowych lekarzy i pielęgniarek.

Ograniczenie  
zjawiska bezdomności
We Francji jest około 150 tys. osób bez-
domnych, przy czym wskutek kryzysu go-
spodarczego ich liczba rośnie (w 2001 r. 
– ok. 85 tys.). Charakterystyczna zmiana 
polega na tym, że dawniej byli to głównie 
samotni mężczyźni, podczas gdy obecnie 
mniej więcej połowę bezdomnych stano-
wią rodziny; coraz więcej jest też ludzi 
młodych, cudzoziemców i osób z proble-
mami psychicznymi. Powoduje to, że sy-
tuacja staje się coraz bardziej złożona, wy-
maga lepszej koordynacji działań instytu-
cji rządowych, samorządowych i organi-
zacji społecznych zajmujących się różny-
mi formami bezdomności, zaś dotychcza-
sowe inicjatywy uznaje się za niewystar-
czające. W lutym 2011 r. przewodniczący 
Zgromadzenia Narodowego, na wniosek 
komitetu ewaluacji i kontroli polityk pu-
blicznych, zwrócił się do trybunału o oce-

10 Cour�des�comptes.�Contribution�à�l’évaluation�de�la�médecine�scolaire, Septembre 2011, s. 197, <http://
www.ccomptes.fr/index.php/content/download/1678/16722/version/4/file/Rapport_58-2_evaluation_
medecine_scolaire.pdf>. Zob. też prezentację sprawozdania przedstawioną przez prezesa Trybunału Obra-
chunkowego Francji D. Migaud na posiedzeniu komitetu ewaluacji kontroli polityk publicznych Zgromadze-
nia Narodowego 6.10.2011 r. < http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cec/10-11/c1011008.asp >.
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nę działań na rzecz zapewnienia pomocy 
osobom bez stałego miejsca zamieszkania 
lub zagrożonym bezdomnością.

Ocena została przeprowadzona we 
współpracy trybunału i wspomnianego 
komitetu: utworzono grupę sterującą, zło-
żoną z deputowanych i pracowników par-
lamentu oraz sędziów trybunału. Wspól-
nie określono zakres zjawiska (uznając, że 
prace trybunału powinny objąć wszyst-
kie sytuacje bezdomności), podzielono 
zadania (trybunał zajął się głównie oce-
ną działalności instytucji państwowych, 
podczas gdy komitet parlamentarny kon-
centrował uwagę na organach samorządo-
wych), ponadto przedstawiciele trybu-
nału uczestniczyli w działaniach komi-
tetu – i odwrotnie. Obok danych przeka-
zanych przez instytucje państwowe i sa-
morządowe, istotnym źródłem informa-
cji było badanie zrealizowane przez ośro-
dek opinii, które objęło 350 osób przeby-
wających w ośrodkach dla bezdomnych 
i 150 zatrudnionych w nich pracowników 
socjalnych. Przedstawiciele trybunału 
uczestniczyli też w zorganizowanych przez 
parlament wizytacjach centrów pomocy 
w różnych regionach kraju, gdzie rozma-
wiano zarówno z osobami prowadzącymi 
tego typu placówki, jak i mieszkającymi 
tam ludźmi. Szczegółowo przestudiowa-
no informacje o działaniach podejmowa-
nych na rzecz ograniczania bezdomności 
w Danii, Finlandii, Hiszpanii, Kanadzie,  

Portugalii, Stanach Zjednoczonych i Wiel-
kiej Brytanii. 

Sprawozdanie z oceny przekazano 
Zgromadzeniu Narodowemu w listopa-
dzie 2011 r.11 Stwierdzono w nim: sła-
bą znajomość wielkości i zróżnicowa-
nia populacji bezdomnych, co utrudnia 
udzielanie im pomocy; niedostateczną 
liczbę mieszkań; brak koordynacji dzia-
łań i ograniczoną współpracę instytu-
cji rządowych i samorządowych oraz 
nie zawsze trafny podział kompetencji 
(np. pełnomocnik rządu odpowiedzial-
ny za pomoc w uzyskaniu lokali miesz-
kalnych nie dysponował środkami do re-
alizacji swoich zadań). Analizę proble-
mu przeprowadzono w kontekście czte-
rech podstawowych pytań: Czy obecna 
polityka wobec osób bezdomnych lepiej 
uwzględnia ich potrzeby? Czy ułatwiony 
został dostęp do mieszkań? Czy ochro-
na przed utratą lokum została wzmoc-
niona? Czy realizacja obecnej polityki 
oraz środki, w które została wyposażo-
na umożliwiają powstanie publicznej 
służby pomagającej uzyskać mieszka-
nia? W tym kontekście trybunał sfor-
mułował 25 szczegółowych zaleceń, mię-
dzy innymi w kwestii zdobycia dokład-
niejszej wiedzy o populacji bezdomnych, 
większego uwzględniania potrzeb osób, 
którym chce się ułatwić dostęp do loka-
lu mieszkalnego, poprawy koordynacji 
działań na rzecz wsparcia w uzyskaniu 

11 Cour�des�comptes.�Rapport�d’évaluation�“La�politique�publique�de�l’hébergement�d’urgence”, Novembre 
2011, s. 507, <http://www.ccomptes.fr/index.php/layout/set/print/content/download/1768/17694/
version/5/file/Rapport_politique_publique_hebergement_personnes_sans_domicile.pdf>. Zob. też pre-
zentację sprawozdania przedstawioną przez prezesa Trybunału Obrachunkowego Francji D. Migaud na 
posiedzeniu komitetu ewaluacji kontroli polityk publicznych Zgromadzenia Narodowego 15.12.2011 r. 
<http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cec/10-11/c1011011.asp>.
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mieszkań, uporządkowania kompeten-
cji organów państwowych i samorządo-
wych odpowiedzialnych za ogranicze-
nie zjawiska bezdomności.

Poparcie państwa  
dla ubezpieczeń na życie
Ubezpieczenia na życie stanowią pod-
stawę długoterminowego oszczędzania. 
W krajach strefy euro 30% oszczędności 
rodzinnych zostało ulokowanych w tego 
rodzaju polisach. We Francji rola tych 
ubezpieczeń jest większa, bo groma-
dzą one 38% oszczędności. Wiąże się 
to z tradycyjnym (zwłaszcza od 1965 r.) 
poparciem państwa w formie przywi-
lejów podatkowych i preferencji w try-
bie dziedziczenia. Uwzględniając spo-
łeczną rolę tych ubezpieczeń i znacz-
ną liczbę osób, których dotyczą, jak 
też znaczenie dla polityki finansowej 
państwa (ocenia się, że uprzywilejowa-
nie polis na życie kosztuje państwo ok. 
1 mld  euro rocznie), a równocześnie 
biorąc pod uwagę ograniczenia ich za-
kresu oraz regulacje ponadnarodowe, 
które mogą w przyszłości powodować 
zmniejszenie ich atrakcyjności – try-
bunał postanowił o przeprowadzeniu 
oceny skuteczności polityki państwa 
dotyczącej ubezpieczeń na życie.

W procesie oceny: zidentyfikowano 
założenia polityki państwa w zakresie 
ubezpieczeń na życie oraz oceniono ich 
trafność; scharakteryzowano środki dzia-
łania, w tym stosowane w ramach poli-
tyki finansowej; oceniono skuteczność 
tych środków zarówno z punktu widze-
nia całej gospodarki, jak i celów, które 
stawiają przed sobą oszczędzający; zmie-
rzono wydajność wydatków publicznych 

w zestawieniu z uzyskanymi rezultata-
mi. Badając powyższe, trybunał przy-
jął, że polityka poparcia dla ubezpie-
czeń na życie stanowi rodzaj gry, w któ-
rej na państwo oddziałują zaintereso-
wane grupy zawodowe (ubezpieczycie-
le, bankowcy, zarządzający fundusza-
mi, maklerzy, pośrednicy finansowi itd.) 
oraz ubezpieczeni i osoby, które im dora-
dzają (notariusze, adwokaci, doradcy fi-
nansowi) lub je reprezentują (stowarzy-
szenia ubezpieczonych), a zatem trzeba 
poznać ich opinie na równi ze stanowi-
skiem organów administracji i eksper-
tów. W związku z tym utworzono gru-
pę roboczą złożoną z 23 przedstawicieli 
wymienionych środowisk, której prace 
ułatwiły rozpoznanie zasadniczych pro-
blemów i zapewniły pluralizm opinii. 
Grupa rozpatrzyła rolę ubezpieczeń na 
życie w finansowaniu gospodarki, funk-
cjonowanie przedsiębiorstw ubezpiecze-
niowych (w tym ochronę praw ubezpie-
czonych) oraz system podatkowy; do-
datkowe opinie zostały przedstawione 
przez naukowców i innych ekspertów 
oraz podczas 14 spotkań z reprezentan-
tami zainteresowanych instytucji i śro-
dowisk. Podstawę oceny stanowiły dane 
statystyczne i inne informacje przeka-
zane przez Bank Francji, krajowy urząd 
statystyczny, zrzeszenia ubezpieczycie-
li oraz służby Ministerstwa Gospodar-
ki (dyrekcje generalne do spraw skarbu 
państwa i ustawodawstwa finansowego).

Sprawozdanie z oceny zostało ogłoszo-
ne w styczniu 2012 r. Przedstawia ono 
sytuację w zakresie ubezpieczeń na ży-
cie oraz poddaje krytycznej ocenie zało-
żenia polityki państwa w tym obszarze; 
rozpatruje także możliwy rozwój sytu-
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acji w przyszłości i formułuje 12 szcze-
gółowych zaleceń12.

Biopaliwa – pomoc państwa
Biopaliwa powstają z przetwórstwa pro-
duktów organizmów żywych, na przykład 
roślinnych, zwierzęcych czy mikroorgani-
zmów. We Francji działania na rzecz ich wy-
korzystania były początkowo prowadzone 
w ramach polityki rolnej, później wiązały 
się z dążeniem do niezależności energetycz-
nej, w końcu stanowiły reakcję na obawy 
dotyczące zagrożeń dla środowiska. Kolej-
ne założenia dodawano bez określenia ich 
relacji do poprzednich, przez co coraz trud-
niej ocenić wpływ poszczególnych instru-
mentów, które wynikają z przepisów wyda-
nych w różnym celu, przez różne podmio-
ty, a nawet na różnych poziomach (np. pra-
wo europejskie, prawo krajowe). Zarazem 
pomoc publiczna dla producentów biopaliw 
jest przedmiotem żywych dyskusji między 
ich zwolennikami i przeciwnikami. Biorąc 
pod uwagę brak jasności w podejściu pań-
stwa oraz różnice zdań w społeczeństwie, 
trybunał postanowił o przeprowadzeniu 
oceny skuteczności polityki państwa doty-
czącej pomocy dla biopaliw stosowanych 
w transporcie drogowym.

W procesie oceny trybunał poddał ana-
lizie cele polityki państwa, wskazał na ist-

niejącą między nimi hierarchię oraz okre-
ślił rezultaty. Wymagało to udzielenia od-
powiedzi na wiele pytań, między innymi: 
Czy polityka pomocy dla biopaliw jest czę-
ścią polityki rolnej i czy znaczenie jej po-
szczególnych elementów jest takie samo? 
Czy zwiększa ona bezpieczeństwo ener-
getyczne Francji oraz czy odpowiednia 
jest relacja między jej kosztami i efekta-
mi? Jaki jest jej wpływ na środowisko na-
turalne (i czy daje się on zmierzyć) oraz na 
gospodarkę (ile przedsiębiorstw z tego ko-
rzysta, ile miejsc pracy powstało)? Czy in-
strumenty polityki pomocy dla biopaliw są 
odpowiednie oraz czy nie prowadzą do ne-
gatywnych następstw (np. faktyczny mo-
nopol, korzyści wynikające z wykorzysta-
nia przypadkowej sytuacji)? Czy polityka ta 
odpowiada zasadom etycznym? trybunał 
przeprowadził ocenę przy wykorzystaniu 
informacji uzyskanych od instytucji pań-
stwowych oraz szerokiego grona zaintereso-
wanych podmiotów, takich jak producen-
ci rolni, producenci biopaliw, przedsiębior-
stwa przetwarzające ropę naftową, sprze-
dawcy paliw, konstruktorzy samochodów, 
a także stowarzyszenia obrony konsumen-
tów i ochrony środowiska.

Sprawozdanie z oceny zostało ogłoszo-
ne w styczniu 2012 r.13, a główne wnioski 
są następujące:

12 Cour�des�comptes.�Evaluation�d’une�politique�publique�“La�politique�en�faveur�de�l’assurancevie”.�Rapport�public�thé-
matique, Janvier 2012, s. 178, <http://www.ccomptes.fr/content/download/1802/18064/version/3/file/Rapport_
thematique_politique_publique_assurance_vie.pdf>. Zob. też prezentację sprawozdania przedstawioną przez prezesa 
Trybunału Obrachunkowego Francji D. Migaud na konferencji prasowej 19.01.2012 r., <http://www.ccomptes.fr/con-
tent/download/1801/18054/version/3/file/Discours_rapport_thematique_politique_publique_assurance_vie.pdf>.

13 Cour�des�comptes.�Evaluation�d’une�politique�publique�“La�politique�d’aide�aux�biocarburants”.�Rapport�public�thématique, 
Janvier 2012, s. 266, <http://www.ccomptes.fr/index.php/content/download/1810/18150/version/2/file/Rapport_
thematique_politique_publique_aide_aux_biocarburants.pdf>. Zob. też prezentację sprawozdania przedstawioną przez 
prezesa Trybunału Obrachunkowego Francji D. Migaud na konferencji prasowej 24.01.2012 r., <http://www.ccomptes.
fr/index.php/content/download/1812/18170/version/3/file/Discours_PP_RPT_Biocarburants.pdf>.
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•	politykę	państwa	w zakresie	pomo-
cy dla biopaliw cechuje wiele niekonse-
kwencji:
– przepisy dotyczące domieszki biopa-
liw są nierealistyczne (normy narzucone 
przez prawo europejskie naruszają zasa-
dy techniczne określające jakość paliw, 
zaś ewentualna eksploatacja paliwa E85, 
obok konieczności produkowania samo-
chodów innych niż obecnie, byłaby szko-
dliwa dla środowiska naturalnego);
– kary finansowe o charakterze ostrze-
gawczym stały się karami automatyczny-
mi (celem wprowadzonego w 2005 r. po-
datku od działań zanieczyszczających śro-
dowisko była zmiana postępowania sprze-
dawców paliw, którzy naruszali przepi-
sy dotyczące domieszki biopaliw, a nie 
zwiększenie dochodów państwa; jednak 
brak możliwości stosowania tych prze-
pisów – zwłaszcza w przypadku alkoho-
lu etylowego – powoduje, że sprzedawcy 
paliw z góry przyjmują, że płacą ów po-
datek, uwzględniając go w cenie paliwa);
– nieuzasadnione obniżenie akcyzy na 
biopaliwa (wielkość obniżki jest negocjo-
wana, co nadaje jej charakter subwencji 
i prowadzi do sytuacji, w których niektó-
rzy producenci uzyskują znaczne docho-
dy w sposób raczej przypadkowy);
– przeniesienie (wyższych) kosztów pro-
dukcji biopaliw na konsumentów.
•	biorąc	pod	uwagę	generalne	założenia	
polityki państwa w tej dziedzinie, zda-
niem trybunału obecna polityka jest:
– dość pozytywna z punktu widzenia 
rolnictwa;
– w niewielkim stopniu korzystna z punk-
tu widzenia niezależności energetycznej;
– dyskusyjna z punktu widzenia ochro-
ny środowiska.

Relacje administracji podatkowej 
z podatnikami
We Francji do końca lat 90. ubiegłego 
wieku dominowała tradycyjna wizja ad-
ministracji podatkowej – jako instytucji, 
której organizacja i działalność były zo-
rientowane głównie na potrzeby własne-
go funkcjonowania. Jednak już w latach 
80., podobnie jak w wielu państwach eu-
ropejskich, zaczęto dostrzegać koniecz-
ność wprowadzenia zmian, aby punktem 
wyjścia uczynić przede wszystkim inte-
res obywateli. Obywatel, który płaci po-
datki, ma bowiem prawo oczekiwać, że 
państwo zrobi odpowiedni użytek z tych 
pieniędzy oraz rozliczy się z nich, ponad-
to jako klient administracji podatkowej 
ma podstawy domagać się z jej strony od-
powiedniej obsługi i pomocy. W latach 
1999–2007 podjęto serię reform w tym 
kierunku.

Przystępując do oceny, trybunał spo-
rządził analizę wykonalności, której wy-
nik miał duże znaczenie dla określenia 
sposobu dalszych prac. Stwierdzono, że 
brakuje pełnych lub wystarczająco do-
kładnych danych o podstawowych for-
mach kontaktów administracji podat-
kowej z podatnikami (np. liczba i tema-
tyka rozmów telefonicznych oraz roz-
mów w okienkach urzędów, poziom za-
dowolenia podatników z poszczególnych 
rodzajów kontaktów, obciążenie urzę-
dów związane z różnymi typami ope-
racji itd.). Uznając podejście ilościo-
we za niemożliwe do zbadania, skon-
centrowano się na analizie poszczegól-
nych problemów, starając się, na ile to 
możliwe, uwzględnić punkt widzenia 
podatników oraz pracowników admi-
nistracji podatkowej.
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Proces oceny odbywał się we współpra-
cy z organem administracji odpowiedzial-
nym za badaną dziedzinę – Dyrekcją Ge-
neralną Finansów Publicznych w Minister-
stwie Gospodarki i Finansów. Przeanali-
zowano wiele źródeł: dokumenty (przede 
wszystkim dotyczące wcześniejszych i bie-
żących kontroli trybunału, sprawozdania 
innych organów oraz materiały przedsta-
wione przez Dyrekcję Generalną), infor-
macje uzyskane podczas spotkań w or-
ganach administracji oraz z organizacja-
mi zrzeszającymi podatników (zwłaszcza 
przedsiębiorców różnych kategorii) i inny-
mi instytucjami, które mają kontakty za-
wodowe z administracją podatkową, wy-
niki seminarium zorganizowanego w poło-
wie procesu oceny dla rozpatrzenia wstęp-
nych obserwacji, rezultaty wielu spotkań 
„okrągłego stołu” w końcowej fazie proce-
su oceny z udziałem reprezentantów ad-
ministracji i podatników. Przedstawicie-
le trybunału wizytowali także 10 urzę-
dów podatkowych położonych w 6 depar-
tamentach, co pozwoliło poznać warun-
ki, w jakich odbywają się kontakty z po-
datnikami oraz zebrać bezpośrednie in-
formacje, zarówno od klientów, jak i pra-
cowników tych urzędów; łącznie wysłu-
chano ponad 400 osób.

Sprawozdanie z oceny ogłoszono w lu-
tym 2012 r.14 trybunał stwierdził znaczą-
cy postęp w podnoszeniu jakości kontak-
tów podatników z administracją podatko-
wą, wskazując równocześnie obszary wy-
magające poprawy. 

•	Reguły	opodatkowania	są	coraz	bar-
dziej skomplikowane i niestabilne, co 
komplikuje samodzielną lekturę ustaw. 
Corocznie około 20% artykułów kodeksu 
podatkowego jest zastępowanych nowy-
mi przepisami, zaś instrukcje podatko-
we obejmują łącznie 40 tys. stron. Oba-
wy podatników dotyczą też ryzyka utra-
ty danych, z których znaczna część jest 
przekazywana drogą elektroniczną.
•	Całkowicie	zawodzi	możliwość	zała-
twiania spraw przez telefon: jest ona po-
wszechnie krytykowana zarówno przez 
podatników, jak i pracowników admini-
stracji podatkowej wszystkich szczebli.
•	Sprawdziła	się	możliwość	załatwienia	
przez przedsiębiorców różnych spraw 
podatkowych w jednym miejscu (zasa-
da „jednego okienka”), z tym że z po-
wodów organizacyjnych wciąż jest ona 
dostępna głównie w dużych miastach, 
co stawia w gorszej sytuacji pozosta-
łych podatników tej grupy (ok. 45%). 
W opinii trybunału (pracownicy admi-
nistracji podatkowej mają inny pogląd), 
w dłuższej perspektywie celowe bę-
dzie wprowadzenie analogicznego syste-
mu także dla osób fizycznych. Analizy 
OECD wskazują, że wszystkie admini-
stracje podatkowe dążą do uproszczenia 
form kontaktów, zatem brak strategii 
administracji francuskiej w tej kwestii 
nie tylko ogranicza skuteczność działań 
na rzecz ułatwienia relacji z podatnika-
mi, lecz także obniża wydajność admi-
nistracji.

14 Cour�des�comptes.�Evaluation�d’une�politique�publique�“Les�relations�de�l’administration�fiscale�avec�les�par-
ticuliers�et�les�entreprises”.�Rapport�public�thématique, Février 2012, s. 215, <http://www.ccomptes.fr/Pu-
blications/Publications/Les-relations-de-l-administration-fiscale-avec-les-particuliers-et-les-entreprises>.
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•	Coraz	mniej	pism	wysyła	się	pocztą,	
zaś coraz więcej – elektronicznie, do cze-
go administracja nie jest jednak przygo-
towana. W praktyce listy elektronicz-
ne trafiają do ogólnej skrzynki i dopie-
ro później są przekazywane do właści-
wych pracowników w ramach innego 
(wewnętrznego) systemu; brakuje też 
wyposażenia technicznego w celu utwo-
rzenia wspólnych kont do użytku wielu 
pracowników.
•	Znaczny	postęp	dotyczy	korzystania	
z „okienka elektronicznego” (na stro-
nie impots.gouv.fr) jako źródła infor-
macji oraz narzędzia, pozwalającego 
na wypełnienie niektórych obowiąz-
ków podatkowych. Istniejące możli-
wości powinny być jednak szerzej wy-
korzystane. 
•	Mimo	wprowadzenia	od	2008 r.	wielu	
ułatwień, procedura formułowania przez 
urzędy podatkowe wykładni przepisów 
w danej sprawie lub oceny sytuacji fak-
tycznej – na wniosek podatnika – wciąż 
nie działa sprawnie.

W ramach oceny trybunał sformułował 
11 zaleceń ogólnych i 27 szczegółowych 
(strony 157-160 sprawozdania).

Kolejne ewaluacje
W pierwszych miesiącach 2012 r. trybu-
nał rozpoczął prace nad przeprowadze-
niem oceny skuteczności polityki publicz-
nej w innych dziedzinach: 
•	udzielania	pomocy	przy	tworzeniu	
przedsiębiorstw, 
•	zwalczania	palenia	tytoniu,	
•	ochrony	konsumentów,	
•	ochrony	oszczędności,	
•	jakości	produkcji	przemysłowej,
•	bezpieczeństwa	statków.	

Pierwsze dwa tematy zostały podjęte 
na zlecenie parlamentu, pozostałe czte-
ry – z inicjatywy własnej trybunału.

Podsumowanie
Przedstawione przykłady dokonanych 
przez trybunał Obrachunkowy Francji 
ocen skuteczności wybranych dziedzin 
polityki publicznej pozwalają na sformu-
łowanie następujących wniosków.

1. Celem oceny jest poprawa sposobu re-
alizacji danej polityki, programu czy pro-
jektu, które na podstawie decyzji właści-
wych organów państwa (zwykle najwyż-
szych – rządu lub parlamentu) są wdraża-
ne w danej dziedzinie. Niejednokrotnie łą-
czy się to z oceną trafności, z czym mogą 
się wiązać postulaty zmian, a czasem opra-
cowanie spójnego programu, który wyni-
ka z wielu dokumentów przyjętych przez 
różne organy państwa w dłuższym okresie.

2. trybunał aktywnie korzysta z kom-
petencji do prowadzenia oceny skutecz-
ności wielu dziedzin polityki publicznej: 
nie ogranicza się do wykonywania zleceń 
parlamentu, lecz podejmuje ewaluacje 
z własnej inicjatywy.

3. tematy ocen koncentrują się na sprawach 
społecznie istotnych, wywołujących różnice 
zdań. Prowadząc ewaluacje, trybunał sytuuje 
się w roli rzecznika praw obywateli/konsu-
mentów, stających przed nie dość sprawną (a 
zwłaszcza działającej w sposób niedostatecz-
nie skoordynowany) administracją. Czasem 
formułuje sugestie mające na celu uzyskanie 
kompromisu między rozbieżnymi interesa-
mi różnych grup społecznych.

4. W procesie oceny trybunał zbiera in-
formacje z różnych źródeł, aby dostrzec 
możliwie wszystkie aspekty problemu; się-
ga po opinie zainteresowanych środowisk 
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i ekspertów, wykorzystuje też porównania 
międzynarodowe. Sprawozdania z ewa-
luacji są dokładne i szczegółowe, a przez 
to obszerne (od 178 do 507 stron); dla ła-
twiejszego zapoznania się z nimi opraco-
wuje się syntezy i skróty prasowe.

5. Oceny przeprowadzone na zlecenie 
parlamentu zostały wykorzystane w jego 

pracach, co zaowocowało wysunięciem 
istotnych postulatów pod adresem rządu 
i administracji.

dr jacek MaZur,
radca prezesa NIK
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Pojęcie zarządzania kryzysowego zostało zde-
finiowane w ustawie jako działalność orga-
nów administracji publicznej polegająca na:
•	zapobieganiu	sytuacjom	kryzysowym,	
•	przygotowaniu	do	przejmowania	nad	
nimi kontroli przez zaplanowane działania, 
•	reagowaniu	w przypadku	wystąpienia	
sytuacji kryzysowych, 
•	usuwaniu	ich	skutków,
•	odtwarzaniu	zasobów	i infrastruktury	
krytycznej. 

Zasadnicze w powyższej definicji jest 
pojęcie sytuacji kryzysowej, którą usta-

wa określa jako wpływającą negatywnie 
na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia 
w znacznych rozmiarach lub środowiska, 
wywołującą znaczne ograniczenia w dzia-
łaniu właściwych organów administracji 
publicznej ze względu na nieadekwatność 
posiadanych sił i środków2. Chodzi o ta-
kie zagrożenia, które wymagają podjęcia 
szczególnych działań ze strony administra-
cji publicznej i Sił Zbrojnych, nie kwali-
fikują się jednak do wprowadzenia żad-
nego z określonych w Konstytucji rP sta-
nów nadzwyczajnych.

Uwarunkowania prawno-organizacyjne

System zarządzania kryzysowego w Polsce

Po raz pierwszy kwestie związane z systemem zarządzania kryzysowego w Polsce zo-
stały kompleksowo uregulowane w ustawie z 26 kwietnia 2007 r.1, która jednocześnie 
określiła organy właściwe do realizacji tego zadania, ustalając ich obowiązki i zasady 
działania. Wcześniej zagadnienia te były ujęte w różnych ustawach, przy czym najczę-
ściej dotyczyły postępowania specjalistycznych służb w zwalczaniu konkretnych zagro-
żeń. Nie istniał natomiast utworzony ustawą i działający na jej podstawie system za-
pewniający kierowanie działaniami antykryzysowymi i ich koordynację w wypadku 
różnych zagrożeń występujących zarówno na obszarze całego państwa, jak i jego części. 
Obowiązująca regulacja nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów, a prace nad jej 
nowelizacją, mającą obowiązywać od stycznia 2012 r., zostały zawieszone.

barbara antkiEwicz 

SławoMir SiErańSki

1 DzU z 2007 r., nr 89, poz. 590 ze zm.
2 Definicja ta została wprowadzona ustawą z 17.07.2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym 

(DzU nr 131, poz. 1076) i obowiązuje od 19.09.2009 r. Wcześniej sytuacja kryzysowa definiowana była 
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Sprawność systemu wymaga precyzyj-
nej koordynacji działań, gdyż obejmuje 
on nie tylko wszystkie szczeble (pozio-
my) administracji publicznej i zarządzania 
państwem, lecz także wybrane podmioty 
sektora prywatnego – tak zwanych właści-
cieli i posiadaczy infrastruktury krytycz-
nej. Jest to kolejne pojęcie wprowadzo-
ne przez ustawę, istotne dla zrozumienia 
systemu zarządzania kryzysowego. Infra-
struktura krytyczna zdefiniowana zosta-
ła jako systemy i wchodzące w ich skład 
elementy (obiekty – w tym budowlane, 
urządzenia, instalacje, usługi) kluczowe 
dla bezpieczeństwa państwa i obywate-
li oraz służące zapewnieniu sprawnego 
funkcjonowania organów administracji 
publicznej, instytucji i przedsiębiorców. 
Systemy ją tworzące zostały przez usta-
wodawcę enumerowane. Są to systemy: 
zaopatrzenia w energię, surowce ener-
getyczne i paliwa; łączności; sieci telein-
formatycznych; finansowe; zaopatrzenia 
w żywność; zaopatrzenia w wodę; ochro-
ny zdrowia; transportowe; ratownicze; za-
pewniające ciągłość działania administra-

cji publicznej, a także systemy produk-
cji, składowania, przechowywania i sto-
sowania substancji chemicznych i pro-
mieniotwórczych, w tym rurociągi sub-
stancji niebezpiecznych3.

Jednym z filarów koncepcji systemu 
zarządzania kryzysowego jest przekona-
nie, że działania podejmowane w sytu-
acjach kryzysowych nie mogą mieć cha-
rakteru doraźnego. Ustawa mówi o pla-
nowaniu cywilnym, rozumianym jako 
całokształt przedsięwzięć organizacyj-
nych mających na celu przygotowanie 
administracji publicznej do zarządza-
nia kryzysowego4.

Planowanie cywilne obejmuje:
•	przygotowanie	planów	zarządzania	
kryzysowego;
•	przygotowanie	struktur	uruchamia-
nych w sytuacjach kryzysowych;
•	przygotowanie	i utrzymywanie	zasobów	
niezbędnych do wykonania zadań ujętych 
w planie zarządzania kryzysowego;
•	przygotowanie	rozwiązań	na	wypadek	
zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowa-
nia infrastruktury krytycznej;

jako będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego narusze-
nia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu funkcjonowania instytucji publicznych, 
jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie 
uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Kon-
stytucji RP. Taka definicja sytuacji kryzysowej została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny 
wyrokiem z 21.04.2009 r. (K50/07).

3 Ustawa z 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (DzU nr 240, poz. 1600) wprowadzi-
ła 5.01.2011 r. pojęcie europejskiej infrastruktury krytycznej, oznaczające systemy oraz wchodzące w ich 
skład powiązane ze sobą funkcjonalne obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia i instalacje kluczo-
we dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania 
organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców, wyznaczone w systemach zaopa-
trzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa oraz transportowym, w zakresie energii elektrycznej, 
ropy naftowej i gazu ziemnego oraz transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego śródlądowe-
go, żeglugi oceanicznej, żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i portów, zlokalizowane na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej, których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej 
dwa państwa członkowskie.

4 Jw.
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•	zapewnienie	spójności	między	planami	
zarządzania kryzysowego i innymi plana-
mi sporządzanymi w tym zakresie przez 
właściwe organy administracji publicz-
nej, których obowiązek wykonania wy-
nika z odrębnych przepisów.

Plany zarządzania kryzysowego
Ustawodawca wprowadził obowiązek 
utworzenia planów reagowania kryzyso-
wego na poziomie krajowym, wojewódz-
kim, powiatowym i gminnym. Noweliza-
cja ustawy, która weszła w życie 19 wrze-
śnia 2009 r.5, zastąpiła je planami zarzą-
dzania kryzysowego. Do ich opracowania 
i aktualizacji zobowiązani zostali:
•	na	poziomie	krajowym	–	Rządowe	
Centrum Bezpieczeństwa;
•	na	poziomie	wojewódzkim	–	właściwi	
wojewodowie, przy pomocy urzędu wo-
jewódzkiego oraz zespolonych służb, in-
spekcji i straży;
•	na	poziomie	powiatowym	–	właściwi	
starostowie;
•	na	poziomie	gminnym	–	wójtowie,	
burmistrzowie, prezydenci miast.

Ustawa przed jej nowelizacją w 2009 r. 
stanowiła, że „Krajowy plan reagowania 
kryzysowego”, (KPrK) oraz plany woje-
wódzkie, powiatowe i gminne muszą zo-
stać sporządzone w terminie 12 miesię-
cy od dnia wejścia w życie ustawy, to jest 
do 22 sierpnia 2008 r. Podlegały one ak-
tualizacji nie rzadziej niż co dwa lata. Na 
poziomie wojewódzkim miały być spo-
rządzane na podstawie wytycznych Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administra-

cji, który był też organem właściwym do 
ich zatwierdzania i aktualizacji, na szcze-
blu powiatowym – na podstawie zaleceń 
wojewodów, zaś w gminach – według za-
leceń starostów.

Nowelizacja ustawy z 2009 r. wpro-
wadziła obowiązek utworzenia „Krajo-
wego planu zarządzania kryzysowego” 
(KPZK) oraz planów wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych, nieco tylko zmie-
niając ich zawartość. KPZK miał zostać 
sporządzony w ciągu roku od dnia wejścia 
w życie ustawy zmieniającej, natomiast 
plany reagowania kryzysowego przygo-
towane na poziomie wojewódzkim, po-
wiatowym i gminnym przed dniem wej-
ścia w życie ustawy zmieniającej pozosta-
wały w mocy do czasu ich aktualizacji. 
Obowiązek opracowania planów zarzą-
dzania kryzysowego został ponadto na-
łożony na ministrów kierujących działa-
mi administracji rządowej oraz kierow-
ników urzędów centralnych, w terminie 
do 19 czerwca 2010 r. Plany te – po ich 
uzgodnieniu z dyrektorem rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa (rCB) – mia-
ły stanowić załączniki funkcjonalne do 
KPZK.  

Ustawa zmieniająca wprowadziła jed-
nak również obowiązek opracowania „ra-
portu o zagrożeniach bezpieczeństwa na-
rodowego”, którego wnioski mają stano-
wić element KPZK. Ustawodawca po-
stanowił, że na potrzeby planu krajowe-
go „raport” sporządzą ministrowie kie-
rujący działami administracji rządowej, 
kierownicy urzędów centralnych oraz wo-

5 Ustawa z 17.07.2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (DzU nr 131, poz. 1076).
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jewodowie, a koordynację jego przygo-
towania zapewni dyrektor rCB6. rada 
Ministrów określiła w rozporządzeniu 
sposób, tryb i terminy opracowania „ra-
portu”7; rozporządzenie weszło w życie 
1 czerwca 2010 r.

Ustalenia kontroli

Kontrola przeprowadzona przez NIK8 
wykazała, że „Krajowy plan reagowania 
kryzysowego” został opracowany przez 
rCB w czerwcu 2009 r., to jest 10 mie-
sięcy po ustawowym terminie, a następ-
nie przyjęty uchwałą rady Ministrów 
4 grudnia 2009 r.

Do dnia przedłożenia przez NIK właści-
wym organom państwowym Informacji 
o wynikach kontroli, rCB nie opracowa-
ło „Krajowego planu zarządzania kryzyso-
wego”, który miał zastąpić KPrK9 (usta-
wowy termin jego sporządzenia upłynął 
19 września 2010 r.). Główną przyczyną 
było niezakończenie prac nad „raportem 
o zagrożeniach bezpieczeństwa narodo-
wego”; wynikające z niego kierunki mia-
ły stanowić element KPZK. Działania dy-
rektora rządowego Centrum Bezpieczeń-
stwa koordynującego przygotowanie „ra-
portu” były nieskuteczne, gdyż podmioty 
zobowiązane do przygotowania raportów 
cząstkowych – pomimo wielokrotnych 
ponagleń ze strony rCB – nie dotrzyma-
ły terminu (1 września 2010 r.), zaś część 

z nich nie przekazała danych do dnia za-
kończenia kontroli. 

„raport o zagrożeniach bezpieczeń-
stwa narodowego” został przyjęty uchwałą 
rady Ministrów nr 108/2011 z 24 czerw-
ca 2011 r., następnie rozpoczęto proces 
legislacyjny KPZK. 

Wszyscy wojewodowie wywiązali się 
z obowiązku utworzenia wojewódzkich 
planów reagowania kryzysowego (WPrK), 
jednak tylko 5 przedłożyło plan do zatwier-
dzenia przez Ministra SWiA w terminie 
określonym ustawą. Pozostałych 11 wo-
jewodów przekroczyło ustawowy termin 
o 14-377 dni. WPrK przedłożone Mini-
strowi SWiA podlegały procedurze za-
twierdzającej, trwającej do kilku miesię-
cy. W efekcie, w większości województw 
plany zaczęły obowiązywać dopiero po 
upływie paru miesięcy, a niekiedy nawet 
roku po ustawowym terminie. Do dnia 
zakończenia kontroli tylko 2 wojewodów 
opracowało i przedłożyło szefowi resor-
tu spraw wewnętrznych i administracji 
do zatwierdzenia wojewódzki plan zarzą-
dzania kryzysowego.

Spośród 17 kontrolowanych starostw po-
wiatowych w 8 plany reagowania kryzy-
sowego zostały przygotowane z opóźnie-
niem wynoszącym 2-11 miesięcy. trzy po-
wiatowe plany okazały się niekompletne 
w stosunku do wymagań ustawy. Wszy-
scy wójtowie (burmistrzowie, prezyden-

6 W części dotyczącej zagrożeń o charakterze terrorystycznym, mogących doprowadzić do sytuacji kryzy-
sowej – Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

7 Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.04.2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa naro-
dowego (DzU nr 83, poz. 540).

8 Kontrola nr P/10/006 pt. Wykonywanie�przez�organy�administracji�publicznej�zadań�w�zakresie�zarządza-
nia�kryzysowego.

9 KPZK został przyjęty przez Radę Ministrów 6.03.2012 r., <www.rcb.gov.pl>; według informacji na 13.03.2012 r.
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ci miast) 49 jednostek objętych kontrolą 
wywiązali się z obowiązku opracowania 
i przekazania do zatwierdzenia właściwym 
starostom gminnych (miejskich) planów 
reagowania kryzysowego, przy czym w 35 
przypadkach nastąpiło to z opóźnieniem 
wynoszącym od 13 dni do 27 miesięcy. 
Kontrola NIK wykazała, że 18 gminnych 
planów nie zawierało wszystkich elemen-
tów wymaganych ustawą.

Ochrona  
infrastruktury krytycznej
Zgodnie z pierwotnym brzmieniem usta-
wy, rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
oraz wojewodowie mieli obowiązek spo-
rządzenia odpowiednio krajowego oraz 
wojewódzkich planów ochrony infra-
struktury krytycznej. termin utworzenia 
tych planów został określony na 22 sierp-
nia 2008 r. Ustawa zmieniająca z 2009 r. 
zniosła obowiązek przygotowania woje-
wódzkiego planu ochrony infrastruktu-
ry krytycznej, wprowadzając elementy 
ochrony tej infrastruktury do planów za-
rządzania kryzysowego. Do zadań sta-
rosty, a także wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta) należy organizacja i reali-
zacja zadań z zakresu ochrony infrastruk-
tury krytycznej, to jest opracowywanie 
i wdrażanie procedur na wypadek wy-
stąpienia zagrożeń oraz jej odtwarzanie. 
Na dyrektora rCB ustawa zmieniająca 
z 2009 r. nałożyła obowiązek opracowa-
nia, we współpracy z odpowiednimi mi-

nistrami odpowiedzialnymi za systemy, 
jednolitego wykazu obiektów, instalacji, 
urządzeń i usług wchodzących w skład in-
frastruktury krytycznej10. „Krajowy plan 
ochrony infrastruktury krytycznej” za-
stąpiono, opracowywanym przez dyrek-
tora rCB we współpracy z ministrami 
i kierownikami urzędów centralnych od-
powiedzialnymi za systemy infrastruk-
tury krytycznej, „Narodowym progra-
mem ochrony infrastruktury krytycz-
nej” (NPOIK), który miał zostać przy-
jęty uchwałą radę Ministrów. 

Ustalenia kontroli

Prace podjęte w rządowym Centrum 
Bezpieczeństwa nad „Krajowym planem 
ochrony infrastruktury krytycznej” zo-
stały przerwane w związku z nowelizacją 
ustawy, która zniosła obowiązek przygo-
towania tego dokumentu. Na rCB nało-
żyła zaś powinność opracowania jedno-
litego wykazu obiektów, instalacji, urzą-
dzeń i usług wchodzących w skład infra-
struktury krytycznej z podziałem na sys-
temy oraz „Narodowego programu ochro-
ny infrastruktury krytycznej”. Do dnia za-
kończenia kontroli dyrektor rCB nie spo-
rządził wykazu (termin upłynął 19 marca 
2010 r.). W konsekwencji nie został rów-
nież opracowany NPOIK; do dnia zakoń-
czenia kontroli prace nad jego przygoto-
waniem znajdowały się we wstępnej fazie. 

Brak ogólnokrajowego planu ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz jednolite-

10 Ustawa z 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym wprowadziła od 5.01.2011 r. obo-
wiązek wyróżnienia w tym wykazie także europejskiej infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą-
cej mieć istotny wpływ na RP. Wykaz ma charakter niejawny.
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go wykazu obiektów, urządzeń, instalacji 
i usług kluczowych dla bezpieczeństwa 
państwa i jego obywateli miał wpływ na 
zaniechania w realizacji zadań dotyczących 
ochrony infrastruktury krytycznej na po-
ziomie wojewódzkim (tylko jeden woje-
woda opracował wojewódzki plan ochro-
ny infrastruktury krytycznej, do czego zo-
bowiązywały przepisy ustawy do czasu jej 
nowelizacji) oraz w połowie skontrolowa-
nych powiatów i gmin.

Jednolity wykaz we wszystkich sys-
temach wymienionych w ustawie zo-
stał sporządzony przez dyrektora rCB 
6 maja 2011 r. Jego aktualizacja przepro-
wadzona w październiku 2011 r. wzbo-
gaciła wykaz o europejską infrastruktu-
rę krytyczną. Projekt NPOIK – decy-
zją Komitetu Stałego rady Ministrów 
– został skierowany we wrześniu 2011 r. 
do dalszych uzgodnień z odpowiednimi 
ministrami. 

Organy i instytucje  
na szczeblu krajowym
Na terytorium rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzanie kryzysowe sprawuje rada Mi-
nistrów (rM). tylko w przypadkach nie-
cierpiących zwłoki zastępuje ją minister 
spraw wewnętrznych, który o swoich dzia-
łaniach niezwłocznie zawiadamia prezesa 
rady Ministrów. Decyzje podjęte przez 
ministra podlegają również rozpatrzeniu 
na najbliższym posiedzeniu rM.

Ministrowie kierujący działami ad-
ministracji rządowej oraz kierownicy 

urzędów centralnych zostali zobowią-
zani do utworzenia zespołów zarządza-
nia kryzysowego jako organów opinio-
dawczo-doradczych, określenia ich or-
ganizacji, składu oraz miejsca i trybu 
pracy. W rozporządzeniu rady Mini-
strów11 wskazano organy administracji 
rządowej, które mają utworzyć centra 
zarządzania kryzysowego, zapewniają-
ce całodobowy dyżur w celu przepły-
wu informacji. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ustawa ustanowiła rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa jako państwową jednost-
kę budżetową podległą Prezesowi rady 
Ministrów. Kieruje nim dyrektor powo-
ływany i odwoływany przez Prezesa rM. 
Centrum zapewnia obsługę rady Mini-
strów, Prezesa rady Ministrów oraz rzą-
dowego Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego (rZZK).

Szczegółowe zadania Centrum obejmują:
•	planowanie	cywilne,	w tym	przygo-
towanie KPZK we współpracy z wła-
ściwymi podmiotami, analizę i ocenę 
możliwości wystąpienia zagrożeń, wy-
pracowywanie wniosków i propozycji 
zapobiegania i przeciwdziałania zagro-
żeniom;
•	monitorowanie	potencjalnych	zagrożeń;
•	przygotowanie	uruchamiania	proce-
dur związanych z zarządzaniem kryzy-
sowym;
•	zapewnienie	koordynacji	polityki	infor-
macyjnej w czasie sytuacji kryzysowej.

11 Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.12.2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, któ-
re utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania (DzU nr 226, poz. 1810).
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Organizację i tryb działania rządowe-
go Centrum Bezpieczeństwa określa roz-
porządzenie Prezesa rady Ministrów12.

Ustalenia kontroli

Badania NIK nie wykazały nieprawidło-
wości w realizacji przez rządowe Cen-
trum Bezpieczeństwa od sierpnia 2008 r. 
zadań gromadzenia informacji o występu-
jących zagrożeniach, przedstawiania wła-
ściwym podmiotom sposobów i środków 
reagowania na nie oraz w bieżącej współ-
pracy z centrami zarządzania kryzyso-
wego organów administracji publicznej, 
a także w uruchamianiu – w przypadku 
zaistnienia zagrożeń – procedur związa-
nych z zarządzaniem kryzysowym. Or-
ganizacja i posiadany przez rCB sprzęt 
zapewniały ciągłość monitorowania oraz 
możliwość niezwłocznego i bezpośred-
niego połączenia z wybranymi podmiota-
mi i organami zarządzania kryzysowego. 

Kontrolą objęto również działania rCB 
w związku z powodzią w maju i czerwcu 
2010 r. Stwierdzono, że były one zgod-
ne z procedurami i zasadami „Krajowego 
planu reagowania kryzysowego”. rządo-
we Centrum niezwłocznie przekazywa-
ło informacje o zbliżającym się zagroże-
niu powodziowym na podstawie komu-
nikatów i ostrzeżeń Instytutu Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej oraz raportów 
dobowych wojewódzkich centrów zarzą-
dzania kryzysowego. NIK stwierdziła jed-

nak, że podczas majowej powodzi służba 
hydrologiczno-meteorologiczna oraz wo-
jewódzkie centra zarządzania kryzysowe-
go nie przekazały do rCB z odpowied-
nim wyprzedzeniem informacji o zbliża-
jącej się fali powodziowej. W konsekwen-
cji nie mogło ono natychmiast rozpoznać 
rzeczywistego zagrożenia.

NIK pozytywnie oceniła działania rCB 
w zakresie usuwania skutków powodzi. 
Centrum opracowywało materiały anali-
tyczno-informacyjne, a także wykazywa-
ło aktywność w pozyskiwaniu i dystrybu-
owaniu informacji o zapotrzebowaniu na 
pomoc rzeczową oraz o krajowych i mię-
dzynarodowych instytucjach deklarują-
cych pomoc. 

Wojewódzki poziom zarządzania
Organem właściwym w sprawach zarzą-
dzania kryzysowego na terenie wojewódz-
twa jest wojewoda. Do jego zadań13 należy:
•	kierowanie	działaniami	związanymi	
z monitorowaniem, planowaniem, reago-
waniem i usuwaniem skutków zagrożeń 
w danym województwie;
•	wydawanie	starostom	zaleceń	do	po-
wiatowych planów zarządzania kryzyso-
wego oraz zatwierdzanie tych planów;
•	przygotowywanie	i przedkładanie	do	
zatwierdzenia ministrowi spraw we-
wnętrznych wojewódzkiego planu za-
rządzania kryzysowego oraz realizacja 
wytycznych do tych planów;

12 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10.07.2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządo-
wego Centrum Bezpieczeństwa (DzU nr 128, poz. 821), a od 7.05.2011 r. rozporządzenie z 11.04.2011 r. 
(DzU nr 86, poz. 471).

13 Wykonywanie i koordynację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego przez wojewodów przewiduje 
również art. 22 pkt 4 ustawy z 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (DzU 
nr 31, poz. 206 ze zm.).
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•	organizacja	wykonania	działań	z zakre-
su ochrony infrastruktury krytycznej. 

W urzędach wojewódzkich utworzono 
komórkę organizacyjną do spraw zarzą-
dzania kryzysowego, której zadaniem jest:
•	gromadzenie	i przetwarzanie	danych	
oraz ocena zagrożeń występujących na 
obszarze województwa;
•	monitorowanie,	analizowanie	i progno-
zowanie rozwoju zagrożeń w regionie;
•	zapewnienie	funkcjonowania	woje-
wódzkiego zespołu zarządzania kryzy-
sowego, dokumentowanie jego prac oraz 
dostarczanie mu niezbędnych informa-
cji o aktualnym stanie bezpieczeństwa;
•	opracowywanie	i aktualizacja	wojewódz-
kiego planu zarządzania kryzysowego;
•	przygotowywanie,	na	podstawie	ana-
lizy zagrożeń w poszczególnych powia-
tach, zaleceń wojewody do powiatowych 
planów zarządzania kryzysowego;
•	opiniowanie	oraz	przedkładanie	do	za-
twierdzenia wojewodzie powiatowych 
planów zarządzania kryzysowego;
•	gromadzenie	i przetwarzanie	informa-
cji dotyczących infrastruktury krytycz-
nej na terenie województwa14.

Komórka organizacyjna właściwa w spra-
wach zarządzania kryzysowego w urzę-
dzie wojewódzkim zapewnia obsługę wo-
jewódzkiego centrum zarządzania kryzy-
sowego. Centrum ma pełnić całodobowy 

dyżur w celu zapewnienia przepływu in-
formacji na potrzeby zarządzania kryzyso-
wego15, a także sprawuje nadzór nad funk-
cjonowaniem systemu wykrywania i alar-
mowania oraz systemu wczesnego ostrze-
gania ludności.

W wykonywaniu zadań zarządzania kry-
zysowego organem opiniodawczo-dorad-
czym wojewody jest powoływany przez 
niego wojewódzki zespół zarządzania kry-
zysowego. Wojewoda ustala jego skład, or-
ganizację, siedzibę oraz tryb pracy, zaś za-
dania dokładnie określa ustawa.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie 
nałożyła szczegółowych zadań na orga-
ny samorządu terytorialnego na szcze-
blu województwa; art. 15 stwierdza je-
dynie, że zarząd województwa16 uczestni-
czy w realizacji zadań z zakresu zarządza-
nia kryzysowego, w tym planowania cy-
wilnego, wynikających z jego kompeten-
cji. Ponadto marszałek wyznacza przed-
stawiciela samorządu, który może wejść 
w skład wojewódzkiego zespołu zarzą-
dzania kryzysowego.

Ustalenia kontroli

We wszystkich urzędach wojewódzkich 
funkcjonowały komórki organizacyjne do 
spraw zarządzania kryzysowego, a regula-
miny organizacyjne tych urzędów uwzględ-
niały ich zadania wyszczególnione w usta-

14 Do 18.09.2009 r. jednym z zadań komórki właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędzie 
wojewódzkim było opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu ochrony infrastruktury krytycznej.

15 Między innymi wojewodowie i marszałkowie województw otrzymują od państwowej służby hydrologiczno-me-
teorologicznej ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny. Zasady i częstotliwość ich dostarczania określa 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22.08.2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hy-
drologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, 
prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (DzU nr 158, poz. 1114).

16 Do 18.09.2009 r. – marszałek województwa.
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wie. Zastrzeżenia NIK dotyczyły jedynie 
dwóch urzędów. W jednym z nich ciągłe 
zmiany organizacyjne i kadrowe przyczy-
niły się do przygotowania wojewódzkiego 
planu reagowania kryzysowego ze znacz-
nym opóźnieniem. W drugim zadania z za-
kresu zarządzania kryzysowego przypisa-
ne zostały także trzem innym komórkom 
organizacyjnym urzędu, co w przypadku 
wystąpienia zdarzeń kryzysowych mo-
gło doprowadzić do rozproszenia działań 
i w konsekwencji utrudniać bezzwłoczną 
i sprawną akcję ratowniczą czy usuwanie 
skutków zdarzenia.

Wszyscy wojewodowie powołali zespo-
ły zarządzania kryzysowego, jako organy 
pomocnicze. Określono ich skład, orga-
nizację, siedzibę i tryb pracy. Przypisane 
wojewódzkim zespołom zadania, z nie-
licznymi wyjątkami, wykonywane były 
prawidłowo.

We wszystkich urzędach wojewódzkich 
funkcjonowały centra zarządzania kryzy-
sowego, pełniące całodobowy dyżur w celu 
zapewnienia przepływu potrzebnych infor-
macji. Stanowiska dyżuru były wyposażone 
w odpowiedni sprzęt i systemy łączności, 
a także posiadały – z jednym wyjątkiem – 
awaryjne źródła zasilania energetycznego. 
W trzech urzędach wojewódzkich w trak-
cie kontroli stwierdzono problemy z łącz-
nością radiową lub telefoniczną.

W razie wystąpienia zdarzeń kryzyso-
wych działania wojewodów i podległych 
im służb pozwalały na sprawne i skuteczne 
reagowanie. Służby działały zgodnie z pro-

cedurami określonymi w wojewódzkich 
planach reagowania kryzysowego, urucha-
miano adekwatne siły i środki, sprawdzał 
się także monitoring i koordynacja w trak-
cie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Po-
dejmowano również stosowne działania 
w celu usunięcia skutków zdarzeń kry-
zysowych. Zastrzeżenia NIK dotyczyły 
jedynie uchybień stwierdzonych w pię-
ciu urzędach.

Powiatowy poziom zarządzania
W powiecie organem kompetentnym 
w sprawach zarządzania kryzysowego jest 
starosta, którego zadaniem jest:
•	kierowanie	monitorowaniem,	planowa-
niem, reagowaniem i usuwaniem skut-
ków zagrożeń na terenie powiatu;
•	opracowywanie	i przedkładanie	woje-
wodzie do zatwierdzenia powiatowego 
planu zarządzania kryzysowego oraz re-
alizacja dotyczących go zaleceń;
•	wydawanie	organom	gminy	zaleceń	do	
gminnego planu zarządzania kryzysowe-
go oraz jego zatwierdzanie;
•	organizacja	i realizacja	zadań	z zakre-
su ochrony infrastruktury krytycznej.

W powyższych działaniach starostę 
wspiera powiatowa administracja zespo-
lona i jednostki organizacyjne powiatu17.

Organem opiniodawczo-doradczym jest 
powiatowy zespół zarządzania kryzysowe-
go, wykonujący zadania przewidziane dla 
zespołu wojewódzkiego. Zespół powołuje 
starosta, który też określa jego skład, or-
ganizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

17 Do 18.09.2009 r. zadania te – zgodnie z ustawą – starosta wykonywał przy pomocy komórki organizacyj-
nej starostwa powiatowego właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.
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W starostwach powiatowych funkcjonu-
ją centra zarządzania kryzysowego, które 
zapewniają przepływ informacji oraz wy-
konują na terenie powiatu zadania odpo-
wiednio tożsame z zadaniami wojewódz-
kiego centrum zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o samo-
rządzie powiatowym18, powiat wykonu-
je również określone ustawami zadania 
publiczne o charakterze ponadgminnym 
w zakresie: ochrony przeciwpowodziowej 
(w tym wyposażenia i utrzymania powia-
towego magazynu przeciwpowodziowe-
go), przeciwpożarowej i zapobiegania in-
nym nadzwyczajnym zagrożeniom życia 
i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Ustalenia kontroli

We wszystkich skontrolowanych staro-
stwach powiatowych19 utworzono komór-
ki organizacyjne do spraw zarządzania 
kryzysowego, przypisano im odpowiednie 
zadania oraz zapewniono obsadę kadro-
wą. Szesnastu starostów powołało, jako 
organy pomocnicze, zespoły zarządzania 
kryzysowego, określiło ich skład, organi-
zację, siedzibę i tryb pracy. W dwóch po-
wiatowych zespołach stwierdzono nie-
rzetelne wywiązywanie się z zadań usta-
wowych.

Wszyscy kontrolowani starostowie pra-
widłowo zorganizowali całodobowe dyżu-
ry na potrzeby zarządzania kryzysowego; 
nigdzie nie stwierdzono nieprawidłowo-
ści w dokumentowaniu przebiegu tych dy-
żurów. W jednym starostwie brakowało 

bezpośredniej łączności radiowej oraz nie 
zapewniono odpowiednio licznej obsady 
kadrowej, co w sytuacji zagrożenia skut-
kowało wydłużaniem czasu pracy i naru-
szaniem przepisów Kodeksu pracy.

NIK pozytywnie oceniła działania po-
dejmowane przez 12 starostów w związku 
z wystąpieniem na terenie powiatów sytu-
acji kryzysowych, w tym zgodność dzia-
łań z procedurami, skuteczne i sprawne 
informowanie i monitorowanie zdarzeń, 
ostrzeganie i alarmowanie ludności, likwi-
dację szkód oraz rzetelne dokumentowa-
nie podejmowanych akcji. W jednym sta-
rostwie brak w dzienniku zdarzeń wpisów 
o podejmowanych czynnościach oraz nie-
rzetelne protokołowanie posiedzeń powia-
towego zespołu zarządzania kryzysowe-
go utrudniło kompleksową ocenę działań 
oraz przebiegu akcji ratowniczej.

Badania kontrolne wykazały ponadto 
następujące nieprawidłowości:

•	brak	adekwatnych	do	potencjalnego	
zagrożenia działań starostwa, nieskutecz-
ność systemu powiadamiania i zapewnie-
nia przepływu informacji w sytuacjach 
kryzysowych pomiędzy właściwymi oso-
bami i podmiotami na terenie powiatu;

•	opieszałość	działania	starosty	i jego	
służb w związku z wystąpieniem zanie-
czyszczenia rzeki śniętymi rybami;

•	niepodjęcie	przez	starostę	działań	
przewidzianych w powiatowym planie re-
agowania kryzysowego w związku z awa-
rią sieci energetycznych w wyniku obfi-
tych opadów śniegu.

18 Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001, nr 142, poz. 1592 ze zm.).
19 Kontrolą objęto 17 starostw powiatowych.
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Kontrolerzy wskazali również na dobre 
praktyki w zapobieganiu i reagowaniu na 
występujące zagrożenia, w tym na współ-
pracę z niemieckimi ratownikami, któ-
rzy za pomocą własnego specjalistycznego 
sprzętu wypompowywali wodę z zagród, 
piwnic i dróg, oraz z jednostkami straży 
pożarnej z sąsiadującego województwa.

gminny poziom zarządzania
Na terenie gminy organem właściwym 
w sprawach zarządzania kryzysowego 
jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
do którego należy:
•	kierowanie	monitorowaniem,	planowa-
niem, reagowaniem i usuwaniem skut-
ków zagrożeń;
•	realizacja	zaleceń	do	gminnego	planu	
zarządzania kryzysowego oraz opracowy-
wanie go i przedkładanie staroście do za-
twierdzenia;
•	zarządzanie,	organizowanie	i prowa-
dzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z za-
kresu zarządzania kryzysowego;
•	organizacja	i realizacja	działań	w zakre-
sie ochrony infrastruktury krytycznej.

Powyższe zadania wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta) wykonuje z pomocą ko-
mórki organizacyjnej urzędu gminy (mia-
sta) kompetentnej w sprawach zarządza-
nia kryzysowego.

Nie musi on obligatoryjnie tworzyć 
gminnego (miejskiego) centrum zarzą-
dzania kryzysowego, lecz ma obowiązek:
•	zapewnić	funkcjonowanie	całodobo-
wego alarmowania członków gminne-

go zespołu zarządzania kryzysowego, 
a w sytuacjach kryzysowych całodobo-
wego dyżuru w celu przepływu informa-
cji oraz dokumentowania prowadzonych 
czynności20;
•	nadzorować	funkcjonowanie	systemu	
wykrywania i alarmowania oraz systemu 
wczesnego ostrzegania ludności;
•	współdziałać	z podmiotami	prowadzą-
cymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 
i humanitarne;
•	zapewnić	stały	dyżur	na	potrzeby	pod-
wyższania gotowości obronnej państwa.

Organem pomocniczym wójta jest 
gminny zespół zarządzania kryzysowe-
go; wójt go powołuje, określa skład oso-
bowy, organizację, siedzibę oraz tryb pra-
cy. Zespół wykonuje na obszarze gminy 
zadania przewidziane dla zespołu woje-
wódzkiego. 

Ustawa o samorządzie gminnym21 sta-
nowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty należy do zadań własnych gmi-
ny, obejmujących sprawy porządku pu-
blicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpo-
wodziowej, w tym wyposażenia i utrzy-
mania gminnego magazynu przeciwpo-
wodziowego.

Ustalenia kontroli

W siedmiu spośród 49 skontrolowanych 
urzędów gmin wójtowie (burmistrzowie) 
nie powołali komórki organizacyjnej, z po-
mocą której mieli realizować ustawowo 
określone zadania z zakresu zarządzania 

20 Do 18.09.2009 r. zadanie to polegało na pełnieniu całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

21 Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.).
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kryzysowego. W dwóch urzędach powsta-
ły one dopiero w 2009 r., po ponad dwóch 
latach od wejścia w życie ustawy. 

W 48 urzędach wójtowie (burmistrzo-
wie/prezydenci miast) powołali gmin-
ne (miejskie) zespoły zarządzania kry-
zysowego. W jednym burmistrz miasta 
i gminy nie powołał zespołu do dnia za-
kończenia kontroli; jeden zespół został 
powołany dopiero w listopadzie 2010 r., 
a inny – w styczniu 2010 r. Brak doku-
mentowania realizacji zadań dwóch ze-
społów uniemożliwił przeprowadzenie 
oceny w tym zakresie. W okresie obję-
tym kontrolą dwa zespoły nie odbyły 
ani jednego posiedzenia, nie zrealizo-
wały też żadnego z ustawowych zadań. 
NIK stwierdziła ponadto inne nieprawi-
dłowości, takie jak: niezgodny z przepi-
sami ustawy skład zespołu czy niewy-
wiązywanie się z zadań.

W czterech urzędach nie uruchomio-
no całodobowego dyżuru w sytuacji wy-
stąpienia zdarzenia kryzysowego, a w 
jednym niesprawny był system łączno-
ści radiowej.

Siedemnastu wójtów (burmistrzów) nie 
zarządziło przeprowadzenia szkoleń, ćwi-
czeń i treningów z zakresu zarządzania kry-
zysowego, mimo ustawowego obowiązku.

W 44 gminach kontrola wykazała 
sprawne i skuteczne reagowanie w sytu-
acji wystąpienia zdarzeń kryzysowych, 
właściwe monitorowanie i koordynację 
działań, a także usuwanie skutków tych 
zdarzeń. Zastrzeżenia NIK dotyczyły 
przede wszystkim następujących nie-
prawidłowości:
•	niepodejmowania	 w  całości	 bądź	
w części działań przewidzianych w gmin-
nym planie reagowania kryzysowego;

•	działania	na	podstawie	doraźnych	dys-
pozycji burmistrza oraz wytycznych sta-
rosty w sytuacji wystąpienia powodzi, 
z uwagi na brak – wymaganego przepi-
sami ustawy o samorządzie gminnym – 
gminnego planu operacyjnego ochrony 
przed powodzią;
•	niewprowadzenia	w sytuacji	zagroże-
nia alarmu przeciwpowodziowego;
•	nieskuteczności	 systemu	ostrzega-
nia i alarmowania o zagrożeniach (m.in. 
ostrzeżenia IMGW w trakcie powodzi 
nie zostały właściwie i na czas przeana-
lizowane przez odpowiedzialne służby 
urzędu miasta, a mieszkańcy nie zosta-
li poinformowani o ryzyku wystąpienia 
intensywnych opadów deszczu i moż-
liwościach podtopień; brak informacji 
dla ludności o możliwości pojawienia 
się nawałnicy; brak łączności telefonicz-
nej z pracownikiem odpowiedzialnym 
za uruchomienie systemu powiadamia-
nia w sytuacji wystąpienia nawałnicy).

W trzech gminach brakowało w maga-
zynach materiałów, sprzętu i wyposaże-
nia niezbędnego na wypadek wystąpie-
nia powodzi.

Inne podmioty uczestniczące 
w zarządzaniu kryzysowym
Zadania z zakresu zarządzania kryzyso-
wego spoczywają również na innych in-
stytucjach oraz podmiotach niewymie-
nionych w ustawie. Wśród nich znajduje 
się marszałek województwa, na którego 
ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie na-
łożyła szczegółowych zadań, a jednak peł-
ni on niezwykle ważną rolę w całym sys-
temie, gdyż do niego należy programowa-
nie, planowanie, nadzorowanie wykony-
wania urządzeń melioracji wodnych oraz 
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ich utrzymywanie22, a także nadzór i kon-
trola nad działalnością związków spółek 
wodnych, których rolą jest ochrona przed 
powodzią, oraz związków wałowych, któ-
re mają wykonywać i utrzymywać wały 
przeciwpowodziowe wraz z urządzeniami 
wodnymi stanowiącymi ich wyposażenie.

W trakcie kontroli marszałkowie wo-
jewództw informowali Najwyższą Izbę 
Kontroli o złym stanie technicznym oraz 
potrzebie modernizacji wałów przeciw-
powodziowych, cieków naturalnych i ka-
nałów, stacji pomp oraz budowli piętrzą-
cych. Wszyscy sygnalizowali, że corocznie 
przyznawane środki na utrzymanie urzą-
dzeń melioracyjnych są niewystarczające. 

Kolejną instytucją wykonującą zadania 
z zakresu zarządzania kryzysowego jest 
obrona cywilna, która – zgodnie z przepi-
sami ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony rzeczypospolitej Polskiej23 – ma 
na celu ochronę ludności, zakładów pra-
cy, urządzeń użyteczności publicznej oraz 
dóbr kultury, ratowanie i udzielanie po-
mocy poszkodowanym w czasie wojny, 
współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywio-
łowych i zagrożeń środowiska oraz usuwa-
niu ich skutków. Obroną cywilną w Pol-
sce kieruje Szef Obrony Cywilnej Kra-
ju, który jest centralnym organem admi-
nistracji rządowej, podległym ministro-
wi spraw wewnętrznych i administracji24.

Istotnym ogniwem realizacji określonych 
zadań w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych jest Krajowy System ratow-
niczo-Gaśniczy (KSrG). Zgodnie z usta-
wą o ochronie przeciwpożarowej25 , jest on 
integralną częścią organizacji bezpieczeń-
stwa wewnętrznego państwa, obejmującą 
– w celu ratowania życia, zdrowia, mienia 
lub środowiska – prognozowanie, rozpo-
znawanie i zwalczanie pożarów, klęsk ży-
wiołowych lub innych miejscowych zagro-
żeń. System ten skupia jednostki ochro-
ny przeciwpożarowej, inne służby, inspek-
cje, straże, instytucje oraz podmioty, któ-
re dobrowolnie (na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej) zgodziły się współdziałać 
w akcjach ratowniczych. 

W celu zintegrowania KSrG i systemu 
Państwowego ratownictwa Medycznego 
w realizacji zadań dotyczących analizy za-
sobów ratowniczych, przyjmowania zgło-
szeń alarmowych (obsługa numeru alar-
mowego 112), kwalifikacji zgłoszeń do po-
dejmowania działań zgodnie z określony-
mi procedurami, w tym inicjowania pro-
cedur reagowania kryzysowego, utworzony 
został system powiadamiania ratunkowe-
go (art. 14a ustawy o ochronie przeciwpo-
żarowej). Zadania tego systemu wykonują 
na terenie województwa: wojewódzkie cen-
trum powiadamiania ratunkowego26, cen-
tra powiadamiania ratunkowego27 oraz po-

22 Na podstawie art. 75 ustawy z 18.07.2001 r. – Prawo wodne (DzU z 2005 r., nr 239, poz. 2019 ze zm.).
23 Ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2004 r., 

nr 241, poz. 2416 ze zm.).
24 Art. 17 ust. 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
25 Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2009 r., nr 178, poz. 1380 ze zm.).
26 W skład którego wchodzi stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożar-

nej i stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
27 W skład których wchodzą stanowiska kierowania komendantów powiatowych (miejskich) PSP i dyspozy-

torzy medyczni.
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zostałe stanowiska kierowania Państwowej 
Straży Pożarnej (PSP), a także stanowiska 
Policji obsługujące numery alarmowe. Cen-
trum powiadamiania ratunkowego dzia-
ła na terenie co najmniej jednego powiatu 
lub miasta na prawach powiatu. Koordy-
nację i kontrolę funkcjonowania systemu 
powiadamiania ratunkowego na obszarze 
kraju zapewnia Komendant Główny Stra-
ży Pożarnej, zaś na terenie województwa 
wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego 
komendanta PSP oraz komendantów po-
wiatowych (miejskich) PSP. 

trzeba też wspomnieć o roli dyrektorów 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej 
w dziedzinie ochrony przed powodzią. Są 
oni organami administracji rządowej nie-
zespolonej, właściwymi w sprawach go-
spodarowania wodami i odpowiedzialnymi 
za ochronę przed powodzią oraz suszą28. 
Do ich zadań w danym regionie wodnym 
należy opracowywanie studiów i planów 
ochrony przeciwpowodziowej, a także ko-
ordynowanie działań związanych z ochro-
ną przed powodzią oraz suszą. 

Założenia nowelizacji ustawy
W 2011 r. koncepcje nowelizacji ustawy 
skupiały się głównie na wprowadzeniu do 
niej przepisów dotyczących funkcjonowa-
nia systemu powiadamiania ratunkowe-
go29, znajdujących się dotychczas w usta-
wie o ochronie przeciwpożarowej. Bliskość 
problematyki zarządzania kryzysowego 
pod względem przedmiotowym i podmio-
towym w stosunku do spraw związanych 

z systemem powiadamiania ratunkowe-
go uzasadniała ujęcie w ustawie o zarzą-
dzaniu kryzysowym przepisów normują-
cych organizację systemu powiadamiania, 
wskazujących organy oraz podmioty wła-
ściwe w tych sprawach oraz określających 
ich zadania, a także zasady szkolenia ope-
ratorów numerów alarmowych oraz kwe-
stie kompleksowego finansowania. 

Krajowy system powiadamiania ratun-
kowego na obszarze kraju miałby należeć 
do właściwości ministra spraw wewnętrz-
nych, a na terenie województwa – do wo-
jewody. Kluczowymi elementami syste-
mu zaś byłyby centra powiadamiania ra-
tunkowego, ale także Państwowa Straż 
Pożarna, Policja i dyspozytorzy medycz-
ni. Centra wykonywałyby swoje zadania 
za pomocą systemu teleinformatyczne-
go, obsługując zgłoszenia kierowane pod 
numery alarmowe 999, 998, 997 i 112.

Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym miała wejść w życie 1 stycz-
nia 2012 r., lecz prace nad nią zostały za-
wieszone, a nowelizacja przepisów doty-
czących systemu powiadamiania ratunko-
wego projektowana jest w ramach ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej.

barbara antkiewicZ,
główny specjalista kontroli państwowej
SławoMir SierańSki, wicedyrektor,
Departament Porządku i Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego NIK

28 Art. 92 ust. 1 ustawy z 18.07.2001 r. – Prawo wodne.
29 Por. <bip.msw.gov.pl/palm/bip/218/19825/Projekt_ustawy o zmianie ustawy o zarzadzaniu kryzyso-

wym oraz niektórych innych.html> ; stan na 22.03.2012 r.
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Wprowadzenie
Celem artykułu jest przedstawienie prze-
strzegania zasady uczciwej konkurencji 
przez przedsiębiorców realizujących pro-
jekty współfinansowane ze środków eu-
ropejskich na przykładzie programu ope-
racyjnego „Innowacyjna gospodarka”, do 
czego zostali zobowiązani postanowienia-
mi umów o dofinansowanie projektów. 

W latach 2007–2013 przedsiębiorcy 
mogą otrzymać dotacje we wszystkich 
programach operacyjnych współfinan-
sowanych ze środków europejskich w ra-

mach polityki spójności. Kwoty zaplano-
wane do wykorzystania przedstawiono 
w tabeli 1. Zwłaszcza program operacyjny 
„Innowacyjna gospodarka” (POIG), któ-
rego celem jest jej rozwój dzięki wykorzy-
staniu innowacyjnych przedsiębiorstw2, 
skierowano do podmiotów realizujących 
projekty związane z badaniami i rozwo-
jem, nowoczesnymi technologiami, in-
westycjami o dużym znaczeniu dla go-
spodarki lub wdrażaniem i stosowaniem 
technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych. 

Wykorzystanie środków europejskich

Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji 
przez przedsiębiorców

Zasada uczciwej konkurencji jest jedną z podstawowych reguł udzielania zamówień 
publicznych, określoną w prawie polskim oraz unijnym. Dotyczy obowiązku zapew-
nienia równego dostępu do nich wszystkim zainteresowanym. Konieczność jej stoso-
wania wynika z art. 18 i 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej1. Świado-
mość wymogu przestrzegania tej zasady także przez przedsiębiorców przy zakupach 
współfinansowanych ze środków wspólnotowych jest tym ważniejsza, że nie są oni za-
wsze zobowiązani do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Najwięk-
sza liczba nieprawidłowości dotyczy zaś właśnie tej materii.

bEata błaSiak-nowak 

MarzEna raJczEwSka

1 DzUUE C 83 z 30.03.2010 r., s. 47.
2 Program operacyjny „Innowacyjna gospodarka”, nr K(2007)4562 z 1.10.2007 r., ze zm., s. 64, zatwierdzo-

ny decyzją Komisji Europejskiej.
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Przedsiębiorcy stanowią trzecią co do 
wielkości kategorię beneficjentów fundu-
szy europejskich pod względem wysoko-
ści dofinansowania na realizację projek-
tów do końca 2011 r., co przedstawiono na 
rysunku 1. Szacunkowa kwota środków 
przyznanych im w tym okresie wynosi po-
nad 44 mld  zł, to jest 23% pomocy udzie-
lonej na wszystkie programy3. Uwzględ-
niono w niej nie tylko projekty współfi-
nansowane w ramach działań przeznaczo-
nych wyłącznie na rozwój przedsiębior-
czości w Polsce, lecz również środki po-
zyskane na realizację przedsięwzięć w in-
nych działaniach, w których przedsiębior-

cy mogli starać się o dofinansowanie obok 
innych podmiotów. 

Pełne wykorzystanie możliwości rozwo-
jowych polskiej gospodarki dzięki środkom 
POIG i innych programów operacyjnych 
w ramach polityki spójności jest możliwe, 
jeżeli fundusze unijne zostaną wydane nie 
tylko celowo, ale przede wszystkim zgodnie 
z zasadami prawa Unii. W przeciwnym bo-
wiem razie wydatki poniesione na realiza-
cję projektów, na które uzyskano dofinan-
sowanie, mogą w wyniku kontroli zostać 
uznane za niekwalifikowalne (tj. niepodle-
gające zwrotowi), nawet jeżeli zostaną wy-
dane zgodnie z przeznaczeniem4. 

Tabela 1. Kwoty zaplanowane do wykorzystania przez przedsiębiorców w ramach 
programów operacyjnych na lata 2007–2013

Program operacyjny Kwota w mld euro % całości środków

„Infrastruktura i środowisko” 27,9 41,9

„Innowacyjna gospodarka” 8,3 12,4

„Kapitał ludzki” 9,7 14,6

„Rozwój Polski Wschodniej” 2,3 3,4

„Pomoc techniczna” 0,5 0,8

16 regionalnych programów operacyjnych 16,6 24,9

Źródło: Fundusze�europejskie�dla�przedsiębiorców.�Przewodnik�po�programach�operacyjnych�2007–2013,�
MRR, Warszawa 2008, s. 13.

3 M. Hajkowska: Jak�wdrażaliśmy�fundusze�w�2011�r.?,�„Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego” nr 25/2012, s. 29.

4 Szerzej: H. Niedziela (red.), Nowe�podejście�do�zamówień�publicznych,. Centrum Obsługi Zamówień Pu-
blicznych, Warszawa 2011, s. 543-567.
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Uczciwa konkurencja i równe 
traktowania wykonawców
Beneficjenci5 realizujący projekty współ-
finansowane ze środków europejskich, 
w tym również przedsiębiorcy, są zobo-
wiązani do przestrzegania zasad określo-
nych w traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (tzw. traktacie lizbońskim). 
Obejmują one m. in. niedyskryminację 
i równe traktowanie potencjalnych wy-
konawców usług lub dostawców towarów 
(art. 18-19) 6. 

Zasady ogólne zostały również okre-
ślone w dyrektywach Parlamentu i rady 
w sprawie udzielania zamówień publicz-
nych z 2004 r., czyli w tak zwanej dyrek-
tywie klasycznej7 i sektorowej8. Zgodnie 
z art. 2 dyrektywy klasycznej (2004/18/
WE) oraz w art. 10 dyrektywy sektoro-
wej (2004/17/WE) podmioty zamawia-
jące zapewniają równe i niedyskrymina-
cyjne traktowanie wykonawców i dostaw-
ców oraz działają w sposób przejrzysty9.

Unijne zasady udzielania zamówień zo-
stały implementowane do prawa krajo-
wego przez odpowiednie przepisy usta-

5 Beneficjent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa 
lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu (art. 5 pkt 1 usta-
wy z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; DzU z 2009 r., nr 84, poz. 712 ze zm.).

6 Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, zasady równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na przy-
należność państwową (art. 18-19) pociągają za sobą obowiązek przejrzystości, który polega na zagwarantowa-
niu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji, umożliwiającego rynko-
wi usług otwarcie na konkurencję oraz kontrolę bezstronności procedur przetargowych. (Komunikat wyjaśniający 
nr 2006/C 179/02 dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie 
są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych; DzU C 179 z 1.08.2006 r., s. 2).

7 Dyrektywa nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzU L 134 z 30.04.2004 r., s. 114).

8 Dyrektywa nr 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji pro-
cedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, trans-
portu i usług pocztowych (DzU L 134 z 30.04.2004 r., s. 1).

9 Szerzej: A. Sołtysińska: Europejskie� prawo� zamówień� publicznych.� Komentarz, Zakamycze, Kraków 2006, 
s. 106-119, 574 oraz P. Szustakiewicz: Zasady�prawa�zamówień�publicznych,�Publicus, Warszawa 2007, s. 10-52.

Rysunek 1. Szacunkowy udział przedsię-
biorców w ogólnej kwocie dofinansowa-
nia przyznanego na realizację projektów 
w ramach programów operacyjnych

  – Samorządy

  – Administracja

  – Przedsiębiorstwa

  – Uczelnie i jednostki naukowe

  – Organizacje pozarządowe

  – Inne podmioty

Źródło: Jak w przyp. 3; dane na koniec 2011 r.
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wy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamó-
wień publicznych10 (w skrócie: pzp) oraz 
aktów wykonawczych do tej ustawy. Ar-
tykuł 7 ust. 1 pzp stanowi, że zamawiający 
przygotowuje i przeprowadza postępowa-
nie o udzielenie zamówienia w sposób za-
pewniający zachowanie uczciwej konkuren-
cji oraz równe traktowanie wykonawców11.

Zasada uczciwej konkurencji umożliwia 
każdemu zainteresowanemu podmiotowi 
równy dostęp do informacji o zamówie-
niach, jak i do samych zamówień. Odnosi 
się do sposobu przygotowania i przeprowa-
dzenia postępowania oraz zobowiązuje do 
rzetelnej oceny ofert i zapewnienia odpo-
wiedniego poziomu upublicznienia infor-
macji, a także zakazuje określania przed-
miotu zamówienia w sposób utrudniają-
cy konkurencję. 

Z powyższą zasadą nierozerwalnie wią-
że się zasada równego traktowania, na-
kazująca identyczne postępowanie wo-
bec wykonawców, których sytuacja for-
malna lub merytoryczna jest taka sama12. 
Chodzi o to, aby:
•	wszyscy	potencjalni	oferenci	mieli	za-
pewniony jednakowy i równoczesny do-
stęp do informacji o zamówieniu;
•	ocena	ofert	była	dokonywana	według	
jednakowych kryteriów;
•	nie	różnicować	oferentów	pod	wzglę-
dem formy organizacyjno-prawnej;
•	nie	preferować	potencjalnych	wyko-
nawców składających ofertę samodziel-
nie, ani też występujących wspólnie;

•	nikogo	nie	dyskryminować	ze	względu	
na kraj pochodzenia;
•	nie	ograniczać	możliwości	podwyko-
nawstwa, czyli posługiwania się zasoba-
mi innych podmiotów.

Zasada równego traktowania obejmuje 
w szczególności przedsiębiorców pocho-
dzących z innych państw członkowskich 
UE. Zgodnie z postanowieniem trakta-
tu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zakazana jest wszelka dyskryminacja ze 
względu na przynależność państwową, co 
oznacza, że cudzoziemcy nie mogą być 
traktowani inaczej niż obywatele polscy. 
Komisja Europejska zakwestionowała wy-
maganie od oferentów kwalifikacji zawo-
dowych możliwych do uzyskania jedynie 
w Polsce oraz doświadczenia w realizacji 
zamówień współfinansowanych ze środ-
ków europejskich.

Nadrzędnym celem zasady uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wy-
konawców – zgodnie z orzeczeniem Sądu 
Najwyższego z 18 września 2002 r. – jest 
wyeliminowanie z postępowania o udziele-
nie zamówienia jakichkolwiek elementów, 
które miałyby charakter dyskryminacyj-
ny. Sąd Najwyższy uznał, że postępowa-
nie ma charakter dyskryminacyjny wów-
czas, gdy prowadzi do wyłączenia określo-
nej kategorii potencjalnych dostawców lub 
wykonawców bez uzasadnionej przyczy-
ny13. Jakkolwiek orzeczenie to odnosi się 
do postępowania o udzielenie zamówie-
nia zgodnie z przepisami Prawa zamówień 

10 DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.
11 Szerzej: J. Pieróg: Prawo�zamówień�publicznych.�Komentarz, Beck, Warszawa 2012, s. 68-71.
12 I. Ziarniak (red.), Zamówienia�publiczne�na�dostawy�i�usługi�informatyczne,�Pressom, Wrocław 2009, s. 15.
13 Wyrok Sądu Najwyższego z18.09.2002 r., sygn. akt: III CZP 52/02.
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publicznych, to zasada uczciwej konkuren-
cji obowiązuje również – zgodnie z trak-
tatem o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej – podmioty niebędące zamawiają-
cymi w rozumieniu przepisów tej ustawy. 
Podana definicja może być zatem również 
zastosowana w przypadku dokonywania 
przez przedsiębiorców zakupów towarów 
i usług współfinansowanych ze środków 
publicznych.

Zasady ogólne ustanowione w trakta-
cie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
i dyrektywach doprecyzowuje trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (tS) 
w orzeczeniach dotyczących indywidu-
alnych spraw14. Zarówno Komisja Euro-
pejska, jak i trybunał stoją na stanowi-
sku, że nawet jeśli beneficjent nie sto-
suje dyrektyw i ustawy, jest zobowiąza-
ny stosować zasady ogólne ustanowione 
traktatem15. 

Komisja określiła również wytyczne sto-
sowania zasad ogólnych w postaci komu-
nikatu wyjaśniającego nr 2006/C 179/02, 
dotyczącego prawa wspólnotowego obo-
wiązującego w dziedzinie udzielania za-
mówień, które nie są lub są jedynie czę-
ściowo objęte dyrektywami w sprawie za-

mówień publicznych16. W punkcie 2.2.1 
tego dokumentu podano, że zamówienie 
musi być udzielone zgodnie z zasadami 
zawartymi w traktacie, aby zostały za-
pewnione uczciwe warunki konkurencji 
wszystkim podmiotom wyrażającym za-
interesowanie zamówieniem17. W prakty-
ce najpełniejsze osiągnięcie takich rezulta-
tów gwarantują: niedyskryminacyjny opis 
przedmiotu zamówienia, równy dostęp 
podmiotów gospodarczych ze wszystkich 
państw członkowskich, wzajemne uzna-
wanie dyplomów, świadectw i innych do-
kumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji, odpowiednie terminy skła-
dania ofert oraz przejrzyste i obiektyw-
ne podejście18. 

Zgodnie z treścią komunikatu, benefi-
cjenci niebędący zamawiającymi zobo-
wiązani są do:
•	wyboru	wykonawcy	lub	dostawcy	na	
podstawie najbardziej korzystnej ekono-
micznie oferty;
•	przestrzegania	podczas	wyboru	ofe-
renta oraz w trakcie wydatkowania pie-
niędzy przepisów prawa unijnego, w tym 
ogólnych zasad udzielania zamówień pu-
blicznych;

14 Szerzej: A. Panasiuk: Zamówienia�publiczne�w�orzecznictwie�Europejskiego�Trybunału�Sprawiedliwości,�są-
dów�krajowych�oraz�arbitrażowym,�Studio Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 oraz Z. Raczkiewicz: Za-
mówienia�publiczne�w�orzeczeniach�Europejskiego�Trybunału�Sprawiedliwości,. Presscom, Wrocław 2008.

15 G. Karwatowicz: Naruszenie�równości�konkurencji�przez�działania�dyskryminacyjne,�„Kontrola Państwo-
wa” nr 3/2011.

16 Zob. przyp. 6.
17 Również art. 9 ust. 5 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z 11.07.2006 r., ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (DzU L 210 z 31.07.2006 r., 
s. 25.) stanowi, że operacje finansowane z funduszy są zgodne z postanowieniami Traktatu i aktów przy-
jętych na jego podstawie.

18 Szerzej: G. Karwatowicz: Beneficjenci�środków�unijnych.�Zasady�udzielania�zamówień�publicznych�przez�
podmioty�niebędące�zamawiającymi�w�świetle�ustawy�–�Prawo�zamówień�publicznych�w�przypadku�zadań�
współfinansowanych�ze�środków�unijnych, „Przetargi Publiczne” nr 2/2010.
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•	dołożenia	wszelkich	starań,	aby	unik-
nąć konfliktu interesów, rozumianego 
jako brak bezstronności i obiektywizmu 
przy wyborze oferenta.

Przestrzeganie zasady uczciwej konku-
rencji i równego traktowania wykonaw-
ców zwiększa zainteresowanie potencjal-
nych oferentów i pozwala na wybieranie 
ofert najkorzystniejszych ekonomicznie. Po 
pierwsze, gwarantuje wszystkim uczestni-
kom postępowania formalnie równe szan-
se ubiegania się o udzielenie zamówienia, 
a po drugie, zapewnia gospodarne wyko-
rzystanie środków publicznych, umożli-
wiając zamawiającym wybór najkorzyst-
niejszej oferty spośród wszystkich przed-
stawionych przez konkurujących ze sobą 
przedsiębiorców19. tym samym, przyczy-
nia się do bardziej efektywnego wykorzy-
stania pieniędzy publicznych, co jest szcze-
gólnie istotne w okresie pogorszenia ko-
niunktury gospodarczej. 

dotacje dla przedsiębiorców  
− działanie 8.1
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 
w drugiej połowie 2011 r. kontrolę wyko-
nania przez beneficjentów spoza sektora 
finansów publicznych projektów współ-
finansowanych ze środków funduszy eu-

ropejskich20. Badaniem objęto 32 przed-
sięwzięcia realizowane w ramach działa-
nia 8.1 – „Wspieranie działalności gospo-
darczej w dziedzinie gospodarki elektro-
nicznej” programu operacyjnego „Innowa-
cyjna gospodarka” przez przedsiębiorców 
mających siedziby w ośmiu wojewódz-
twach21. Przedmiotem dofinansowania 
publicznego w tych projektach było utwo-
rzenie stron internetowych i świadczenie 
za ich pośrednictwem e-usług22 klientom 
indywidualnym i firmom. 

Wsparcie finansowe udzielone przedsię-
biorcom z Europejskiego Funduszu rozwo-
ju regionalnego (EFrr) (85%) i z budże-
tu państwa (15%) polegało na refundacji 
prawidłowo udokumentowanych wydat-
ków poniesionych w związku z projekta-
mi przedstawionymi do rozliczenia w ko-
lejnych wnioskach o płatność. Dotacje zo-
stały wypłacone w transzach przez Polską 
Agencję rozwoju Przedsiębiorczości, wy-
konującą zadania instytucji pośredniczą-
cej II stopnia/instytucji wdrażającej dla 
działania 8.1 POIG na podstawie umo-
wy o dofinansowanie projektu. Zgodnie 
z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra roz-
woju regionalnego z 13 sierpnia 2008 r. 
w sprawie udzielania przez Polską Agen-
cję rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 

19 A. Sołtysińska: Zamówienia�publiczne�w�Unii�Europejskiej,�Zakamycze, Kraków 2004, s. 143.
20 Informacja o wynikach kontroli Realizacja�przez�beneficjentów�spoza�sektora�finansów�publicznych�projek-

tów�współfinansowanych�ze�środków�funduszy�europejskich�–�na�przykładzie�programu�operacyjnego�„In-
nowacyjna�gospodarka”,�nr ewid. 8/2012/P/11/003/KAP, NIK, marzec 2012 r.

21 W województwie kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazur-
skim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.

22 E-usługi – usługi świadczone w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za po-
mocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żąda-
nie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego z 13.08.2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na 
wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach POIG; DzU nr 153, poz. 956 ze zm.).
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finansowej na wspieranie tworzenia i roz-
woju gospodarki elektronicznej w ramach 
POIG23, do wydatków uprawnionych do 
objęcia wsparciem należały te na:
•	zakup	usług	informatycznych,	tech-
nicznych, doradczych prowadzących do 
wytworzenia produktów cyfrowych oraz 
związanych z przygotowaniem, świad-
czeniem i aktualizacją e-usługi;
•	wynagrodzenia	brutto	wraz	z pozapła-
cowymi kosztami pracy;
•	zakup	analiz	przygotowawczych,	usług	
księgowych, prawnych i innych usług 
eksperckich;
•	zakup	materiałów	biurowych	i eksplo-
atacyjnych;
•	najem	i eksploatację	pomieszczeń;
•	promocję	wdrożonych	rozwiązań,	do-
konywaną drogą elektroniczną i tradycyj-
ną, w tym działania informacyjne i pro-
mocyjne o udziale finansowym budżetu 
UE w projekcie objętym wsparciem;
•	nabycie	 wartości	 niematerialnych	
i prawnych w formie patentów, licen-
cji, know-how, nieopatentowanej wiedzy 
technicznej;
•	zakup	nowych	i używanych	środków	
trwałych.

Przedsiębiorcy mogli realizować projekty 
o wartości do 1 mln  zł wydatków kwalifi-
kujących się do objęcia wsparciem, z tego 
dofinansowanie ze środków publicznych 
mogło wynosić łącznie nawet 850 tys. zł. 
Ze względu na znaczną kwotę wsparcia, 
zakupy towarów i usług niezbędnych do 
realizacji projektów współfinansowanych 

w ramach działania 8.1 mogą zostać uzna-
ne za istotne dla rynku wewnętrznego.

Postanowienia dotyczące zakupów 
na potrzeby projektów współfinanso-
wanych z EFrr w tym działaniu POIG 
określał § 12 umowy o dofinansowanie24. 
Zobowiązywały one przedsiębiorcę do za-
kupów według najbardziej korzystnej eko-
nomicznie oferty, z zachowaniem zasad 
jawności, przejrzystości i uczciwej kon-
kurencji oraz do starań o uniknięcie kon-
fliktu interesów rozumianego jako brak 
bezstronności i obiektywizmu w wypeł-
nianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu 
objętego umową w związku z jej realiza-
cją (§ 12 ust. 2). Beneficjent był także zo-
bowiązany do przeprowadzenia czynno-
ści związanych z zakupem w formie pi-
semnej, przy czym dla dokumentowa-
nia czynności innych niż zawarcie umo-
wy dopuszczalna była forma elektronicz-
na i faks (§ 12 ust. 2). 

Jeżeli łączna wartość zakupów od jed-
nego dostawcy lub wykonawcy usług prze-
kraczała kwotę 50 tys. zł, beneficjent był 
zobowiązany do przedstawienia co naj-
mniej trzech ofert (w rozumieniu art. 66 
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy-
wilny), ważnych na dzień złożenia zamó-
wienia lub zawarcia umowy, o ile na ryn-
ku istniało trzech potencjalnych dostaw-
ców towarów lub usług związanych z re-
alizacją inwestycji, oraz udokumentowa-
nia faktu zamieszczenia ogłoszenia o za-
kupie na swojej stronie internetowej lub 
w prasie bądź też w siedzibie beneficjenta 

23 DzU nr 153, poz. 956 ze zm.
24 Projekty poddane kontroli NIK zostały w większości wyłonione w wyniku pierwszego naboru projektów 

przeprowadzonego w 2008 r., a umowy o dofinansowanie zawarto na początku 2009 r.
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(§ 12 ust. 3). Natomiast gdy łączna war-
tość zakupów od jednego dostawcy lub 
wykonawcy usług nie przekraczała kwo-
ty 50 tys. zł, beneficjent musiał wskazać 
kryteria wyboru tego dostawcy lub wy-
konawcy (§ 12 ust. 4). 

Kontrola NIK wykazała, że przedsiębior-
cy w wyniku realizacji projektów utworzyli 
strony internetowe, które – z jednym wy-
jątkiem – funkcjonowały i były dostępne 
w sieci www. Przez te strony świadczyli 
elektroniczne usługi dla klientów.

W trakcie kontroli stwierdzono pro-
blemy w przestrzeganiu zasady uczciwej 
konkurencji przez przedsiębiorców, któ-
rzy nie w pełni prawidłowo dokonywali 
zakupów towarów i usług niezbędnych 
do realizacji projektów25. Zakup usługi, 
wedle umowy o dofinansowanie, powi-
nien nastąpić na podstawie ofert złożo-
nych przez potencjalnych wykonawców. 
Zgodnie z art. 66 ustawy – Kodeks cy-
wilny, oferta powinna zawierać istot-
ne postanowienia niezbędne do zawar-
cia umowy.

Badania kontrolne ujawniły przypadki:
•	wyboru	wykonawcy	na	podstawie	
ofert, które nie spełniały wymagań okre-
ślonych w ww. art. k.c; 
•	wyboru	oferenta	z mniejszej	liczby	
ofert niż trzy – wymagane postanowie-
niami umowy o dofinansowanie; 
•	niezamieszczenia	ogłoszenia	na	stronie	
internetowej, w prasie lub siedzibie be-
neficjenta, do czego zobowiązywały po-
stanowienia umowy;

•	wyznaczania	bardzo	krótkiego	okresu	
składania ofert i przedstawiania niedo-
kładnego opisu zamawianych e-usług.

Błędy w dokonywaniu zakupów towa-
rów i usług utrudniały późniejszą spraw-
ną refundację niektórych wydatków, po-
nieważ pewnych działań nie można cof-
nąć, a przedsiębiorcy zobowiązani byli po-
prawnie rozliczać projekty od początku 
ich realizacji.

Kupowanie towarów i usług 
przez przedsiębiorców
Przedsiębiorcy wykonujący projekty w ra-
mach działania 8.1 – „Wspieranie działal-
ności gospodarczej w dziedzinie gospodar-
ki elektronicznej” programu operacyjne-
go „Innowacyjna gospodarka” nie byli zo-
bowiązani do stosowania przepisów usta-
wy – Prawo zamówień publicznych. Prze-
pisy te odnoszą się do zakupów towarów, 
usług i robót budowlanych przez podmio-
ty wymienione bezpośrednio w katalo-
gu zawartym w art. 3 tej ustawy (są to 
w szczególności jednostki sektora finan-
sów publicznych). W przypadku zakupów 
współfinansowanych ze środków publicz-
nych, w tym pochodzących z Unii Euro-
pejskiej, dokonywanych przez podmioty 
niewymienione w art. 3 (np. przedsiębior-
ców), niezależnie od wartości tych zaku-
pów – nie stosuje się postanowień pzp26. 

Prawo zamówień publicznych przewi-
duje tylko jedną sytuację, gdy podmiot 
niebędący zamawiającym w rozumieniu 
art. 3 tej ustawy musi stosować jej prze-

25 Szerzej: Informacja o wynikach kontroli Realizacja�przez�beneficjentów…,�op. cit., s. 19-20.
26 Szerzej: W. Karwatowicz, M. Lamch-Rejowska: Zamówienia�publiczne�w�projektach�współfinansowanych�

ze�środków�unijnych, Presscom, Wrocław 2011.
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pisy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5, ustawę 
stosuje się, jeżeli łącznie zachodzą nastę-
pujące okoliczności:
•	ponad	50%	wartości	zamówienia	fi-
nansowane jest ze środków publicznych;
•	wartość	zamówienia	jest	równa	lub	
przekracza tak zwane progi unijne;
•	przedmiotem	zamówienia	są	roboty	
budowlane obejmujące wykonanie czyn-
ności w zakresie inżynierii lądowej lub 
wodnej, budowy szpitali, obiektów spor-
towych, rekreacyjnych lub wypoczynko-
wych, budynków szkolnych, budynków 
szkół wyższych lub budynków wykorzy-
stywanych przez administrację publiczną.

Zatem, gdy na przykład prywatny 
przedsiębiorca wykonuje projekt współ-
finansowany w 75% ze środków publicz-
nych, w tym unijnych, którego celem jest 
wybudowanie basenu o wartości zamó-
wienia przekraczającej próg unijny dla ro-
bót budowlanych (4 845 000 euro) – musi 
stosować przepisy Prawa zamówień pu-
blicznych. Natomiast jeśli projekt doty-
czy zakupu dostaw lub usług w związku 
z modernizacją własnego przedsiębior-
stwa, wówczas nie ma obowiązku sto-
sować przepisów o zamówieniach, na-
wet jeżeli ich wartość przekracza progi 
unijne, a dofinansowanie publiczne jest 
większe niż 50%. 

Beneficjenci, którzy nie posiadają statusu 
zamawiającego w świetle art. 3 pzp, nie są 
zwolnieni z przestrzegania zasad uczciwej 
konkurencji, równego traktowania i przej-
rzystości. Obowiązki w zakresie sposobu 
wydawania środków publicznych są w tych 

wypadkach określone w umowie o dofi-
nansowanie projektu, zawieranej przez 
beneficjenta z instytucją odpowiedzial-
ną za wdrażanie tych środków. 

W umowach o dofinansowanie projek-
tów ze środków europejskich dotyczących 
zakupów przez przedsiębiorców towarów 
i usług zostały zawarte postanowienia od-
noszące się do stosowania zasady konku-
rencyjności. Celem takiego rozwiązania 
jest zapewnienie, że wydatki ponoszo-
ne w ramach projektu są konkurencyjne, 
czyli najkorzystniejsze w stosunku do in-
nych ofert rynkowych. Niemniej jednak, 
umowy o dofinansowanie nie zawierają 
tak szczegółowych postanowień określa-
jących mechanizmy, których zastosowa-
nie może być uznane za wystarczające do 
zapewnienia przestrzegania zasady uczci-
wej konkurencji przez przedsiębiorców, 
jak ma to miejsce w przypadku ustawy 
o zamówieniach publicznych. 

Wyjątkiem jest tutaj powszechny wy-
móg zastosowania kryteriów wyboru ofer-
ty w odniesieniu do zakupów o mniejszej 
wartości oraz procedury przetargu okre-
ślonej w przepisach Kodeksu cywilnego 
(art. 701-705) przy zakupach o większej 
wartości27, w tym zobowiązanie do:
•	sporządzenia	opisu	przedmiotu	zamó-
wienia,
•	publikacji	ogłoszenia	o planowanym	
zakupie, 
•	rozesłania	zapytań	ofertowych,
•	analizy	co	najmniej	trzech	ofert,
•	wykonywania	czynności	w formie	pi-
semnej.

27 H. Niedziela (red.), op. cit., s. 560-561.
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Niemniej jednak, przy zakupach ze środ-
ków publicznych, dokonywanych poza reżi-
mem zamówień publicznych, ciężar udowod-
nienia, że wydatek został poniesiony z zacho-
waniem osiągnięcia najlepszego efektu przy 
możliwie najniższych kosztach – zawsze spo-
czywa na beneficjencie. to beneficjent musi 
udokumentować instytucji odpowiedzial-
nej za rozliczenie środków przeprowadzo-
ne rozeznanie rynku, wskazujące, że dana 
usługa, robota lub dostawa została wykona-
na po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. 

Obowiązkiem przedsiębiorców jest za-
tem wyczerpujące udokumentowanie speł-
nienia zasady uczciwej konkurencji i przed-
stawianie pełnej dokumentacji w tym za-
kresie na wezwanie instytucji upoważnio-
nych do weryfikacji poniesionych wydat-
ków i kontroli prawidłowości realizacji pro-
jektów. Przedsiębiorcy, którzy niewystar-
czająco wywiązywali się z tej powinności, 
narażają się na ryzyko zakwestionowania 
kwalifikowalności wydatków. Nie istnie-
je przy tym jeden zalecany sposób doku-
mentowania, ponieważ decydująca jest tu 
gospodarność i racjonalność wydawania 
środków publicznych. Zatem przedstawie-
nie trzech ofert nie zawsze jest gwarancją 
prawidłowego zastosowania zasady kon-
kurencyjności, niekiedy natomiast stano-
wi pewne minimum możliwe do przyjęcia 
w razie braku innych rozwiązań.

Kontrola prawidłowości wydawania pie-
niędzy z budżetu Unii Europejskiej, w tym 
weryfikacja przestrzegania zasad udziela-
nia zamówień publicznych, jest przepro-

wadzana niezwykle szczegółowo przez 
wiele uprawnionych podmiotów28. Na-
leżą do nich – obok Najwyższej Izby Kon-
troli – przede wszystkim: Komisja Euro-
pejska i Europejski trybunał Obrachun-
kowy, a także instytucja audytowa (Mini-
sterstwo Finansów i urzędy kontroli skar-
bowej), instytucja certyfikująca (Minister-
stwo rozwoju regionalnego) oraz powo-
łane do tego celu instytucje w systemie 
zarządzania i kontroli, na przykład insty-
tucja wdrażająca (dla działania 8.1 POIG 
zadania te wykonuje Polska Agencja roz-
woju Przedsiębiorczości), instytucja po-
średnicząca (Ministerstwo Administra-
cji i Cyfryzacji) i instytucja zarządzająca 
(Ministerstwo rozwoju regionalnego).

Sankcje za nieprzestrzeganie zasad ogól-
nych udzielania zamówień publicznych 
określonych w traktacie oraz postano-
wień umowy w tej kwestii są uzależnio-
ne od rodzaju stwierdzonego naruszenia. 
Zasadniczo, te prowadzące do całkowite-
go wyeliminowania konkurencji na rynku 
zagrożone są karą całkowitej utraty dofi-
nansowania. Natomiast w przypadku na-
ruszeń powodujących ograniczenie kon-
kurencji Komisja Europejska (KE) zale-
ca zmniejszenie dofinansowania propor-
cjonalnie do wagi naruszenia. W celu har-
monizacji rozwiązań przyjętych w tym za-
kresie przez państwa członkowskie, Komi-
sja wydała w 2007 r. wytyczne nr COCOF 
07/0037/03, dotyczące określania korekt 
finansowych dla wydatków współfinan-
sowanych z funduszy strukturalnych oraz 

28 Szerzej: D. Winiarski: Audyt�zamówień�publicznych,�InfoAudit, Warszawa 2005 oraz B. Srebro: Ochrona�
interesów�finansowych�Unii�Europejskiej,�Zakamycze, Kraków 2004.
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Funduszu Spójności w przypadku nieprze-
strzegania przepisów dotyczących zamó-
wień publicznych29. W rozdziale 2 tego do-
kumentu KE określiła wskaźniki korekt fi-
nansowych (od 5 do 25%), które należy sto-
sować w związku z wykryciem nieprawi-
dłowości polegających na nieprzestrzega-
niu przepisów i zasad określonych w trak-
tacie. Zdaniem Komisji, korekty takie po-
winny być stosowane w odniesieniu do nie-
prawidłowości wykrytych w umowach nie-
objętych lub częściowo objętych dyrekty-
wami unijnymi. Minister rozwoju regional-
nego wydał dokument pt. „Wymierzanie 
korekt finansowych za naruszenia prawa 
zamówień publicznych związane z reali-
zacją projektów współfinansowanych ze 
środków funduszy UE”, wraz z załączni-
kiem zawierającym „Wskaźniki procento-
we do obliczenia wartości korekty finan-
sowej za naruszenia przy udzielaniu zamó-
wień publicznych, współfinansowanych ze 
środków funduszy UE”30 – tak zwany tary-
fikator. Zgodnie z tymi zaleceniami, wy-
sokość kar jest naliczana według wskaźni-
ków procentowych przypisanych konkret-
nym naruszeniom. Naruszenia, które pro-
wadzą do utrudnienia uczciwej konkuren-
cji pomiędzy podmiotami zainteresowany-
mi wykonaniem usługi lub dostawą towa-
ru, zawsze skutkują utratą znacznej części 
dofinansowania. 

Do takich naruszeń należą:
•	brak	publikacji	ogłoszenia	o zakupie	
lub poważne braki w jego treści;

•	określenie	warunków	udziału	w po-
stępowaniu lub kryteriów oceny ofert 
w sposób, który utrudnia lub uniemoż-
liwia konkurencję; 
•	dyskryminacyjny	opis	przedmiotu	za-
mówienia, na przykład przez wskazanie 
na konkretny produkt bez zastosowania 
zwrotu „lub równoważne”.

Podsumowanie
Przestrzeganie przez przedsiębiorców po-
stanowień dotyczących zasad dokonywania 
zakupów towarów i usług ma znaczenie ze 
względu na konieczność zapewnienia re-
spektowania zasady uczciwej konkuren-
cji i równego traktowania wykonawców. 

Świadomość konieczności przestrzega-
nia tej zasady przy zakupach w ramach 
działania 8.1 – „Wspieranie działalności 
gospodarczej w dziedzinie gospodarki 
elektronicznej” POIG jest tym ważniej-
sza, że przedsiębiorcy nie są zobowiąza-
ni do stosowania ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych. Przestrzeganie zasa-
dy uczciwej konkurencji przy zakupach 
współfinansowanych ze środków fun-
duszy europejskich, oprócz korzystają-
cych z programu operacyjnego „Innowa-
cyjna gospodarka”, wymagane jest rów-
nież w przypadku pozostałych progra-
mów operacyjnych, których beneficjen-
tami są przedsiębiorcy. 

Procedury Prawa zamówień publicz-
nych z reguły postrzegane są przez przed-
siębiorców jako bardzo skomplikowane 

29 Dokument opublikowany pod adresem <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/ 
guidelines/correcti_en.htm>, (22.02.2012 r.).

30 Dokumenty opublikowane pod adresem: <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/Strony/ 
Dokumenty.aspx#zakladka=2&strona=1>, (22.02.2012 r.).
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i uciążliwe w praktyce. Zwolnienie ze 
stosowania ustawy nie zwalnia jednak 
przedsiębiorców z obowiązku respekto-
wania zasady uczciwej konkurencji, po-
zbawia natomiast zabezpieczenia w po-
staci określonych w ustawie procedur, 
które mają wyeliminować wiele rodza-
jów ryzyka w tym obszarze. 

Jeżeli chodzi o nieprawidłowości stwier-
dzone w wykorzystaniu funduszy struk-
turalnych przez instytucje upoważnione 
do ich kontroli, to największa liczba doty-
czy właśnie realizacji zamówień publicz-
nych. Mogą one skutkować korektami fi-

nansowymi zmniejszającymi faktyczną 
wartość dotacji do projektu, a także uzna-
niem poniesionych w następstwie stwier-
dzonych naruszeń wydatków lub części 
tych wydatków za niepodlegające rozli-
czeniu i refundacji. 

beata błaSiak-nowak, 
doradca ekonomiczny 
MarZena rajcZewSka, 
doradca techniczny,  
Departament Administracji Publicznej NIK 
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Artykuł 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt1 stanowi, że: „Zwierzę 
jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania 
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest 
mu winien poszanowanie, ochronę i opie-
kę”. ten niezmiernie istotny dla ochrony 
zwierząt przepis nie powoduje ich perso-
nalizacji ani też nie nadaje im podmioto-
wości prawnej, normuje jednak obowiąz-
ki człowieka względem nich2. Powinno-
ści takie ustawa nakłada również na orga-
ny administracji publicznej, w tym organy 
gmin i Inspekcję Weterynaryjną. 

Do najważniejszych kompetencji gmin 
w tej kwestii należy opieka nad bezdom-
nymi zwierzętami oraz zapobieganie bez-

domności, a także reagowanie na okrutne 
ich traktowanie. Znowelizowana z dniem 
1 stycznia 2012 r. ustawa o ochronie zwie-
rząt w większym niż dotychczas stopniu 
zobowiązuje gminy do działania. Zapew-
nianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz 
ich wyłapywanie jest zadaniem własnym 
gmin (art. 11 ust. 1 ustawy), które ma 
być realizowane na podstawie corocznie 
uchwalanych programów. Program powi-
nien obejmować: zapewnienie zwierzętom 
miejsca w schronisku; opiekę nad wolno 
żyjącymi kotami, w tym ich dokarmia-
nie; odławianie bezdomnych zwierząt i po-
szukiwanie dla nich właścicieli; obliga-
toryjną sterylizację albo kastrację zwie-

Ustawowy obowiązek gmin i Inspekcji Weterynaryjnej 

Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich

Do czasu wejścia w  życie znowelizowanej ustawy o  ochronie zwierząt brakowało 
skutecznych rozwiązań organizacyjnych i  prawnych zapewniających humanitarne 
ich traktowanie oraz zmniejszenie populacji bezdomnych psów i  kotów. Działania 
gmin, polegające na umieszczaniu czworonogów w  schroniskach, łagodziły jedynie 
skutki, lecz nie rozwiązywały problemu bezdomności. Doprowadzało to do nadmier-
nego przepełnienia większości obiektów i pogorszenia warunków bytowania przeby-
wających tam zwierząt.

MarEk żukowSki

1 DzU z 2003 r., nr 106, poz. 1002 ze zm. (dalej: ustawa o ochronie zwierząt lub: uoz).
2 Zob. W. Radecki: Ustawy�o�ochronie�zwierząt,�o�doświadczeniach�na�zwierzętach�–�z�komentarzem,�War-

szawa 2007, s. 42; A. Szelepajło: Admnistracyjnoprawna�ochrona�zwierząt, <www.bibliotekacyfrowa.pl/
Content/35859/001.pdf>, s. 57 i n.



Nr 4/lipiec-sierpień/2012 83 

Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich   kontrola i audyt  

rząt w schroniskach; usypianie ślepych 
miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego 
w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich; zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w wypadkach zda-
rzeń drogowych z udziałem zwierząt. Pro-
gram może zawierać także plan znakowa-
nia zwierząt w gminie (art. 11a uoz ). Przed 
nowelizacją ustawy nie było prawnego obo-
wiązku uchwalania programów, stąd więk-
szość gmin ich nie posiadała. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 uoz, zwierzę, któ-
re doświadcza znęcania się nad nim, może 
być czasowo odebrane właścicielowi lub 
opiekunowi na podstawie decyzji wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta). Przez 
znęcanie się należy rozumieć zadawanie 
albo świadome dopuszczanie do zadawania 
bólu lub cierpień (art. 6 ust. 2 uoz), w tym 
utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych 
warunkach bytowania. 

Do czasu nowelizacji ustawy o ochronie 
zwierząt istotny katalog obowiązków gmin 
zawierała też ustawa z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach3. Wymienione w niej zadania dotyczy-
ły określenia w gminnym regulaminie za-
sad władania zwierzętami domowymi i go-
spodarskimi (art. 4 ust. 2 pkt 6 i 7 ), a także 
zorganizowania ochrony przed bezdomny-
mi (art. 3 ust. 2 pkt 5). Jednym z założeń 
nowelizacji (obu ustaw) było uregulowanie 
problematyki ochrony zwierząt w ustawie 

o ochronie zwierząt. Jednak część przepi-
sów z tym związanych pozostała w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku, w tym 
określanie przez gminy wymagań wobec 
przedsiębiorców zajmujących się ochroną 
przed bezdomnymi zwierzętami, a także 
prowadzących schroniska dla nich (art. 7 
ust. 3) oraz o udzielaniu zezwoleń na taką 
działalność (art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 6).

Cel i zakres kontroli
Najwyższa Izba Kontroli, mając na uwadze 
żywe zainteresowanie społeczne proble-
matyką ochrony zwierząt, przejawiające 
się w licznych publikacjach, skargach oraz 
wnioskach posłów na Sejm, przeprowadzi-
ła w 2010 r. z własnej inicjatywy kontrolę 
przestrzegania praw zwierząt4.

Przedmiotem kontroli były następują-
ce zagadnienia:
•	wykonywanie	zadań	gmin	dotyczących	
ochrony zwierząt;
•	zapewnienie	właściwych	warunków	
bytowania zwierząt w schroniskach;
•	sprawowanie	nadzoru	weterynaryjne-
go nad przestrzeganiem praw zwierząt, 
głównie domowych i sprzedawanych na 
targowiskach.

Badaniami objęto 25 urzędów gmin 
(miast), 8 powiatowych inspektora-
tów weterynarii i 21 schronisk dla zwie-
rząt w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 
30 czerwca 2010 r. Ponadto powiatowi le-

3 DzU z 2005 r., nr 236, poz. 2008 ze zm. (dalej: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku lub: uocz).
4 Informacja� o� wynikach� kontroli� przestrzegania� praw� zwierząt, sierpień 2011 r., nr ewid. 22/2011/P-

10-124/LBI. Pojęcie „prawa zwierząt” nawiązuje do „Światowej deklaracji praw zwierząt”, przyjętej 
w 1978 r. przez UNESCO, jednak w literaturze budzi liczne kontrowersje, przede wszystkim dlatego, że 
zwierzę nie jest podmiotem praw i obowiązków. Zdaniem prof. Ewy Łętowskiej, „personalizacja” zwierząt 
nie ma żadnej wartości i nie jest im do niczego potrzebna; por. E. Łętowska: Dwa�cywilnoprawne�aspekty�
praw�zwierząt:�Dereifikacja�i�personifikacja, Łódź 1997, s. 87-91.



84 KONtrOlA PAńStWOWA

kontrola i audyt   marek Żukowski

karze weterynarii przeprowadzili – na zle-
cenie NIK – kontrole 36 targowisk. 

Wcześniej Najwyższa Izba Kontroli czę-
sto zajmowała się problematyką ochrony 
zwierząt. Wykaz wybranych badań pro-
wadzonych w latach 1997–2005 znajdu-
je się w ramce powyżej.

Ważniejsze ustalenia
Ochrona zwierząt  
w aktach prawa miejscowego

rady wszystkich skontrolowanych gmin 
uchwaliły regulaminy czystości i porząd-
ku, o których mowa w art. 4 uocz, określa-
jące zasady utrzymywania zwierząt domo-
wych oraz wymagania wobec ich właści-
cieli. Jedynie postanowienia regulaminu 
obowiązującego w Starachowicach5, w czę-
ści dotyczącej postępowania ze zwierzę-
tami bezdomnymi, były rażąco sprzecz-
ne z prawem.

W jego § 43 ust. 1 przyjęto, że każdy pies 
pozostający bez opieki w miejscu publicz-
nym jest zwierzęciem nadmiernie agre-
sywnym. Dało to podstawę do odławiania, 
a następnie uśmiercania prawie wszyst-
kich pojmanych psów i kotów. Uregulo-
wania te były rażąco sprzeczne z art. 33 
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie zwie-
rząt, zezwalającym na uśmiercenie zwie-
rzęcia wyłącznie wtedy, gdy jego nadmier-
na agresywność powoduje bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkie-
go albo ze względu na zagrożenie sanitar-
ne6. Należy też zauważyć, że rada gminy 
nie może ustanawiać zasad dotyczących 
uśmiercania zwierząt, gdyż wspomnia-
ny przepis ustawy enumeruje przesłan-
ki takiego działania7. Wojciech radecki 
stwierdza, że z przepisów o ochronie zwie-
rząt (nawet przed nowelizacją) wynika, 
że rada gminy może wydać uchwałę do-

wybrane kontrole nik dotycZące ochrony ZwierZąt

1. Nadzór nad warunkami transportu zwierząt gospodarskich (1997); wyniki tej 
kontroli miały wpływ na treść uchwalonej 21 sierpnia 1997 r. ustawy o ochro-
nie zwierząt. 
2. Ochrona zwierząt (2000 r.).
3. Realizacja przepisów w zakresie ochrony zwierząt ze szczególnym uwzględ-
nieniem transportu zwierząt (2002 r.).
4. Funkcjonowanie nadzoru nad obrotem i ubojem zwierząt rzeźnych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt (2005 r.).

5 Uchwała nr V/6/06 Rady Miejskiej w Starachowicach z 26.06.2006 r.
6 Regulamin ten przed uchwaleniem został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspek-

tora Sanitarnego w Starachowicach, a Wojewoda Świętokrzyski nie stwierdził jego niezgodności z prawem.
7 Patrz np. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 7.07.2009 r., Lex nr 514132.
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tyczącą odławiania zwierząt tylko wów-
czas, gdy istnieje możliwość umieszczenia 
ich w schronisku8. Znowelizowana ustawa 
o ochronie zwierząt wprowadza (w art.11 
ust. 3) wyraźny zakaz odławiania, jeśli nie 
ma miejsc w schronisku. 

Organy 11 gmin (44%), wbrew obowiąz-
kowi wynikającemu z art. 7 ust. 3 uocz9, 
nie określiły wymagań, jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca prowadzący działal-
ność związaną z ochroną przed bezdomny-
mi zwierzętami oraz schroniska dla nich. 
Brak odpowiednich uchwał powoduje moż-
liwość powierzenia tych obowiązków przy-
padkowym, nieprzygotowanym podmio-
tom, postępującym nieprofesjonalnie i nie-
dbającym o dobro zwierząt10. 

Brak pomysłów  
na zapobieganie bezdomności

O ile organy gmin na ogół właściwie uchwa-
lały przepisy prawa miejscowego dotyczą-
ce zwierząt, to nie radziły sobie z proble-
mem bezpańskich psów i kotów. Więk-
szość gmin ograniczała się do zlecania ich 
wyłapywania oraz umieszczania w schro-
niskach, niewiele zaś robiono w kierunku 
ograniczenia bądź wyeliminowania przy-
czyn bezdomności.

tylko 8 skontrolowanych gmin11 (32%) 
skorzystało z możliwości uchwalenia pro-

gramów zapobiegania bezdomności zwie-
rząt12, mających na celu zapewnienie im 
opieki oraz edukację w zakresie humani-
tarnego traktowania. Z przyjętych progra-
mów wynika, że sposobem na zmniejsze-
nie bezdomności było ograniczenie popu-
lacji (przez sterylizację i kastrację) oraz 
utworzenie bazy danych psów znakowa-
nych mikroprocesorem. Dobrym przykła-
dem na to, że jednak da się wiele osiągnąć, 
są inicjatywy podejmowane w Suwałkach, 
gdzie wprowadzono obowiązek rejestracji 
psów i ich znakowania oraz zwolniono ad-
optujące je osoby z corocznych opłat. Pro-
wadzono także akcje informacyjno-edu-
kacyjne promujące właściwe traktowanie 
zwierząt i bezpłatną adopcję. W efekcie 
ograniczono bezdomność, w schronisku 
nie ma przepełnienia, przebywające tam 
psy i koty mają dobre warunki, a liczba 
zwierząt znajdujących nowych właścicieli 
stale rośnie (nowym opiekunom przeka-
zano ponad 2/3 czworonogów). 

W 8 skontrolowanych gminach zada-
nie zapewnienia ochrony przed bezdom-
nymi zwierzętami (tj. ich wyłapywanie) 
oraz prowadzenia schronisk zlecano pod-
miotom nieuprawnionym do prowadze-
nia tego typu działalności, to jest niema-
jącym zezwoleń wydanych na podstawie 
art. 7 ust. 6 uocz przez wójtów, burmi-

8 W. Radecki: Ustawy�o�ochronie�zwierząt…,�op. cit., s. 82.
9 Art. 7 ust. 3 uocz, zmieniony przez art. 11 ustawy z 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związ-

ku ze zmianą w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie z dniem 1 sierpnia 
2009 r. (DzU nr 92, poz. 753).

10 Bezdomne psy towarzyszą wojnom, kataklizmom i dramatycznym przemianom społecznym. Ciekawych 
faktów i komentarzy na ten temat dostarcza lektura książki J. Rolina:�I�ktoś�rzucił�za�nim�zdechłego�psa,�
Wołowiec 2011. Zobacz także wywiad z J. Rolinem, „Tygodnik Powszechny” nr 18/2011 z 17.04.2011 r.

11 Białystok, Elbląg, Hajnówka, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Suwałki.
12 Od 1 stycznia 2012 r. gminy mają obowiązek uchwalania takich programów.
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strzów lub prezydentów miast. Na przy-
kład, przedsiębiorca z Łodzi wyłapywał 
zwierzęta na terenie 79 gmin, w tym tyl-
ko w 7 na podstawie zezwoleń. 

Brak odpowiedniej aktywności gmin 
przyczynia się do wzrostu liczby bezpań-
skich zwierząt. Od 1 stycznia 2008 r. do 
30 czerwca 2010 r. liczba psów i kotów 
przebywających w skontrolowanych schro-
niskach wzrosła o 11%.

Przepełnione schroniska

W ponad połowie skontrolowanych schro-
nisk13 (w 11) liczba zwierząt przekraczała 
liczbę miejsc. Do najbardziej przepełnio-
nych należały placówki w Łodzi, Białym-
stoku, Bydgoszczy, toruniu, Katowicach, 
Kielcach, Szczytnie, Elblągu, Pawłowie, 
Miedarach, Korabiewicach (przebywało 
tam ogółem 4091 zwierząt, a miejsc było 
2955). Na przykład, do zbudowanego na 
250 miejsc schroniska w Łodzi przyjęto 748 
psów. Było tak ciasno, że zwierzęta bytowa-
ły w budynku administracyjnym, w gabine-
cie dyrektora14. Warto przy tym zauważyć, 
że przepisy rozporządzenia Ministra rol-
nictwa i rozwoju Wsi z 3 czerwca 2004 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań we-
terynaryjnych do prowadzenia schronisk 
dla zwierząt15 nie określają norm dotyczą-
cych pomieszczeń, zagęszczenia czy żywie-
nia, lecz koncentrują się na względach bez-
pieczeństwa sanitarno-epidemiologiczne-
go. Brak standardów utrudniał obiektyw-
ną ocenę warunków panujących w schro-

niskach, które w tej sytuacji zależą przede 
wszystkim od wrażliwości i empatii osób 
tam zatrudnionych i kontrolujących (In-
spekcji Weterynaryjnej).

Szczególnie złe warunki stwierdzono 
w schroniskach w Korabiewicach (np. wy-
biegi w błotnistym, zanieczyszczonym od-
chodami terenie) oraz w Wieluniu, co spo-
wodowało cofnięcie zezwoleń na ich pro-
wadzenie.

Nierzetelna ewidencja zwierząt

Niesłusznie bagatelizuje się prowadzenie 
ewidencji zwierząt bytujących w schro-
niskach. Nierzetelne dane lub ich brak 
uniemożliwia bowiem choćby porówna-
nie liczby zwierząt odłowionych (za pie-
niądze gmin) z liczbą rzeczywiście tam 
przebywających. Nieprawidłowości ta-
kie stwierdzono w 6 podmiotach. Wy-
mownym przykładem jest konfrontacja 
danych dotyczących schroniska w Kora-
biewicach, z których wynika, że przyję-
to 930 psów, podczas gdy urzędy gmin 
określają ich liczbę na co najmniej 1753. 
W schronisku w Wojtyszkach stwierdzo-
no natomiast, że ewidencja zwierząt nie 
pozwala na ustalenie ich stanu na określo-
ny dzień, z powodu braku danych o liczbie 
eutanazji, ucieczek, upadków i adopcji.

Więcej adopcji  
− mniejsza śmiertelność

W porównaniu z sytuacją odnotowaną 
w poprzednich kontrolach NIK stwier-

13 Skontrolowano 21 (14%) spośród 146 funkcjonujących w Polsce schronisk.
14 Moim zdaniem, była to swoista forma protestu pani dyrektor – jak się wydaje skuteczna, gdyż Urząd Mia-

sta Łodzi poinformował o zamiarze budowy nowego schroniska.
15 DzU nr 158, poz. 1657.
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spadek liczby eutanazji zwierząt (poddano 
jej 16% zwierząt przebywających w schro-
niskach). Dla porównania, w 2002 r. eu-
tanazji poddano 44% psów i 68% kotów 
z takich placówek16. 

trudno zrozumieć tak istotne różnice, 
choć uczestniczący w kontroli lekarze we-
terynarii nie kwestionowali dokumentacji 
określającej przyczyny śmierci zwierząt. 
Wydaje się, że i w tym wypadku podsta-
wowe znaczenie miały wrażliwość zatrud-
nionych tam ludzi, a zwłaszcza ich aktyw-
ność i zaangażowanie w proces adopcyjny 
zwierząt. Świadczy o tym oczywista zależ-
ność: im wyższy wskaźnik adopcji zwie-
rząt, tym niższa śmiertelność.

Dzięki zaangażowaniu pracowników 
schronisk, wolontariuszy oraz organi-
zacji zajmujących się ochroną zwierząt, 
nowych opiekunów znalazło 65% psów 
i kotów. Schroniska prowadziły akcje 
promujące adopcję na własnych stro-
nach internetowych, gdzie podawano 
informacje ogólne o jej zasadach oraz 
szczegółowe o poszczególnych zwierzę-
tach. W lokalnych i regionalnych me-
diach zamieszczano ogłoszenia o orga-
nizowanych akcjach. 

Najmniej adopcji odnotowano w schro-
nisku w Korabiewicach (27%), a najwięcej 
w Łodzi (79%), Małoszycach (78%), Bor-
szowicach (77%) i Krakowie (75%). Sto-
sunkowo dobre rezultaty osiągnięto też 
w Białymstoku (71%), Suwałkach (69%), 
toruniu (68%), Kościerzynie (70%) i Ka-
towicach (68%).

Rysunek 1. dane o losie zwierząt w kontro-
lowanych schroniskach, 2008–2010 (I półr.)

  Adopcja zwierząt ze schronisk (39.451)

  Eutanazja (9.448)

  Padnięcia zwierząt (5.523)

  Ucieczki zwierząt (613)

  Liczba zwierząt wg stanu na 30.06.2010 r. (5.765)

Źródło: Dane NIK uzyskane w czasie kontroli.

65% 

16% 

9% 

1% 

9% 

dzono istotną poprawę warunków byto-
wania zwierząt w schroniskach, a przede 
wszystkim zmniejszenie liczby ich zgo-
nów (głównie dzięki adopcji), choć na-
dal jest ona wysoka (co czwarty pies i co 
trzeci kot). Najmniej zgonów odnotowa-
no w schroniskach w Borszowicach (5%) 
i Suwałkach (6%), a najwięcej w Bytomiu 
(48%). Wysoka śmiertelność panowała tak-
że w schroniskach w Bydgoszczy (30%) 
oraz Miedarach (42%). Cieszy natomiast 

16 Patrz Informacja�NIK�o�wynikach�kontroli�„Realizacja�przepisów�w�zakresie�ochrony�zwierząt�ze�szczegól-
nym�uwzględnieniem�transportu�zwierząt”, nr ewid. 8/2003/P/02/172/KSR.
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Przypadki znęcania się  
nad zwierzętami

W trakcie kontroli stwierdzono incyden-
ty okrutnego traktowania zwierząt, cze-
go przejawem było postępowanie władz 
Starachowic, gdzie jedyną metodą ogra-
niczenia bezdomności było interwencyj-
ne wyłapywanie, a następnie uśmiercanie 
bezdomnych psów i kotów, a także fatal-
ne warunki bytowania zwierząt w schro-
nisku w Korabiewicach. W tych sprawach 
złożono zawiadomienia o możliwości po-
pełnienia przestępstwa.

Organy pozostałych gmin właściwie 
reagowały na interwencje i skargi miesz-
kańców oraz organizacji działających na 
rzecz ochrony zwierząt. Niezwłocznie 
po otrzymaniu sygnału o niehumanitar-
nym ich traktowaniu, w każdym wypad-
ku wszczynano postępowanie wyjaśniają-

ce. Stosownie do potrzeb i stwierdzonych 
okoliczności – współpracowano z powia-
towymi służbami weterynaryjnymi, policją 
lub strażą miejską. W latach 2008–2010 
(I półrocze) w gminach objętych kontro-
lą przeprowadzono łącznie 65 postępo-
wań w trybie art. 7 ust. 3 uoz, w następ-
stwie których wydano 29 decyzji o wa-
runkowym odbiorze zwierzęcia właści-
cielom bądź opiekunom. 

Nadzór gmin nad schroniskami

Gminy niedostatecznie nadzorowały schro-
niska dla zwierząt prowadzone przez pod-
mioty spoza sektora finansów publicznych. 
Nie przeprowadzano tam kontroli finan-
sowych, a rzadko i pobieżnie sprawdza-
no warunki bytowania zwierząt, nie wy-
jaśniano też przyczyn ich śmiertelności 
oraz nadmiernego zagęszczenia. Na przy-
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Rysunek 2. Liczba zwierząt przebywających w wybranych schroniskach, adoptowanych 
oraz zgonów, w tysiącach 

Źródło: Dane NIK uzyskane w czasie kontroli.
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  Liczba zwierząt adoptowanych

  Liczba zgonów
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kład żadna z 72 gmin, które zleciły pod-
miotowi prowadzącemu schronisko w Ko-
ścierzynie wykonywanie usług w zakre-
sie ochrony przed bezdomnymi zwierzę-
tami, nie przeprowadziła kontroli w tym 
schronisku. Kontrolujący nie dostrzegli 
też złych warunków panujących w schro-
nisku w Wieluniu, gdzie dopiero zdecy-
dowana interwencja Fundacji dla ratowa-
nia Zwierząt „Emir” (wsparta programa-
mi telewizyjnymi) doprowadziła do roz-
wiązania umowy z podmiotem prowadzą-
cym placówkę. 

Nadzór weterynaryjny

W latach 2008–2010 (I półrocze) po-
wiatowe inspektoraty weterynarii prze-
prowadziły 2238 planowych i doraźnych 
kontroli dobrostanu zwierząt gospodar-
skich oraz domowych. W ich efekcie po-
wiatowi lekarze weterynarii podejmowa-
li stosowne działania na rzecz wyelimi-
nowania ujawnionych nieprawidłowości. 
W schroniskach inspekcje weterynaryj-
ne interesowały się kompletnością wy-
kazu zwierząt, wyposażeniem pomiesz-
czeń zabiegowych, prawidłowością pro-
wadzenia książek leczenia, szczepienia-
mi psów przeciw wściekliźnie, prowa-
dzeniem dokumentacji potwierdzającej 
utylizację padłych zwierząt.

Jako właściwe oceniono działania po-
wiatowych służb weterynaryjnych w sy-
tuacjach naruszenia obowiązków wobec 
zwierząt. We wszystkich przypadkach 
(42) doniesień o niehumanitarnym ich 
traktowaniu przeprowadzono kontrole 
mające na celu wyjaśnienie okoliczno-
ści tych zdarzeń. Współpracowano przy 
tym z jednostkami samorządu teryto-
rialnego, organizacjami społecznymi zaj-

mującymi się taką działalnością oraz po-
licją. Jeśli podnoszone zarzuty potwier-
dzały się, podejmowano działania zmie-
rzające do odebrania zwierząt właści-
cielom oraz zawiadamiano organy ści-
gania o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa z art. 35 ust. 1 ustawy o ochro-
nie zwierząt

Powiatowi lekarze weterynarii prze-
prowadzili, na zlecenie NIK, doraźne 
kontrole 36 targowisk, na których zwy-
czajowo odbywa się handel zwierzęta-
mi. Nie stwierdzono przypadków niehu-
manitarnego traktowania zwierząt i nie 
wniesiono zastrzeżeń do stanu higienicz-
no-sanitarnego obiektów. Wskazano na-
tomiast uchybienia i nieprawidłowości 
w organizacji targowisk, nakazując ich 
usunięcie. Należy przy tym zauważyć, że 
rola targowisk – z powodu zmian struk-
turalnych w rolnictwie – jest praktycz-
nie marginalna.

Przytuliska i hotele dla zwierząt

Ze względu na przepełnienie schronisk 
upowszechniło się tworzenie przytu-
lisk lub hoteli dla zwierząt. Prowadze-
nie tego typu działalności gospodarczej 
nie podlega nadzorowi weterynaryjne-
mu, nie ma też norm określających stan-
dardy, warunki i zasady przetrzymywa-
nia w nich psów i kotów. tę sytuację wy-
korzystał, na przykład, właściciel schro-
niska dla zwierząt w Olkuszu, któremu 
nie udzielono kolejnego zezwolenia na 
dalsze funkcjonowanie tej placówki. Od 
1 stycznia 2010 r. podjął on działalność 
gospodarczą o nazwie „hotel dla zwie-
rząt”. Zmieniła się zatem tylko nazwa 
schroniska, gdyż właściciel nadal świad-
czył – na zlecenie gmin – usługi wyłapy-
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wania i czasowego przetrzymywania bez-
domnych czworonogów17. 

Ocena kontrolowanej 
działalności
Jakkolwiek badania kontrolne NIK wyka-
zały poprawę (w stosunku do ustaleń po-
przednich kontroli) warunków bytowania 
zwierząt w schroniskach, to jednak nie zo-
stały wprowadzone skuteczne rozwiązania 
organizacyjne i prawne, zapewniające hu-
manitarne ich traktowanie oraz zmniejsze-
nie populacji bezpańskich psów i kotów. 
Gminy nie korzystały z prawa do uchwa-
lenia i realizacji programów zapobiegają-
cych bezdomności zwierząt, obejmujących 
działania w zakresie rejestracji i identyfi-
kacji oraz sterylizacji i kastracji. W konse-
kwencji rośnie ich liczba w schroniskach.

Pozytywna ocena działalności skontro-
lowanych inspektoratów weterynarii była 
wynikiem właściwego sprawowania nad-
zoru nad podmiotami prowadzącymi chów 
i hodowlę zwierząt oraz utrzymującymi 
schroniska. 

Podsumowanie
Data opublikowania informacji o wynikach 
kontroli przestrzegania obowiązków wobec 
zwierząt zbiegła się z uchwaleniem przez 
Sejm rP (w dniu 16 września 2011 r.) no-
welizacji ustaw o ochronie zwierząt oraz 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Niektóre wnioski wynikające z prze-
prowadzonej kontroli okazały się zbieżne 
z nowymi uregulowaniami tej ustawy. Szcze-

gólnie istotne było nałożenie na gminy obo-
wiązku uchwalania i wykonywania progra-
mów zapobiegających bezdomności zwie-
rząt. Obowiązujący (do 31 grudnia 2011 r.) 
przepis art. 11a uoz nie zobowiązywał rad 
gmin do przyjęcia takich programów, po-
zostawiając tę sprawę do ich uznania. Jak 
wskazują wyniki kontroli, gminy realizują-
ce takie programy podejmowały i finanso-
wały działania mające na celu zmniejszenie 
populacji, rejestrację i identyfikację bez-
domnych zwierząt oraz edukację w zakre-
sie humanitarnego ich traktowania. rów-
nie ważne jest wprowadzenie zakazu odła-
wiania psów bez zapewnienia im miejsca 
w schronisku, zakazu przekazywania wyła-
panych osobników podmiotom innym niż 
schroniska (art. 11 ust. 3 uoz) oraz wypusz-
czania psów bez możliwości ich kontroli 
i bez oznakowania pozwalającego na iden-
tyfikację właściciela lub opiekuna (art. 10a 
ust.1 pkt 2 uoz). Znowelizowana ustawa nie 
nałożyła na gminy obowiązku znakowania 
zwierząt domowych oraz ich rejestracji18, 
co w istotny sposób wpłynęłoby na złago-
dzenie problemu bezdomności. 

W związku z wynikami kontroli NIK 
wskazała potrzebę rozważenia przez mini-
stra właściwego ds. rolnictwa podjęcia dzia-
łań w celu zmiany następujących przepisów:
•	ustawy	o ochronie	zdrowia	zwierząt	
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-
rząt – przez poddanie nadzorowi wete-
rynaryjnemu działalności polegającej na 
ochronie przed bezdomnymi zwierzęta-
mi, a także przez upoważnienie ministra 

17 Powiatowy lekarz weterynarii w Olkuszu skierował w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej.
18 Art. 11a ust. 3 uoz stanowi, że program „może obejmować plan znakowania zwierząt”. Wprowadzenie 

obowiązku przyjmowania planu znakowania zwierząt zawierał odrzucony wniosek mniejszości nr 4.
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właściwego ds. rolnictwa do określenia, 
przez rozporządzenie, wymagań do pro-
wadzenia tego rodzaju działalności19;
•	rozporządzenia	w sprawie	szczegóło-
wych wymagań weterynaryjnych do pro-
wadzenia schronisk dla zwierząt – przez 
doprecyzowanie standardów jakości 
opieki sprawowanej nad nimi w schroni-
skach, dotyczących między innymi norm 
powierzchniowych20.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi uznał 
wnioski za w pełni zasadne i poinformo-
wał21 o przystąpieniu do opracowania pro-
jektów zmian tych aktów prawnych.

Do kierowników kontrolowanych jed-
nostek oraz innych podmiotów wystoso-
wano 96 wystąpień, zawierających ogó-
łem 169 wniosków pokontrolnych. Naj-
istotniejsze skierowano do wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast, którzy zda-
niem NIK, powinni:
•	dążyć	do	przyjęcia	i wdrożenia	pro-
gramów przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt oraz do zapewnienia środków 
na ich realizację; 
•	powierzać	prowadzenie	schronisk	oraz	
wyłapywanie bezdomnych zwierząt wy-
łącznie podmiotom mającym stosowne 
zezwolenia;

•	zapewnić	właściwy	nadzór	nad	prze-
strzeganiem warunków prowadzenia 
schronisk oraz nad sposobem wykorzy-
stania środków przeznaczonych na ten cel.

Wyniki kontroli wskazują, że problema-
tyka ochrony zwierząt jest zbyt często i nie-
słusznie marginalizowana, przy czym zain-
teresowanie nią środków przekazu jest sta-
le duże, zaś do NIK docierają sygnały – tak-
że krytyczne – dotyczące oceny kontrolowa-
nych jednostek. Gminy niedostatecznie nad-
zorowały działalność podmiotów zajmują-
cych się odławianiem bezdomnych zwierząt, 
ujawniono też przypadki niehumanitarnego 
ich traktowania. Okoliczności te oraz wejście 
w życie znowelizowanej ustawy o ochronie 
zwierząt były istotną przesłanką do ujęcia 
w planie pracy NIK na 2012 r. kontroli wy-
konywania przez gminy zadań dotyczących 
ochrony zwierząt, obejmującej także realiza-
cję wniosków pokontrolnych skierowanych do 
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 
oraz kierowników schronisk dla zwierząt22. 

Marek żukowSki,
doradca ekonomiczny, 
Delegatura NIK w Białymstoku

19 W obecnym stanie prawnym dokumentem upoważniającym do rozpoczęcia tego typu działalności jest zezwolenie 
wójta gminy. Warunki, jakie musi spełniać przedsiębiorca określa uchwała rady właściwej gminy. Ustalenia kontroli 
NIK wykazały, że gminy bagatelizują problem i w części w ogóle nie podejmują takich uchwał, a wyłapywanie zwie-
rząt zlecają podmiotom oferującym tego typu usługi, nie weryfikując ich kompetencji. Uzasadnia to objęcie tych 
usług nadzorem weterynaryjnym. Natomiast wydanie rozporządzenia odnośnie do wymagań, jakie powinni spełnić 
przedsiębiorcy zainteresowani wykonywaniem zadań w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, dopro-
wadzi do sytuacji, że gminy będą zlecały je profesjonalistom gwarantującym pożądany standard.

20 Obowiązujące rozporządzenie nie określa norm/wartości, które identyfikowałyby podstawowe potrzeby 
bytowe dla poszczególnych gatunków i ras zwierząt.

21 Pismem z 26.10.2011 r. Wcześniej, to jest w piśmie z 7.09.2011 r. stwierdził, że „nie wydaje się zasadne 
podejmowanie działań zmierzających do zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów”.

22 Wprowadzanie w życie postanowień znowelizowanej ustawy napotyka znaczne trudności, m.in. z powodu 
braku możliwości zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsc w schroniskach.
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Zgodnie z zasadą pomocniczości, odpowie-
dzialność za ochronę środowiska natural-
nego spoczywa na gminie. Począwszy od 
2005 r. zakres zadań nałożonych na gmi-
ny w tej dziedzinie stale wzrasta. Przepi-
sy najważniejszych ustaw określających 
zadania samorządu tego szczebla ustana-
wiają także – poza działaniami w zakre-
sie ochrony poszczególnych komponen-
tów środowiska, utrzymania porządku czy 
zagospodarowania przestrzeni – instru-
menty, które powinny służyć zarządza-
niu środowiskiem1. 

Do właściwego zarządzania środowi-
skiem niezbędny jest spójny system usta-
lonych prawnie obowiązków, który za-
pewni spełnienie wymogu określonego 
w art. 5 ustawy – Prawo ochrony środo-
wiska, stanowiącego, że ochrona jedne-
go lub kilku elementów przyrodniczych 
powinna być prowadzona z uwzględnie-
niem ochrony pozostałych elementów. 
Pamiętać też trzeba, że każde działa-
nie, w tym również prace administra-
cyjne urzędu czy prace zlecane przez 
urząd, poza realizacją określonego celu 

Realizacja obowiązków i dobrowolnych systemów 

Zarządzanie środowiskiem w gminach

Zarządzanie środowiskiem jako kompleksowy system planowania i  wykonywania 
działań, nakierowanych na oszczędne i racjonalne wykorzystanie zasobów środowi-
ska, ich ochronę oraz odnawianie, to niezbędny element realizacji art. 5 Konstytu-
cji RP. Podstawowy instrument zarządzania, jakim jest planowanie, nie był właści-
wie przez gminy wykorzystywany, a określonych prawem obowiązków w tym zakre-
sie nie realizowano. W gminach często brakowało aktualnych danych o stanie środo-
wiska i efektach podejmowanych działań. Najwięcej problemów nadal przysparza-
ła gospodarka odpadami.

katarzyna PaPińSka

1 Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.); ustawa 
z 27.04.2001 r. − Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r., nr 25, poz. 150 ze zm.); ustawa z 3.10.2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 199, poz. 1227 ze zm.); ustawa z 27.04.2001 r. 
o odpadach (DzU z 2010 r., nr 185, poz. 1243 ze zm.); ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717 ze zm.); ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (DzU 
z 2009 r., nr 151 poz. 1220 ze zm.).
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mają dodatkowo aspekt środowiskowy 
(ewentualny negatywny wpływ na oto-
czenie). Identyfikacja niekorzystnych 
oddziaływań we wszelkiej aktywności, 
a następnie dążenie do ich zmniejszenia, 
umożliwia wdrożenie w jednostkach or-
ganizacyjnych (urzędach, przedsiębior-
stwach) tak zwanego zarządzania środo-
wiskowego2. 

Zarządzanie środowiskiem obejmuje za-
tem znacznie szerszy zakres działań niż 
ochrona środowiska czy przyrody i przez 
pojęcie to rozumie się kompleksowy sys-
tem planowania i wykonywania czynno-
ści nakierowanych na racjonalne wykorzy-
stanie zasobów środowiska, ich ochronę 
oraz odnawianie. 

Wśród mechanizmów zarządzania śro-
dowiskiem rozróżnia się najczęściej: pro-
gramowanie działań, instrumenty praw-
no-organizacyjne, finansowe i społeczne. 

Przedmiot i zakres kontroli
Omawiana kontrola zarządzania środo-
wiskiem w gminach3 dotyczyła stosowa-
nia pierwszych trzech spośród tych me-
chanizmów. Pominięto instrument spo-
łeczny, gdyż był on tematem kontroli NIK 
przeprowadzonej w 2009 r. pt. „Zapew-
nienie społeczeństwu udziału w postępo-
waniach dotyczących środowiska”4, któ-
ra ujawniła nieprawidłowości i uchybie-

nia w stosowaniu przez organy gmin tego 
elementu zarządzania. 

Badania kontrolne przeprowadzono  
w 35 urzędach gmin, zarówno wiejskich, 
jak i w miastach, w tym siedmiu na pra-
wach powiatu. Ich celem była analiza pra-
widłowości planowania i realizacji przez 
organy samorządu określonych w przepi-
sach prawa zadań dotyczących ochrony śro-
dowiska oraz ocena zakresu działań zmie-
rzających do wprowadzenia komplekso-
wego, standaryzowanego systemu zarzą-
dzania środowiskiem.

tematyką kontroli zostały objęte nastę-
pujące zagadnienia:
•	wypełnianie	przez	gminy	obowiązku	
planowania działań związanych ze środo-
wiskiem, respektowanie wymagań jego 
ochrony w planowaniu przestrzennym 
i spójność dokumentów strategicznych; 
•	zakres	i terminowość	realizacji	działań	
ujętych w dokumentach strategicznych;
•	prawidłowość	wykonywania	przez	
gminy wybranych zadań odnoszących 
się do ochrony środowiska, wynikających 
z przepisów prawa; 
•	wdrażanie	dobrowolnych	systemów	
zarządzania środowiskowego ISO 14001 
i EMAS; 
•	nadzór	wójta/burmistrza/prezydenta	
miasta nad realizacją zadań i wydanych 
zezwoleń. 

2 Nie mylić z zarządzaniem środowiskiem; zarządzanie środowiskowe jest dobrowolnym zobowiązaniem 
przyjmowanym przez przedsiębiorstwo lub instytucję do podejmowania konkretnych działań technicznych 
i organizacyjnych w celu zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko. Systemy zarządzania środowi-
skowego to ISO 14001 lub EMAS.

3 Informacja�o�wynikach�kontroli�zarządzania�środowiskiem�w�gminach, nr ewid. 137/2011/P10113/KSR, 
Warszawa, październik 2011 r.

4 Informacja�o�wynikach�kontroli�zapewnienia�społeczeństwu�udziału�w�postępowaniach�dotyczących�środo-
wiska, nr ewid. 28/2010/P09112/KSR, Warszawa, maj 2010 r.
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Ze względu na konieczność uwzględnie-
nia różnorodnych aspektów działalności 
gmin w omawianej dziedzinie i poszcze-
gólnych aspektów zarządzania, kontrola 
miała bardzo szeroki zakres. Obok analizy 
obowiązujących w samorządach strategii, 
programów, studiów oraz planów – w tym 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) – sprawdzono re-
alizację zakładanych w dokumentach ce-
lów oraz prawnie określonych obowiąz-
ków gminy związanych z ochroną śro-
dowiska, przyrody, gospodarką odpada-
mi komunalnymi, wydawaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach re-
alizacji przedsięwzięć, o wycince drzew 
oraz zezwalających na odbiór odpadów, 
a nawet prowadzenie niektórych ewiden-
cji i rejestrów. 

Ustalenia kontroli
Analiza sposobu planowania działań do-
wiodła, że w większości gmin obowiązu-
jące strategie rozwoju, programy i doku-
menty dotyczące planowania przestrzenne-
go określały perspektywiczne cele ochro-
ny środowiska i przyrody, brakowało jed-
nak harmonizacji przedsięwzięć zmierza-
jących do osiągnięcia wyznaczonych ce-
lów, jak też monitorowania efektów za-
dań zrealizowanych.

Planowanie 
strategiczne i przestrzenne

Zgodnie z art. 8 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska (dalej: poś), w badanych stra-
tegiach rozwoju gmin (w 90%) uwzględ-

niono zasady ochrony środowiska, jak 
również wymagania ochrony przyrody 
– zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o ochro-
nie przyrody (w 73%). W 77% kontrolo-
wanych jednostek nie stwierdzono też 
istotnych uchybień w stosowaniu prze-
pisów zobowiązujących do respektowa-
nia wymagań ochrony środowiska w pla-
nowaniu przestrzennym. We wszyst-
kich analizowanych studiach uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin (zwanych dalej stu-
diami) odnoszono się do uwarunkowań 
wynikających ze stanu środowiska. rów-
nież we wszystkich spośród 1055 analizo-
wanych mpzp określono, zgodnie z art. 71 
ust. 2 pkt 1 poś, rozwiązania niezbęd-
ne do zapobiegania powstawaniu zanie-
czyszczeń, zapewnienia ochrony przed 
nimi oraz do przywrócenia środowisku 
właściwego stanu. 

Okazało się jednak, że na potrzeby 37% 
studiów i ponad 10% mpzp nie wykona-
no wymaganych opracowań ekofizjogra-
ficznych, zawierających aktualne infor-
macje o środowisku, które powinny słu-
żyć dostosowaniu funkcji, struktury i in-
tensywności zagospodarowania do uwa-
runkowań przyrodniczych. Niepełne lub 
nieaktualne dane o terenach lub obiektach 
ochrony przyrody zawierało 26% analizo-
wanych studiów. 

W wielu gminach miejscowe plany obej-
mują tylko pewną część terenu. W bada-
nych samorządach mpzp pokrywały od 
0,05% powierzchni całej gminy (Sokoły) 
do 100% (w gminach: Brzeg Dolny, Łabo-

5 W kontrolowanych gminach przeanalizowano od 1 do 9 mpzp.
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wa, Zator). tam gdzie mpzp obejmują tyl-
ko fragmenty obszaru gmin, ochrona śro-
dowiska przez właściwe planowanie prze-
strzenne nie może być faktycznie prowa-
dzona, nawet gdy istniejące plany odpo-
wiadają wszelkim wymaganiom.

Programy ochrony środowiska  
i plany gospodarki odpadami

W celu urzeczywistnienia założeń polity-
ki ekologicznej państwa gminy zobowią-
zane są – zgodnie z art. 17 ust. 1 poś – do 
opracowania programu ochrony środowi-
ska (zwanego dalej programem), a także 
planu gospodarki odpadami, który powi-
nien stanowić jego część – zgodnie z art. 14 
ust. 1 i 5 ustawy o odpadach. Spośród 35 
skontrolowanych jednostek programy opra-
cowały 34 z nich. 

Zapisy dotyczące zasad, struktury i in-
strumentów zarządzania środowiskiem za-
wierało 74% programów ochrony środowi-
ska, jednak w większości gmin nie stano-
wiły one podstawy systemu zarządzania, 
nie odpowiadały wymaganiom prawa, nie 
obejmowały zakresu określonego wytycz-
nymi lub były nieaktualne. Potwierdzają to 
następujące ustalenia. W ponad połowie 
kontrolowanych jednostek funkcjonowały 
niezaktualizowane programy, opracowane 
jeszcze w latach 1998–2005. Wedle zało-
żeń6, powinny one określać: cele i priory-
tety ekologiczne; poziomy celów długoter-
minowych; rodzaj i harmonogram dzia-
łań proekologicznych; środki niezbędne 
do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy 
prawno-ekonomiczne i środki finansowe, 

a także procedury kontroli i weryfikacji 
zawartych w nich ustaleń oraz mierniki 
realizacji, na podstawie aktualnego stanu 
środowiska. Wieloletni brak weryfikacji 
programów wyjaśniano aktualnością za-
wartych w nich zadań, co może wskazy-
wać na niewielki postęp w działaniach na 
rzecz środowiska w poszczególnych gmi-
nach. Analiza treści programów wykaza-
ła, że często nie zawierały one podstawo-
wego elementu, jakim jest harmonogram 
działań, nie określały mierników osiąga-
nia celów lub formułowały zadania nieod-
powiadające im, lub też nie były zgodne 
z charakterem polityki ekologicznej pań-
stwa, której realizacji powinny służyć. Na 
przykład, w „Programie ochrony środowi-
ska dla miasta Wrocławia” przedstawiono 
takie zadania, jak: budowa boisk piłkar-
skich o sztucznej nawierzchni, stadionu 
piłkarskiego, fontanny, Bramy trzeciego 
tysiąclecia, przebudowa podziemia. Uj-
mowanie w programach ochrony środo-
wiska tego rodzaju przedsięwzięć było nie 
tylko nierzetelne z punktu widzenia re-
alizacji określonych obowiązków, ale rów-
nież wprowadzało w błąd przy ocenie fi-
nansowego zaangażowania gminy w dzia-
łania prośrodowiskowe. W wymiarze fi-
nansowym niektóre inwestycje, nierzad-
ko zaliczane do znacząco oddziałujących 
na środowisko, stanowiły 90% budżetu 
na zadania z nim związane. Konfronta-
cja danych o obszarach i obiektach chro-
nionych, zawartych w programach ochro-
ny środowiska i dokumentach z dziedzi-
ny planowania przestrzennego, wykazała 

6 To jest wytycznych do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym.
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rozbieżności w 15 jednostkach (43% kon-
trolowanych). 

Plany gospodarki odpadami w 40% zba-
danych jednostek nie stanowiły części 
odpowiedniego programu ochrony śro-
dowiska, co naruszało dyspozycję art. 14 
ust. 6 ustawy o odpadach, a w 31,4% 
jednostek nie były one aktualizowane, 
czego wymagał art. 14 ust. 14. Ponad-
to, 11,4% planów nie zawierało wszyst-
kich niezbędnych elementów, określo-
nych w art. 14 ust. 2.

Gminy często nie monitorowały wyko-
nania zaplanowanych zadań i nie przygo-
towywały wymaganych sprawozdań, co 
w praktyce uniemożliwia bieżące zarzą-
dzanie środowiskiem. raportu z realizacji 
programu ochrony środowiska nie opra-
cowało 68% gmin, a sprawozdania z re-
alizacji planu gospodarki odpadami 32%. 
Nie starano się także uzyskać ze źródeł ze-
wnętrznych informacji zwrotnej o efek-
tach podejmowanych działań, bowiem nie 
korzystano z baz danych o środowisku na 
terenie gminy, prowadzonych przez inne 
organy, czy opracowań wojewódzkich in-
spektoratów ochrony środowiska. 

Badanie wykonania zadań określonych 
w programach ochrony środowiska wy-
kazało, że 40% gmin nie podjęło części 
z nich (nawet tych zaplanowanych w la-
tach 2004–2005) lub realizowało je ze 
znacznym opóźnieniem. W przypadku 
zadań ujętych w planach gospodarki od-
padami w żadnej gminie nie odnotowa-
no pełnego wykonania. 

Niewdrożenie przewidzianych przedsię-
wzięć, a także niemonitorowanie efektów za-
dań zrealizowanych wskazuje, że planowanie 
nie stanowiło mocnej podstawy zarządza-
nia środowiskiem w większości jednostek. 

Gminy nie wykonywały także niektó-
rych ustawowych obowiązków, spośród 
których najwięcej problemów przysparza-
ła gospodarka odpadami. W 10% gmin nie 
prowadzono ewidencji zbiorników bezod-
pływowych w celu kontroli częstotliwo-
ści ich opróżniania i sporządzenia planu 
rozwoju sieci kanalizacyjnej. W pozosta-
łych jednostkach ewidencję prowadzono, 
ale w jednej czwartej przypadków była 
ona niepełna i nieaktualna. tylko w jednej 
gminie pracownicy urzędu konfrontowali 
dane o zbiornikach i o odbieraniu nieczy-
stości. Ponad połowa gmin nie wiedziała, 
jaka jest ilość i skład pochodzących z ich 
terenu odpadów, ponieważ część odbiera-
jących je przedsiębiorców – wbrew prze-
pisom oraz warunkom zawartym w ze-
zwoleniach na prowadzenie tej działal-
ności – nie przedkładała informacji rocz-
nych lub były one niepełne. Jako przy-
kład można podać Urząd Miasta Mysło-
wice, do którego informacje o ilości od-
padów komunalnych stałych i nieczysto-
ści ciekłych zebranych w 2008 r. z terenu 
miasta przesłało 18,7% podmiotów mają-
cych zezwolenie, a w 2009 r. – 65%. Z ko-
lei do Urzędu Miejskiego w Mosinie in-
formacje za 2008 r. złożyło 9 spośród 23 
podmiotów, a za 2009 r. – 7, przy czym 
nigdzie nie wspomniano o odpadach bio-
degradowalnych. Skrajnym przypadkiem 
był Urząd Miejski w Płotach, do którego 
żaden z 5 podmiotów, które otrzymały 
zezwolenie, nie przekazał w kontrolowa-
nym okresie rocznych informacji o ilości 
odebranych odpadów i sposobie ich zago-
spodarowania.

W związku z powyższą sytuacją można 
mieć wątpliwości co do rzetelności spo-
rządzanych przez gminy – w celu realizacji 
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art. 30 pkt 3 ustawy z 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej7 – rocznych infor-
macji. 

Wobec przedsiębiorców, którzy nie wy-
wiązali się we właściwym terminie lub 
formie z tego obowiązku, a także w celu 
przypomnienia o nim, w 12 spośród kon-
trolowanych jednostek podejmowano sto-
sowne działania dyscyplinujące. tylko 
w 2 jednostkach cofnięto zezwolenia nie-
rzetelnym przedsiębiorcom.

Ponad 90% kontrolowanych gmin wpro-
wadziło system selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych, jednak w 30% z nich 
stawki opłat za odbiór odpadów segrego-
wanych i niesegregowanych były, wbrew 
przepisom, takie same. W 73% gmin część 
mieszkańców nie została objęta zorgani-
zowanym systemem odbierania wszyst-
kich rodzajów odpadów; tłumaczono to 
zwykle rozproszeniem zabudowy. W po-
łowie zbadanych jednostek, pomimo usta-
wowego obowiązku, nie zapewniono też 
warunków do ograniczenia masy odpa-
dów komunalnych ulegających biodegra-
dacji. Blisko 30% jednostek nie przed-
kładało marszałkom województw okre-
sowych informacji o rodzaju i ilości sub-
stancji stwarzających szczególne zagroże-
nie dla środowiska. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, przyjęta 
przez Sejm 1 lipca 2011 r., wprowadzi-
ła od 1 stycznia 2012 r. istotne zmiany do 
aktualnego w okresie kontroli systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi. 
Nałożyła nowe obowiązki na samorządy, 

podmioty odbierające odpady oraz na wła-
ścicieli nieruchomości; jest więc nadzie-
ja na poprawę sytuacji.

Mniej błędów gminy popełniały przy 
wykonywaniu zadań związanych z ochro-
ną przyrody. Prace pielęgnacyjne ziele-
ni i zadrzewień prowadziło 97% jedno-
stek, a o zabezpieczenie pomników przy-
rody dbało 70% gmin. Nieprawidłowo-
ści przy wydawaniu decyzji o usunięciu 
drzew lub krzewów stwierdzono w 9 gmi-
nach i dotyczyły one 14,7% spośród 610 
badanych spraw.

Pomimo ustawowego obowiązku, 46% 
gmin nie kontrolowało przestrzegania 
i stosowania przepisów o ochronie śro-
dowiska w zakresie objętym ich właści-
wością, a jedynie 20% organów gmin ko-
rzystało z uprawnień do kontroli zgodno-
ści z posiadanym zezwoleniem działalno-
ści gospodarczej przedsiębiorców odbie-
rających odpady, opróżniających zbior-
niki bezodpływowe i transportujących 
nieczystości.

Niewielkie było zainteresowanie wdra-
żaniem w urzędach gminnych dobrowol-
nych systemów zarządzania środowisko-
wego; tylko 2 spośród 35 kontrolowanych 
(Urząd Miejski Wrocławia i Urząd Miej-
ski w Gliwicach) wdrożyły system ISO 
14001. Uchybianie ustawowym obowiąz-
kom uniemożliwia przystępowanie urzę-
dów gmin lub ich jednostek organizacyj-
nych do krajowego systemu ekozarządza-
nia i audytu (EMAS). Większość (63%) ba-
danych nie wiedziała, czy i jakie przedsię-
biorstwa z terenu gminy wdrożyły normę 

7 DzU nr 88, poz. 439 ze zm.
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ISO 14001 lub przystąpiły do EMAS, nie 
propagowano też uzyskiwania certyfika-
tów w zakresie zarządzania środowisko-
wego, choć jest to jednym z celów sformu-
łowanych w „Polityce ekologicznej pań-
stwa w latach 2009–2012 z perspekty-
wą do roku 2016”. 

Podsumowanie
Przepisy prawa dają podstawę do zarzą-
dzania środowiskiem przez planowanie, 
organizowanie, motywowanie i kontrolę, 
jednak w większości badanych gmin nie 
stworzono spójnego systemu w tej dzie-
dzinie. Gminne programy ochrony środo-
wiska, mogące służyć wprowadzeniu ta-

kiego systemu i skoordynowaniu działań 
prośrodowiskowych ujętych w różnych 
dokumentach strategicznych, nie odgry-
wały takiej roli. Wyniki kontroli wskazują 
raczej, że przygotowanie programu ochro-
ny środowiska gminy traktowały jako ko-
nieczność wypełnienia ustawowego obo-
wiązku, natomiast zdecydowanie nie do-
ceniały jego znaczenia jako narzędzia za-
rządzania środowiskiem.

dr katarZyna papińSka, 
doradca techniczny,  
Departament Środowiska NIK
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obrona cywilna 

Najwyższa Izba Kontroli spraw-
dziła, jak struktury obrony cy-
wilnej są przygotowane do re-
alizacji zadań w okresie woj-
ny i pokoju. Chodziło m.in. 
o skontrolowanie: obowiązków 
przewidzianych na podstawie 
zaleceń i wniosków właści-
wych instytucji międzynaro-
dowych; dostosowania struk-
tur i organizacji obrony cywil-
nej do zadań ustawowych oraz 
Strategii Bezpieczeństwa Na-
rodowego rP; efektywności 
planowania i wykorzystania 
środków budżetowych prze-
znaczonych na finansowanie 
tej dziedziny. Badaniem obję-
to lata 2009–2011 (do 31 paź-
dziernika), a prowadzono je 
w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji, 
Komendzie Głównej Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz sied-
miu urzędach wojewódzkich, 
siedmiu starostwach powia-
towych i 14 urzędach gmin.

dostęp do sieci 
telekomunikacyjnej

W Ministerstwie rozwoju re-
gionalnego, Ministerstwie Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji, 
Ministerstwie Infrastruk-

tury, urzędach marszałkow-
skich województw: lubelskie-
go, mazowieckiego, podlaskie-
go, podkarpackiego, święto-
krzyskiego, warmińsko-ma-
zurskiego i wielkopolskie-
go Izba dokonała weryfikacji 
i oceny działań organów ad-
ministracji publicznej podej-
mowanych na rzecz zapewnie-
nia szerokopasmowego dostę-
pu do Internetu, poprzez re-
alizację inwestycji infrastruk-
turalnych. Ponadto przyjrza-
no się projektowi utworzenia 
i rozwoju Polskiej Biblioteki 
Internetowej. Kontrolą obję-
to okres od 2007 r. do 9 listo-
pada 2011 r.

Przestrzeganie  
praw pacjenta 

Celem kontroli była ocena sku-
teczności systemu zabezpie-
czenia praw pacjentów zakła-
dów opieki zdrowotnej, udzie-
lających świadczeń potrzebu-
jącym opieki psychiatrycz-
nej w latach 2009–2011, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych przez 
nowelizację ustawy o ochro-
nie zdrowia psychicznego. Ob-
jęła ona: Ministerstwo Zdro-
wia, Biuro rzecznika Praw 
Pacjenta, w tym rzeczników 
praw pacjentów szpitali psy-
chiatrycznych, Instytut Psy-

chiatrii i Neurologii w War-
szawawie, 17 zakładów opie-
ki zdrowotnej lecznictwa psy-
chiatrycznego.

Przekształcenia 
Poczty Polskiej

Oceniono działalność ministra 
właściwego do spraw łączno-
ści i organów Poczty Polskiej 
w procesie jej komercjaliza-
cji i restrukturyzacji, w okre-
sie od 10 listopada 2008 r. do 
31 grudnia 2011 r. Badanie 
prowadzono w Ministerstwie 
Administracji i Cyfryzacji oraz 
Poczcie Polskiej SA. 

Flota rybacka 

Przedmiotem kontroli była 
realizacja Programu Ope-
racyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007−2013”, w za-
kresie restrukturyzacji floty 
rybackiej i rozwoju obszarów 
zależnych od rybactwa. Ob-
jęto nią lata 2007–2011 (do 
31 maja). Kontrolę przepro-
wadzono w 15 jednostkach, 
w tym w Ministerstwie rol-
nictwa i rozwoju Wsi oraz 
Agencji restrukturyzacji i Mo-
dernizacji rolnictwa, a także 
w trzech urzędach marszał-
kowskich.

P O Z O S T A Ł E  K O N T R O L E  N I K
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inwestycje  
opolskich uczelni

Sprawdzono, jak Uniwersytet 
Opolski i Politechnika Opol-
ska realizowały inwestycje bu-
dowlane w latach 2008–2011. 
W szczególności ocenie pod-
dano ich planowanie i przygo-
towanie; wybór wykonawców; 
realizację przedsięwzięć oraz 
osiągnięte efekty; wydatko-
wanie środków w ramach roz-
liczeń z wykonawcami; rozli-
czenie otrzymanego dofinan-
sowania. Przy okazji spraw-
dzono, czy w trakcie proce-
su budowlanego nie występo-
wały mechanizmy korupcjo-
genne lub zjawiska budzące 
podejrzenie korupcji. Bada-
niami objęto okres od stycz-
nia 2008 r. do końca grud-
nia 2011 r. 

gospodarka  
ściekowa gmin 

Oceniono, jak gminy, na ob-
szarach nieobjętych systemem 
kanalizacji zbiorczej, wykony-
wały w latach 2009–2011 za-
dania własne, polegające na 
usuwaniu i oczyszczaniu ście-
ków. Jako miernik skuteczno-
ści przyjęto, wyrażony w pro-
centach, stosunek ścieków 
oczyszczonych do wytworzo-
nych. Kontrolą objęto okres 
od 1 stycznia 2009 r. do 30 
czerwca 2011 r. w 28 gminach, 

w województwach: kujawsko-
pomorskim, lubuskim, łódz-
kim, mazowieckim, podkar-
packim, podlaskim, pomor-
skim i śląskim. 

uwarunkowania 
środowiskowe

Głównym celem badania było 
sprawdzenie, czy podmioty 
odpowiedzialne za kluczowe 
inwestycje infrastrukturalne 
na terenie województwa lubel-
skiego (tj. za budowę odcin-
ków krajowych dróg ekspre-
sowych, obwodnic miast i lot-
niska regionalnego), a także or-
gan wydający decyzje środowi-
skowe dla tych przedsięwzięć, 
w latach 2009 – wrzesień 2011 
prawidłowo wykonywali zada-
nia związane z ich przygoto-
waniem pod względem uwa-
runkowań środowiskowych. 
Kontrola odbyła się w regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w lublinie, General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w lubli-
nie, samorządowej spółce Port 
lotniczy lublin SA.

audyt wewnętrzny 

Skontrolowano realizację ce-
lów i zadań audytu wewnętrz-
nego oraz sposób jego zorga-
nizowania i funkcjonowania 
w jednostkach administra-
cji rządowej. Przyjrzano się 

m.in. wdrożeniu zmian sys-
temowych, służących spraw-
nemu i efektywnemu zarzą-
dzaniu oraz pracy jednostek, 
przyjętym rozwiązaniom orga-
nizacyjnym audytu wewnętrz-
nego, efektywności jego pro-
wadzenia. Badano 15 jedno-
stek − siedem ministerstw, 
siedem urzędów wojewódz-
kich oraz Komendę Główną 
Policji. Okres objęty kontrolą: 
1 stycznia 2010 r. – 30 wrze-
śnia 2011 r.

akcyza za alkohol

Kontrola opodatkowania ak-
cyzą wyrobów alkoholowych 
służyła ocenie wywiązywa-
nia się organów podatkowych 
z tego obowiązku, skutecz-
ności izb celnych w egze-
kwowaniu zaległości oraz 
wykonywania funkcji nad-
zoru i kontroli przez Mini-
stra Finansów, jak również 
polityki kształtowania sta-
wek podatkowych. Badano: 
pobór podatku; prowadzenie 
rejestru podmiotów zajmują-
cych się działalnością gospo-
darczą w dziedzinie objętej 
kontrolą; wydawanie zezwo-
leń na wykonywanie czyn-
ności związanych z wyroba-
mi akcyzowymi; udzielanie 
ulg podatkowych; wykony-
wanie kontroli wyrobów ak-
cyzowych oraz przeciwdzia-
łanie oszustwom podatko-
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wym; egzekwowanie zaległo-
ści od podatników. Badanie 
zostało przeprowadzone w 9 
z 46 funkcjonujących urzę-
dów celnych oraz w 9 z 16 izb 
celnych, a także w Minister-
stwie Finansów. Do kontro-
li wytypowano organy kon-
trolujące wyroby akcyzowe 
na terenie województw: lu-
belskiego, lubuskiego, ma-
zowieckiego, podkarpac-
kiego, podlaskiego, pomor-
skiego, śląskiego, warmiń-
sko-mazurskiego, wielkopol-
skiego. Kontrola NIK obej-
mowała okres od 1 stycznia 
2010 r. do 30 czerwca 2011 r. 
oraz wcześniejsze w zakre-
sie działań windykacyjnych 
i egzekucyjnych wobec zale-
głości podatkowych. Docho-
dy z podatku akcyzowego od 
wyrobów spirytusowych − 
wina i piwa, stanowiły w la-
tach 2009-2011 około 18% 
dochodów z tego podatku 
ogółem. Corocznie była to 
kwota ponad 10 mld zł. 

Skuteczność egzekucji

NIK sprawdziła wykonanie 
wniosków pokontrolnych 
przez powiatowych inspek-
torów nadzoru budowlanego, 
dotyczących poprawy skutecz-
ności stosowania przez nich 
środków egzekucyjnych. Ba-

daniem objęto także aktual-
ne działania w tej dziedzinie. 
Oceny dokonano na podstawie 
wyników analizy spraw pro-
wadzonych w okresie styczeń 
2009 r. – I półrocze 2011 r. 
Kontrolą sprawdzającą obję-
to sześć powiatowych inspek-
toratów nadzoru budowlane-
go w województwie małopol-
skim spośród dziewięciu, któ-
re w 2008 r. otrzymały ocenę 
negatywną. 

odnawialne  
źródła energii 

Najwyższa Izba Kontroli prze-
prowadziła kontrolę rozwo-
ju i wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii elek-
trycznej (OZE), obejmując 
nią zdarzenia, działania i de-
cyzje podejmowane w latach 
2008–2011 (I półrocze). Ba-
dania dotyczyły: działań mi-
nistra gospodarki w zakresie 
wypracowania i  realizacji 
strategii rozwoju OZE oraz 
szefa resortu środowiska po-
dejmowanych w celu wspie-
rania rozwoju oraz nadzoru 
nad działaniami Narodowe-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej (NFOŚiGW); realizacji 
przez prezesa Urzędu regu-
lacji Energetyki zadań okre-
ślonych Prawem energetycz-

nym, związanych z wytwa-
rzaniem „zielonej” energii; 
działań NFOŚiGW i sześciu 
wojewódzkich funduszy od-
noszących się do wykorzysta-
nia środków na rozwój odna-
wialnych źródeł energii; ak-
tywności trzech przedsię-
biorstw związanej z przyłą-
czaniem OZE do sieci dys-
trybucyjnych; postępowa-
nia czterech największych 
przedsiębiorstw energetycz-
nych, zajmujących się pozy-
skiwaniem „czystej” ener-
gii oraz prawidłowości nali-
czania i wnoszenia opłat za-
stępczych.

gospodarowanie 
majątkiem Pan 

Izba zarządziła kontrolę wy-
konania przez Polską Akade-
mię Nauk wniosków pokon-
trolnych dotyczących gospoda-
rowania wybranymi składnika-
mi majątku trwałego. Upew-
niono się, czy uporządkowa-
no całość spraw z tym związa-
nych, czy opracowano strategię 
zarządzania majątkiem i czy 
jest ona realizowana. Okres 
objęty kontrolą: 1 stycznia 
2009 r. − 31 grudnia 2011 r. 
Prowadzono ją w Polskiej Aka-
demii Nauk oraz Muzeum i In-
stytucie Zoologii PAN.

(red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2012 r., str. <www.nik.gov.pl>.
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JacEk PaStuSzka

Podatek od wartości dodanej (VAt) funk-
cjonuje w zjednoczonej Europie od prawie 
50 lat, w tym blisko 20 lat w Unii Europej-
skiej jako wspólny zsynchronizowany po-
datek pośredni i stanowi znaczące źródło 

dochodów krajowych budżetów państw 
członkowskich, a zarazem budżetu Unii. 
System, opierający się na prawodawstwie 
europejskim ma liczne wady, które powo-
dują, że nie jest w pełni skuteczny i kom-
patybilny z wymaganiami jednolitego ryn-
ku, a strukturalne rozwiązania ustawowe 

Państwo 
i społeczeństwo
System przejściowy, docelowy czy podatek od sprzedaży

Podatek VAT w transakcjach 
wewnątrz unii europejskiej

System podatku od wartości dodanej obowiązujący w Unii Europej-
skiej jest krytykowany z powodu wysokości stawek, znacznych kosz-
tów związanych ze skomplikowanym sposobem naliczania, fakturowa-
nia, odliczania i  odprowadzania do instytucji podatkowych oraz nie-
jasności dotyczących klasyfikacji poszczególnych towarów. remedium 
mogłoby być wprowadzenie podatku od sprzedaży, który sprawdził się 
już w Stanach Zjednoczonych, na co jednak nie ma jednoznacznej zgo-
dy w państwach członkowskich UE.
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sprzyjają nadużyciom fiskalnym. Za pod-
stawową regułę opodatkowania dostaw 
i nabywania towarów w obrębie Wspól-
noty przyjęto zasadę przeznaczenia, któ-
ra zakłada, że opodatkowanie następu-
je w miejscu ostatecznej konsumpcji to-
waru będącego przedmiotem transakcji, 
według VAt w kraju nabycia towaru. Od 
1997 r. miał obowiązywać system doce-
lowy, zakładający opodatkowanie dostaw 
towarów wewnątrz Wspólnoty w państwie 
zbywcy, to jest wedle zasady pochodze-
nia towaru, jednak dotychczas nie został 
aktywowany. 

System przejściowy  
– jego dysfunkcyjność
Ustanowienie 1 stycznia 1993 r. wspólne-
go rynku i zniesienie granic celnych1 wśród 
państw członkowskich spowodowało, że 
mechanizm opodatkowania dostaw towa-
rów między przedsiębiorcami, opierający 
się na zasadzie zwolnienia z niego ekspor-
tu towarów i opodatkowaniu ich importu 
na granicach państw członkowskich, dia-
metralnie się zmienił. We wspólnym sys-
temie podatku VAt w transakcjach trans-
granicznych byt prawny rozpoczęły poję-
cia: nabycie towarów (jako import) i do-
stawa (jako eksport) wewnątrz Wspólno-
ty. Co do zasady, każdemu nabyciu opo-
datkowanemu w państwie członkowskim, 

w którym zakończono wysyłkę lub trans-
port towarów, odpowiada dostawa zwol-
niona z opodatkowania w państwie człon-
kowskim, w którym je rozpoczęto. Pomię-
dzy tymi transakcjami występuje zatem 
współzależność.

trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie-
które państwa poza Unią Europejską po-
wszechnie stosują konstrukcję podatku 
VAt opierającą się na zasadzie przezna-
czenia, lecz pomiędzy państwem pocho-
dzenia towaru i państwem przeznacze-
nia istnieje granica celna, pozwalająca na 
efektywną kontrolę przepływu towarów. 
W ramach Wspólnoty dokonano natomiast 
wyboru konstrukcji administracyjnej nie-
spotykanej w skali światowej. Zniesiono 
granice celne pomiędzy państwami człon-
kowskimi, pozostawiając jednocześnie sys-
tem opodatkowania handlu transgranicz-
nego na zasadzie przeznaczenia. 

W efekcie, prawidłowość rozliczenia 
transakcji wewnątrzwspólnotowych uza-
leżniona jest w znacznej mierze od inter-
pretacji prawnopodatkowego stanu fak-
tycznego, dokonywanej przez samych po-
datników. Przemieszczanie towarów mię-
dzy państwami członkowskimi nie jest już 
administracyjnie identyfikowane i nadzo-
rowane w ramach procedur celnych. Kon-
strukcja opiera się na sumienności podat-
ników i rzetelnej współpracy administra-

1 Przepisy szczegółowe dotyczące zasad rozliczania transakcji wewnątrz Wspólnoty Europejskiej na 
obecnie obowiązujących zasadach wynikają z trzech dyrektyw zmieniających VI dyrektywę: dyrektywy 
nr 91/680/EWG z 16.12.1991 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i zmiany VI 
dyrektywy ze względu na zniesienie granic podatkowych (DzUrzUE seria L z 1991 r., nr 376); dyrektywy 
nr 92/77/EWG z 19.10.1992 r. w sprawie uzupełnienia wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
i zmiany VI dyrektywy (DzUrzUE seria L z 1992 r., nr 316); dyrektywy nr 92/111/EWG z 14.12.1992 r. 
zmieniającej VI dyrektywę i wprowadzającej środki uproszczone w zakresie podatku od wartości dodanej 
(DzUrzUE seria L z 1992 r., nr 384).
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cji podatkowych poszczególnych krajów, 
w ramach podejmowania tak zwanych kon-
troli symultanicznych przeprowadzanych 
jednocześnie w dwóch (lub więcej) pań-
stwach UE2. 

Z perspektywy prawie dwudziestolet-
niego okresu funkcjonowania podatku od 
wartości dodanej w zjednoczonej Europie 
należy jednak stwierdzić, że przedmioto-
we założenia nie przynoszą oczekiwanych 
rezultatów. Wyraźnie widać dysfunkcyj-
ność zasad rozliczania VAt w transakcjach 
wspólnotowych. System jest drogi, skom-
plikowany, mało przejrzysty i narażony 
na coraz większą skalę oszustw podatko-
wych bazujących na wykorzystywaniu luk 
w przyjętym stanie prawnym. Państwa 
członkowskie − zrzekając się możliwo-
ści monitorowania rynku przez procedu-
ry celno-podatkowe − nie uzyskały dosta-
tecznego zabezpieczenia własnych intere-
sów przez stworzenie ogólnounijnego me-
chanizmu chroniącego system przed jego 
prawnofinansowymi zniekształceniami.

 Oto kluczowe elementy wpływające 
na zakłócenia obecnego systemu przej-
ściowego:

1. System jest narażony na liczne naduży-
cia fiskalne, możliwe są wyłudzenia nie-

należnych zwrotów podatku VAt dla fik-
cyjnych transakcji. roczne straty państw 
członkowskich są liczone w miliardach 
euro, a opodatkowanie w miejscu osta-
tecznej konsumpcji towarów nie jest od-
porne na tego typu działania. Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał 
opinię (opublikowaną w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej C100/1503), 
w której podkreślił, że oszustwa w podat-
ku VAt związane z transakcjami wewnątrz 
Wspólnoty wyrządzają szkody szacowa-
ne między 2 i 2,5% PKB Unii, co stano-
wi kwotę od 200 do 250 mld  euro4. Me-
chanizm przestępczy polega na możliwo-
ści odzyskania z administracji skarbowej 
państwa członkowskiego, w którym na-
stępuje dostawa towarów, podatku, któ-
ry we wcześniejszych fazach obrotu nie 
został wpłacony do budżetu. 

2. Działania administracji podatkowych 
przy nadzorowaniu transakcji dostaw i na-
bycia wymagają podejmowania tak zwa-
nych kontroli symultanicznych, przeprowa-
dzanych jednocześnie w dwóch lub więcej 
państwach Unii Europejskiej. Ze względu 
na bariery językowe, kulturowe oraz sto-
sowanie odmiennych procedur postępo-
wania, są one skomplikowane i kosztow-

2 Rafał Lipniewicz: Docelowy�system�VAT�w�Unii�Europejskiej.�Harmonizacja�opodatkowania�transakcji�we-
wnątrzwspólnotowych, Wolters Kluwer Polska, s. 13.

3 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrekty-
wy Rady zmieniającej dyrektywę nr 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od warto-
ści dodanej w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków, związanego z transakcjami wewnątrz-
wspólnotowymi oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 1798/2003 w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami we-
wnątrzwspólnotowymi (DzUrz z 30.04.2009 r.), pkt 3.1.

4 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, 
Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie konieczno-
ści opracowania skoordynowanej strategii w celu poprawy walki z oszustwami podatkowymi (DzUrzUE 
z 3.07.2007 r. C 161/8), pkt 2.4.
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ne. Czas procedowania przy wykrywa-
niu transgranicznych nadużyć fiskalnych 
powoduje, że stwierdzone nieprawidło-
wości w większości wypadków nie skut-
kują wpływami do budżetu. Podmioty 
lub osoby, którym udowodniono działa-
nie w ramach na przykład tak zwanej ka-
ruzeli podatkowej, w chwili rozstrzygnię-
cia postępowania nie dysponują już ma-
jątkiem, który zabezpieczyłby utracone 
korzyści skarbu państwa. 

3. Państwa członkowskie oraz instytucje 
UE podnoszą, szczególnie ostatnio, kwestie 
związane z wpływem transakcji wewnątrz-
wspólnotowych na konkurencję podatko-
wą. W opinii Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego z 28 lutego 2001 r. stwierdzono, że 
opodatkowanie firm podatkiem VAt we-
dług zasady przeznaczenia wpływa bezpo-
średnio na konkurencyjność podmiotów go-
spodarczych5. Nadużycia przy rozliczaniu 
dostaw i nabycia towarów wewnątrz Wspól-
noty, w tym przede wszystkim z powodu 
udziału w transakcjach podmiotu nazwa-
nego znikającym podatnikiem lub uczestni-
czenia w łańcuchu transakcji nastawionych 
na wyłudzenia podatków w ramach trans-
akcji karuzelowych, są czynnikiem szko-
dliwej konkurencji. towary, w przypad-
ku których został „odwirowany” podatek, 
mogą być sprzedawane na rynku po cenach 
dumpingowych, co w zderzeniu z rzeczy-

wistymi warunkami prowadzenia działal-
ności gospodarczej i kształtowania ceny na 
zasadach rynkowych narusza elementar-
ne zasady konkurencji. Podmioty oferują-
ce do sprzedaży towary według rzeczywi-
stych cen czynników produkcji, z uzasad-
nionym rynkowo zyskiem, mogą narzucać 
ceny towarów niewspółmiernie wyższe niż 
te, które oferują inne podmioty gospodar-
cze, nierzetelnie rozliczające podatek VAt. 

4. Koszty poboru podatku i jego admi-
nistrowania, w tym podatku z tytułu roz-
liczania dostaw i nabycia wewnątrz Wspól-
noty, stanowią blisko 50% wpływów po-
datkowych z VAt6. Należy jednocześnie 
podkreślić, że koszty te są stałe względem 
stawki podatku. to oznacza, że im niż-
sza stawka podatkowa, tym wyższy jest 
koszt osiągnięcia jednej złotówki docho-
du. Z drugiej strony, wyższa stawka VAt, 
tak zresztą jak i stawka innego podatku, 
wiąże się z niekorzystnymi następstwa-
mi ekonomicznymi. W niektórych pań-
stwach standardowa stawka VAt wynosi 
nawet 27%. Stawki powyżej 20% podsta-
wy występują w większości państw Unii. 
tak wysokie obciążenia podatkowe kon-
sumpcji, stanowiące nawet jedną czwar-
tą ceny produktu, wpływają niekorzyst-
nie na rynek. Ponieważ stawki standardo-
we nie zostały do dziś ujednolicone w ra-
mach harmonizacji systemu; w niektó-

5 Praca zbiorowa S. Bukowski, M. Pypeć: Podatki�w�Unii�Europejskiej.�Harmonizacja�czy�konkurencja�podat-
kowa?, wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2007; K. Wach: Analiza�porównawcza�opodatkowania�docho-
dów�firm�w�krajach�Unii�Europejskiej, Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej, zam. nr 55/2007, s. 144.

6 Polska administracja podatkowa wyraża opinię, że nie są kumulowane i analizowane koszty poboru po-
datku odnoszone do jednego tytułu podatkowego. Jednak w mediach i literaturze fachowej można odna-
leźć informacje podawane przez liderów prawa podatkowego (m.in. prof. Andrzeja Sadowskiego, ekono-
misty z Centrum im. Adama Smitha – www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/480767,W-kryzysie-nie-trze-
ba-zaciskać-pasa), że koszty poboru podatku VAT wynoszą blisko 50% wpływów podatkowych z VAT.
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rych krajach obowiązuje stawka podsta-
wowa w wysokości 15%. Stan ten wpły-
wa destrukcyjnie na globalizację fiskalną 
Unii i nie daje możliwości implementacji 
systemu docelowego.

5. Ze względu na czasowe odstępstwa 
i stałe derogacje, część państw Unii sto-
suje nieuzasadnione ekonomicznie stawki 
obniżone. Na przykład w Belgii, Holandii, 
Niemczech i Wielkiej Brytanii obowiązuje 
stawka 0% na produkty krajowe, podczas 
gdy dyrektywa nr 112 narzuca stosowanie 
stawek obniżonych co najmniej na pozio-
mie 5%. Stwarza to poczucie nierówne-
go traktowania poszczególnych państw 
członkowskich w kontekście obowiązku 
jednolitego przestrzegania norm prawa 
podatkowego. 

6. Przepisy dotyczące podatku od war-
tości dodanej są ustalane na szczeblu unij-
nym, a zakres ich stosowania przez imple-
mentację odnoszony jest do prawa krajowe-
go. taki system ma liczne niedociągnięcia. 
Ze sprawozdania Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej Parlamentu Europejskiego, 
sporządzonego w 2011 r., można wniosko-
wać, że obecny system nie jest wydajnym 
i znaczącym instrumentem pozwalającym 
Unii Europejskiej na utrzymanie konku-
rencyjności wobec innych międzynarodo-
wych organizacji handlowych. 

7. rozpatrując kwestie związane z dys-
funkcyjnością systemu przejściowego, nie 

sposób nie wspomnieć o źródłach finanso-
wania Unii. Wpływy z podatku VAt sta-
nowią średnio w przedziale rocznym 11% 
budżetu Unii7. Składki państw członkow-
skich z tytułu tego podatku są wyznaczane 
przez pomnożenie jednolitej dla UE staw-
ki VAt przez zharmonizowaną podstawę 
VAt, to jest szacunkową wartość wszyst-
kich towarów i usług podlegających opo-
datkowaniu podatkiem od wartości doda-
nej. Wyliczona podstawa nie może prze-
kroczyć 50% dochodu narodowego brut-
to (DNB) danego kraju; jeśli przekracza 
– składka jest liczona od 50% DNB. Jed-
nolita stawka w latach 2007–2013 wy-
nosi 0,3%, lecz od tej reguły występują 
odstępstwa związane z rabatem brytyj-
skim, o czym była mowa także wcześniej, 
określające niższe stawki8. Panuje więc po-
wszechna opinia, że obecny system finan-
sowania budżetu Unii jest skomplikowa-
ny, niesprawiedliwy, nieprzejrzysty i nie-
zrozumiały9. 

System docelowy  
– przyczyny niewprowadzenia
Większość opisanych aspektów dysfunk-
cyjności systemu VAt zostałaby wyelimi-
nowana z rynku unijnego po implemen-
tacji zasad rozliczania transakcji transgra-
nicznych na podstawie systemu docelo-
wego, w którym towar byłby opodatkowa-
ny w państwie pochodzenia, a nie w pań-

7 Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej – 2010, SEC(2011 C-189), s. 129.
8 Zgodnie z decyzją Rady z 7.06.2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnoty Europejskiej 

(2007/436, WE, Euratom) stawka wynosi: dla Austrii 0,225%, dla Niemiec 0,15%, zaś dla Holandii 
i Szwecji 0,1%.

9 Na przykład, opinia A. Lamassoure’a, The�System�of�Own�Resources.�Questionnaire�for�National�Parlia-
ments, 26 X 2005, <http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/qownres_/
qowners_en.pdf>.
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stwie przeznaczania. Jednak ustanowie-
nie takiego systemu okazało się w zjedno-
czonej Europie niemożliwe z powodu ba-
rier prawnych, administracyjnych, eko-
nomicznych i politycznych. 

Ograniczenia te są związane z: 
•	mechanizmem	clearingu dochodów 
podatkowych,
•	zróżnicowaniem	stawek	podatkowych,
•	zakłóceniem	warunków	konkurencji	
na wspólnym rynku,
•	obawą	państw	członkowskich	przed	utra-
tą suwerenności podatkowej na rzecz UE.

Clearing dochodów

W obrotach między państwami Unii po-
datek od wartości dodanej jest podat-
kiem konsumpcyjnym, a system polega 
na przekazywaniu przyrostu władzom 
podatkowym w miejscu wystąpienia do-
celowej konsumpcji. Preferowane były 
rozwiązania w kierunku uaktywnienia 
systemu przejściowego, gdyż implemen-
tują one w całości założenia konstruk-
cyjne podatku bez wprowadzania do-
datkowych procedur rozliczeniowych. 
W tym wypadku wpływy budżetowe 
otrzymuje państwo, w którym następu-
je sprzedaż towaru ostatecznemu kon-
sumentowi. Natomiast w systemie do-
celowym, podatek VAt uiszczany byłby 
w miejscu dokonania pierwotnej czynno-
ści sprzedaży, czyli w państwie pocho-
dzenia towaru. W tym wypadku alter-
natywnie wystąpiłaby konieczność za-
stosowania mechanizmu clearingu (wy-
czyszczenia), który związany byłby z ko-
niecznością przerzucania dochodów z po-
datku VAt pomiędzy państwami człon-
kowskimi Unii uczestniczącymi w trans-
akcjach transgranicznych. Jeśli stawka 

w państwie zbywcy towaru wynosiłaby 
20%, a w państwie nabywcy 15%, admi-
nistracja skarbowa państwa, w którym 
dokonywana jest transakcja sprzedaży 
towaru na zasadach clearingu, powinna 
przetransponować środki finansowe sta-
nowiące różnicę w stawce podatkowej 
w wysokości 5% wartości netto transak-
cji do państwa, w którym podmiot go-
spodarczy nabył towary. Czynność taka 
byłaby niezbędna do zachowania zasady 
czerpania korzyści finansowych z podat-
ku VAt w państwie, w którym wystę-
puje ostateczna konsumpcja. 

Wprowadzenie mechanizmu clearingu 
dochodów podatkowych wiązałoby się 
zatem z koniecznością głębokiej reformy 
rozliczeń transakcji transgranicznych po-
między państwami członkowskimi, a tym 
samym z finansowym partycypowaniem 
w nich administracji skarbowych z róż-
nych krajów Wspólnoty.

Zróżnicowanie stawek podatkowych

Dla wprowadzenia systemu dostosowa-
nego do wymagań jednolitego rynku, to 
jest funkcjonującego na takich samych za-
sadach we wszystkich państwach człon-
kowskich, niezbędne jest ścisłe ujedno-
licenie stawek podatku VAt. Przy zróż-
nicowanych stawkach oraz wobec braku 
możliwości wprowadzenia mechanizmu 
clearingu dochodów, zasadniczą barie-
rą dla opodatkowania towaru w miej-
scu pochodzenia jest sposób rozlicza-
nia podatku naliczonego. Podmiot go-
spodarczy dokonujący zakupu w innym 
państwie członkowskim według stawki 
20%, a opodatkowanego na rodzimym 
rynku w wysokości 15%, generuje al-
ternatywnie:



108 KONtrOlA PAńStWOWA

państwo i społeczeństwo   Jacek Pastuszka

•	ujęcie	w ewidencjach	VAT	podatku	na-
liczonego w wysokości 20% ceny zakupu, 
przez co podatek VAt traci walory po-
datku od wartości dodanej – występuje 
tu dysproporcja systemowa, gdyż poda-
tek naliczony mimo opodatkowania mar-
ży zysku brutto może być wyższy od po-
datku należnego;
•	lub	ujęcie	w księgach	rachunkowych	
różnicy 5% podatku i zaliczenie go do 
kosztów uzyskania przychodu – poda-
tek VAt w tym wypadku traci przywi-
leje niekumulacji.

Zróżnicowanie stawek stanowi zatem 
podstawową barierę wprowadzenia sys-
temu docelowego w rozliczeniach trans-
akcji wewnątrzwspólnotowych.

Zakłócenie warunków konkurencji

Preferowana przez Unię polityka globali-
zacji zmierza do ustanowienia rynku obej-
mującego obszar bez granic wewnętrznych, 
w którym jest zapewniony swobodny prze-
pływ towarów, osób i kapitału. Z tym ce-
lem wiąże się polityka konkurencji, mają-
ca fundamentalne znaczenie dla integracji 
gospodarczej państw Wspólnoty Europej-
skiej. ten czynnik powodował, że w mo-
mencie wyboru przez państwa członkow-
skie systemu podatkowego w przypadku 
podatku od wartości dodanej popierany 
był system przejściowy. W takim kształ-
cie cena towaru na rynku wewnątrzwspól-
notowym nie jest obciążona VAt. towar 
nabywany przez podmiot w innym kra-
ju Wspólnoty, w ramach transakcji trans-
granicznej, jest kupowany według warto-
ści netto. W związku z tym kwota VAt, 
uzależniona od wysokości jego stawki, nie 
jest czynnikiem cenotwórczym. W przy-
padku przyjęcia systemu docelowego – 

w którym towar byłby opodatkowany na 
zasadzie pochodzenia – cena transakcyj-
na towaru byłaby ceną brutto zawierają-
cą kwotę podatku od wartości dodanej. 
Dlatego też na wartość tożsamych towa-
rów na rynku wspólnotowym wpływała-
by stawka podatku VAt. Wyższe obcią-
żenia podatkowe generowałyby wyższe 
ceny (przez co towar w niektórych pań-
stwach członkowskich byłby mniej kon-
kurencyjny) i oddziaływały niekorzystnie 
na preferowaną przez poszczególne pań-
stwa oraz Unię zasadę swobodnego prze-
pływu towarów. 

Obawa przed utratą  
suwerenności podatkowej

Prowadzona przez Unię Europejską polity-
ka ujednolicania systemów podatkowych 
napotyka opór ze strony poszczególnych 
państw członkowskich. Wynika on z nie-
chęci do utraty suwerenności w sferze po-
lityki podatkowej. Władze państwowe sto-
ją na stanowisku, że utrzymanie autono-
mii w kwestii podatków jest warunkiem 
realizacji narodowych, nierzadko specy-
ficznych celów gospodarczych i społecz-
nych. W kontekście wprowadzenia sys-
temu docelowego państwa członkowskie 
zobligowane byłyby do szybkiego ujed-
nolicenia podatków, które mogłyby nie 
uwzględniać ich odmiennych interesów. 
takie wypośrodkowanie systemów po-
datkowych sprowadzałoby się do reduk-
cji podatków w krajach, w których są one 
relatywnie wysokie i podwyższenie tam, 
gdzie są one stosunkowo niskie. W konse-
kwencji, uaktywnienie tak daleko idących 
zmian mogłoby wywołać opór społeczny 
wyrażający niechęć do stawiania interesu 
wspólnotowego ponad interes narodowy.
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Priorytetowe kierunki działań UE
Mając na uwadze dysfunkcyjność obecne-
go, przejściowego systemu oraz brak moż-
liwości wprowadzenia systemu docelowe-
go, Unia Europejska podjęła szeroko za-
krojone działania ukierunkowane na prze-
zwyciężenie powstałego dysonansu, okre-
ślając ich zakres w komunikacie Komisji 
Europejskiej z 6 grudnia 2011 r.10 Poni-
żej przedstawiono najistotniejsze zmiany.

Zasada miejsca przeznaczenia

„Zielona księga” w sprawie przyszłości 
podatku VAt11, opublikowana 1 grudnia 
2010 r., była podstawą do zweryfikowa-
nia, czy podjęte w 1967 r. zobowiązanie 
do ustanowienia docelowego kształtu sys-
temu podatku VAt, bazującego na zasa-
dzie opodatkowania w państwie pocho-
dzenia, jest nadal uzasadnione. 

Z treści powyższego komunikatu Komi-
sji Europejskiej, będącego wiążącym sta-
nowiskiem Unii w kwestii docelowego sys-
temu podatku VAt wynika, że wskaza-
na zasada jest z politycznego punktu wi-
dzenia niemożliwa do realizacji. ten im-
pas zauważył nawet Parlament Europejski 
– dotychczasowy zagorzały obrońca zasa-
dy opodatkowania w miejscu pochodze-
nia, który wezwał do zwrotu ku zasadzie 
opodatkowania w miejscu przeznaczenia12.

Komisja doszła zatem do wniosku, że nie 
istnieją już żadne uzasadnione powody, dla 
których należałoby podtrzymywać wska-

zany cel i wystąpiła z wnioskiem o jego za-
niechanie. Odejście od zasady pochodze-
nia umożliwi rozpoczęcie dalszych dzia-
łań, zmierzających do opracowania alter-
natywnych koncepcji właściwego funkcjo-
nowania unijnego systemu podatku VAt 
opartego na zasadzie przeznaczenia. 

Koncepcja prostego  
i wydajniejszego podatku

W wymienionym komunikacie Komisja 
sprecyzowała dwa kierunki działań, które 
należałoby podjąć w najbliższej przyszłości. 
Po pierwsze, uczynienie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na terenie całej UE 
tak prostym i bezpiecznym, jak w przypad-
ku wykonywania jej w poszczególnych kra-
jach, po drugie – obniżenie kosztów prze-
strzegania przepisów w zakresie podatku 
VAt, ponoszonych w związku z transakcja-
mi transgranicznymi na terytorium zjedno-
czonej Europy. Generalną zasadą ma być 
to, że w żadnym razie wewnątrzwspólno-
towa wymiana handlowa nie może genero-
wać dodatkowych nakładów finansowych.

Komisja w ramach pierwszego kierun-
ku preferuje:
•	Powołanie	punktu	kompleksowej	ob-
sługi przedsiębiorców działających w kil-
ku państwach członkowskich. System 
ten utorowałby drogę do jednolitego roz-
liczania transakcji oraz stanowił mecha-
nizm ułatwiający dostęp do wspólnego 
europejskiego rynku.

10 Komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego w sprawie przyszłości podatku VAT, KOM(2011) 851 wersja ostateczna, op. cit.

11 „Zielona księga” w sprawie przyszłości podatku VAT: W�stronę�prostszego,�solidniejszego�i�wydajniejsze-
go�podatku�VAT, Bruksela, 1.12.2010 r., KOM(2010)695, wersja ostateczna.

12 KOM(2011) 851 wersja ostateczna, op. cit., s. 5.
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•	Utworzenie	portalu	internetowego,	
udostępniającego w kilku językach infor-
macje o rejestracji, fakturowaniu, dekla-
racjach oraz obowiązkach i ograniczeniach 
w prawie do odliczenia podatku w po-
szczególnych państwach członkowskich.
•	Stworzenie	kanału	komunikacyjnego,	
za pośrednictwem którego organy po-
datkowe oraz przedstawiciele przedsię-
biorców, w tym również Komisja, mo-
głyby wymieniać opinie na temat prak-
tycznych zagadnień związanych z admi-
nistrowaniem podatkiem VAt. Obecnie 
instytucje te porozumiewają się z krajo-
wymi organami podatkowymi, jednak 
brakuje szerszej platformy, która skupi-
łaby wszystkie zainteresowane strony. 
•	Ujednolicenie	deklaracji	podatkowych	
VAt, które mają być wielojęzyczne i sto-
sowane opcjonalnie przez wszystkich 
przedsiębiorców w całej Unii. 

W odniesieniu do drugiego kierunku 
działań Komisja wyraziła opinię, że obec-
nie ponoszone przez przedsiębiorców kosz-
ty są niewspółmiernie wysokie i wynoszą 
średnio od 2 do 8% kwoty pobranego VAt. 
takie obciążenia przekraczają możliwości 
mniejszych przedsiębiorstw i nie zmaleją 
bez podjęcia działań o charakterze poli-
tycznym. Z oceny ekonomicznej wynika, 
że usunięcie krajowych obowiązków wy-
kraczających poza to, co stanowi wymóg 
UE, lub zmniejszenie o 10% rozbieżno-
ści występujących pomiędzy procedura-
mi administracyjnymi państw członkow-
skich, mogłoby spowodować wzrost han-

dlu wewnątrz Unii o odpowiednio od 2,6 
do 3,7%, natomiast realny PKB mógłby 
wzrosnąć od 0,2 do 0,4%. Chociaż w spra-
wozdaniu przyznaje się, że podane dane 
mogą być zawyżone, to harmonizacja pro-
cedur jest uzasadniona13.

Weryfikacja struktury  
stawek podatkowych

Szeroka debata publiczna dotycząca stoso-
wania zróżnicowanych stawek VAt w pań-
stwach członkowskich UE wskazała, że 
rozbieżności takie prowadzą do dodatko-
wych kosztów obsługi systemu. Stwier-
dzono, że ograniczenie o połowę wystę-
pujących pomiędzy państwami członkow-
skimi różnic w strukturze stawek podat-
ku VAt mogłoby zagwarantować wzrost 
handlu o 9,8% oraz realnego PKB o 1,1%14.

Komisja wyraziła pogląd, że obecna 
sytuacja ekonomiczna i finansowa, która 
wymaga intensywnej konsolidacji fiskal-
nej budżetów krajowych, stanowi powód 
do ograniczania stawek obniżonych, a nie 
podnoszenia stawek podstawowych. Dla-
tego też dokona oceny istniejącej struktu-
ry stawek podatku VAt, a następnie, po 
przeprowadzeniu stosownych konsultacji 
z zainteresowanymi stronami i państwa-
mi członkowskimi, wystąpi z wnioskiem 
o umieszczenie na unijnym portalu inter-
netowym poświęconym temu podatkowi 
przejrzystego i wiążącego wykazu towa-
rów i usług, które w poszczególnych pań-
stwach członkowskich nie podlegają opo-
datkowaniu według stawki podstawowej. 

13 KOM(2011) 851, wersja ostateczna, op. cit., s. 7.
14 KOM(2011) 851, wersja ostateczna, op. cit., s. 12.
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Zmiany proceduralne

Komisja rozważa wprowadzenie metody za-
rządzania podatkiem na podstawie współ-
regulacji i samoregulacji (soft law). Prefero-
wany kierunek dotyczy zapewnienia lepsze-
go przestrzegania przepisów prawa przez 
intensyfikację kontaktów z przedsiębior-
cami oraz wzmocnienie procedur. Spre-
cyzowane zostały również kwestie meto-
dy dzielonych płatności oraz modelu hur-
towni danych VAt.

Metoda dzielonych płatności polega na 
tym, że nabywca towaru lub usługobior-
ca wpłaca podatek VAt na zablokowany 
rachunek bankowy organów skarbowych, 
z którego dostawca towaru lub usługodaw-
ca może korzystać wyłącznie w celu wpła-
cenia podatku VAt. Model ten został jed-
nak negatywnie oceniony przez przedsię-
biorców oraz osoby zajmujące się zawodo-
wo podatkami, jednak Komisja uważa, że 
te nieścisłości nie mogą wpłynąć na jego 
odrzucenie, zaś w przyszłości należy go 
poddać pogłębionej analizie. 

Model hurtowni danych VAt to sys-
tem rozliczeniowy firm będących jego 
płatnikami, który tworzy standardo-
wy dokument audytowy dla podatku, 
a dane w nim zawarte są przechowywa-
ne w ogólnym zbiorze, dostępnym dla 
organów skarbowych.

Ocena systemu podatkowego VAT
W wyniku braku możliwości wprowadze-
nia w Unii Europejskiej systemu docelo-
wego w rozliczaniu transakcji transgra-
nicznych, odpornego na nadużycia fiskal-
ne, powstał pewien dysonans, który na-
leżałoby wyeliminować. Z jednej strony, 
ewidentnie widać potrzebę daleko idących 
reform podatkowych, z drugiej zaś – eko-

nomiczne, finansowe i polityczne barie-
ry ich wprowadzenia. Należy jednocze-
śnie podkreślić, że działania UE w spra-
wie systemu podatku od wartości doda-
nej w transakcjach wewnątrzwspólnoto-
wych są obecnie ukierunkowane przede 
wszystkim na usprawnienie całego me-
chanizmu konstrukcji i zasad rozliczania 
podatku. Preferowane jest ujednolicanie 
stawek, wprowadzanie punktów komplek-
sowej obsługi, kanałów komunikacyjnych 
oraz zsynchronizowanie zasad rejestracji, 
fakturowania i składania w administra-
cjach skarbowych jednolitych deklaracji. 
Wyniki tych działań mają spowodować, 
że w przyszłości system podatkowy w po-
datku pośrednim, oparty mimo wszystko 
na zasadzie przeznaczenia, ma być bardziej 
elastyczny, prostszy i mniej kosztowny.

Biorąc powyższe pod uwagę, nasuwa się 
jednak pytanie, czy wymienione działa-
nia są wystarczające do scalenia systemu, 
który pozytywnie wpływałby na wspól-
ny rynek, konkurencję i był odporny na 
nadużycia fiskalne? trzeba stwierdzić, że 
proponowane rozwiązania mają charakter 
anachroniczny. Co prawda, istnieje duże 
prawdopodobieństwo szybszej wymiany 
informacji, ale zarazem wskutek liberali-
zacji krajowych przepisów podatkowych 
następuje przyspieszenie zwrotów nad-
płaconych podatków. W efekcie przeciw-
stawnego działania terminów, wielokrot-
nie nie będzie możliwości zapobieżenia 
nienależnym wielomilionowym wypła-
tom, gdyż kontrole organów skarbowych 
przy badaniu transakcji wewnątrzwspól-
notowych są skomplikowane i czasochłon-
ne. Ponadto, utrwalona linia orzecznictwa 
trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej (EtS) stanowi, że organ skarbowy 
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może ograniczyć zwrot tylko w wypad-
ku, gdy podatnikowi zostaje udowodnio-
na świadomość uczestniczenia w łańcu-
chu transakcji nastawionych na naduży-
cia fiskalne15. 

Należy odpowiedzieć na jeszcze jed-
no zasadnicze pytanie – czy podatek po-
średni w Zjednoczonej Europie w obec-
nym kształcie powinien być utrzymywa-
ny? Obowiązujący system opodatkowania 
VAt nie odpowiada oczekiwaniom, stał 
się na tyle złożonym instrumentem roz-
liczeniowym, że stanowi źródło znaczą-
cych kosztów, a także obciążeń i kompli-
kacji przede wszystkim dla podatników 
oraz administracji, piętrząc tym samym 
przeszkody w funkcjonowaniu rynku we-
wnętrznego. Aktualnie merytoryczna za-
wartość strategii Unii stanowi polityczny 
kompromis pomiędzy potrzebami reform 
a społeczno-ekonomiczną debatą na temat 
zmian gospodarczych, jakich Unia potrze-
buje, w tym reform podatkowych. Czy 
w takiej finansowo-ekonomiczno-praw-
nej osnowie nie należałoby poddać pogłę-
bionej dyskusji społecznej zagadnień do-
tyczących zmiany obowiązującego w UE 
systemu podatkowego w podatku pośred-
nim? Pytanie takie w dobie kryzysu fi-
nansowego Unii i walki z deficytami bu-
dżetowymi państw członkowskich, czy-
li ograniczaniem wydatków i zwiększa-
niem obciążeń podatkowych dla obywa-
teli i przedsiębiorstw, jest w pełni uzasad-
nione. Należy zwrócić uwagę, że trudny 
do określenia jest optymalny udział pań-
stwa w gospodarce, a tym bardziej forma, 

w jakiej najlepiej pobierać daninę od oby-
wateli. rozwiązania stosowane na świe-
cie i w zjednoczonej Europie bardzo się od 
siebie różnią. Niemniej jednak, występu-
ją w podatku pośrednim systemy tanie, 
a zarazem relatywnie odporne na naduży-
cia fiskalne, w których administracja skar-
bowa nie partycypuje w rozliczaniu zobo-
wiązań podatkowych wyliczanych przez 
podmioty gospodarcze. Podatkiem takim 
może być podatek od sprzedaży, funkcjo-
nujący obecnie w Stanach Zjednoczonych. 

Podatek od sprzedaży w USA
W Stanach Zjednoczonych podatkiem po-
średnim jest podatek od sprzedaży. W Unii 
Europejskiej jest nim podatek od warto-
ści dodanej VAt. Oba są podatkami kon-
sumpcyjnymi, lecz niekumulacyjnymi. 

W podatku od sprzedaży w konstrukcji 
obowiązującej w Stanach Zjednoczonych 
opodatkowana jest konsumpcja wyłącz-
nie w jej ostatniej fazie. Podatek ten jest 
doliczany do ceny towaru oferowanego 
w handlu detalicznym, płacony przez fi-
nalnego konsumenta i odprowadzany do 
administracji skarbowej przez przedsię-
biorcę. Jest to podatek stanowy, zatem 
każdy z nich ma prawo do ustalania wła-
snej stawki oraz katalogu zwolnień. Efek-
tywne obciążenie konsumentów jest ni-
skie, gdyż w poszczególnych stanach na 
ogół nie przekracza 7%. Wyjątkiem jest 
Kalifornia, gdzie wysokość stawki wy-
nosi 9,75%, ale są też stany, w których 
podatek ten nie występuje, na przykład 
Alaska i Oregon. W Kansas, przy stawce 

15 Na przykład orzeczenie ETS z 6.07.2006 r. – połączenie sprawy C-439/04 i C-440/4; Kittel, Recolta.
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6,3% wprowadzonej 1 lipca 2010 r., opo-
datkowane są tylko trzy typy transakcji: 
sprzedaż detaliczna, szeroko rozumiana 
dzierżawa lub najem oraz sprzedaż biletów 
wstępu do centrów rozrywki i na targi16. 
Podatek płacony jest wyłącznie w miej-
scu dokonania transakcji, czyli dochody 
wpływają bezpośrednio do tego budże-
tu stanowego, w którym wystąpiło zda-
rzenie gospodarcze. transakcje dokony-
wane przez podmioty z różnych stanów 
nie podlegają opodatkowaniu tym podat-
kiem. Każdy stan ma prawo stosowania 
różnych stawek podatkowych, a mimo 
to handel detaliczny między nimi od-
bywa się bez zakłóceń fiskalnych. Ob-
rotem handlowym rządzą czynniki ryn-
kowe. Konkurencja cenowa wymusza na 
administracjach stanowych konieczność 
stałej analizy poziomu stawek podatko-
wych w kontekście atrakcyjności ceno-
wej oferowanych produktów. taka kon-
strukcja prawna nie generuje ze strony ad-
ministracji skarbowej obowiązku zwrotu 
przedsiębiorcom zapłaconych przez nich 
podatków we wcześniejszych fazach ob-
rotu towarowego, gdyż takowy podatek 
nie występuje. Ponadto, przeprowadza-
ne czynności kontrolne nie są skompliko-
wane i nie ma potrzeby przeprowadzania 
jednocześnie kontroli w kilku stanach.

Podatek od sprzedaży  
– korzyści dla Unii Europejskiej
Implementacja na grunt europejski podat-
ku od sprzedaży pozwoliłaby uprościć pro-
cedury postępowania oraz zmniejszyć ad-

ministrację, a tym samym ograniczyć kosz-
ty poboru podatku. Jego transparentność, 
związana z naliczaniem i poborem, ozna-
czałaby wymierne efekty dla państw człon-
kowskich przez wyeliminowanie z rynku 
transakcji generujących nadużycia fiskalne. 

Europejski podatek od sprzedaży mógłby 
mieć dwie stawki: krajową, z której wpły-
wy zasilałyby budżet krajowy oraz unijną, 
gwarantującą dochody Unii. Byłby on w ca-
łości wpłacany do krajowej administracji 
podatkowej, to jest do budżetu państwa 
członkowskiego, w którym dochodzi do 
transakcji sprzedaży towaru objętego tym 
podatkiem, a następnie w części odpowia-
dającej podatkowi unijnemu transferowa-
ny do budżetu UE. Gwarantowałoby to 
przejrzystość rozliczeń, gdyż podatek od 
sprzedaży figurowałby w oddzielnych po-
zycjach na fakturze lub paragonie fiskal-
nym oraz deklaracji podatkowej. rozlicze-
nie zapewniłoby przekazywanie do budże-
tu Unii Europejskiej środków zapłaconych 
przez nabywców towarów, a nie w z góry 
ustalonej statystycznie wysokości, nierów-
nomiernie rozłożonej pomiędzy poszcze-
gólne państwa członkowskie.

Jak już powiedziano, podatek od sprze-
daży byłby nakładany na towary w ich 
ostatnim stadium obrotu, to jest opodat-
kowaniu podlegałaby wyłącznie konsump-
cja. transakcje krajowe oraz wewnątrz-
wspólnotowe zawierane pomiędzy pod-
miotami gospodarczymi byłyby wolne od 
opodatkowania. W Polsce, na fakturach 
i paragonach za lata 2010–2011 mogłyby 
występować następujące stawki: 

16 Na podstawie: <http:/retirement ling informationcenter.com>.
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•	2010 r.:	stawka	krajowa	−	9,4%;	staw-
ka unijna − 0,2%; razem − 9,6%;
•	2011 r.:	stawka	krajowa	−	9,9%;	staw-
ka unijna − 0,2%; razem −10,1%17.

Wymienione stopy oprocentowania bi-
lansują dotychczasowe dochody budżeto-
we Polski i Unii z tytułu podatku VAt za 
lata 2010 i 2011.

Wprowadzenie podatku od sprzedaży 
w wysokości 10% podstawy opodatkowa-
nia, rozumianej wyłącznie jako opodatko-
wanie konsumpcji dóbr w ich ostatniej fa-
zie obrotu, spowodowałoby, że ceny ofe-
rowanych produktów przeważnie zmala-
łyby. Z analizy struktury obrotu opodat-
kowanego podatkiem VAt według sta-
wek obniżonych, wykazanego przez pol-
skich podatników w deklaracjach podatko-

wych VAt-7 w latach 2010 i 2011, odnie-
sionej do wartości konsumpcji jako skład-
nika PKB w wariancie popytowym wyni-
ka, że dla blisko połowy dóbr konsump-
cyjnych cena towarów uległaby redukcji 
o 13 punktów procentowych, natomiast 
druga połowa konsumpcji, w tym towa-
rów zaliczonych do koszyka potrzeb pod-
stawowych, zwiększyłaby się maksymal-
nie o 5 punktów procentowych18. Global-
nie ceny oferowanych w detalu towarów 
uległyby redukcji o 9 punktów procento-
wych19, co automatycznie wywołałoby po-
zytywny bodziec, wpływający na wzrost 
spożycia i dochodów krajów należących 
do Wspólnoty, a zarazem dochodów UE. 

Przy określeniu przybliżonego poziomu 
atrakcyjności dla konsumentów podatku 

17 Stawki podatku od sprzedaży zostały wyliczone przez ustalenie proporcji udziału dochodów budżetowych 
RP z tytułu podatku VAT oraz wartości transferu środków z podatku VAT przekazanych przez Polskę do 
UE, odnosząc te wartości do konsumpcji wynikającej ze sprawozdania budżetowego Ministerstwa Finan-
sów, stanowiącej podstawę do wyliczenia PKB od strony popytowej. Analizowane lata to 2010 i 2011. 
Źródła: GUS dane wyjściowe do wyliczenia PKB za lata 2010 i 2011, 

 <www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/GUS/PUBL_rn_produkt_krajowy_brutto-szac_wst.xls>; sprawozdanie 
MF za 2010 r. w sprawie dochodów budżetowych,

 <www.mf.gov.pl/_files_/budżet_państwa/sprawozdanie/2010/20110601_sprawozdanie_operatyw-
ne_12_2010.xl>; sprawozdanie budżetowe MF za 2011 r. w sprawie dochodów budżetowych,

  <www.stat.mofnet.gov.pl/_files/podatki/statystyki/2011/wpływy_12_2011.pdf>; dane uzyskane z De-
partamentu Unii Europejskiej MF – zestawienie transferów finansowych UE-Polska narastająco od maja 
2004, za 2011 r. oraz za grudzień 2011 r.

18 W podatku VAT występują stawki zredukowane oraz standardowe. Stawki zredukowane w polskim stanie 
prawnym wynoszą mniej niż 10%. W związku z tym do wyliczenia proporcji zwiększenia lub redukcji cen 
towarów konsumpcyjnych na rynku przyjęto: 

– proporcję podatku należnego wykazaną przez polskich płatników VAT w deklaracjach podatkowych VAT-7 
składanych do administracji skarbowej w latach 2010–2011, stanowiącą podstawę do wyliczenia wartości 
sprzedaży towarów i usług według poszczególnych stawek podatkowych (oprac. własne na podstawie da-
nych otrzymanych z hurtowni danych Ministerstwa Finansów SPR/VAT, według stanu na 25.04.2012 r.);

– założenie, że wartość obrotu według stawek zredukowanych dotyczy przede wszystkim konsumpcji towa-
rów zaliczonych do koszyka potrzeb podstawowych, wynik odniesiono do wartości konsumpcji (PKB wa-
riant popytowy) i wyliczono wartość obrotu towarowego, w stosunku do którego cena produktów zosta-
łaby podwyższona (proporcja ta nieznacznie przekroczyła 50% konsumpcji ogółem);

– że redukcja ceny wynosi 13 pkt. proc. (23% VAT minus 10% podatek od sprzedaży)
– podwyższenie ceny maks. o 5 pkt. proc. (stawka najniższa z 2011 r. 5% VAT minus 10% podatek od sprzedaży).
19 Jest to średnia ważona – spadek ceny o 13 pkt. proc., podwyższenie ceny o 5 pkt. proc., przy udziale 

w obrocie po 50%.
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od sprzedaży, mierzonego wartością środ-
ków dostępnych w gospodarstwach do-
mowych, należałoby stwierdzić, że obni-
żenie cen na rynku pozwoliłaby na wyko-
rzystanie nadwyżek finansowych powsta-
łych w ich budżetach na inwestycje lub 
zwiększenie konsumpcji. Z ekonomicz-
nego punktu widzenia, zarówno zwięk-
szone inwestowanie, jak i spożycie, przy-
niosłoby wymierne efekty gospodarcze. 

W warunkach globalizacji niezbędne jest 
takie kształtowanie systemu podatkowe-
go, by zachęcał on do inwestowania, in-
nowacji, tworzenia nowych miejsc pracy, 
pozytywnie wpływał na konkurencję oraz 
był wydajny w kontekście zagwarantowa-
nia odpowiedniego poziomu wpływów 
budżetowych. Zadaniem systemu podat-
kowego jest również uczynienie go przy-
jaznym podatnikowi, prostym w nalicza-
niu i odprowadzaniu oraz tanim w pobo-
rze z punktu widzenia administracyjnego. 

te wszystkie pozytywne cechy spełnia 
podatek od sprzedaży. Byłby on neutralny 
dla przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność gospodarczą inną niż związana ze 
sprzedażą towarów w ostatnim ogniwie ob-
rotu. Firmy wprowadzające towar na rynek 
detaliczny byłyby płatnikami do budżetu 
podatku pobranego od klientów przepro-
wadzających transakcje handlowe. Przez 
obniżenie stawek podatkowych propor-
cjonalnie zwiększyłby się popyt na dobra 
konsumpcyjne, a zarazem dochód uzy-
skiwany przez przedsiębiorstwa i budżet 
państwa. te pozytywne czynniki ekono-

miczne, zwiększające efektywność finan-
sową podmiotów gospodarczych, wymusi-
łyby lepszą i skuteczniejszą ofertę handlo-
wą i miałyby bezpośredni wpływ na inwe-
stycje oraz konkurencję, a zarazem w ska-
li makroekonomicznej na tempo wzrostu 
gospodarczego. Przykładem pozytywne-
go oddziaływania ograniczenia stopy opo-
datkowania na budżet jest zredukowanie 
w Polsce w latach 1999–2001 stawek po-
datku akcyzowego na wyroby spirytusowe. 
Obniżka stawek akcyzy od 2002 r. skut-
kowała zwiększeniem wpływów budże-
towych, co stało się argumentem za dal-
szymi reformami podatkowymi20. Należy 
również zaznaczyć, że w podmiotach go-
spodarczych zwolnionych przedmiotowo 
lub podmiotowo z opodatkowania podat-
kiem VAt podatek ten w ramach trans-
akcji występujących po stronie kosztów 
i wydatków, zawieranych z innymi pod-
miotami, ze względu na ograniczenie pra-
wa do odliczenia stanowi koszt uzyskania 
przychodu wpływający na cenę sprzedaży 
oferowanych produktów. W tym wypadku 
zmniejszenie ceny o kwotę podatku VAt 
zmniejsza koszty działalności. Przy staw-
ce 23% koszty uległyby redukcji o 23%. 

W krajowych systemach podatkowych 
poszczególnych państw członkowskich 
stopa i zakres opodatkowania podatkiem 
od sprzedaży mogłyby być kształtowa-
ne odmiennie – co jest zgodne z założe-
niami globalizacyjnymi, gdyż każdy kraj 
ma suwerenny wpływ na poziom opo-
datkowania. Na gruncie europejskim po-

20 Informacja� o�wynikach� kontroli� realizacji� dochodów�budżetu� państwa� z� podatku� akcyzowego, nr ewid. 
KBF-4102/2002, NIK, maj 2002 r., s. 5.
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datek od sprzedaży nie miałby żadnego 
wpływu na transakcje dostaw i nabycia 
wewnątrz Wspólnoty. towar byłby zby-
wany lub nabywany w ramach transak-
cji transgranicznych wyłącznie w warto-
ściach netto. Konkurencja cenowa ofe-
rowanych na rynku towarów zależałaby 
tylko od efektywności produkcyjnej i po-
dażowej firm działających w danym pań-
stwie członkowskim. 

Osoby fizyczne nabywające towary w in-
nych państwach członkowskich nie napo-
tykałyby barier fiskalnych. Nie spoczywał-
by na nich obowiązek rozliczania takich 
transakcji przed rodzimą administracją 
podatkową. W momencie nabycia towa-
ru w państwie innym niż kraj zamieszka-
nia wszelkie obowiązki podatkowe spo-
czywałyby na podmiocie gospodarczym 
zbywającym towar. Podatek od sprzeda-
ży odprowadzony byłby do tego budżetu 
państwa, w którym nastąpiła transakcja.

Administracje skarbowe krajów Wspól-
noty nie musiałyby partycypować w roz-
liczaniu transakcji wewnątrzunijnych. 
Z punktu widzenia fiskalnego, obrót trans-
graniczny w podatku pośrednim nie ge-
nerowałby przysporzenia budżetowego, 
gdyż w tym wypadku krajowe wpływy 
podatkowe dotyczyłyby wyłącznie podat-
ków bezpośrednich. 

Biorąc pod uwagę przedstawiony sys-
tem opodatkowania obrotu towarowe-
go podatkiem od sprzedaży, trudno się 
doszukać jego negatywnych stron. Przy 
wprowadzaniu rozwiązań struktural-
nych do przepisów prawa materialnego 
w poszczególnych państwach Unii mo-
głyby jedynie wystąpić problemy przy 
określaniu przedmiotu i podstawy opo-
datkowania. Zakres przedmiotowy wy-

magałby precyzyjnego zidentyfikowania 
towarów podlegających opodatkowa-
niu, natomiast zakres podmiotowy był-
by związany z koniecznością określenia 
podmiotów gospodarczych zobligowa-
nych do czynnego naliczania i odprowa-
dzania do administracji skarbowej na-
leżnych zobowiązań podatkowych. Nie-
precyzyjne umocowanie tych zagadnień 
mogłoby być przeszkodą w efektywnym 
korzystaniu z przywilejów prostego i ta-
niego systemu podatkowego, jakim jest 
podatek od sprzedaży.

reasumując, system podatku od sprze-
daży w porównaniu z systemem podat-
ku od wartości dodanej w obecnym oto-
czeniu ekonomicznym, finansowym, go-
spodarczym i politycznym byłby syste-
mem skuteczniej oddziałującym na po-
trzeby rynku, oczekiwania konsumen-
tów oraz budżety państw członkow-
skich i Unii Europejskiej.

Możliwości wprowadzenia w UE 
podatku od sprzedaży
W przypadku zmian systemowych do-
tyczących zastąpienia podatku od war-
tości dodanej podatkiem od sprzedaży 
mogą wystąpić przeszkody niepozwala-
jące na ich uaktywnienie. W zjednoczo-
nej Europie utrwalone są kierunki działań 
zmierzających do usprawnienia konstruk-
cji i zasad rozliczania podatku od warto-
ści dodanej, gdzie obowiązek podatkowy 
w transakcjach wewnątrzwspólnotowych 
powstaje w kraju ostatecznej konsump-
cji. Oficjalne stanowiska zarówno państw 
członkowskich, jak i Unii wyrażają dąże-
nie (mimo licznych sygnałów dezaproba-
ty) do usprawnienia obecnej konstrukcji 
podatku VAt i zasad jego funkcjonowa-
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nia. Propozycje odbiegające od tej tenden-
cji nie są poddawane szeroko rozumianej 
dyskusji społeczno-politycznej i instytu-
cjonalnej, a tym bardziej te dotyczące za-
stąpienia podatku VAt innym podatkiem.

Konkluzje są w istocie takie, że w świe-
tle próby narzucenia państwom członkow-
skim zmiany scentralizowanego systemu 
podatkowego, jakim jest podatek VAt, 
należałoby podjąć reformy znacznie da-
lej idące niż te, które są w stanie poprzeć 
poszczególne kraje Wspólnoty. 

Podsumowanie
Polska i inne kraje członkowskie Unii Eu-
ropejskiej – w obliczu problemów ekono-
micznych i politycznych, przy nasilającej 
się konkurencji, zdeterminowaniu docho-
dów podatkowych przez wysokość de-
ficytów budżetowych oraz wobec tego, 
że wzrost obciążeń podatkowych nieko-
rzystnie wpływa na tempo wzrostu go-
spodarczego – potrzebują radykalnych 
zmian w systemach podatkowych. Długo-
okresową konsekwencją przyjętych stra-
tegii nie powinna być jedynie dyskusja 
wokół kwestii uszczelnienia systemu, lecz 
także to, w jaki sposób zgromadzić okre-
ślone wpływy podatkowe przy utrwalo-
nej przez ekonomistów idei prostoty, jed-
noznaczności i przejrzystości tworzone-
go prawa podatkowego. Istotne znacze-
nie ma również promowanie w mechani-
zmie ustalania i pobierania podatku roz-
wiązań, które byłyby jak najmniej uciąż-
liwe dla podatnika. 

System podatku od wartości dodanej 
obowiązujący w krajach Unii Europejskiej 
jest szeroko krytykowany z powodu jego 
wysokości, stosowania stawek preferencyj-
nych, generowania znacznych kosztów ze-
wnętrznych związanych ze skomplikowa-
nym sposobem jego naliczania, fakturowa-
nia, odliczania i odprowadzania do insty-
tucji podatkowych oraz niejasności doty-
czących klasyfikacji poszczególnych towa-
rów. Ponadto, podatek VAt jest kosztow-
ny w administrowaniu, przy czym koszty 
te są stałe względem stawki podatku. Wy-
stępują również zakłócenia proporcji popy-
tu i podaży przez ograniczenie konsump-
cji, spadek zyskowności przedsiębiorstw 
i dochodów budżetowych. również dzię-
ki istnieniu zerowej stawki VAt w trans-
akcjach wewnątrz Unii możliwe jest wy-
łudzenie nienależnych zwrotów tego po-
datku dla fikcyjnych transakcji. równo-
cześnie odliczeniowy charakter tego po-
datku skutkuje istnieniem czarnego ryn-
ku kosztów, polegającego na księgowaniu 
faktur nieodzwierciedlających rzeczywi-
stych zdarzeń gospodarczych w celu ob-
niżenia należnej stawki VAt21. 

Unia Europejska od dawna próbuje za-
jąć się tym problemem i wypracować pro-
pozycje zmierzające do zwiększenia sku-
teczności systemu VAt i lepszego dopaso-
wania go do zasad i reguł jednolitego ryn-
ku. Wyniki tych działań są jednak nieza-
dowalające. Wyraźnie widać dysfunkcyj-
ność rozliczeń fiskalnych z tytułu podat-
ku od wartości dodanej, zarówno w pań-

21 Pogląd wyrażony przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w opinii COM (2011/C 
318/14), pkt 2.2.
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stwach członkowskich, jak i w transak-
cjach transgranicznych. Nasilanie się ab-
surdów podatkowych sprawia, że rośnie 
presja na wprowadzenie zmian. Unia Eu-
ropejska powinna wybrać mniejsze zło – 
albo utrzymywać istniejące procedury, 
narażone na liczne zniekształcenia, albo 
poddać pogłębionej dyskusji społecznej 
możliwość wprowadzenia nowych roz-
wiązań systemowych. Podatek od sprze-
daży, odporny na wielomiliardowe nad-
użycia fiskalne, prosty i tani, mógłby być 
pozytywnym bodźcem stabilnego wzrostu 
gospodarczego oraz konsolidacji finansów 
publicznych państw zrzeszonych. Próba 
implementacji takiego systemu, popar-
ta szczegółową ekonomiczną i finansową 
analizą wpływu podatku od sprzedaży 

na dochody budżetowe, wysokości ob-
rotu detalicznego stanowiącego podsta-
wę opodatkowania, poziomu konsump-
cji oraz konkurencyjności – stanowiła-
by podstawę do określenia ekonomicz-
nej wydajności i solidności nowego po-
datku. Na tym etapie generalnym sukce-
sem byłoby zainicjowanie i sprowokowa-
nie debaty społecznej na temat zmiany 
w przyszłości unijnego systemu podat-
kowego w podatku pośrednim. 

jacek paStuSZka, doktorant 
Wydziału Ekonomicznego Politechniki  
Radomskiej, pracownik administracji 
skarbowej
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Uwagi wstępne
Mobbing jest nie tylko rzeczywistym za-
grożeniem dla pracowników, ale i poważ-
nym problemem społecznym. Jego ujemne 
skutki w postaci zaburzeń lub nawet utraty 
zdrowia zwiększają znacznie koszty, wpły-
wając na ograniczenie rozwoju przedsię-

biorców i całej gospodarki1. Do polskiego 
Kodeksu pracy pojęcie mobbingu wprowa-
dziła nowelizacja obowiązująca od 1 stycz-
nia 2004 r., w przepisach wspólnotowych 
zaczyna się ono dopiero pojawiać2. Unor-
mowania polskie jednoznacznie potępiają 
to zjawisko oraz ustanawiają środki praw-
ne służące ochronie przed nim. Świadczy 
to o istotnym postępie w porównaniu z po-

Wybrane zagadnienia

W polskim prawie pojęcie mobbingu uregulowano znacznie wcześniej 
niż we wspólnotowym. Jego definicja sformułowana w art. 943 Kodek-
su pracy jest jednak zbyt rygorystyczna z punktu widzenia dochodze-
nia roszczeń przez poszkodowanych, powoduje też obiektywne trud-
ności w  dowodzeniu tego zjawiska przez pracowników. Problemem 
jest zwłaszcza wykazanie zachowań sprawcy polegających na uporczy-
wym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu. Z tego powodu warto 
przemyśleć nowelizację przepisów k.p. Nowa treść pojęcia musi jednak 
uwzględniać także słuszne interesy pracodawców.

Definicja mobbingu 
w stosunkach pracy

1 Szerzej na ten temat: H. Szewczyk: Mobbing�w�stosunkach�pracy.�Zagadnienia�prawne, Warszawa 2012, 
s. 29 i n.

2 Rozporządzenie Rady nr 723/2004 z 22.03.2004 r., dotyczące zakazu mobbingu przez urzędników KE 
(DzUrz L 124, s.1-118; B. Surdykowska: Autonomiczne�porozumienia�ramowe�dotyczące�nękania�i�prze-
mocy�w�pracy, Monitor Prawa Pracy nr 10/2007, passim. Zob. też przykładowo orzeczenia ETS: sprawa 
F-26/09 z 22.05.2010 r. (DzUrzUE C z 2010 r., nr 134, s.51); sprawa F-55/08 z 30.01.2010 r. (DzUrzUE 
C z 2010 r., nr 24, s.74); sprawa T 154/05 z 08.12.2007 r. (DzUrzUE C z 2007 r., nr 297, s. 40).
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przednio obowiązującym stanem praw-
nym3, trudno bowiem tolerować polity-
kę państwa, zgodnie z którą na ochronę 
nie zasługują zdrowie i warunki pracy lu-
dzi. Prowadziłoby to do deprecjonowania 
wartości najważniejszych dóbr osobistych 
pracownika oraz wpływałoby niekorzyst-
nie na zdolność do pracy. 

Należy zauważyć, że regulacja prawna 
mobbingu zawarta w art. 943 k.p. doty-
czy jedynie mobbingu w stosunkach pra-
cy, czyli odnosi się tylko do pracownicze-
go zatrudnienia4. Mobbingującym może 
być sam pracodawca, jeśli jest osobą fi-
zyczną, osoby wykonujące za niego czyn-
ności z zakresu prawa pracy, przełożeni, 
inni współpracownicy, a także osoby trze-
cie, na przykład klienci firmy5. regulacja 
ta odnosi się także do pracowników tym-
czasowych, którym, podobnie jak innym, 
należy zapewnić bezpieczne i higieniczne 
warunki w miejscu wyznaczonym do wy-
konywania takiej pracy6.

Kolejnym problemem jest, czy norma 
art. 943 k.p. odnosi się do pracowników 
zatrudnionych na podstawie pozaumow-
nych stosunków pracy. Wykładnia lite-
ralna wskazywałaby na to, że art. 943 § 4 
i 5 k.p. stosuje się tylko do pracowników 

umownych, jednak w moim przekonaniu, 
odnosi się on także do pozaumownych 
(analogia legis). trudno bowiem przy-
jąć, że pracownicy zatrudnieni na pod-
stawie innych stosunków pracy nie mieli-
by uprawnień wynikających z tego prze-
pisu z powodu nieprzestrzegania przez 
pracodawcę obowiązku przeciwdziałania 
mobbingowi. taka interpretacja narusza-
łaby zasadę niedyskryminacji i równego 
traktowania7. Zakres ochrony dóbr oso-
bistych tych pracowników nie może być 
bowiem węższy od tego, z którego ko-
rzystają pracownicy kontraktowi w po-
dobnych sytuacjach faktycznych, gdyż 
doszłoby do naruszenia funkcji ochron-
nej prawa pracy. Zatem zarówno byli, 
jak i obecni pracownicy, bez względu 
na podstawę nawiązania stosunku pra-
cy – umowa o pracę, wybór, mianowa-
nie, powołanie oraz spółdzielcza umo-
wa o pracę – mogą korzystać z roszczeń 
określonych w art. 943 k.p.

Przepisy Kodeksu pracy dotyczące mob-
bingu nie mogą być natomiast stosowane 
wobec funkcjonariuszy będących w sto-
sunkach służbowych i innych osób pozosta-
jących w niepracowniczym zatrudnieniu, 
w szczególności na podstawie stosunków 

3 Zob. H. Szewczyk: Ochrona�dóbr�osobistych�w�zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 449 i n.; ta sama: Molesto-
wanie�seksualne�i�mobbing�w�miejscu�pracy�i�w�związku�z�pracą�–�nowe�wyzwania�dla�polskiego�prawa�pra-
cy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 6/2002, s. 2 i n.; ta sama: Neue�gesetzliche�Regelung�zum�Mob-
bing�im�polnischen�Arbeitsgesetzbuch.Zeitschrift�fur�auslandisches�und�internationales�Arbeits�–�und�Sozial-
recht, nr 1/2006, s. 30 i n.; K. Schlaugat: Mobbing�Am�Arbeitsplatz�–�eine�theoretische�und�empirische�Ana-
lyse, Mering 1999, s.13 i n.; M. Grunwald, H. E. Hille: Mobbing�im�Betrieb, Munchen 2003, s. 123 i n.

4 Zob. Wyrok SN z 9.05.2009 r., I PZP 2/07, OSNP 2008, nr 15-16, poz.224, s. 656-658.
5 Por. G. Jędrejek: Cywilnoprawna� odpowiedzialność� za� stosowanie�mobbingu, Warszawa 2010, s. 37; 

K. Ślebzak [w:] Prawo�pracy, red. Z. Niedbała, Warszawa 2007, s. 162.
6 Zob. A. Sobczyk: Zatrudnienie�tymczasowe.�Komentarz, Warszawa 2009, s. 54 i n.; M. Paluszkiewicz: Za-

trudnienie�tymczasowe�w�polskim�prawie�pracy, Warszawa 2011, s. 230.
7 Zob. J. Iwulski, W. Sanetra: Kodeks�pracy.�Komentarz.�Suplement, Warszawa 2004, s. 38-39.



Nr 4/lipiec-sierpień/2012 121 

Definicja mobbingu w stosunkach pracy   państwo i społeczeństwo

cywilnoprawnych8. W doktrynie słusz-
nie zatem podnosi się, że niezrozumiałe 
jest istotne zawężenie definicji mobbingu 
tylko do stosunków pracy, mimo iż mob-
bing występuje z jeszcze większym nasi-
leniem w stosunkach służbowych, gdzie 
zakres podporządkowania i dyspozycyj-
ności podwładnego wobec przełożonego 
jest większy niż w zobowiązaniowym sto-
sunku pracy. W związku z tym postuluje 
się wprowadzenie w pragmatykach służ-
bowych służb mundurowych nowych re-
gulacji dotyczących mobbingu, na wzór 
rozwiązań przyjętych w Kodeksie pracy9. 
trudno nie zgodzić się co do zasady z tym 
poglądem, jednak teza ta nie dotyczy sto-
sunków pracy podporządkowanych pra-
wu pracy, zatem wykracza poza zakres tej 
dyscypliny naukowej.

W doktrynie definiuje się mobbing 
w stosunkach służbowych jako: prześla-
dowanie w ramach zależności i podległo-
ści służbowej podwładnego, metodycz-
ne odwetowo-represyjne dyskredytowa-
nie jego wartości merytorycznej, mające 
na celu wprowadzenie atmosfery terro-
ru psychicznego i załamania nerwowego 
(traumy), stosowania zaniżonych kryteriów 
oceny i przydatności do służby, zmierzają-
ce do wyalienowania z kolektywu, ośmie-
szania aż do zwolnienia ze służby włącz-
nie. Przełożony – jako sprawca – świado-
mie wykorzystuje i wdraża stosunki za-
leżności oraz podległości służbowej. Sys-

tem rozkazodawstwa i poleceń służy do 
realizacji własnych, partykularnych inte-
resów i celów, ze szkodą dla interesu służ-
by. Zjawisko mobbingu jest o tyle niebez-
pieczne w policji (w służbach munduro-
wych), że przy powszechnym dostępie 
funkcjonariuszy do broni palnej i mate-
riałów niebezpiecznych może (w końco-
wej fazie załamania psychicznego) dopro-
wadzić do zamachów samobójczych10. Za-
uważa się jednak, że ze względu na wyłą-
czenie z zakresu stosowania art. 943 k.p. 
wszystkich osób zatrudnionych na innej 
podstawie prawnej niż stosunek pracy, do 
przypadków mobbingu w niepracowni-
czym zatrudnieniu, na przykład na pod-
stawie umów cywilnoprawnych, należy 
stosować art. 304 § 1 k.p. stanowiący, że 
pracodawca jest obowiązany zapewnić 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
o których mowa w art. 207 k.p., osobom 
fizycznym wykonującym pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy w zakładzie 
pracy lub w miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę, a także osobom prowadzą-
cym na własny rachunek działalność go-
spodarczą w zakładzie pracy lub w miej-
scu wyznaczonym przez pracodawcę. Pra-
codawca ma bowiem obowiązek, w świe-
tle tych przepisów, chronić życie i zdro-
wie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne 
– wszystkich osób, bez względu na pod-
stawę zatrudnienia11. Powyższe przepisy 
obligują również pracodawców do objęcia 

8 Wyrok SN z 9.05.2007 r., I PZP 2/07; OSNP 2008, nr 15-16, poz. 224.
9 Zob. R. Zdybel: Mobbing�w�stosunkach�pracy�(służby)�–�próba�definicji.�Wybrane�zagadnienia�prawne, 

„Przegląd Policyjny” nr 1/2007, s.80 i n.
10 Tamże, s. 93.
11 Por. M. Chakowski:�Mobbing.�Aspekty�prawnoorganizacyjne, Bydgoszcz 2011, s. 121-122.
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osób wskazanych w art. 304 § 1 k.p. we-
wnętrznymi procedurami antymobbin-
gowymi, jeśli takie posiadają12.

De lege ferenda w stosunkach służbo-
wych należałoby wprowadzić analogicz-
ny przepis jak art. 943 k.p. Wymaga to jed-
nak ingerencji ustawodawcy, ponieważ ten 
ostatni przepis obejmuje zakresem tylko 
osoby pozostające w pracowniczym za-
trudnieniu.

definicja legalna mobbingu 
w art. 943 Kodeksu pracy
W związku z ograniczeniem pola zainte-
resowania prawnika przede wszystkim do 
działań bezprawnych, pojęcie mobbingu 
na gruncie prawa ma nieco inny zakres, 
aniżeli ten, jaki wyznaczają definicje in-
nych nauk13. Zjawisko mobbingu na pod-
stawie polskiego kodeksu pracy jest jednak 
postrzegane, podobnie jak w Europie Za-
chodniej, jako naruszające niemajątkowe 
interesy pracowników, powodujące znisz-
czenie kariery zawodowej i stwarzające 
wrogie, niebezpieczne środowisko pracy14. 

Jako mobbing – w rozumieniu art. 943 
k.p. – należy traktować zachowania do-
tyczące pracownika lub skierowane prze-
ciwko niemu, polegające na uporczywym 
i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, 
wywołujące u niego zaniżoną ocenę przy-

datności zawodowej, powodujące lub ma-
jące na celu poniżenie go lub ośmieszenie, 
wyizolowanie lub wyeliminowanie z ze-
społu współpracowników. 

Zachowanie sprawcy mobbingu może 
przybierać postać nękania lub zastraszania. 
Nękanie oznacza prześladowanie, szykano-
wanie, dręczenie ofiary, natomiast zastra-
szanie to działanie wywołujące stan obawy, 
zagrożenia, co nie zawsze będzie oznacza-
ło groźbę w rozumieniu prawa cywilnego 
jako wadę oświadczenia woli (art. 87 k.c.) 
lub groźbę karalną15. treść definicji mob-
bingu pozwala na ujęcie bardzo szerokie-
go wachlarza wrogich zachowań wobec 
pracownika, które można uznać za mob-
bing16. Najczęstszymi formami znęcania 
się są: słowne napaści, ignorowanie cu-
dzej pracy oraz deprecjonowanie, obni-
żanie zasług. Zachowania sprawcy zmie-
rzają zazwyczaj do psychicznej degrada-
cji, poniżenia i „zaszczucia” pracownika 
przez jego otoczenie społeczne. 

Praktyczna kwalifikacja konkretnych 
zachowań jako mobbingu nie jest rzeczą 
łatwą i sprawia, że poszczególne rozstrzy-
gnięcia sądów nie zawsze będą jednoznacz-
ne. trudno nie zgodzić się zatem z poglą-
dem, że niezwykle ważnym elementem, 
który często może być nawet rozstrzyga-
jący w zakresie kwalifikacji określonych 

12 Tamże, s.122.
13 Zob. W. Cieślak, J. Stelina: Mobbing�(prześladowanie)�–�próba�definicji�i�wybrane�zagadnienia�prawne, „Pale-

stra” nr 9-10/2003, s. 73-74; ci sami: Prawne�aspekty�mobbingu, „Prokuratura i Prawo” nr 10/2003, passim.
14 Por. H. Szewczyk: Ochrona�dóbr�osobistych�pracownika�(uwagi�de�lege�lata�i�de�lege�ferenda), część 2, 

„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 2/2010, s. 6 i n.
15 Por. A. Marek: Mobbing:�fakty�i�wyobrażenia�(1), „Służba Pracownicza” nr 7/2009, s.23.
16 W ekspertyzach MOP oraz doktrynie wymienia się kilkadziesiąt zachowań, które wyczerpują znamiona 

mobbingu; zob. K. Kędziora, K. Śmiszek: Dyskryminacja�i�mobbing�w�zatrudnieniu, Warszawa 2008, s. 195 
i n.; K. Kmiecik-Baran, J. Rybicki: Mobbing�–�zagrożenie�współczesnego�miejsca�pracy, Gdańsk 2004; 
R. Zdybel: Mobbing�w�stosunkach�pracy�(służby)�–�próba�definicji…, op. cit., s. 79 i n.
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zachowań, będzie tak zwane doświadcze-
nie życiowe sędziego. Jedyne, co nie ulega 
wątpliwości, to konieczność wzięcia pod 
uwagę wszystkich elementów składowych 
definicji mobbingu oraz to, że każdy przy-
padek musi być oceniany indywidualnie, 
ze wszystkimi okolicznościami stanu fak-
tycznego17. W świetle judykatury, ocena, 
czy wszystkie przesłanki wystąpienia mob-
bingu zostały spełnione, musi się opierać 
na obiektywnych kryteriach18.

W doktrynie wyróżnia się trzy cechy 
charakterystyczne zachowań mobbingo-
wych: zajście przemocy psychicznej, dłu-
gotrwałość jej występowania oraz znaczna 
częstotliwość19. Jednak, jak się zauważa, 
ustawodawca nie wymaga, „…aby nęka-
nie lub zastraszanie pracownika było dzia-
łaniem wyjątkowym, odbiegającym zna-
cząco od normalnych zachowań w danym 
miejscu pracy”20.

Do podstawowych cech mobbingu za-
licza się długotrwałość i powtarzalność 
zachowań wobec ofiary oraz negatywne 
oddziaływanie na jej zdrowie (skutkiem 
zachowań mobbingowych jest zazwyczaj 
rozstrój zdrowia)21. Mobbing nie polega za-
tem na działaniu jednorazowym, składa się 
nań zawsze zespół czynności. Oznacza to, 
że zachowania mobbingowe mają charak-
ter ciągły. teresa liszcz słusznie zauważa, 

że „w sposób uproszczony mobbing moż-
na określić jako długotrwałe znęcanie się 
psychiczne nad pracownikiem przez pra-
codawcę, przełożonego, innego pracow-
nika bądź klienta firmy”22.

Zdaniem Sądu Najwyższego, izola-
cja pracownika w grupie współpracow-
ników nie stanowi autonomicznej cechy 
mobbingu. tylko izolacja będąca następ-
stwem działań polegających na negatyw-
nych zachowaniach objętych dyspozycją 
normy zawartej w art. 943 k.p. (nękanie 
i zastraszanie) uzasadnia przyjęcie zaist-
nienia mobbingu23. 

Przejawy mobbingu mogą mieć postać 
aktywną, na przykład ciągłe wyśmiewa-
nie pracownika, wprowadzanie w błąd, 
obmawianie, nieuzasadnione krytykowa-
nie i mnożenie pretensji wobec niego, 
wystawianie na pośmiewisko, obrażanie, 
dezinformowanie ofiary oraz manipulo-
wanie informacjami na jej temat, knu-
cie intryg przeciwko ofierze, pomniej-
szanie jej samooceny i wartości jako pra-
cownika, odbieranie dostępu do narzę-
dzi pracy, przeszkadzanie w wykony-
waniu pracy, ograniczanie kompetencji 
i uprawnień, definitywne blokowanie 
awansu, straszenie i grożenie zwolnie-
niem z pracy, odsuwanie od ważnych za-
dań, obciążanie zadaniami ponad miarę 

17 Por. B. Cudowski: Mobbing�w�orzecznictwie�Sądu�Najwyższego, „Monitor Prawa Pracy” nr 10/2008, 
s. 512; wyrok SA w Warszawie z 17.04.2007 r., III APa 5/2007, LexPolonica nr 1326631.

18 Zob. Wyrok SN z 14.11.2008 r., II PK 88/08, OSNP 2010, nr 9-10, poz. 114; wyrok SN z 4.11.2008 r., 
II PK 79/08, OSNP 2010, nr 7-8, poz. 90, s. 292-295.

19 Por. G. Jędrejek: Cywilnoprawna…, op. cit., s. 61.
20 Zob. D. Dorre-Nowak [w:] Kodeks�pracy�2011.�Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2011, s. 560-561.
21 A. Lankamer, P. Ciborski, U. Minga: Mobbing�w�szkolnictwie, Gdańsk 2005, s. 10.
22 Por. T. Liszcz: Prawo�pracy, Warszawa 2009, s. 253.
23 Zob. Wyrok SN z 14.11.2008 r., II PK 88/08, OSNP 2010, nr 9-10, poz.114; wyrok SN z 4.11.2008 r., 

II PK 79/08, OSNP 2010, nr 7-8, poz. 90, s. 292-295.
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lub nienależącymi do jej obowiązków24, 
przesadne kontrolowanie i inwigilowa-
nie ofiary, izolowanie od współpracow-
ników, ignorowanie jej oraz nieudziela-
nie (ukrywanie) informacji, które mają 
wpływ na wyniki pracy, unikanie przez 
przełożonych otwartych rozmów (dialo-
gu) z pracownikiem, dotyczących tema-
tów związanych z wykonywaną pracą, 
traktowanie ofiary „jak powietrze”, nie-
udzielanie pomocy w organizacji warsz-
tatu pracy, odwlekanie w nieskończo-
ność awansu, mimo prawidłowego wy-
konywania obowiązków itd.25

Zdefiniowanie zjawiska mobbingu 
jako kategorii prawnej nie jest łatwe, 
ponieważ mobbing jest pojęciem niejed-
noznacznym. Zjawisko to nie jest jesz-
cze w dostatecznym stopniu rozpozna-
ne w naszym kraju, trudno je bowiem 
zgłębić jako kategorię prawną, ponie-
waż – jako nierozłącznie związane z psy-
chiką ofiary – wymaga odniesienia do 
innych dyscyplin naukowych, a zwłasz-
cza do psychologii26. W naukach spo-
łecznych wskazuje się, że dla stwier-
dzenia zjawiska mobbingu, zachowa-
nia mobbingowe powinny trwać co naj-
mniej 6 miesięcy oraz następować sys-

tematycznie, przynajmniej raz w tygo-
dniu. ten ostatni wymóg nie został jed-
nak wpisany do definicji zawartej w Ko-
deksie pracy.

Definicja normatywna mobbingu wpro-
wadzona w art. 943 k.p. budzi wiele wąt-
pliwości, ponieważ nie jest zbyt szczegó-
łowa i precyzyjna. Zawiera szereg zwro-
tów niedookreślonych, niektóre z nich zo-
stały zaczerpnięte z nauk pozaprawnych. 
Jak podkreśla się w doktrynie, definicja ta 
ma pewne mankamenty27. Niektóre z nich 
zostaną przedstawione dalej.

długotrwałość i uporczywość 
zachowania sprawcy
Zagadnieniem kluczowym w definicji 
legalnej mobbingu jest analiza dwóch jej 
elementów składowych: „długotrwało-
ści” i „uporczywości” zachowania spraw-
cy, polegającego na nękaniu lub zastrasza-
niu pracownika.

Podstawową cechą mobbingu jest jego 
długotrwałość. Mobbing może w ciągu dłu-
giego czasu zaburzać komunikację i wła-
ściwe relacje społeczne w środowisku pra-
cy, obniżać jakość życia zawodowego i oso-
bistego pracownika oraz doprowadzić do 
rozstroju zdrowia.

24 Zob. K. Wojdyło: Pracoholizm.�Perspektywa�poznawcza, Warszawa 2010, s. 25 i n.
25 Zob. T. Matyaszczyk: Mobbing.�Zagadnienia�praktyczne, „Jurysta” nr 12/2007, s. 16.
26 Por. S. Naszydłowska: Mobbing.�Próba�zdefiniowania�pojęcia, „Ius Novum” nr 3/2009, s. 100.
27 Zob. W. Cieślak, J. Stelina: Definicja�mobbingu�oraz�obowiązek�pracodawcy�przeciwdziałania�temu�zja-

wisku�(art.�943�k.p.), „Państwo i Prawo” nr 12/2004, s. 67-68; W. Cieślak: Z�karnoprawnej�problematy-
ki�mobbingu [w:] Aktualne�problemy�prawa�karnego.�Księga�pamiątkowa�z�okazji�70.�urodzin�Prof.�A.�J.�
Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009, s. 72 i n.; ten sam: Analiza�ustawowych�określeń�mobbingu,�mole-
stowania�i�molestowania�seksualnego�oraz�próba�oceny�środków�prawnych�służących�zapobieganiu�tym�
przejawom dyskryminacji [w:] Człowiek�między�prawem�a�ekonomią�w�procesie� integracji�europejskiej, 
red. G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, Olsztyn –�Bari 2008, s. 683-684; A. Abramowska, M. Nałęcz: 
Prawna�regulacja�mobbingu, „Monitor Prawa Pracy” nr 7/2004, s. 181; wyrok SN z 27.03.2007 r., II PK 
228/06, „Monitor Prawa Pracy” nr 7/2007, poz. 364; wyrok SN z 6.02.2009 r., I PK 147/08, LexPolonica 
nr 2072160; wyrok SN z 17.01.2007 r., I PK 176/2006, „Służba Pracownicza” nr 9/2007, s. 7.
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Długotrwałość zachowania mobbingo-
wego należy rozpatrywać równocześnie 
z jego uporczywością. Wymagane jest za-
tem łączne wystąpienie tych dwóch cech28. 
Generalnie ustawowe przesłanki mobbin-
gu określone w art. 943 § 2 k.p. muszą być 
spełnione łącznie i powinny być wykaza-
ne przez pracownika według ogólnych re-
guł dowodowych. Na pracowniku spoczy-
wa też ciężar udowodnienia, że wynikiem 
mobbingu był rozstrój zdrowia29.

 Ustalenie znaczenia tych zwrotów, dość 
nieostrych i niedookreślonych, napotyka 
trudności; można je jednak pokonać, po-
siłkując się wykładnią omawianego prze-
pisu. Istotną rolę odgrywa tu wykładnia 
praktyczna, stosowana przez sądy, nale-
ży odwołać się także do dorobku innych 
nauk, jak również do znaczeń językowych 
i słownikowych. 

„Długotrwałość” oznacza zachowanie 
trwające przez dłuższy czas (jednak bli-
żej nieokreślony), mające charakter cią-
gły. Jak się wydaje, nie wystarczy więc 
jednokrotne lub kilkakrotne stosowanie 
mobbingu w krótkim czasie. Dokuczliwe 
zachowanie musi być zatem powtarzalne 
w dłuższym okresie. O mobbingu można 
mówić zazwyczaj dopiero wówczas, gdy 

podobne sytuacje następują wielokrot-
nie, systematycznie, przez dłuższy czas. 

W świetle orzecznictwa, nawet niespra-
wiedliwa, lecz incydentalna krytyka pra-
cownika przez pracodawcę nie może być 
kwalifikowana jako mobbing. Zdaniem ju-
dykatury, zachowania cechujące to pato-
logiczne zjawisko mogą być różnorodne, 
jednak z mobbingiem mamy do czynie-
nia dopiero wówczas, gdy podobne sytu-
acje powtarzają się wielokrotnie, systema-
tycznie i przez dłuższy czas30. W orzecz-
nictwie sądowym uznaje się, że niezbędne 
do ewentualnego udzielenia ofierze mob-
bingu ochrony prawnej jest jednoznacz-
ne ustalenie czasu trwania tych działań 
w aspekcie ich częstotliwości i form, ja-
kie przybierały31.

Przepisy nie określają granic czasowych 
długotrwałej powtarzalności działania, co 
może prowadzić do znacznej dowolno-
ści w diagnozowaniu mobbingu w prakty-
ce32. Każdy przypadek należy zatem roz-
patrywać indywidualnie, z uwzględnie-
niem właściwości osobniczych i poziomu 
psychofizycznej odporności pracownika. 
Podanie ścisłej granicy czasowej, po prze-
kroczeniu której można przyjąć istnienie 
mobbingu w rozumieniu art. 943 k.p., nie 

28 Szerzej na ten temat: B. Bury: Uporczywość�i�długotrwałość�zachowania�jako�elementy�składowe�prawnej�
definicji�mobbingu, „Monitor Prawa Pracy” nr 2/2007, s. 71; B. Cudowski: Mobbing�w�orzecznictwie…, 
op. cit., s. 509 i n.; K. Leszczyńska: Uporczywość�i�długotrwałość�jako�elementy�definicji�mobbingu, „Ad-
ministracja Publiczna” nr 1/2008, s. 167-174; H Szewczyk: Pojęcie�mobbingu�w�świetle�art.�943�Kodeksu�
pracy [w:] Ochrona�praw�człowieka�w�świetle�przepisów�prawa�pracy�i�zabezpieczenia�społecznego, red. 
A. M. Świątkowski, Warszawa 2009, s. 119 i n.

29 Zob. Wyrok SN z 5.12.2006 r., II PK 112/06, OSNP 2008, nr 1-2, poz. 12, s. 34-35; wyrok SN 
z 8.12.2005 r., I PK 103/05, OSNP 2006, nr 21-22, poz. 321; wyrok SN z 6.12.2005 r., III PK 94/05, 
OSNAP 2006, nr 21-22, poz.317; wyrok SN z 11.04.2006 r., I PK 169/05, OSNP 2007, nr 7-8, poz. 93.

30 Zob. Wyrok SA w Katowicach z 15.12.2006, III APa 170/05, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowi-
cach 2007 r., nr 3, poz. 4; wyrok SA w Warszawie z 17.04.2007 r., III APa 5/07, LexPolonica nr 1326631.

31 Zob. Wyrok SA w Warszawie z 29.07.2009 r., III APa 61/09, LexPolonica nr 2153693.
32 Wyrok SN z 2005 r., I PK 290/04, OSNP 2006, nr 9-10, poz. 149.
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jest możliwe. trzeba natomiast zgodzić się 
z poglądem, że dla ustalenia zjawiska mob-
bingu istotna jest pewna systematyczność 
w zachowaniu prześladowcy, utrzymują-
ca się przez pewien czas33.

Aby ustalić, czy doszło do „długotrwa-
łości” zachowania sprawcy, można rów-
nież porównać okres zatrudnienia ofiary 
mobbingu z okresem jej prześladowania 
przez sprawcę. trudno jednak uzależniać 
zakwalifikowanie określonych zachowań 
jako mobbingu od tego, aby okres wro-
giego oddziaływania przekroczył co naj-
mniej połowę okresu zatrudnienia u da-
nego pracodawcy34. taka koncepcja być 
może mogłaby być pomocna w odniesie-
niu do osób, które mają krótki zakłado-
wy staż pracy, czy też zatrudnionych na 
podstawie umów terminowych. Jednak 
nie sprawdza się ona zupełnie w stosunku 
do osób o dłuższym stażu. Gdyby opierać 
się na tych założeniach, to – na przykład – 
pracownik zatrudniony u danego praco-
dawcy przez dwadzieścia lat, a prześlado-
wany przez przełożonego dopiero (aż) od 
ośmiu lat, nie mógłby wnieść sprawy do 
sądu pracy o mobbing, ponieważ w tym 
wypadku o mobbingu można by mówić 
dopiero wtedy, gdy prześladowanie trwa-
łoby co najmniej dziesięć lat, co wydaje 
się absurdalne.

Nie jest również uzasadnione podawa-
nie wymogu częstotliwości aktów prze-
mocy – na przykład, aby przemoc psy-
chiczna występowała raz na miesiąc czy 
też raz w tygodniu, omawiany przepis nie 

zawiera bowiem takiego obowiązku. trud-
no zresztą wykazać w przypadku trwają-
cego wiele lat mobbingu, że przemoc psy-
chiczna występowała ze ściśle określoną 
częstotliwością35.

Wydaje się, że w skrajnych wypadkach 
mobbing nie musi trwać aż tak długo. Ofia-
ra mobbingu nie musi mieć też codzien-
nie styczności ze sprawcą, co w przypad-
ku niektórych rodzajów pracy jest nawet 
niemożliwe. Działania mobbingowe muszą 
jednak być na tyle intensywne i naganne, 
że przyczynią się do powstania u pracow-
nika bardzo silnego odczucia zastraszenia, 
beznadziejności sytuacji i spowodują, że nie 
będzie on w stanie dłużej ich znosić. Za-
chwiana zostanie u niego pewność siebie 
oraz wiara we własne siły. Nierzadko po-
szkodowani nie zwalniają się jednak z pra-
cy, nawet za cenę uwolnienia się od nękania 
lub zastraszania. Praca jest bowiem dla nich 
głównym źródłem utrzymania. Dla niektó-
rych praca jest również czymś więcej niż 
źródłem osiągania przychodów.

 W większości wypadków działania mob-
bingowe będą zatem trwały znacznie dłu-
żej, charakteryzowały się zmienną inten-
sywnością, by w konsekwencji, w wyniku 
niekorzystnego wpływu na pracownika, 
spowodować rozstrój jego zdrowia. Isto-
tą mobbingu jest bowiem to, że działania 
skierowane przeciwko pracownikowi mają 
charakter ciągły lub zbliżony do ciągłego. 
Z zakresu pojęcia „mobbing” należy więc 
zasadniczo wyłączyć jednokrotne lub nawet 
kilkakrotne akty nękania lub zastraszania 

33 Por. B. Bury: Uporczywość�i�długotrwałość…, op. cit., s. 72.
34 Jw.
35 Por. G. Jędrejek: Mobbing.�Środki�ochrony�prawnej, Warszawa 2007, s. 20-21.
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pracownika. tylko systematyczne i długo-
trwałe nękanie jest charakterystyczne dla 
zjawiska mobbingu oraz wyróżnia je spo-
śród innych zachowań patologicznych36.

W judykaturze zauważa się również, że 
długotrwałość nękania i zastraszania pra-
cownika w rozumieniu art. 943 § 2 k.p. musi 
być rozpatrywana w sposób zindywiduali-
zowany i powinna uwzględniać okolicz-
ności konkretnego przypadku. Nie jest 
zatem możliwe sztywne określenie mi-
nimalnego okresu niezbędnego do zaist-
nienia mobbingu. Zdaniem Sądu Najwyż-
szego, z treści art. 943 § 2 i 3 k.p. wyni-
ka jednak, że dla oceny długotrwałości 
istotna jest chwila wystąpienia wskaza-
nych w tych przepisach skutków nęka-
nia lub zastraszania pracownika – w po-
staci zaniżonej samooceny przydatności 
zawodowej, poniżenia lub ośmieszenia, 
izolacji lub wyeliminowania go z zespołu 
współpracowników, rozstroju zdrowia – 
oraz uporczywość i stopień nasilenia tego 
rodzaju działań37. 

Sąd rozpoznający konkretną sprawę po-
winien zwłaszcza rozważyć, czy działa-
nia mobbingowe są na tyle długotrwałe, 
aby mogły spowodować u poszkodowa-
nego określone w omawianym przepisie 
ujemne skutki. Za uznanie długotrwało-
ści takiego oddziaływania na pracownika 
przemawia dodatkowo ustalenie, że spo-
wodowało ono rozstrój zdrowia.

Istotne znaczenie dla oceny długotrwa-
łości może mieć nasilenie i stopień upor-
czywości nękania lub zastraszania. Duża 
intensywność i uporczywość tych zacho-
wań może bowiem skłaniać do uznania za 
długotrwały okresu krótszego niż w przy-
padku mniejszego ich nasilenia. Dla usta-
lenia długotrwałości zachowań sprawcy 
istotne znaczenie ma również indywidual-
na odporność psychiczna pracownika. Im 
jest ona większa, tym później zauważalne 
będą u niego skutki mobbingu.

W doktrynie prawa karnego uporczy-
wość oznacza działanie lub zaniechanie 
trwające dłuższy czas albo powtarzające 
się w pewnym okresie38. Uporczywość za-
chowań mobbingowych oznacza działania 
rozciągnięte w czasie, stale powtarzane 
i nieuchronne z punktu widzenia ofiary. 
Uporczywość określa nie tylko samo po-
stępowanie sprawcy, ale także jego nasta-
wienie psychiczne. Elementem obiektyw-
nym uporczywości jest pewien czas trwa-
nia postępowania sprawcy (długotrwałość, 
wielokrotność). Natomiast elementem su-
biektywnym jest nieustępliwość sprawcy 
w praktykowaniu zachowań sprzecznych 
z prawem (w nagannym zachowaniu)39.

Zachowanie uporczywe – to nieustępli-
we, stale powtarzające się, nieprzerwane, 
utrzymujące się długo, uciążliwe40. Istot-
nym wyznacznikiem uporczywości jest in-
tensywny charakter i znaczny stopień na-

36 Biuletyn�komisji�nadzwyczajnej�do�spraw�zmian�w�kodyfikacjach, nr 27, s. 8, <http://orka.sejm.gov.pl>; 
A. Lankamer, P. Ciborski, U. Minga: Mobbing�…, op. cit., s. 11.

37 Zob. Wyrok SN z 17.01.2007 r., I PK 176/06, OSNAP 2008, nr 5-6,poz 58, s.186-188.
38 Zob. W. Wróbel [w:] Kodeks�karny.�Część�szczególna.�Komentarz, tom II, red. A. Zoll, Kraków 1999, passim.
39 Por. S. Kowalski: Odpowiedzialność� karna� za� naruszenie� praw� pracowniczych, „Służba Pracownicza” 

nr 2/2007, s. 35.
40 Zob.�Słownik�języka�polskiego, tom III, red. M. Szymczak, Warszawa 1983, s. 610.
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ganności zachowania sprawcy mobbingu. 
Zachowanie to charakteryzuje się zazwy-
czaj negatywnym nastawieniem psychicz-
nym sprawcy, który wielokrotnie zachowu-
je się nagannie41. to odróżnia upor czywość 
od długotrwałości. Uporczywość oznacza 
zatem działanie lub zaniechanie trwające 
dłuższy czas lub powtarzające się w pew-
nym okresie, polegające na długotrwałym 
postępowaniu nacechowanym nieustę-
pliwością42. O uporczywości można mó-
wić wówczas, gdy następuje szereg po-
dobnych lub analogicznych powtarzają-
cych się działań, mających na celu niedo-
puszczenie do wykorzystania przez pra-
cownika przysługujących mu uprawnień 
ze stosunku pracy43.

Czasami bardzo trudno jest stwierdzić, 
kiedy łamanie praw pracownika jest na 
tyle powtarzalne i nieustępliwe, że już 
jest uporczywe. Z pewnością pomocne 
będą tu judykatura i doktryna dotyczące 
znamienia uporczywości z zakresu pra-
wa karnego. Oktawia Górniok uznała, że 
znamię „uporczywości” zawiera w sobie, 
oprócz nieustępliwości i chęci postawie-
nia na swoim, element przedmiotowy, po-
legający bądź na powtarzalności naruszeń 
praw pracownika lub na utrzymaniu się 
przez dłuższy czas stanu, który z takiego 
naruszenia wyniknął44.

Nie jest wymagane, aby zachowanie 
mobbingowe było jednocześnie złośliwe. 
W przypadku stosowania mobbingu wo-
bec pracownika zachowanie sprawcy, będą-
ce jednocześnie przestępstwem z art. 218 
§ 1 k.k., zazwyczaj jednak będzie się tym 
charakteryzowało. Celem sprawcy będzie 
przysporzenie pracownikowi dolegliwo-
ści o charakterze niematerialnym − po-
niżenie, okazanie lekceważenia, lub ma-
terialnym, prowadzące do szkody w po-
staci uszczuplenia zarobków, pozbawie-
nia prawa do przysługujących mu w przy-
szłości świadczeń45.

Uporczywym jest więc nierzadko za-
chowanie będące jednocześnie złośliwym, 
o znacznym nasileniu złej woli ze strony 
pracodawcy, przełożonych lub współpra-
cowników, dotkliwe dla osoby prześlado-
wanej46. Uporczywość połączona ze złośli-
wością oznacza wtedy zazwyczaj wytrwa-
łe i zawzięte dążenie sprawcy do celu, ja-
kim jest poniżenie i ośmieszenie pracow-
nika jako ofiary mobbingu oraz pozbawie-
nie go pracy. Przy czym, zgodnie z art. 943 
k.p., nie jest wymagane wykazanie złośli-
wości w zachowaniu sprawcy.

Złośliwość oznacza zatem szczególnie 
naganne nastawienie psychiczne sprawcy, 
charakteryzujące się chęcią dokuczenia 
lub okazaniem lekceważenia ofiary mob-

41 Por. B. Bury: Uporczywość�i�długotrwałość…, op. cit., s. 71.
42 Zob. M. Burda, B. Bury: Obowiązek�naprawienia�szkody�w�przypadku�popełnienia�przestępstwa�naruszenia�praw�

pracowniczych�wynikających�ze�stosunku�pracy�lub�ubezpieczenia�społecznego, „Monitor Prawa Pracy” 2008, nr 7; 
J. Unterschutz: Karnoprawna�ochrona�praw�osób�wykonujących�pracę�zarobkową,�Warszawa 2010, s. 175-177.

43 Zob. J. Brylak, T. Niedziński: Przestępstwa�przeciwko�prawom�osób�wykonujących�pracę�zarobkową�w�Ko-
deksie�karnym. Część�II, „Radca Prawny” nr 2/2008, s. 55.

44 Por. O. Górniok [w:] S. Hoc, O. Górniok, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, 
L. Tyszkiewicz, A. Wąsek: Kodeks�karny.�Komentarz, Gdańsk 2002/2003, s. 1039.

45 Por. J. Unterschutz: Karnoprawna�ochrona…, op. cit., s.173-174.
46 Por. T. Romer: Prawo�pracy.�Komentarz, Warszawa 2005, s. 988.
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bingu. Za złośliwe uważa się zachowanie, 
gdy sprawca mobbingu, wbrew oczywi-
stemu obowiązkowi prawnemu, załatwia 
sprawę na niekorzyść pracownika w oko-
licznościach, z których wynika, że dzie-
je się tak nie z przyczyn merytorycznych, 
ale z powodu osobistego, szczególnie ne-
gatywnego nastawienia, nacechowanego 
uprzedzeniem i niechęcią. W takim wy-
padku sprawca świadomie i celowo łamie 
prawa pracownika, aby mu dokuczyć i za-
szkodzić.

Sprawca działa wtedy często w sposób 
umyślny, z zamiarem wyrządzenia ofie-
rze szkody i pozbawienia jej pozycji zawo-
dowej. Przykładowo, pracodawca może 
w sposób nieuzasadniony cofnąć pracow-
nikowi pewne uprawnienia, obarczać do-
datkowymi obowiązkami, pomijać przy 
awansach, stosować krzywdzące oceny, 
bez uzasadnienia obniżać premię, bez-
prawnie zmienić na niekorzyść warunki 
pracy i płacy, obrzucać obelgami i złośli-
wymi uwagami, itp.47

Konkluzja
Zagadnieniem kluczowym w definicji le-
galnej mobbingu jest analiza prawna dwóch 
jej elementów składowych: długotrwało-
ści i uporczywości zachowania osoby mob-
bingującej, polegającego na nękaniu lub za-
straszaniu pracownika. Warto zauważyć, 
że w polskim kodeksie pracy jako mob-
bing mogą być zakwalifikowane tylko ta-
kie zachowania, które wielokrotnie się po-

wtarzają, a nie tylko pojedyncze czy nawet 
kilkakrotne, co znacznie ogranicza odpo-
wiedzialność pracodawcy za szkody wy-
rządzone ofierze w wyniku tego procede-
ru. tymczasem, aby doszło do aktu dys-
kryminacji (molestowania lub molesto-
wania seksualnego) wystarczy niekiedy 
pojedyncze naganne zachowanie.

Analiza prawnej regulacji mobbingu 
w polskim prawie pracy wykazała niedo-
skonałość zawartej w art. 943 k.p. definicji 
legalnej oraz obiektywne trudności w dowo-
dzeniu zjawiska mobbingu przez poszkodo-
wanego pracownika, zwłaszcza jeśli chodzi 
o wykazanie przez niego zachowań sprawcy 
polegających na uporczywym i długotrwa-
łym nękaniu lub zastraszaniu. W praktyce 
udowodnienie tego jest niezwykle trudne. 
Przepisy nie określają bowiem granic cza-
sowych długotrwałej powtarzalności dzia-
łań sprawcy, co może prowadzić do znacz-
nej dowolności w diagnozowaniu mobbin-
gu przez uprawnione organy.

Wśród podmiotów, których rola i zna-
czenie w przeciwdziałaniu zjawisku mob-
bingu jest nie do przecenienia, wymienić 
należy – obok sądów pracy – Państwową 
Inspekcję Pracy (PIP), która stoi na stra-
ży przestrzegania przepisów prawa pracy, 
a szczególnie zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy48. Właściwe diagnozowanie 
mobbingu przez PIP oraz jej działania na 
rzecz bezpiecznego środowiska pracy mogą 
przyczynić się do ograniczenia skali tego 
zjawiska w Polsce.

47 Zob. I. Rusewicz: Ja�dyskryminuję,�wy�płacicie.�Urzędniczka�wygrała�ze�swoim�szefem, „Rzeczpospolita” 
z 28.12.2005 r.

48 Zob. K. Rączka [w:] M. Gersdorf, J. Jagielski, K. Rączka: Komentarz�do�ustawy�o�Państwowej�Inspekcji�
Pracy, Warszawa 2008, s. 45 i n.
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Wobec jego znacznej skali istnieje spo-
łeczne zapotrzebowanie na zmodyfiko-
wanie definicji prawnej mobbingu zawar-
tej w Kodeksie pracy, która w obecnym 
kształcie jest zbyt rygorystycznie sformu-
łowana z punktu widzenia poszkodowa-
nych pracowników, chcących korzystać 
ze środków prawnych. De lege ferenda ko-
nieczna jest zatem ingerencja ustawodaw-
cy w brzmienie art. 943 § 3 k.p. Nowa treść 
pojęcia mobbingu powinna jednak chronić 
nie tylko żywotne interesy poszkodowa-
nych pracowników, ale również uwzględ-

niać słuszne interesy pracodawców, aby 
przepisy te nie były w przyszłości nad-
używane przez tych pierwszych. Niezbęd-
na jest zatem dogłębna analiza zagadnie-
nia w kontekście ewentualnej nowelizacji 
Kodeksu pracy pod tym właśnie kątem. 

dr hab. helena SZewcZyk,
Katedra Prawa Pracy i Polityki Socjalnej,
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
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Uczestnicy dyskutowali nad wstępnym pro-
jektem uchwały, jaką grupa przedstawi na 
październikowym zebraniu Komitetu Kon-
taktowego wraz ze sprawozdaniem ze swej 
rocznej działalności, którego projekt przy-

gotuje Najwyższa Izba Kontroli. Omówio-
no wyniki ankiety przeprowadzonej przez 
grupę w lutym wśród 27 NOK UE na te-
mat ich współpracy z krajowymi urzęda-
mi statystycznymi. Niewiele najwyższych 
organów kontroli współdziała z urzędami 
statystycznymi i/lub Eurostat, ze wzglę-

Współpraca 
międzynarodowa

Współdziałanie NOK, eurostat 
i krajowych urzędów statystycznych

Najwyższa Izba Kontroli oraz duński Urząd Kontroli Państwowej prze-
wodniczą grupie zadaniowej Komitetu Kontaktowego do zbadania 
możliwości współdziałania najwyższych organów kontroli (NOK) z Eu-
rostat (unijnym organem statystycznym) i  krajowymi urzędami sta-
tystycznymi. W zebraniu grupy w czerwcu tego roku w Kopenhadze 
wzięli udział jej członkowie – przedstawiciele szesnastu NOK UE oraz 
Europejskiego trybunału Obrachunkowego, a także zaproszeni goście 
z Eurostat oraz duńskiego urzędu statystycznego.

Zebranie grupy zadaniowej KK
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du na brak takiej tradycji lub ogranicze-
nia wynikające z zakresu mandatu i usta-
wodawstwa krajowego, jednak istnieje za-
interesowanie rozwojem tych kontaktów. 

Członkowie grupy podzielili się własny-
mi doświadczeniami ze współpracy z urzę-
dami statystycznymi; zrelacjonowali tak 
zwane wizyty konsultacyjne w sprawie 
jakości danych źródłowych, jakie Euro-
stat odbył do tej pory w urzędach staty-
stycznych w Austrii, Bułgarii, Czechach, 
Hiszpanii i na Malcie1. NIK przedstawiła 
efekty spotkania prezesów GUS i NIK, 
które miało miejsce w kwietniu w Izbie. 

Delegaci NIK wystąpili z dwiema pre-
zentacjami: na temat przepisów Unii Eu-
ropejskiej dotyczących współpracy Euro-
stat i krajowych urzędów statystycznych 
oraz inicjatyw Komisji Europejskiej w spra-
wie roli NOK w zapewnieniu jakości da-
nych. Przedstawiciel Europejskiego try-
bunału Obrachunkowego omówił realiza-
cję zasad zawartych w „Europejskim ko-
deksie praktyk statystycznych” oraz pro-
pozycje rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i rady z kwietnia 2012 r. w spra-

wie statystyki, które przewidują zwiększe-
nie mandatu dla krajowych urzędów sta-
tystycznych i ich prezesów, co może wią-
zać się z koniecznością dokonania przez 
państwa członkowskie zmian w organiza-
cji tych instytucji. 

Gość z Eurostat zaproponował, aby naj-
wyższe organy kontroli przeprowadzały 
kontrole danych o zadłużeniu we wszyst-
kich podmiotach sektora finansów publicz-
nych (przedstawiciele NOK nie uznali tego 
za możliwe, przynajmniej w obecnym sta-
nie prawnym, ale realne byłoby przedsta-
wianie opinii o rzetelności danych uzyski-
wanych z prowadzonych kontroli2). Przed-
łożył też propozycję udziału NOK w wi-
zytach konsultacyjnych Eurostat w pań-
stwach członkowskich oraz współdzia-
łania NOK i krajowych urzędów staty-
stycznych na zasadzie „uprzywilejowa-
nego partnerstwa”. 

ewa Miękina,
Departament Strategii NIK

1 Na tzw. upsteam�dialogue�visits�Eurostat zaprasza najwyższe organy kontroli w charakterze obserwato-
rów i pyta o oceny dotyczące finansów publicznych oraz obszarów ryzyka w zakresie jakości danych sta-
tystycznych.

2 Postulat certyfikowania danych statystycznych może budzić wątpliwości co do niezależności NOK 
(np. NIK nie jest instytucją systemu statystyki państwowej).
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JacEk kościElniak 

PrzEMySław dowgiało

Organizator warsztatów
Bank Światowy (BŚ), który był orga-
nizatorem przedsięwzięcia, powstał po 
konferencji w Breton Woods w 1944 r., 
w  której uczestniczyło 730 delega-
tów z 44 państw alianckich. Głów-
ną przesłanką powołania tej instytucji 
była przede wszystkim chęć odbudo-
wy zniszczeń spowodowanych II woj-
ną światową. Grupę Banku Światowe-
go tworzy pięć wyspecjalizowanych or-
ganizacji: Międzynarodowy Bank Odbu-
dowy i rozwoju (The International Bank 
for Reconstruction and Development – 
IBrD), do którego należy 188 krajów; 
Międzynarodowe Stowarzyszenie roz-
woju (The International Development 

Association – IDA), skupiające 172 kra-
je; Międzynarodowa Korporacja Finan-
sowa (The International Finance Cor-
poration – IFC), zrzeszająca 184 kra-
je; Wielostronna Agencja Gwarancji In-
westycji (The Multilateral Investment 
Guarantee Agency – MIGA), należy do 
niej 177 krajów; Międzynarodowe Cen-
trum Porozumień i Arbitrażu w zakre-
sie Inwestycji (The International Cen-
ter for Settlement on Investment Dispu-
tes – ICSID), tworzy je 158 krajów.  Po-
życzek udziela Międzynarodowy Bank 
Odbudowy i rozwoju, nazywany po-
wszechnie Bankiem Światowym, któ-
ry ma siedzibę w Waszyngtonie (www.
worldbank.org). Polska należy do IBrD 
od 1986 r. (była jednym z członków za-
łożycieli, następnie w 1950 r. z niego 
wystąpiła i powróciła w 1986 r.).

Warsztaty w Rumunii

Audyt projektów  
wspieranych przez Bank Światowy

Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli Jacek Kościelniak oraz Prze-
mysław Dowgiało wspólnie z reprezentantami Banku Światowego prze-
prowadzili w  Bukareszcie na początku  lipca tego roku warsztaty dla 
pracowników najwyższego organu kontroli rumunii na temat prawnych 
i  finansowych aspektów realizacji projektów finansowanych ze środ-
ków tej instytucji oraz metodyki ich audytu. 
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Audyty finansowe 
Najwyższa Izba Kontroli od 2006 r. prze-
prowadza audyty projektów finansowa-
nych ze środków Banku Światowego. 
Pierwsze z nich, wykonane przez Dele-
gaturę NIK w Katowicach, dotyczyły li-
kwidacji kopalń węgla kamiennego (umo-
wa pożyczki z Bankiem Światowym za-
warta 24 sierpnia 2004 r.) oraz restruktu-
ryzacji zatrudnienia w górnictwie (umowa 
z Bankiem Światowym zawarta 14 kwiet-
nia 2004 r.). Następnie NIK skontrolowała 
poakcesyjny program wsparcia obszarów 
wiejskich (umowa pożyczki z 7 kwietnia 
2006 r.). Począwszy od 2009 r. Delegatura 
Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu 
corocznie przeprowadza audyt finansowy 
projektu ochrony przeciwpowodziowej 
dorzecza Odry, realizowanego w związku 
z zawartymi 11 maja 2007 r. umowami po-
życzek – z Bankiem Światowym na kwotę 
140,1 mln euro oraz z Bankiem rozwoju 
rady Europy na kwotę 204,9 mln euro. 
Całkowity koszt projektu określono wów-
czas na 505 mln euro. Założono, że bra-
kujące środki będą pochodziły z budżetu 
państwa – 30 mln euro i ze wsparcia Unii 
Europejskiej – 130 mln euro. Projekt skła-
da się z czterech komponentów: budowa 
suchego zbiornika przeciwpowodziowe-
go racibórz; modernizacja wrocławskie-
go węzła wodnego; poprawa osłony prze-
ciwpowodziowej, monitorowanie i oce-
na oraz nadzór nad EA/EMP1 i rPP2; za-
rządzanie projektem, pomoc techniczna 
i szkolenie.

Przebieg warsztatów
Warsztaty zorganizowane dla pracow-
ników NOK rumunii objęły kilka za-
gadnień: aspekty prawne i procedural-
ne związane z zawieraniem umów z Ban-
kiem Światowym; zamówienia publicz-
ne i stosowane w tym zakresie proce-
dury; zarządzanie finansowe; metody-
kę przeprowadzania audytów projektów 
finansowanych ze środków Banku. Jed-
nym z elementów ćwiczeń były analizy 
konkretnych przypadków, przygotowa-
nych przez pracowników NIK na pod-
stawie dotychczasowych doświadczeń, 
obejmujące takie zagadnienia, jak: postę-
powanie związane z zamówieniami pu-
blicznymi; finansowanie retroaktywne 
projektów; proporcjonalne współfinan-
sowanie projektu środkami towarzyszą-
cymi. Uczestnicy byli bardzo aktywni, 
zadawali wiele pytań, wygłaszali opinie 
i komentarze. trzeba zauważyć, że pro-
blematyka, której poświęcono warszta-
ty – ze względu na globalny charakter BŚ 
– w różnych krajach jest podobna, a spo-
tkania warsztatowe dają możliwość wy-
miany doświadczeń pomiędzy różnymi 
instytucjami. 

jacek kościelniak, 
radca prezesa NIK
prZeMySław dowgiało, 
główny specjalista kontroli państwowej,
Delegatura NIK we Wrocławiu

1 Ocena środowiskowa i Plan zarządzania środowiskowego.
2 Plan przesiedlenia i rehabilitacji.
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Celem szkoleń jest podwyższanie kwali-
fikacji, wymiana wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy uczestnikami wywodzącymi 
się z wielu kultur, jak również promowa-
nie współpracy dwustronnej między rzą-
dem Indii i innych państw6. 

Poza wykładami i ćwiczeniami prowa-
dzonymi przede wszystkim przez pracow-
ników CAG, przyczynkiem do dyskusji 
były referaty przedstawione przez wszyst-
kich uczestników. Prezentowali oni swój 
kraj, działalność naczelnego organu kontroli 
oraz metodykę przeprowadzania kontroli 
finansowych i kontroli zgodności. Zarów-
no organizacja wewnętrzna naczelnych or-
ganów kontroli, jak i ich umocowanie, nie-

106 edycja w ramach ITEC

międzynarodowe szkolenie  
dla kontrolerów w Indiach

Od 1964 r. rząd w Delhi, w celu 
wspierania partnerstwa pomię-
dzy krajami rozwijającymi się, 
afirmuje i  finansuje „Indyjski 
program współpracy technicznej 
i gospodarczej” – ItEC1. W tym 
roku w  jego ramach odbyły się 
kolejne szkolenia2. Naczelny or-
gan kontroli Indii – Urząd Kon-
trolera i  Audytora Generalnego 
(CAG)3 prowadzi je od 1979  r. 
Zakończona niedawno edycja do-
tyczyła kontroli finansowej i kon-
troli prawidłowości4. Uczestni-
czyło w  niej 40 osób z  32 kra-
jów5, w tym z Polski. 

1 Ang. Indian�Technical�and�Economic�Cooperation.
2 Program skupia się na następujących dziedzinach: szkolenia cywilne i wojskowe, projekty związane 

z doradztwem, współpraca w zakresie wspierania inicjatyw rządowych, oddelegowanie indyjskich eks-
pertów oraz pomoc w przypadku kataklizmów i klęsk żywiołowych. Tegoroczne szkolenia odbyły się 
w lutym i marcu.

3 Ang. Comptroller�and�Auditor�General�of�India.
4 Ang. financial�&�regularity�audit.
5 Armenia, Bahrajn, Bangladesz, Belize, Białoruś, Botswana, Brunei, Chorwacja, Etiopia, Grenada, Gruzja, 

Gujana, Indie, Kambodża, Kazachstan, Liberia, Malawi, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, 
Polska, Republika Południowej Afryki, Rwanda, Singapur, Sudan, Uganda, Wietnam, Wybrzeże Kości 
Słoniowej, Zambia, Zimbabwe.

6 Poza pracownikami naczelnych organów kontroli w szkoleniu wzięli udział również pracownicy ministerstw.
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zależność oraz sposób raportowania7 róż-
nią się, mimo że wszystkie są członkami 
INtOSAI oraz innych organizacji zrzesza-
jących te organy na danym kontynencie. 
Uczestnicy zobowiązani byli również do 
omówienia przebiegu i efektów wybranej 
kontroli (studia przypadków). Najwięcej 
przedstawionych nieprawidłowości doty-
czyło pobrania środków finansowych na 
zadania, które nie zostały zrealizowane 
lub wykonano je częściowo, a pozostała 
część pieniędzy została zdefraudowana. 

Wszystkie zajęcia odbywały się w ośrod-
ku szkoleniowym ICISA8 (Międzynaro-
dowe Centrum Systemów Informatycz-
nych i Audytu) w Noida, około 20 km  od 
New Delhi. Ponadto gospodarze zorga-
nizowali kilkudniowy wyjazd studyjny: 
wizytę w delegaturze CAG w Czandi-
garh oraz udział w wykładach w Naro-
dowej Akademii Audytu i rachunkowo-
ści w Shimli9. 

Wyjątkową kulturę Indii zaprezentowa-
no uczestnikom między innymi przez uroz-
maiconą kuchnię hinduską, zajęcia jogi, wy-
kład na temat historii i dziedzictwa kra-
ju, pokaz tradycyjnego tańca hinduskiego 
oraz w czasie dwóch uroczystych kolacji 
z przedstawicielami CAG oraz Festiwalu 
Kolorów (Holi Festival), czyli święta ra-
dości i wiosny10. Pokazano również pięk-
ne miejsca w Delhi i Agrze, w tym jeden 
z siedmiu cudów świata – mauzoleum tadż 
Mahal. Żadne z nich nie dostarcza jednak 
takich wrażeń jak ulice indyjskich miast. 
Możliwość obserwowania codziennego ży-
cia i mieszkańców stanowiły wartość do-
datkową szkolenia.

anna kapelewSka, 
główny specjalista kontroli państwowej, 
Delegatura NIK w Bydgoszczy

7 W zależności od kraju – do króla, prezydenta, parlamentu, ministra finansów.
8 Ang. International�Centre�for�Information�Systems�and�Audit.
9 Podczas kolonizacji brytyjskiej letnia stolica Indii w Himalajach Małych.
10 Geneza święta wywodzi się z różnych mitów indyjskich, zależnie od wyznawanej tradycji hinduizmu (siwa-

izm, wisznuizm) i rejonu Indii. Tego dnia Hindusi obsypują się kolorowymi proszkami i polewają wodą.

Wyjaśnienia
W nr 3/2012 „Kontroli Państwowej”, w dziale „Współpraca międzynarodowa” na s. 154 opracowania pod 

tytułem „Wpływ dobrego współrządzenia na bezpieczeństwo państw” umieściłem m.in. zdanie: „W trakcie tej 
sesji przedstawiciel Polski zaprezentował zebranym ustalenia raportu Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji 
im. S. Batorego o stanie korupcji w Polsce”, mimo że moją intencją nie było przywoływanie konkretnego 
dokumentu wydanego wspólnie przez te instytucje (wówczas z pewnością wymieniłbym jego tytuł), ponieważ 
takowy nie powstał. Instytut Spraw Publicznych, w ramach projektu realizowanego we współpracy z Transparency 
International, przygotował natomiast raport „Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce”, zaś Fundacja 
im. S. Batorego publikację pt. „Polityka antykorupcyjna. Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich 
rządów prowadzonej w latach 2001–2011”. Mając na względzie jasność przekazu, wyjaśniam więc, że słowo 
„raport” zostało użyte w moim artykule w szerszym znaczeniu − „relacja” (vide Mały Słownik Języka Polskiego, 
Wydawnictwo PWN Warszawa 1969, s. 686), informacja wynikająca z różnych analiz wymienionych instytucji.

dr Zbysław Dobrowolski
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Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce.  
Raport z monitoringu

Redakcja Aleksandra Kobylińska, grzegorz Makowski, Marek Solon-Lipiński, 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 279.

Publikacja Instytutu Spraw Publicznych jest częścią międzynarodowego przedsięwzię-
cia, realizowanego we współpracy z transparency International w 25 krajach europej-
skich przy wsparciu Komisji Europejskiej, którego nadrzędnym celem było zgromadze-
nie informacji o zdolności poszczególnych państw do przeciwdziałania korupcji. Głów-
ną ideą przeprowadzanego badania i raportu jest dążenie do poprawy jakości życia pu-
blicznego w duchu tworzenia spójnej polityki przeciwstawiającej się praktykom korup-
cyjnym. Publikacja Instytutu jest zatem jednym z raportów krajowych i odnosi się do 
instytucji polskich. Składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia kwestie metodo-
logiczne projektu oraz charakterystykę uwarunkowań społecznych, politycznych i kul-
turowych działań antykorupcyjnych podejmowanych w poszczególnych państwach. 
Część druga zawiera analizy mechanizmów przeciwdziałania korupcji, przybliża funk-
cjonowanie instytucji śledczych i kontrolnych (m.in. NIK) oraz wnioski dotyczące bu-
dowania fundamentów rzetelności życia publicznego w Polsce.
W odróżnieniu od dotychczasowych przeglądów w tej dziedzinie, ten nie koncentru-
je się na pokazaniu obrazu korupcji w danym kraju, ale podchodzi do problemu z innej, 
pozytywnej strony: prezentuje istniejące instytucjonalne rozwiązania antykorupcyjne 
i ujawnia słabości poszczególnych „filarów systemu rzetelności życia publicznego” (tzw. 
National Integrity System − określenie używane przez ekspertów transparency Inter-
national) − władzy ustawodawczej, wykonawczej, organów ochrony prawa, sądownic-
twa, organów ścigania, partii politycznych, mediów, organizacji pozarządowych, bizne-
su. Istotne jest również to, że nie przytacza się w nim odpowiedzi czy opinii anonimo-
wych respondentów, zbieranych i interpretowanych przez anonimowych badaczy − jed-
ni i drudzy są znani z nazwiska, co raportom z tego badania nadaje charakter rzetelne-
go dokumentu.
Szczególnie interesujące jest w tym kontekście krytyczne, zewnętrzne spojrzenie na 
Najwyższą Izbę Kontroli, w tym prawne gwarancje jej niezależności, faktyczną nieza-

Sygnały  
o książkach 
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leżność, przejrzystość działalności, stosowane rozwiązania antykorupcyjne, rozliczal-
ność wobec obywateli oraz ocena Izby i sformułowane rekomendacje. 
Podkreślić należy, że w raporcie Instytutu Spraw Publicznych i transparency Inter-
national najwyższe noty spośród instytucji państwowych uzyskała właśnie Najwyższa 
Izba Kontroli − 88 punktów na 100 możliwych (badano parlament, radę Ministrów, 
sądownictwo, policję i prokuraturę, administrację publiczną, Państwową Komisję Wy-
borczą, rzecznika Praw Obywatelskich, Centralne Biuro Antykorupcyjne, partie po-
lityczne, organizacje pozarządowe i media). Uznano ją za główny filar rzetelności ży-
cia publicznego w Polsce. Wysoko oceniono jej niezależność, uczciwość i przejrzystość 
działania. ten obraz osiągnięć NIK nie jest jednak pełny, gdyż nie obejmuje, ze wzglę-
du na jednakową dla wszystkich podmiotów listę poddawanych oglądowi zagadnień, 
ogromnego dorobku i roli Izby w przeciwdziałaniu korupcji w działalności kontrolnej. 
Było to przedmiotem wielu publikacji, m.in. wydrukowanego w „Kontroli Państwowej” 
nr 4/2005 artykułu Aliny Hussein „Działalność Najwyższej Izby Kontroli w zakresie 
przeciwdziałania korupcji”. 
raport Instytutu Spraw Publicznych jest integralną częścią wydanego niedawno przez 
transparency International szerszego raportu „ryzyko korupcji w państwach Grupy 
Wyszechradzkiej” (Corruption Risks in the Visegrad Countries), dostępnego na stronie 
internetowej: <www.transparency.org>.

Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka  
w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw

Ryszard Borowiecki, Elżbieta Wysłocka, difin, Warszawa 2012, s. 169.

Globalizacja i postępująca integracja gospodarki światowej sprawiają, że aktywność biz-
nesowa musi być w coraz większym stopniu wspierana szczegółową wiedzą ekonomiczną. 
Aby sprostać skomplikowanym mechanizmom rynku światowego, współczesne przedsię-
biorstwo powinno dysponować fachowym zapleczem analitycznym i eksperckim w wie-
lu różnych dziedzinach, dzięki czemu może elastycznie reagować na gwałtowne niekie-
dy zmiany na rynku i szybko dostosowywać się do nowych wyzwań konkurencji. Przed-
miotem książki jest rola myśli ekonomicznej w zarządzaniu procesem restrukturyzacji. 
W pierwszym rozdziale opisano sytuację przedsiębiorstwa na rynku, które wobec szybkich 
zmian i powtarzających się kryzysów musi nieustannie przekształcać się i modernizować. 
Drugi rozdział przedstawia rodzaje i sposoby przeprowadzania restrukturyzacji w kon-
tekście efektów ekonomicznych. rozdział trzeci poświęcony jest analizie ekonomicznej 
i ocenie eksperckiej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem podczas jego restruktury-
zacji. Autorzy wskazali tu na wszechstronność i kompetencje, jakich wymaga się od eks-
perckiego zaplecza przedsiębiorstwa. W ostatniej części rozprawy zaprezentowano mo-
del analizy ekonomicznej przydatny w procesie zarządzania zmianą w nowoczesnej firmie.
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Zielona energia w Polsce 

Redakcja dorota Niedziółka, Wydawnictwo CedeWu, Warszawa 2012, s. 350.

Pozyskiwanie nowych źródeł energii wciąż stanowi ważki problem światowej gospodar-
ki. Chodzi bowiem już nie tylko o samowystarczalność energetyczną świata, ale także 
o skutki uboczne rozwoju cywilizacji, do jakich należy tak zwany efekt cieplarniany. Ko-
nieczne jest zatem zwiększenie zdolności wykorzystywania odnawialnych źródeł ener-
gii, które stanowią alternatywę dla paliw konwencjonalnych i nie tworzą zagrożeń eko-
logicznych. takie dążenie, wsparte przez prawo Unii Europejskiej, zmusza poszczegól-
ne państwa do odpowiedzi na pytanie o opłacalność społeczną, gospodarczą i cywili-
zacyjną poszukiwania nowych technologii w tej dziedzinie. W książce podjęto ten pro-
blem, starając się szczegółowo rozpoznać zarówno założenia współczesnej ekonomii, 
dotyczące energetyki, jak i skutki wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla ży-
cia społecznego i ekologii. Praca składa się z trzech części: „Uwarunkowania”, „Opłacal-
ność”, „Implikacje”. Każda z nich zawiera kilka odrębnych rozpraw poruszających inny 
aspekt tytułowej kwestii.
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Auditing   8

President of NIK Speaks at the Parliament   8
In July 2012, in accordance with the binding law, President of NIK Jacek Jezierski 
presented the lower house of the Polish Parliament, i.e. the Sejm, with the document 
entitled Analysis of the Execution of the State Budget and Monetary Policy Guidelines 
and NIK Activity Report, both for the year 2011. the first document has been 
elaborated on the basis of 330 budget execution audits carried out in entities from 
the public finance sectors, and NIK’s own analyses. the audits were conducted at 93 
administrators of the budget at various levels, including those realising programmes 
co-financed with European Union funds. the audits comprised state earmarked 
funds, implementing agencies, state legal persons and selected entities of the local 
self-government. During the audits, 30,000 accounting documents were examined 
whose transaction value totals almost 8 billion zloty. the audits also evaluated the 
legality and economy of these expenditures. NIK Activity Report is dedicated to 
other audits conducted by NIK (NIK auditors examined 2,817 entities altogether, and 
elaborated 202 pronouncements on audit results), changes in the internal organisation 
introduced at NIK after the amendments to the law on NIK, the NIK staff, execution 
of the NIK budget and its international activities.

ELżBIETA JARZęCKA-SIWIK, BOgdAN SKWARKA: NIK Audit Procedure 
after Amendments to the Act on NIK – Main Changes   23
On 2 June 2012, the final part of the regulations set forth in the Act of 22 January 2010 
on amendments to the Act on the Supreme Audit Office (NIK) entered into force, 
related to the audit procedure. the authors of the article present these regulations, 
focusing on selected practical problems that will definitely be faced by auditors in their 
daily practice. the analysis of the regulations presented in the article will also make it 
easier for auditees to judge the nature of the amendments. the authors depict, among 
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others, issues related to audit preparations – the development of audit programmes 
or topics, proceeding related to audit evidence, including access to legally protected 
secrets; elaboration of audit documentation and post-audit statements; examination 
of reservations; verification of audit findings; elaboration of pronouncements on audit 
results; implementation of audit recommendations.

JACEK MAzuR: Program Evaluation/Public Policies Assessment 
by the French Cour des Comptes   45
the reform of the French Constitution of 23 July 2008 imposed an additional duty on 
the Cour des comptes: to assist the Parliament and the Government in evaluating the 
effectiveness of public policy in various areas. Having been ordered by the authorised 
bodies, the Cour des comptes is obliged to elaborate an evaluation and submit a report 
on this evaluation within twelve months at the latest. In 2011, the French Cour des 
comptes received two orders, and additionally it conducted three evaluations on its own 
initiative. they were related to the functioning of medical services at schools, curbing 
homelessness, support of the state for life insurance policies, state aid in the field 
of biofuels, and the relations between the tax administration and taxpayers. In his 
article, the author presents the results of these evaluations, and discusses the nature 
of an evaluation as such.

THE SETTLEMENTS OF CONTROLS  56

BARBARA ANTKIEWICZ, SłAWOMIR SIERAńSKI: Crisis Management 
System in Poland   56
the article explains what the legal and organisational aspects of the issue are. 
the authors discuss how the regulations related to crisis management in Poland have 
evolved, as well as the obligations of the competent authorities that these regulations 
set forth. the authors present the imperfections of the system, and the attempts 
to improve it through changes introduced to the legal regulations concerning, for 
instance, emergency alarming. the discussion presented in the article is illustrated 
with findings of NIK audits related to the organisation of the system at individual 
levels of the management – governmental, regional and local.

BEATA BłASIAK-NOWAK, MARZENA RAJCZEWSKA: Obeying the Principles 
of Fair Competition by Entrepreneurs Using European Funds   70
On the basis of the “Innovative Economy” Operational Programme, the authors 
discuss how entrepreneurs who realise projects co-financed with European funds 
obey the principles of fair competition, in accordance with the provisions of agreements 



142 KONtrOlA PAńStWOWA

contents   

on co-financing. NIK audited 32 such projects implemented by entities based in eight 
regions within measure 8.1 – Support for business activity in the field of electronic 
economy. Within those projects, co-financing was targeted at creating websites and 
providing, via these websites, e-services to individual clients and companies. the article 
presents the results of the audit and discusses the most frequent irregularities found.

MAREK żUKOWSKI: Protection of domestic and Farm Animals   82
With a view to addressing the topical issue of animal protection, which has proved to be 
very interesting to the public – as reflected in numerous publications, complaints and 
proposals submitted in the Parliament, NIK has conducted, on its own initiative, an 
audit on how animal rights are complied with. the audit examined whether animal 
welfare is appropriately provided in animal shelters, and how veterinary control 
is ensured, especially with regard to domestic animals and those sold at markets. 
the audit covered 25 municipal offices (towns), 8 local veterinary inspectorates, and 
21 animal shelters in the period between 1 January 2008 and 30 June 2010. In his 
article, the author presents the findings of these audits.

KATARZyNA PAPIńSKA: Environmental Management in Municipalities   92
Environmental management comprises a comprehensive system for planning and 
undertaking activities aimed at rational use of environmental resources, their protection and 
renewal. Among the mechanisms that are used to do so there are, for example, programming 
of measures, as well as legal and organisational, financial and social instruments. the audit 
performed by NIK was concerned with the application of the first three mechanisms 
listed above, and it was conducted in 35 municipal offices. the aim of the audit was 
to analyse the regularity of planning and realisation by self-governmental bodies of tasks 
related to environmental protection set out in the law, as well as to evaluate the attempts 
at introducing a comprehensive, standardised system for managing the environment. In her 
article, the author presents the detailed findings of the audit.

OTHER AUdITS OF THE NIK  99

Audit Findings Published in June and July 2012 (ed.)   99
In this issue of our bimonthly, we present the following audits: preparations of civil 
defence structures for operating in war and peace; compliance with patients’ rights 
in psychiatric treatment; realisation of investments by academies in the city of Opole; 
commercialisation and restructuring processes of the Polish Post Office (Poczta 
Polska); activities undertaken by the public administration aimed at providing access 
to telecommunication services; preparations for key infrastructural investments 
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in the lubelski region with regard to environmental factors; implementation 
by local construction supervision inspectors of audit recommendations related 
to the effectiveness of execution measures application; restructuring of the fishing fleet 
and development of areas relying on fisheries within the “Sustainable Development 
of the Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas 2007-2013” Operational Programme; 
sewage management in municipalities; implementation of audit recommendations 
related to assets management by the Polish Academy of Sciences (PAN); internal audit 
in the management control system; excise duty on alcoholic products; development 
and use of renewable electric energy sources.

State and Society   102

JACEK PASTUSZKA: VAT Tax in Transactions in the European Union 
– Transitional and Common System or a Sales Tax   102
the analysis of the issue comprises the assessment of the present “destination based” 
VAt system, and information related to the impossibility of introducing a system 
for trans-border transactions that would provide taxation at origin. Simultaneously, 
the author discusses priority directions of the European Union’s activities aimed 
at improving the mechanism and ways of calculating the value added tax. He also 
describes the nature of the sales tax, presenting the advantages and disadvantages of its 
potential establishment in the EU. the author focuses on an evaluation of Community 
regulations, opinions and reports elaborated by European bodies, and materials from 
discussions on the issue.

HELENA SZEWCZyK: definition of Mobbing in the Workplace 
– Selected Issues   119
Mobbing, understood as persistent and long-lasting bullying of an employee, was defined 
in the labour law already in 2004. the Polish regulations explicitly condemn mobbing 
and provide legal means for protecting against it. In practice, however, it is extremely 
difficult to prove that mobbing has actually taken place. referring to the doctrine and 
judicature, the author presents the definition of mobbing set out in the Polish regulations, 
focusing on these elements that have to take place in order to prove that an employer 
has actually behaved in this way; she also indicates what forms of employment it should 
be applied for. In her article, the author also pays attention to the need to reconsider 
changes in the binding regulations to make the fight against mobbing more effective.
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International coperation   131

EWA MIęKINA: Cooperation of Supreme Audit Institutions 
with Eurostat – Meeting of the Contact Committee Task Force   131
Members of the Contact Committee task force – representatives of sixteen Supreme 
Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors, as 
well as representatives from Eurostat and the Danish statistical office met last June 
in Copenhagen.

JACEK KOśCIELNIAK, PRZEMySłAW dOWgIAłO: Audit of Projects 
Supported by the World Bank – Workshops in Romania   133
Since 2006, NIK has been conducting audits of projects financed with funds of the 
World Bank. last July, representatives of NIK were invited to prepare workshops 
for employees of the Supreme Audit Institution of romania dedicated to their 
methodology and various aspects of the implementation of projects financed with 
funds of the World Bank.

ANNA KAPELEWSKA: International Workshop in India – 106th Edition 
of ITEC   135
Within the Indian Technical and Economic Cooperation programme – ItEC, 
the Supreme Audit Institution of India, i.e. the Office of Comptroller and Auditor 
General, conducted training on financial audit and regularity audit. In the training, 
40 persons participated – representatives of 32 countries, including Poland.

Notes About New Books   137

competition   145

An ECA Award for Achievements in the Field of Public Finance Auditing   145
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Nagroda ETO za prace z dziedziny kontroli finansów publicznych

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) ustanowił w 2010 r. nagrodę za pracę magi-
sterską lub doktorską z dziedziny kontroli finansów publicznych. Przyznawana jest co 
dwa lata. W obecnej edycji termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2012 r.

Każda edycja konkursu poświęcona jest pamięci osoby, która swoją pracą i przykładem przyczy-
niła się do kreowania wizerunku ETO jako instytucji europejskiej promującej rozwój kontroli sek-
tora publicznego. W pierwszej przypomniano sylwetkę Jesúsa Lázaro Cuenca (1954–2009), dy-
rektora odpowiedzialnego przez wiele lat za metodykę kontroli ETO. W tej edycji, w lipcu 2011 r. 
nagrodę otrzymali Sara Belleil z Francji i José Antonio Fernández Ajenjo z Hiszpanii (czytaj: 
E. Miękina: ETO�promuje�naukowców.�Nagroda�za�prace�z�dziedziny�kontroli�finansów, „Kontro-
la Państwowa” nr 4/2011).
Trybunał ogłosił niedawno drugą edycję konkursu, poświęconą pamięci zmarłego w kwietniu 
tego roku Juana Manuela Fabry Vallésa (1950–2012), przez wiele lat członka parlamentu Hisz-
panii (1982–1994) i Parlamentu Europejskiego (1994–2000), a następnie – do 2006 r. – człon-
ka ETO z ramienia Hiszpanii; w latach 2002–2005 pełnił on funkcję prezesa Europejskiego Try-
bunału Obrachunkowego.
O nagrodę mogą ubiegać się autorzy prac magisterskich i doktorskich poświęconych teorii lub/
oraz badaniom empirycznym dotyczącym kontroli sektora publicznego, zwłaszcza w Unii Euro-
pejskiej. Przykładowo, praca może dotyczyć metodyki i standardów kontroli, kontroli finanso-
wej, kontroli zgodności i kontroli wykonania zadań, kontroli w poszczególnych dziedzinach finan-
sów UE, jakości kontroli, opracowywania sprawozdań z kontroli, różnych aspektów organizacji 
i zarządzania kontrolą, audytu i kontroli wewnętrznej, etyki kontroli.
W konkursie mogą wziąć udział absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską 
lub doktorską po 1 stycznia 2010 r. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę: oryginalność, 
nowatorstwo, znaczenie i wkład kandydata w rozwój danej dziedziny. Decyzję o przyznaniu na-
grody podejmie panel ekspertów złożony z pracowników organów kontroli publicznej, obecnych 
lub byłych członków ETO i/lub profesorów uniwersytetów z państw Unii Europejskiej. 
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5 tysięcy euro i pamiątkowy medal. Wręczenie, połą-
czone z wykładem laureata, odbędzie się w siedzibie ETO w Luksemburgu wiosną 2013 r. 
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu są dostępne na stronie Europejskiego Trybuna-
łu Obrachunkowego http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/15408767.PDF. 

(red.)
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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 Jour-
nal 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, Es-
tonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie. Została utworzona przez prezesów Akade-
mii Nauk państw Grupy Wyszehradzkiej. Streszczenia publikacji naukowych, także tych, które 
ukazały się na łamach „Kontroli Państwowej” począwszy od nr. 6/2011 znajdują się na stronie 
CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl/.
Index Copernicus Journal Master List (JML) to system zajmujący się oceną czasopism oraz spo-
rządzający ich ranking na podstawie około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: 
jakość naukowa, jakość edytorska, zasięg, częstotliwość/regularność/stabilność rynkowa oraz 
jakość techniczna. Obecnie JML obejmuje przeszło 6000 czasopism.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”

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

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

recenzentów, zgodnie z przyjętymi w piśmie kryteriami: znaczenia podjętego tematu oraz zgod-
ności tematyki z profilem pisma; nowatorskiego ujęcia problematyki; wartości merytorycznej. 
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez recenzentów uwag i poprawek.
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4. Recenzentami są członkowie Komitetu Redakcyjnego (lista recenzentów znajduje się w zakład-
ce „Komitet Redakcyjny” oraz w każdym wydaniu papierowym). Zgodnie z modelem�„double
blind�review�proces” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk 
może nastąpić tylko za zgodą redakcji.

6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o podmiotach 
przyczyniających się do jej powstania, ich udziału merytorycznego, rzeczowego lub finansowe-
go. Dlatego od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego wkładu innych osób 
w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składanego w redakcji artykułu.

7. Wszelkie przypadki „ghostwriting” (nieujawnienia wkładu innych autorów w powstanie arty-
kułu) lub „guest�authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publi-
kacji lub jest on znikomy), będące przejawem nierzetelności naukowej, będą przez redakcję 
demaskowane, łącznie z powiadomieniem podmiotów, z którymi autor jest związany naukowo 
lub zawodowo.
 

Zasady�publikacji�zgodne�z�wymogami�Ministerstwa�Nauki�i�Szkolnictwa�Wyższego.

Sposób przygotowania materiałów

1. Prosimy o nadsyłanie artykułów pocztą elektroniczną, nasz adres: kpred@nik.gov.pl, w edyto-
rze Word lub dostarczenie tekstu na nośniku elektronicznym. Objętość artykułu wraz z ewen-
tualnymi tabelami i rysunkami nie powinna w zasadzie przekraczać 16 stron – 34 wiersze na 
stronie, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza. Do tekstu prosimy dołączyć krótkie stresz-
czenie w języku polskim.

2. Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym ty-
tule; powinny zawierać aktualną bibliografię.

3. Ewentualne rysunki i wykresy prosimy nadsyłać w oddzielnych plikach, podając wartości 
umożliwiające przygotowanie danego elementu graficznego zgodnie z makietą „Kontroli 
Państwowej”.

4. Autorzy nadsyłający teksty proszeni są o podanie swoich danych: imienia i nazwiska, stop-
nia naukowego, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu 
lub faksu.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, 
poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.

6. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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dane nabywcy:

1. Nazwa firmy/imię nazwisko

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

3. NIP

4. Adres poczty elektronicznej

5. Liczba kompletów

dane sprzedawcy:

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

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

3. Numer faksu: (22) 444 53 27

KuPON PRENuMERATY

PRzYPOMINAMY O PRENuMERACIE 

Szanowni Prenumeratorzy! 
Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2012 r. wynosi 108 zł + 5% VAT (113,40 zł)  
za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (18,90 zł za jeden zeszyt). 
Najwyższa Izba Kontroli od 2 listopada 2011 r. utraciła zwolnienie z podatku VAT i ponownie 
jest jego płatnikiem.
Prosimy o przysyłanie do redakcji jedynie zamówień z podaniem nazwy firmy, dokładnego  
adresu oraz numeru NIP, a należności za prenumeratę prosimy uiszczać dopiero po otrzymaniu 
faktury z podaną kwotą.

Prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej kuponu.
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