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Kontrola i audyt   8

ANNA KOśCIńsKA-PAsZKOWsKA: Trudności we wdrażaniu kontroli 
zarządczej – bariery i propozycje ich pokonania   8 
Wdrażanie kontroli zarządczej, jak i ograniczanie barier już rozpoznanych, jest procesem 
długotrwałym, w którym powinny uczestniczyć wszystkie organy administracji publicznej. 
Jego powodzenie zależy nie tylko od tych, na które nałożono obowiązek wdrożenia 
systemu tej kontroli, ale częściowo także od podmiotów, które oceniają stopień jego 
zaawansowania oraz prezentują wnioski i zalecenia wynikające z oceny. Kontrola zarządcza 
powinna wspierać budowanie administracji świadczącej. Nie jest to jednak zadanie, które 
można zrealizować szybko z uwagi na różnorodne problemy o charakterze ogólnym, 
prawnym lub psychologicznym. Autorka opisuje najważniejsze trudności, prezentując 
jednocześnie propozycje ich przezwyciężenia.

GRZEGORZ GOłęBIOWsKI, PIOTR RussEL: Audyt i kontrola w koncepcji 
new�public�management – rozwiązania organizacyjne w administracji 
rządowej   18 
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza są związane z ideą nowego zarządzania 
publicznego. Stąd też wymiennie, zamiast „zarządzanie publiczne”, występuje określenie 
„zarządzanie rynkowe”. Biorąc te dwie kategorie pod uwagę, pierwszym rozwiązaniem 
organizacyjnym w administracji publicznej w Polsce było wprowadzenie od 2002 r. 
audytu wewnętrznego. W uzasadnieniu przyjęcia tego rozwiązania nie powołano się 
jednak na znane już wówczas zasady nowego zarządzania publicznego, za to obecnie są 
one przytaczane przy okazji wdrożenia w 2009 r. kontroli zarządczej. Celem artykułu 
jest próba zbadania, jak te dwa rozwiązania funkcjonują w administracji rządowej 
w Polsce oraz odpowiedź na pytanie, co dalej z audytem wewnętrznym i instytucjonalną 
kontrolą wewnętrzną.

Spis treści
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PAuLINA BIEś-sROKOsZ: Kontrola wewnętrzna w ujęciu sensu�stricto 
– ulepszanie funkcjonowania ARiMR   31 
System kontroli wewnętrznej składa się z trzech elementów: audytu wewnętrznego, kontroli 
zarządczej oraz kontroli wewnętrznej w ujęciu sensu stricto. W artykule scharakteryzowana 
została jedynie kontrola wewnętrzna w ścisłym jej znaczeniu, czyli kontrola zorganizowana, 
działająca w danej jednostce organizacyjnej, przybierająca postać kontroli instytucjonalnej 
lub funkcjonalnej, lub obie te formy. Na przykładzie Agencji restrukturyzacji i Modernizacji 
rolnictwa autorka opisuje jak w poszczególnych jednostkach Agencji funkcjonuje kontrola 
wewnętrzna instytucjonalna. System tej kontroli nad działalnością Agencji jest bardzo 
rozbudowany i można w nim wyróżnić następujące części: system kontroli wewnętrznej 
i audytu wewnętrznego jednostek i komórek organizacyjnych AriMr; system kontroli 
zadań delegowanych; system kontroli bezpośredniej, którego zadaniem jest ocena 
prawidłowości realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów programów pomocowych 
i wsparcia bezpośredniego; system kontroli zewnętrznej i audytu zewnętrznego jednostek 
i komórek Agencji; system kontroli podmiotów współpracujących z AriMr. tak szeroki 
zakres badania wiąże się przede wszystkim z obszernym katalogiem oraz charakterem 
prawnym wykonywanych przez Agencję zadań.

KATARZYNA ZALAsIńsKA: Nadzór nad działalnością muzeów publicznych 
w Polsce – ochrona i bezpieczeństwo zbiorów   39 
Artykuł obejmuje rozważania dotyczące nadzoru nad działalnością muzeów tworzonych 
przez centralne organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. Placówki te, 
w ramach decentralizacji administracji publicznej, zyskały prawa, dzięki którym zdobyły 
znaczną niezależność od podmiotów je tworzących. Należyte zachowanie powierzonego 
majątku i osiągnięcie pozostałych celów stawianych przed muzeami wymaga więc 
zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad wykonywaniem zleconych im zadań. obecnie 
funkcjonujący model jest nieefektywny, wymaga więc interwencji ustawodawcy. Należy 
przede wszystkim dopasować zakres kompetencji poszczególnych organów kontroli oraz 
przyznane im środki do zakresu i charakteru powierzonych obowiązków. Szczególnie 
istotne jest wprowadzenie skutecznego nadzoru nad ochroną zbiorów, ponieważ jest 
to najważniejsze zadanie muzeów.

usTALENIA KONTROLI NIK   54

słAWOMIR GRZELAK, MACIEJ MACIEJEWsKI, MIChAł MusIOł: Dostęp 
do sieci i usług telekomunikacyjnych – budowa infrastruktury Internetu  
szerokopasmowego   54

Stosownie do Europejskiej agendy cyfrowej, do 2020 r. wszyscy obywatele państw 
członkowskich UE powinni mieć możliwość korzystania z Internetu o przepustowości 
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przekraczającej 30 Mb/s, a co najmniej połowa gospodarstw domowych powinna 
mieć dostęp o przepustowości powyżej 100 Mb/s. obecnie Polska zajmuje 25 pozycję 
wśród 27 krajów Unii Europejskiej pod względem dostępu do stacjonarnych łączy 
szerokopasmowych (przed rumunią i Bułgarią). Nadrobienie dystansu do innych 
krajów jest możliwe pod warunkiem przyspieszenia inwestycji infrastrukturalnych 
w tej dziedzinie. Biorąc pod uwagę znaczenie szybkiego Internetu, Izba podjęła na 
przełomie lat 2011–2012 badania skuteczności działań administracji publicznej (rządowej 
i samorządowej), których celem było wspieranie jego rozwoju. Artykuł przedstawia 
szczegółowe ustalenia kontroli.

BOGusłAW GęBICA, KRZYsZTOf ZWIERZChOWsKI: Gospodarka ściekowa 
gmin – obszary nieobjęte kanalizacją zbiorczą   71

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 r. do oczyszczalni 
w Polsce trafiło jedynie około 61% ścieków komunalnych. Szacunkowo można przyjąć, że 
w gospodarstwach domowych na terenach nieposiadających kanalizacji zbiorczej 
w 2010 r. wytworzono ponad 800 mln m3 ścieków, których sposób zagospodarowania 
pozostaje nieznany. Kwestie związane z przestrzeganiem zasad ochrony środowiska 
Najwyższa Izba Kontroli zalicza do swoich priorytetów badawczych. Jedną z ostatnich 
ocen dotyczącą powyższych zagadnień przeprowadzono w II połowie 2011 r. na terenie 
28 gmin w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, 
podkarpackim, podlaskim, pomorskim i śląskim. Kontrolerzy Izby sprawdzili, czy podmioty 
odpowiedzialne za gospodarkę ściekową tych gmin na obszarach nieobjętych systemem 
kanalizacji zbiorczej w latach 2009–2011 wywiązują się z nałożonych na nie obowiązków 
i czy w efekcie ich działania zapobiegają zanieczyszczaniu środowiska naturalnego.

POZOsTAłE KONTROLE NIK   81

Wyniki przekazane do publikacji w lutym i marcu 2013 r. – red.   81

rubryka sygnalizuje zakończenie przez Najwyższą Izbę Kontroli badań w wybranych 
obszarach i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. W tym numerze 
piszemy o kontroli: wypełniania przez organy administracji publicznej rozporządzenia UE 
w sprawie przemieszczania odpadów; dostępności obiektów użyteczności publicznej dla 
osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim; sprawowania opieki medycznej wobec 
osób pozbawionych wolności; zwalczania salmonelli w stadach kur; gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym gmin; kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych; funkcjonowania systemu rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego; 
restrukturyzacji przedsiębiorców finansowanych ze środków Funduszu restrukturyzacji 
Przedsiębiorców; wykorzystania środków publicznych ujętych w programach rozwoju 
obszarów wiejskich na zalesianie gruntów w województwie warmińsko-mazurskim.
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Państwo i społeczeństwo   83

MAGDALENA TABERNACKA: Kontrola społeczna administracji 
publicznej – udział obywateli w zarządzaniu   83
Autorka przybliża kwestie związane z kontrolą społeczną administracji publicznej 
i wyjaśnia, jakie są jej podstawy ustrojowe, a także główne narzędzia, formy oraz 
zakres. Stwierdza, że instytucje kontroli społecznej pozwalają na wykorzystanie 
zaangażowania obywateli w zarządzanie sprawami dotyczącymi funkcjonowania 
państwa i jego organów, np. poprzez wskazywanie obszarów wymagających naprawy. 
Przyczynia się to do wzrostu ich partycypacji w administrowaniu i dalszego rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. Wykorzystanie możliwości, jakie instytucja kontroli 
społecznej daje zarówno władzy, jak i obywatelom, ma związek z pojmowaniem 
rzeczypospolitej Polskiej jako dobra wspólnego.

ANDRZEJ WARMIńsKI: Postępowanie skargowe – obowiązujące 
regulacje prawne   104
Instytucja petycji, skarg i wniosków przez swoje funkcjonowanie umożliwia korygowanie 
nieprawidłowości, usunięcie występujących uchybień i przyczynia się do polepszenia 
działalności organów administracji publicznej. Stanowi źródło opinii dotyczących różnych 
aspektów życia zarówno politycznego, gospodarczego, jak i społecznego. W związku 
z niewielkimi wymogami formalnymi oraz brakiem opłat związanych z wnoszeniem tego 
typu wystąpień jest łatwo dostępna i chętnie wykorzystywana przez społeczeństwo. 
W artykule przedstawione są unormowania prawne oraz tryb postępowania ze skargami 
i wnioskami kierowanymi do organów administracji publicznej a także do organizacji 
i instytucji społecznych, które rozpatrywane są na podstawie przepisów prawnych, 
zgodnie z właściwością organów w sprawach przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 
tego typu wystąpień. Poruszony jest też problem nadzoru i kontroli nad postępowaniem 
skargowym.

Recenzje   129

PRZEMYsłAW sZusTAKIEWICZ: Recenzja książki stanisława Pieprznego 
„Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego”   129
Problematyka ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego zawsze wzbudzała 
duże zainteresowanie, ponieważ stanowi jedno z głównych wyzwań, przed którym 
stoi nowoczesne państwo. Współczesne rządy – w obliczu coraz większych zagrożeń 
spowodowanych międzynarodowym terroryzmem, transgraniczną przestępczością 
i  klęskami żywiołowymi – są zmuszone do wypracowania nowych rozwiązań 
organizacyjnych i prawnych w tym zakresie. omawianemu zagadnieniu poświęcono 
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wiele publikacji, wśród których można wyróżnić prezentowaną pozycję. Ma ona charakter 
podręcznika akademickiego, jest cennym źródłem poznawczym polskiego systemu ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy 
jest zakończony podsumowaniem oraz obszerną bibliografią, ponadto zawiera wykaz 
aktów prawa krajowego i międzynarodowego ważnych dla przedstawianej problematyki. 
obecnie ukazało się drugie, uaktualnione wydanie książki.

Sygnały o książkach   132

Spis treści w języku angielskim   134

Informacja dla Czytelników i Autorów   139

Informacja dla Prenumeratorów   142 
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AnnA KościńsKA-PAszKowsKA

Efektywne wdrożenie kontroli zarządczej 
zależy nie tylko od kadry zarządzającej 
w jednostkach sektora finansów publicz-
nych, pomóc w tym procesie mogą także 

wszystkie podmioty przeprowadzające 
kontrole zewnętrzne. Jej wprowadzanie 
może być ważnym czynnikiem wpływają-
cym na osiąganie celów przez administra-
cję publiczną. Kontrola zarządcza, która 
jest związana z ideą nowego zarządzania  

Kontrola 
i audyt

Bariery i propozycje ich pokonania

Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje kierowników jednostek 
tego sektora do wdrożenia kontroli zarządczej, której celem jest legal-
ne, efektywne i skuteczne wykonywanie zadań. Wypełnienie tego obo-
wiązku może napotykać różnorodne bariery oraz wiązać się z wery-
fikacją niektórych mechanizmów zarządzania jednostką. Szczególnie 
ważne jest wprowadzenie odformalizowanego zarządzania ryzykiem, 
które powinno się opierać na realistycznej ocenie zagrożeń w konkret-
nej jednostce.

Trudności we wdrażaniu 
kontroli zarządczej
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Trudności we wdrażaniu kontroli zarządczej   kontrola i audyt 

publicznego1, powinna wspierać budowanie 
administracji świadczącej2. Już na wstępie 
trzeba zaznaczyć, że nie jest to zadanie, któ-
re można zrealizować szybko3 z uwagi na 
różnorodne trudności. Mają one charakter 
ogólny, prawny lub psychologiczny, a wy-
stąpienie przynajmniej niektórych z nich 
jest naturalne. Zarówno wdrażanie kontro-
li zarządczej, jak i ograniczanie barier już 
rozpoznanych, jest procesem długotrwa-
łym, w który powinny być zaangażowane 
wszystkie organy administracji publicznej. 
Jego powodzenie zależy nie tylko od tych, 
na które nałożono obowiązek wdrożenia 
systemu tej kontroli, ale częściowo także 
od podmiotów, które oceniają stopień jego 
zaawansowania oraz prezentują wnioski 
i zalecenia wynikające z oceny.

Bariery o charakterze ogólnym
Na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych4 wprowadzono 
do porządku prawnego pojęcie kontroli 
zarządczej, która czasem niesłusznie jest 
kojarzona z kolejnym rodzajem kontro-
li. Zgodnie z definicją przyjętą w dok-
trynie, kontrola ma na celu porównanie 

stanu rzeczywistego z pożądanym, usta-
lenie i wyjaśnienie przyczyn stwierdzo-
nych niezgodności5 oraz sformułowanie 
zaleceń wskazujących sposoby usunięcia 
niepożądanych zjawisk ujawnionych przez 
kontrolę6. Coraz częściej akcentowanym 
zadaniem kontroli jest wskazanie kontro-
lowanemu rozwiązań służących uspraw-
nieniu funkcjonowania jednostki,7 aby jak 
najlepiej realizowała swoją misję. Kontrola 
powinna wypełniać nie tylko cel detek-
cyjny, ale również edukacyjny.

Kontrola zarządcza nie jest kolejnym ro-
dzajem kontroli8. Przyczyną takiego rozu-
mowania jest przede wszystkim nazwa, 
jaką przyjęto w ustawie o finansach pu-
blicznych. Angielski termin management 
control najbliżej związany jest z funkcją 
zarządzania9 i kierowania. Jego zakres jest 
szerszy niż klasyczne rozumienie kontroli, 
która polega na sprawdzaniu i ocenianiu 
działalności jednostki oraz wskazywaniu 
pożądanych zmian. Podmiot zobowiąza-
ny do sprawowania kontroli zarządczej 
jest zazwyczaj władny sam wprowadzić 
zmiany usprawniające działanie jednostki, 
którą kieruje.

1 Nowe zarządzanie publiczne (ang. new�public�management) to koncepcja zmodernizowania administracji 
państwowej, opierająca się na metodach zarządzania wypracowanych w sektorze prywatnym. Jej wdro-
żenie powinno się wiązać m.in z ograniczeniem biurokracji i struktur hierarchicznych.

2 Administracja świadcząca to administracja, która skupia się na wykonywaniu zadań, m.in. jako organiza-
tor różnego rodzaju świadczeń i usług na rzecz społeczeństwa.

3 Przepisy o kontroli zarządczej obowiązują od ponad trzech lat.
4 DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.; dalej: „ustawa o finansach publicznych” lub „ufp”.
5 Zob. L. Kurowski, E Ruśkowski, H. Sochacka-Krysiak: Kontrola�finansowa�w�sektorze�publicznym, War-

szawa 2000.
6 Na ten ostatni element zwracał uwagę np. W. Dawidowicz: Zagadnienia�ustroju�administracji�państwowej�

w�Polsce, Warszawa 1970, s. 34.
7 Por. T. Bolek, D. Rosińska: Kontrola�w�administracji�rządowej, „Kontrola Państwowa” nr 1/2012, s. 53.
8 Por. J. Jagielski: Kontrola�w�administracji�publicznej, Warszawa 2012, s. 247.
9 Por. K. Lisiecka: Audyt�wewnętrzny�i�kontrola�zarządcza�w�procesach�zarządzania�organizacją�sektora�pu-

blicznego, „Kontrola Państwowa” nr 1/2013, s. 96; A. Mazurek, K. Knedler: Kontrola�zarządcza�–�ujęcie�
praktyczne, Warszawa 2010, s. 40.
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kontrola i audyt   Anna Kościńska-Paszkowska

Drugi czynnik, który wpływa na per-
cepcję pojęcia kontroli zarządczej, ma cha-
rakter historyczny. Ustawa z 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych10 nakłada-
ła na kierowników jednostek tego sektora 
obowiązek sprawowania kontroli finan-
sowej. Dlatego wielu z nich przyjęło, że 
kontrola zarządcza – jako nowa, specjalna 
kontrola wykonywana przez kierowni-
ka jednostki – zastąpiła kontrolę finan-
sową. Wpływ na to mogły mieć także 
stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu 
do projektu ustawy o finansach publicz-
nych. Wynika z nich między innymi, że 
kontrola zarządcza w jednostkach tego 
sektora wprowadzona została w miejsce 
kontroli finansowej, w praktyce utożsa-
mianej przede wszystkim z działalnością 
jednostki sektora finansów publicznych 
w wymiarze finansowym11. Skutkiem 
takiej interpretacji były działania podej-
mowane przez kierowników niektórych 
jednostek sektora finansów publicznych. 
Chcąc zadośćuczynić nowemu obowiąz-
kowi, wydawali oni zarządzenia o kontroli 
zarządczej, w których zastępowali nazwę 
kontroli finansowej pojęciem kontroli za-
rządczej i dodawali do dotychczasowych 
uregulowań wewnętrznych postanowienia 
dotyczące, na przykład, konieczności prze-
prowadzenia analizy ryzyka czy samooce-
ny. takie działania nie były uzasadnione 
przepisami ustawy o finansach publicz-

nych. Wdrażanie kontroli zarządczej nie 
wymaga wydania specjalnego zarządzenia 
wewnętrznego, które regulowałoby zasady 
zarządzania jednostką. Zazwyczaj wyni-
kają one z obowiązujących już w jednostce 
zarządzeń, procedur, polityki czy regula-
minów, które powinny podlegać okresowej 
ocenie pod kątem, czy służą optymalnej 
realizacji celów przez jednostkę12. Dlatego 
ocena wypełniania obowiązków w zakre-
sie kontroli zarządczej nie powinna być 
uzależniona od wydania wewnętrznego 
aktu prawnego przez kierownika jednost-
ki, gdyż mimo braku takiego zarządzenia, 
kierownik może dobrze wywiązywać się 
z obowiązków. 

reasumując, wydanie odrębnego, we-
wnętrznego aktu prawnego nie powinno 
wpływać na ocenę kontroli zarządczej 
w jednostce, natomiast badaniu powin-
ny podlegać działania, jakie kierownik 
jednostki podjął na rzecz jej wdroże-
nia, ewentualnie ulepszenia zarządza-
nia jednostką.

Wprowadzenie przepisów o kontroli za-
rządczej do ustawy o finansach publicz-
nych nie oznacza uchylenia obowiązków 
kierownika jednostki dotyczących kontroli 
finansowej. 

Zgodnie ze standardami kontroli za-
rządczej, w każdej jednostce sektora fi-
nansów publicznych powinny funkcjo-
nować przynajmniej mechanizmy doty-

10 DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.
11 <http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1181>. Działania edukacyjne na rzecz ugruntowania 

wiedzy o kontroli zarządczej prowadzi minister finansów, jako odpowiedzialny za koordynowanie kontroli 
zarządczej w sektorze finansów publicznych. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów może zna-
leźć wiele publikacji wspierających wdrażanie kontroli zarządczej (wyjaśnienia, wskazówki metodyczne).

12 Por. L. Marcinkowski: Kontrola�zarządcza�w�jednostkach�sektora�finansów�publicznych�–�polemika, „Kon-
trola Państwowa” nr 6/2010, s. 110.
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czące operacji finansowych i gospodar-
czych w zakresie rzetelnego i pełnego  
dokumentowania, rejestrowania i oraz we-
ryfikacji operacji finansowych i gospodar-
czych. Kierownik jednostki jest też zo-
bowiązany do podziału kluczowych obo-
wiązków dotyczących tych operacji oraz 
ustalenia procedury autoryzacji operacji 
finansowych13. Standardy nie mają waloru 
przepisów prawa, lecz stanowią uporząd-
kowany zbiór wskazówek dla kierowników 
jednostek sektora finansów publicznych 
i określają podstawowe wymagania od-
noszące się do kontroli zarządczej w tym 
sektorze. Nie powinno budzić wątpliwo-
ści kierowników tych jednostek, że będąc 
odpowiedzialnymi za całość gospodarki 
finansowej14, są zobowiązani ustalić (lub 
wykorzystywać wprowadzone pod rzą-
dami ustawy o finansach publicznych) 
mechanizmy kontroli finansowej i osoby 
odpowiedzialne za ich stosowanie.

Bariery prawne
Jednym z czynników, jakie mogły wpłynąć 
na niewłaściwe zrozumienie istoty kontro-
li zarządczej, są nieobszerne i nie zawsze 
spójne regulacje prawne. Kontrola zarząd-
cza jest w nich definiowana jako ogół dzia-
łań podejmowanych przez kierowników 
jednostek sektora finansów publicznych 
dla zapewnienia realizacji celów i zadań 
w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy15. Jednak ta defi-

nicja wskazuje przede wszystkim cel kon-
troli zarządczej, a nie jej istotę16.

Badając tylko pobieżnie powyższe unor-
mowanie, można dopatrzyć się w nim 
analogii do przepisów regulujących zasa-
dy wydatkowania środków publicznych. 
Wszystkie wydatki publiczne powinny być 
dokonywane w sposób celowy i oszczędny, 
efektywny oraz umożliwiający terminową 
realizację zadań17. to dodatkowo mogło 
niektórych utwierdzać w przekonaniu, że 
kontrola zarządcza to nowy rodzaj kontroli 
finansowej, która ma służyć zapewnieniu 
prawidłowego wydawania pieniędzy pu-
blicznych, szczególnie że regulacje praw-
ne dotyczące kontroli zarządczej zostały 
zawarte w ustawie o finansach publicz-
nych. Dopiero bardziej pogłębiona ana-
liza przepisów tej ustawy pozwala dojść 
do wniosku, że zarządzanie środkami pu-
blicznymi przez kierownika jednostki jest 
ważnym, ale bynajmniej nie jedynym jego 
obowiązkiem, który powinien wykony-
wać w ramach kontroli zarządczej. Kon-
trola zarządcza obejmuje bowiem szereg 
działań kierowniczych, nadzorczych, or-
ganizatorskich i faktycznych, służących 
realizacji celów i zadań każdej jednostki 
sektora finansów publicznych.

Poddając analizie niektóre przepisy 
ustawy o finansach publicznych, można 
stwierdzić, że definicja kontroli zarządczej 
zrównuje jej cel z narzędziami umożliwia-
jącymi jego osiągnięcie.

13 Zgodnie ze standardem nr 14 Standardów�kontroli�zarządczej�sektora�finansów�publicznych, opubl. w ko-
munikacie nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r.

14 Art. 53 ust. 1 ufp.
15 Art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ufp.
16 Por. C. Kosikowski [w:] Nowa�ustawa�o�finansach�publicznych, LexisNexis 2010, s. 207 i n.
17 Art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ufp.
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Jak stanowi art. 68 ust. 2 ufp, celem kon-
troli zarządczej jest zapewnienie w szcze-
gólności:
• zgodności działalności z przepisami pra-
wa oraz procedurami wewnętrznymi,
• skuteczności i efektywności dzia łania,
• wiarygodności sprawozdań,
• ochrony zasobów,
• przestrzegania i promowania etycznego 
postępowania,
• efektywności i skuteczności przepływu 
informacji,
• zarządzania ryzykiem.

Skoro kontrola zarządcza stanowi ogół 
działań podejmowanych dla zapewnienia 
realizacji zadań w sposób legalny, efek-
tywny i skuteczny18, to jej celem nie jest 
zarządzanie ryzykiem, wiarygodność spra-
wozdań, ochrona zasobów czy efektyw-
ność i skuteczność przepływu informacji. 
Zarządzanie ryzykiem (jego rozpoznanie 
i odpowiednia reakcja) nie jest celem sa-
mym w sobie, a jedynie narzędziem słu-
żącym zapewnieniu osiągania celów przez 
jednostkę, podobnie jak efektywność i sku-
teczność przepływu informacji. Pracowni-
cy jednostki wymieniają się informacjami, 
aby lepiej wykonywać zadania. również 
przestrzeganie etyki nie jest celem kontroli 
zarządczej, lecz wspiera dojście do celów. 
Zasady etyczne, wiarygodność sprawoz-
dań czy komunikacja wewnętrzna powin-
ny być brane pod uwagę w trakcie oceny 
kontroli zarządczej na przykład przez or-
gany kontroli.

Na podstawie ustawy o finansach pu-
blicznych wprowadzono tożsamą dla 
wszystkich jednostek sektora finansów pu-
blicznych definicję kontroli zarządczej oraz 
obowiązek jej sprawowania we wszystkich 
jednostkach (pierwszy poziom kontroli za-
rządczej). Dotyczy on zarówno jednostek 
sektora finansów publicznych zaliczonych 
do sektora rządowego, jak i samorządowe-
go. Ustawa obliguje także ministrów oraz 
przewodniczących zarządów jednostek 
samorządu terytorialnego do sprawowania 
kontroli zarządczej odpowiednio w dziale 
oraz jednostce samorządu. Wydaje się, że 
właśnie wdrożenie kontroli zarządczej na 
drugim poziomie może sprawiać najwięcej 
kłopotów. Przepisy ustawy o finansach pu-
blicznych nałożyły obowiązek stosowania 
dwóch nowych narzędzi – to jest planów 
działalności i sprawozdań z ich wykona-
nia oraz oświadczeń o stanie kontroli za-
rządczej – tylko na ministrów. Na mocy 
ich decyzji, do przygotowywania powyż-
szych dokumentów mogą zostać zobowią-
zani kierownicy poszczególnych jednostek 
podległych i nadzorowanych19.

Pożądane byłoby, aby plan działalności 
dla działu był sporządzany na podstawie 
cząstkowych planów przygotowywanych 
przez jednostki podległe i nadzorowane20. 
Pod rozwagę należy także poddać monito-
rowanie wykonania planów przez jednost-
ki w dziale w trakcie roku budżetowego. 
Ustawa o finansach publicznych wprowa-
dziła obowiązek przedstawiania wyłącznie 

18 Art. 68 ust. 1 ufp.
19 Art. 70 ust. 4 ufp.
20 Należy pamiętać, że zadania mogą być realizowane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów pu-

blicznych, np. instytuty badawcze.
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przez ministrów sprawozdań z wykonania 
planu działalności21. Jeśli jednak plan ma 
być narzędziem efektywnie wpływającym 
na zarządzanie działem na drugim pozio-
mie kontroli zarządczej, to jego wykony-
wanie powinno być monitorowane, przez 
co stanie się on narzędziem wspierającym 
nie tylko komunikację ze społeczeństwem, 
lecz także wykonywanie zadań przez jed-
nostki w dziale22. Plany zawierają przede 
wszystkim informacje o najważniejszych 
celach ministra na dany rok, zadaniach 
służących ich realizacji oraz wartościach 
(miernikach) planowanych do osiągnięcia 
w tym okresie. Monitorowanie stopnia 
realizacji zadań i identyfikacja ewentual-
nych zagrożeń wspierałyby bezpośrednio 
dochodzenie do celów wyznaczonych dla 
danego działu administracji.

Powyższe obowiązki (przygotowywa-
nie planów działalności i sprawozdań z ich 
wykonania) nie odnoszą się do samorządu 
terytorialnego23, a jeśli nawet poszczegól-
ni przedstawiciele władz samorządowych 
zdecydują się na ich wprowadzenie, to na 
przykład stopień ich szczegółowości zależy 
od przewodniczących zarządów jednostek 
samorządu terytorialnego.

Istotne z punktu widzenia przejrzystości 
i rozliczalności administracji publicznej są 
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. 
Ich wprowadzenie, a zwłaszcza obowiązek 
publikacji w BIP24 poszczególnych resor-
tów, świadczy o chęci poszerzania zakre-

su zobowiązania decydentów i położeniu 
akcentu na odpowiedzialność wobec spo-
łeczeństwa. trzeba zaznaczyć, że odpo-
wiedzialność za funkcjonowanie kontro-
li zarządczej nie wiąże się bezpośrednio 
z samym tylko złożeniem oświadczenia. 
Zawsze spoczywa ona na kierowniku jed-
nostki (pierwszy poziom kontroli zarząd-
czej) lub ministrze/przewodniczącym jed-
nostki samorządu terytorialnego (drugi 
poziom kontroli zarządczej), a brak obo-
wiązku sporządzania takich oświadczeń 
przez kierowników jednostek z sektora 
samorządowego bynajmniej nie zwalnia 
ich z odpowiedzialności.

Należy zwrócić uwagę na to, że informa-
cje zawarte w oświadczeniu o stanie kon-
troli zarządczej nie powinny być sporządzo-
ne na podstawie subiektywnego przekona-
nia kierownika jednostki. Ma on najszerszy 
dostęp do wiedzy o stopniu zaawansowa-
nia wykonania zadań przez jednostkę na 
podstawie monitoringu realizacji celów, 
samooceny dokonywanej w jednostce na 
różnych szczeblach (nie tylko przez kierow-
nictwo), kontroli wewnętrznych i audytu, 
kontroli zewnętrznych, przyjętych w jed-
nostce metod identyfikacji i zarządzania 
ryzykiem, skarg składanych na pracowni-
ków. W miarę możliwości kierownik po-
winien wykorzystywać wszystkie te źró-
dła. Powinny być one dostępne także dla 
organów kontroli, które są zobowiązane do 
oceniania, czy zarządzanie jednostką jest 

21 Art. 70 ust. 3 ufp.
22 Plany działalności i sprawozdania z ich wykonania, przygotowywane przez ministrów, muszą być publiko-

wane w BIP poszczególnych resortów.
23 Art. 70 ust. 1 i 3 ufp.
24 Art. 70 ust. 5 ufp.
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adekwatne, skuteczne i efektywne. Jak się 
wydaje, istotne dla przyspieszenia proce-
su wdrażania kontroli zarządczej byłoby 
zobowiązanie wszystkich kierowników 
jednostek sektora finansów publicznych 
do składania oświadczeń o stanie kontroli 
zarządczej25. Ponadto, uzupełnienie ich 
dodatkowymi informacjami służyłoby oce-
nie pracy jednostek w dziale lub jednostce 
samorządu terytorialnego.

oświadczenia takie mogłyby być we-
ryfikowane w czasie każdej kontroli ze-
wnętrznej26 przeprowadzanej w jednostce 
(w obszarze, którego dotyczy kontrola). 
Wnioski wynikające z porównania ocen 
dokonanych przez kierownika jednostki 
oraz organy kontroli służyłyby poprawie 
realizacji celów i zadań przez jednostki 
sektora finansów publicznych.

Mogą także pojawić się dylematy związa-
ne ze stosowaniem niektórych standardów 
na drugim poziomie kontroli zarządczej, 
na przykład standardu nadzoru27. Dok-
tryna definiuje nadzór jako możność po-
dejmowania w określonym układzie orga-
nizacyjnym przez dany podmiot (nadzo-
rujący) nie tylko sprawdzania i oceniania 
innego podmiotu (nadzorowanego), ale 

także jako prawo stosowania wiążącej in-
gerencji w jego działalność (stan) w celu 
skorygowania jej w pożądanym kierunku, 
zgodnym z przyjętymi punktami odniesie-
nia28. Jednak przepisy prawa przewidują 
stosowanie konkretnych i niejednakowych 
narzędzi nadzoru29 wobec poszczególnych 
jednostek nadzorowanych. 

Powstaje zatem pytanie, czy w ramach 
kontroli zarządczej można stosować 
inne narzędzia nadzoru niż przewidzia-
ne w unormowaniach prawnych. Wy-
daje się, że standard „nadzór” nie może 
być traktowany jako samoistna podsta-
wa do wykonywania nadzoru, na przykład 
w dziale administracji rządowej30. Może 
natomiast uzasadniać upowszechnienie 
stosowania niewładczych narzędzi przez 
organy odpowiedzialne za sprawowanie 
kontroli zarządczej na drugim poziomie, 
szczególnie rekomendacji i upowszech-
niania dobrych praktyk.

Bariery psychologiczne
Niezwykle ważne dla wdrożenia kontro-
li zarządczej może być przezwyciężenie 
barier, które nie wynikają wprost z zasto-
sowanego nazewnictwa czy przepisów  

25 Do tej pory obowiązek taki spoczywał tylko na ministrach.
26 Chodzi zarówno o kontrolę wykonywaną np. przez NIK, regionalne izby obrachunkowe, urzędy kontroli 

skarbowej, jak i kontrole prowadzone na podstawie ustawy z 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rzą-
dowej.

27 Należy prowadzić nadzór nad wykonywaniem zadań w celu zapewnienia ich oszczędnej, efektywnej i sku-
tecznej realizacji.

28 Por J. Jagielski, op. cit., s. 33.
29 Na przykład ustawa z 8.08.1996 r. o Radzie Ministrów (DzU z 2012 r., poz. 391 ze zm.) i ustawy, które 

powołują lub określają zasady funkcjonowania wielu jednostek sektora finansów publicznych.
30 Por. Analiza� wybranych� obszarów� funkcjonowania� nadzoru� w� administracji� rządowej, BIP KPRM, 

<http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/60/583/Wybrane_analizy_i_informacje_z_zakresu_nadzoru.
html> oraz Kontrola�zarządcza�w�sektorze� finansów�publicznych.� Istota,�unormowania�prawne� i�otocze-
nie, BIP MF <http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=2aeb8af7-aac8-4f63-852d-
22e320d675b8&groupId=764034>.
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regulujących kontrolę zarządczą. Przy-
najmniej niektóre z nich mogą wiązać się 
ze sferą behawioralną31, a psychologiczne 
ograniczenia zdają się istotnie wpływać 
także na szybkość i skuteczność kontroli 
zarządczej w jednostkach sektora finansów 
publicznych. ograniczenia te są natural-
ną konsekwencją immanentnej niechęci 
każdego człowieka do bycia ocenianym 
oraz do uzewnętrzniania potencjalnych 
słabych stron. Nie bez znaczenia jest też 
świadomość konsekwencji, jakie mogły-
by wyniknąć dla jednostek w razie braku 
pozytywnej oceny zarządzania jednostką. 
Wielu kierowników jednostek może roz-
ważać na przykład, czy:
• wykazanie przed organem nadzorują-
cym lub instytucjami kontrolnymi rze-
czywistych zagrożeń w funkcjonowaniu 
jednostki nie wpłynie na ocenę przepro-
wadzaną przez te organy, a tym samym na 
ścieżkę zawodową kadry zarządzającej;
• stwierdzenie przez podmioty zewnętrz-
ne uprawnione do oceny wdrożenia kontro-
li zarządczej, że działania na rzecz ograni-
czenia ryzyka nie są wystarczające, będzie 
skutkowało zaleceniem wdrożenia wielu 
trudnych rozwiązań.

Analizując psychologiczne bariery we 
wdrażaniu kontroli zarządczej nie sposób 
nie zauważyć, że dokument, który zawiera 
realną identyfikację i ocenę ryzyka32 może 

pokazać wiele słabości danej jednostki, 
a odpowiedzialność za ich występowanie 
może zostać przypisana jej kierownikowi. 
Z drugiej jednak strony, ułatwia on kon-
trolę, szczególnie w zakresie wykrywania.

Identyfikacja ryzyka

Istnienie barier psychologicznych może 
też wpływać na jakość procesu rozpozna-
nia i oceny ryzyka, która powinna być do-
konywana przez kierowników wszystkich 
jednostek sektora finansów publicznych. 
realna ocena zagrożeń mogłaby zostać 
zaburzona, co w konsekwencji wzmoc-
niłoby formalne podejście do tego pro-
cesu, a ograniczyło wytężoną pracę na 
rzecz identyfikowania i zmniejszania za-
grożeń oraz ustalenia priorytetów danej 
jednostki.

Każda ocena ryzyka powinna być prze-
prowadzona na miarę danej jednostki 
i odnosić się do wszystkich obszarów jej 
działania33. oceniając dokument przy-
gotowany przez jednostkę, należałoby 
zwracać szczególną uwagę, czy przedsta-
wiono w nim wszystkie cele działalności 
(obszary aktywności) i zadania służące 
ich realizacji. Przykładowo, celem dzia-
łalności szkoły podstawowej (jednostka 
budżetowa) jest kształcenie młodzie-
ży. Ma ono służyć nie tylko pozytywnej 
weryfikacji wiedzy na egzaminach, ale  

31 Por. A. Nowak-Far: System�kontroli�zarządczej�w�administracji�europejskiej�–�podstawowe�problemy�wdra-
żania, „Kontrola Państwowa”�nr 1/2013, s. 117.

32 Zgodnie ze Standardami�kontroli� zarządczej�sektora� finansów�publicznych, proces identyfikacji i oceny 
ryzyka powinien być dokumentowany.

33 Zgodnie ze Szczegółowymi�wytycznymi� dla� jednostek� sektora� finansów�publicznych�w� zakresie� plano-
wania� oraz� zarządzania� ryzykiem, wprowadzonymi na podstawie komunikatu Ministra Finansów nr 6 
z 6.12.2012 r., podstawowym warunkiem skuteczności każdego systemu zarządzania ryzykiem jest jego 
dopasowanie do jednostki.
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także zdobyciu umiejętności przydatnych  
w życiu (tzw. umiejętności miękkie), wpo-
jeniu określonych wartości (np. humani-
zmu, patriotyzmu), ukształtowaniu zdol-
ności oceny zagrożenia i reagowania na nie. 
Identyfikacja i analiza ryzyka dokonana 
przez każdą szkołę powinna uwzględniać 
wszystkie okoliczności, w tym przeciwno-
ści, które w danym momencie wpływają 
na dojście do tych celów, takie jak: liczba 
uczniów, ich aktualne postawy, poziom 
wykształcenia nauczycieli, otwartość ka-
dry na zmiany, zagrożenie przestępczością 
w danym środowisku, poziom przemocy 
wśród uczniów, stopień zaangażowania 
oraz współpracy rodziców i nauczycieli. 
Dopiero po takiej kompleksowej identy-
fikacji można określić sposoby reagowania 
na ryzyko i zaplanować działania na rzecz 
ich ograniczenia, dostosowane do aktualnej 
(nie zaś wykreowanej) sytuacji. Analiza 
ryzyka nie powinna ograniczać się do oce-
ny stanu budynku szkolnego, formalnego 
wykształcenia kadry, wskaźnika absen-
cji nauczycieli, zagrożenia niezrealizowa-
niem minimum programowego, wysokości 
środków publicznych przeznaczanych na 
funkcjonowanie placówki, zabezpieczeń 
technicznych przed dostępem do budynku 
osób niepożądanych.

Słuszny wydaje się pogląd, że nie ma 
dwóch jednakowych jednostek (takich sa-
mych ministerstw, szkół, urzędów skarbo-
wych, szpitali). Jeśli analiza ryzyka danego 
podmiotu zawiera tylko zestandaryzowane 
zagrożenia, czyli takie, które pasują albo 
do wszystkich jednostek sektora finansów 
publicznych, albo do większości jednostek 
działających w danym obszarze, może to 
oznaczać, że wiele faktycznych zagrożeń 
nie zostało jeszcze rozpoznanych.

Należałoby rozważyć, czy poprawność 
identyfikacji ryzyka nie powinna być jak 
najczęściej oceniana w trakcie kontroli pro-
wadzonych przez podmioty zewnętrzne. 
Szczególnie istotne byłoby ustalanie, czy 
źródła uchybień wskazane przez kontrolę 
były także wskazywane przez samą jed-
nostkę, a jeśli tak, to w jaki sposób kon-
trolujący oceniają działania zaplanowane 
i podjęte przez kierownika jednostki na 
rzecz ich ograniczenia. Jeżeli analiza ryzyka 
nie przewidywała określonych zagrożeń 
(a nie są to zdarzenia spowodowane np. siłą 
wyższą), może to być sygnałem, że proces 
ten był zbyt formalistyczny.

realizacja powyższego postulatu wyma-
gałaby najwyższej dbałości ze strony kon-
trolujących i szczególnego zwrócenia uwagi 
na przestrzeganie standardów obiektywi-
zmu i profesjonalnego osądu. Kontrolujący 
powinni znać specyfikę danej jednostki, 
ale także otoczenie, w którym ona działa, 
co wiąże się z indywidualnym podejściem 
do każdego podmiotu. ten aspekt kontroli 
powinien mieć wymiar przede wszystkim 
edukacyjny, a kontrolujący powinni być 
premiowani za dojrzałe i wyważone oce-
ny. Należałoby weryfikować rzeczywisty 
wpływ identyfikacji ryzyka i rekomendo-
wanych działań na realizację celów i zadań 
przez kontrolowaną jednostkę.

Podsumowanie
Sięgnięcie do idei nowego zarządzania pu-
blicznego, czego wyrazem jest wprowa-
dzenie do polskiego porządku prawnego 
między innymi kontroli zarządczej, miało 
poprawić jakość zarządzania w jednostkach 
sektora finansów publicznych. Zrozumie-
nie istoty tej kontroli wymaga uświadomie-
nia sobie, że obejmuje ona różnorodne dzia-
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łania zobowiązanego podmiotu (np. kie-
rownika jednostki na pierwszym poziomie 
kontroli zarządczej) na rzecz realizacji ce-
lów postawionych przed jednostką. Wiążą 
się one z inicjowaniem określonych zadań 
oraz monitorowaniem, weryfikowaniem 
i egzekwowaniem ich wykonania. Dzia-
łania podmiotu zobowiązanego powinny 
być podejmowane i oceniane na podstawie 
równorzędnych kryteriów: gospodarno-
ści, skuteczności i zgodności z prawem. 
Efekty niektórych działań (np. wiarygod-
ne sprawozdania czy przestrzeganie zasad 
etyki) świadczą o odpowiednim zarządza-
niu jednostką, zaś zarządzanie ryzykiem 
lub zapewnienie skutecznego przepływu 
informacji służy osiąganiu celów.

Przyjęcie się systemu kontroli zarząd-
czej zależy od uprzedniego zaakceptowa-
nia prawdy, że nie ma organizacji wolnych 
od błędów, a wdrożenie kontroli zarząd-
czej jest procesem długotrwałym. Jedną 
z przesłanek jego powodzenia jest konse-
kwencja podmiotów odpowiedzialnych 
za zapewnienie kontroli zarządczej na 
drugim poziomie (ministrów oraz prze-
wodniczących zarządów gmin, powiatów 
i województw). Nie można także pomi-
jać, że kontrola zarządcza powinna być 
adekwatna, co oznacza – jak się wydaje 
– że ma być odpowiednia do charakteru 
danej jednostki i rozmiaru jej działalności, 
zaś wyznaczane cele powinny być reali-
styczne, a stopień ich osiągnięcia możliwy 
do zweryfikowania za pomocą prostych 
mierników.

Czynnikiem wspierającym wdrażanie 
kontroli zarządczej powinny być kom-
pleksowe działania edukacyjne i prze-
konanie wszystkich podmiotów sekto-
ra finansów publicznych, że kontrola ta 
może być narzędziem wspomagającym 
funkcjonowanie administracji publicz-
nej. Sukces może w znacznym stopniu 
zależeć od wsparcia ze strony podmio-
tów kontrolujących, dlatego ważne byłoby, 
aby przynajmniej w pierwszym okresie 
szczególnie ostrożnie oceniały one jakość 
dokumentów poświadczających identyfi-
kację różnych rodzajów ryzyka, doceniały 
ich rzetelność i ewentualnie propagowały 
zmiany w kierunku urealnienia procesu 
zarządzania ryzykiem.

Wydaje się, że przełamanie bariery psy-
chologicznej oraz stosowanie procedury 
zarządzania ryzykiem, przygotowanej na 
miarę każdej jednostki, może przyczynić 
się do poprawy zarządzania w jednostkach 
sektora finansów publicznych. W przeciw-
nym razie kontrola zarządcza może stać 
się w przyszłości tylko kolejną procedurą 
czy obowiązkiem, który należy wypełnić 
i udokumentować, ale nie będzie miała 
realnego wpływu na gospodarność, sku-
teczność i efektywność działania.

dr AnnA KościńsKA-PAszKowsKA,
ekspert w dziedzinie prawa finansowego,
pracownik komórki kontroli i nadzoru 
w sektorze rządowym
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Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 
są w kontekście użyteczności dla zarzą-
dzających chętnie wpisywane w filozofię 
„nowego zarządzania publicznego” (ang. 
new public management – NPM). Stąd też 
wymiennie, zamiast „zarządzanie publicz-
ne”, występuje określenie „zarządzanie 
rynkowe”1. Biorąc te dwie kategorie pod 
uwagę, pierwszym rozwiązaniem orga-
nizacyjnym w administracji publicznej 
w Polsce było wprowadzenie od 2002 r. 

audytu wewnętrznego. W uzasadnieniu 
przyjęcia tego rozwiązania nie powołano 
się jednak na znane już wówczas zasady 
nowego zarządzania publicznego, za to 
obecnie, szczególnie w literaturze, kon-
cepcja NPM jest przytaczana przy okazji 
wdrożenia w 2009 r. kontroli zarządczej.

Celem artykułu jest próba zbadania, jak 
te dwa rozwiązania funkcjonują w admi-
nistracji rządowej w Polsce, z odwoła-
niem się do danych statystycznych z lat 
2009–2011 odnoszących się do służb kon-
trolnych. Analiza ta jest również próbą od-
powiedzi na pytanie, co dalej z audytem 

Rozwiązania organizacyjne w administracji rządowej

Audyt i kontrola w koncepcji 
new�public�management

od czasu wprowadzenia audytu wewnętrznego do sektora finansów publicz-
nych upłynęło już jedenaście lat. W ciągu tego okresu narosło wiele niepo-
rozumień i kontrowersji wokół jego miejsca i znaczenia w systemie kontroli 
wewnętrznej (obecnie kontroli zarządczej). Jakie są przyczyny takiego stanu 
rzeczy, jaka jest rola audytu i wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w tym 
systemie? Jest to o tyle istotne zagadnienie, że pojawiają się głosy na rzecz 
ujednolicenia (scalenia) służb kontrolnych w Polsce.

1 H. Krynicka: Koncepcja�nowego�zarządzania�w�sektorze�publicznym�(New�Public�Management), „Studia 
Lubuskie” nr 2/2006, Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2006, s. 194.
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wewnętrznym i instytucjonalną kontrolą 
wewnętrzną.

Audyt wewnętrzny  
a koncepcja NPM
Audyt wewnętrzny w sektorze finan-
sów publicznych wprowadzono 1 stycz-
nia 2002 r. od tego czasu zdołano już 
zgromadzić szereg doświadczeń. Część 
z nich legła u podstaw kolejnych noweli-
zacji przepisów ustawowych odnoszących 
się do audytu wewnętrznego w ustawie 
o finansach publicznych. ostatnie istotne 
zmiany uchwalono w 2009 r.

Ustawodawca w nowej ustawie starał się 
uporządkować niekonsekwencje i słabości 
poprzednich aktów prawnych, formułując 
definicję audytu wewnętrznego w sposób 
bardziej zbliżony do jego faktycznej istoty2. 
Widać wyraźnie, że tym razem ukierun-
kował działania audytora wewnętrznego 
na ocenę kontroli zarządczej oraz czyn-
ności doradcze na rzecz kierującego jed-
nostką sektora finansów publicznych. Jest 
to zdecydowanie bliższe ogólnej defini-
cji audytu wewnętrznego propagowanej 
przez organizacje skupiające audytorów 
wewnętrznych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, 
że nastąpiło odejście od obo wiąz ku oce-
ny gospodarności przez audytora. Jest to 
zgodne z ewoluowaniem zakresu jego dzia-
łań, obecnie ma on oceniać także efektyw-
ność. Stąd też w niektórych wcześniej-
szych klasyfikacjach odnoszących się do 
rodzajów czy zakresu audytu wspomina się 
jeszcze o audycie gospodarności3, jednak 
dziś obowiązującym pojęciem jest audyt 
efektywności.

Audyt wewnętrzny, jak już wspomniano, 
zaistniał w sektorze publicznym w Polsce 
w 2002 r. i choćby z tego powodu jest star-
szą koncepcją, niż wprowadzona w 2009 r. 
kontrola zarządcza. Warto też nadmienić, 
że koncepcja NPM powstała we wczesnych 
latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
i była sukcesywnie rozwijana. W założe-
niu chodzi o próbę zbliżenia reguł admi-
nistracji publicznej do zasad gospodarki 
rynkowej w celu zapewnienia jej spraw-
ności, to jest efektywnego wykorzysta-
nia środków publicznych do osiągnięcia 
przyjętych celów4.

W koncepcji NPM podstawę dobrego 
zarządzania w sektorze publicznym sta-
nowi właściwie funkcjonujący audyt we-

2 Por. G. Gołębiowski: Zmiany�w�audycie�wewnętrznym�w�sektorze�publicznym, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny”, zeszyt 3/2011, s. 53-62.

3 B. Filipiak: Audyt�wewnętrzny�–�podstawa�kontroli�i�racjonalizacji [w:] Uwarunkowania�i�bariery�w�procesie�
naprawy�finansów�publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydział Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Ekonomicz-
ny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
i Zarządzania w Warszawie, Lublin 2007, s. 228. Autorka wymienia audyt gospodarności jako taki, który 
polega na ocenie przestrzegania zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków, efektywności 
polegającej na uzyskiwaniu możliwie najlepszych wyników z danych nakładów oraz przestrzegania termi-
nów realizacji zadań i zaciąganych zobowiązań.

4 D. Rodewald-Fila: Funkcja� audytu� wewnętrznego� w� perspektywie� koncepcji� New� Public� Management, 
„Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” nr 1/2 z 2011 r., Kluczowe�problemy�
teorii�i�praktyki�rachunkowości, tom II, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, s. 324.
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wnętrzny. ta instytucja narzuca pewne 
normy, jej celem jest poprawa publicznego 
zarządzania przez wskazywanie proble-
mów i wydawanie rekomendacji.

odwołując się do doświadczeń sek-
tora prywatnego, należy stwierdzić, że 
liczba przeprowadzanych tam audytów 
efektywnościowych, czyli takich, które 
koncentrują się na badaniu efektywności 
badanych procesów, jest znacznie więk-
sza niż w sektorze publicznym. Warto 
podkreślić, że w nowoczesnej instytucji 
większość audytów powinny stanowić 
audyty efektywności. Na podstawie do-
świadczeń innych krajów, jak wskazują 
autorzy raportu Forum obywatelskiego 
rozwoju (For), można sądzić, że rola 
takich audytów będzie rosła wraz z co-
raz skuteczniejszym systemem kontroli 
wewnętrznej w instytucjach publicznych, 
powodującym zmniejszenie konieczno-
ści prowadzenia audytów zgodności oraz 
coraz silniejszym naciskiem na efektyw-
ne wydawanie środków publicznych5. 
W świetle tej tezy należy zwrócić uwagę 
na potrzebę istnienia skutecznego syste-
mu kontroli wewnętrznej jako istotnego 
elementu wypełniającego potrzebę podej-
mowania działań nieobejmowanych przez 
audyt wewnętrzny, a także systemowego 

rozgraniczenia i tym samym funkcjonal-
nego uzupełniania się tych dwóch służb.

Audytorzy w sektorze publicznym mo-
tywują zarządzających organizacjami do 
przyjmowania „dobrych praktyk”6. Jak 
twierdzi M. Power, audytorzy wewnętrz-
ni przyczyniają się do upowszechnienia 
i poparcia NPM w sektorze publicznym7. 
l. Kowalczyk8 wskazuje za Ch. Hoodem9, 
że nowe zarządzanie publiczne można opi-
sać za pomocą siedmiu elementów:

1. Wzmocnienie profesjonalnego zarzą-
dzania w sektorze publicznym.

2. Precyzowanie standardów i wskaź-
ników pomiaru efektywności (cele jasno 
określone i dające się mierzyć).

3. Położenie nacisku na kontrole wyni-
ków.

4. Zmiana w kierunku podziału instytu-
cji w sektorze publicznym (niezależność, 
autonomia finansowa).

5. Promowanie konkurencyjności.
6. Nacisk na wykorzystanie technik za-

rządzania z sektora prywatnego.
7. Nacisk na większą dyscyplinę i ra-

cjonalność w wykorzystaniu zasobów pu-
blicznych (redukcja wydatków, dyscyplina 
budżetowa).

Przyjmując za wzór rozwiązania z sek-
tora prywatnego i realizując jeden z ele-

5 A. Mazurek, M. Piołunowicz: Raport�o�audycie�wewnętrznym�w�Polsce�–�diagnoza�i�propozycje�zmian,�Fun-
dacja FOR, Warszawa, listopad 2008 r., s. 18.

6 D. Rodewald-Fila: Funkcja�audytu�wewnętrznego…, op.cit., s. 327-328.
7 M. Power: The�audit� society [w:] Accounting�as�Social� and� Institutional�Practice, red. A.G. Hopwood, 

P. Miller, Cambridge University Press, Cambridge 1994, s. 299-316,     
<http://books.google.pl/books?id=nSOKkft5biwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=false>.

8 L. Kowalczyk: Współczesne�zarządzanie�publiczne�jako�wynik�procesu�zmian�w�podejściu�do�administracji�
publicznej, „Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” nr 1/2008, 
Wałbrzych 2008.

9 Ch. Hood: A�Public�Management�for�All�Seasons?, “Public Administration” vol. 69 (1), s. 4-5.
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mentów nowego podejścia do zarządza-
nia w sektorze publicznym, ustawodawca 
wprowadził w ustawie o finansach publicz-
nych kolejne rozwiązanie organizacyjne, 
to jest komitet audytu. Jego celem jest 
doradztwo świadczone na rzecz ministra 
kierującego działem w zakresie zapew-
nienia funkcjonowania adekwatnej, sku-
tecznej i efektywnej kontroli zarządczej 
oraz skutecznego audytu wewnętrznego 
(art. 288 ust 4). określony cel, biorąc pod 
uwagę jego istotę, odróżnia wprowadzony 
podmiot od istniejącego już w przestrze-
ni organizacyjnej w sektorze prywatnym 
pojęcia „komitet audytu”. Komitety au-
dytu są ciałami przede wszystkim nad-
zorczymi, nierzadko wyłanianymi z rad 
nadzorczych10. W przypadku ustawy o fi-
nansach publicznych komitet audytu staje 
się podmiotem przede wszystkim dorad-
czym. Zastosowaniem tego rozwiązania 
w sektorze publicznym można było upo-
rządkować pewną sferę, zwiększając jed-
nocześnie niezależność i pewność pracy 
audytorów wewnętrznych11. Niestety, nie 
uczyniono tego.

Jako ciekawostkę warto podać, że jego 
wprowadzenie pojawiło się w rekomen-
dacjach „raportu o audycie wewnętrz-
nym w Polsce”, wydanego przez Fundację 
For w listopadzie 2008 r.12. W wyrażo-
nej wówczas opinii autorzy „raportu” byli 

zdania, że komitety audytu powinny być 
odpowiedzialne za: szeroko pojęty nadzór 
nad działaniami audytorów, koordynację 
całej sieci audytorów pracujących w po-
szczególnych jednostkach w dziale, a także 
wsparcie kierownictwa jednostek w okre-
ślaniu zasad kontroli zarządczej i audytu 
wewnętrznego13.

Zadania nałożone na komitet audytu 
w ustawie o finansach publicznych to mię-
dzy innymi sygnalizowanie istotnych ry-
zyk i słabości kontroli zarządczej oraz jej 
uprawnień (art. 289). Jednocześnie to ko-
mórka audytu wewnętrznego zapewnia 
obsługę organizacyjną oraz prowadzi inne 
działania mające na celu wsparcie komitetu 
audytu (art. 291 ust. 1, pkt 3 i 4). trudno 
nie zgodzić się z poglądem, że przecież 
głównym zadaniem komórek obsługują-
cych komitety audytu jest przeprowadza-
nie audytu wewnętrznego14. tym samym, 
nałożenie na komórkę audytu obowiązku 
obsługi komitetu może powodować ko-
nieczność zwiększenia w niej zatrudnienia 
lub ograniczyć czas, jaki audytorzy w niej 
pracujący mogliby poświęcić na swoje pod-
stawowe obowiązki. tym bardziej, że ko-
mitet audytu, aby mógł wykonywać swój 
cel doradczy, wymaga wiedzy o jednostce, 
której nikt lepiej niż audytorzy nie będzie 
mógł dostarczyć. Jest to sprzeczne z wyar-
tykułowanymi potrzebami kierowników 

10 Por. art. 86 ustawy z 7.05. 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU nr 77, poz. 649).

11 Więcej na ten temat w: G. Gołębiowski: Audyt�wewnętrzny�w� sektorze� finansów�publicznych, INFOS 
nr 22/2008.

12 A. Mazurek, M. Piołunowicz: Raport�o�audycie�wewnętrznym�w�Polsce�–�diagnoza�i�propozycje�zmian,�Fun-
dacja FOR, Warszawa, listopad 2008 r.

13 Tamże, s. 30.
14 Por. M. Anczakowski: Audyt�wewnętrzny�–�nowe�regulacje, „Kontrola Państwowa” nr 1/2010, s. 69.
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jednostek, które stały się uzasadnieniem 
wprowadzenia rozwiązań o charakterze 
outsourcingu w zakresie przeprowadza-
nia audytu wewnętrznego. Często brak 
kadry zmusza do zakupu zewnętrznej 
usługi, a pracującym audytorom dodaje 
się nowe obowiązki, odciągając ich od za-
sadniczej pracy.

Kontrola zarządcza  
– krok w adaptacji koncepcji NPM
Pojęcie kontroli zarządczej wprowadzo-
no w ustawie o finansach publicznych 
z 2009 r.15. Niektórzy specjaliści twier-
dzą, że zastąpiło ono pojęcie kontroli we-
wnętrznej16, inni, że pojawiło się w miejsce 
kontroli finansowej17, co zresztą wypowie-
dziane zostało w uzasadnieniu projektu 
ustawy. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
merytorycznie kontroli zarządczej bliżej do 
kontroli wewnętrznej, a nawet audytu we-
wnętrznego, a jest ona nowością w polskiej 
rzeczywistości administracji publicznej. 
Zgodnie z definicją ustawową, kontrolę 
zarządczą w jednostkach sektora finan-
sów publicznych stanowi ogół działań po-
dejmowanych dla zapewnienia realizacji 
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny i terminowy. Jest 
więc ona niczym innym jak organizacją 
systemu zarządzania.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy, ce-
lem kontroli zarządczej jest zapewnienie 
w szczególności:

• zgodności działalności z przepisami pra-
wa oraz procedurami wewnętrznymi,
• skuteczności i efektywności działania,
• wiarygodności sprawozdań,
• ochrony zasobów,
• przestrzegania i promowania zasad etycz-
nego postępowania,
• efektywności i skuteczności przepływu 
informacji,
• zarządzania ryzykiem.

Wdrożenie kontroli zarządczej jest wspo-
magane opublikowanymi przez ministra 
finansów standardami, które prezentowa-
ne są w pięciu grupach odpowiadających 
jej elementom: środowisko wewnętrzne, 
cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy 
kontroli, informacja i komunikacja, moni-
torowanie i ocena. System kontroli zarząd-
czej opiera się na stworzeniu odpowied-
nich procedur, biorąc za podstawę ramy 
określonych w ustawie celów i zasad czy 
wskazówek będących pochodną standar-
dów. Niemniej jednak, nie tylko procedu-
ry i przyjęte instrukcje rozstrzygają o jego 
skuteczności. Niezwykle ważne jest jeszcze 
wypełnianie przez pracowników danej jed-
nostki ról przypisanych im w tym systemie.

Wprowadzenie kontroli zarządczej, jak 
się powszechnie uważa, łączy się z me-
nedżerskim/rynkowym podejściem do 
finansów publicznych i ma związek z filo-
zofią „nowego zarządzania publicznego”.

Kontrola zarządcza łączy się bezpo-
średnio z zarządzaniem, stanowi jedną 

15 Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240, art. 272).
16 E.W. Babuśka: Koncepcja�kontroli�zarządczej�w�sektorze�finansów�publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwer-

sytetu Szczecińskiego” nr 669, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 42, Szczecin 2011, s. 19.
17 M. Kaczurak-Kozak: Kontrola�zarządcza�jako�nowy�wymiar�kontroli�w�sektorze�finansów�publicznych, „Ze-

szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 669, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 42, 
Szczecin 2011, s. 69.
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z jego funkcji, które w sferze jednostek 
sektora finansów publicznych nazywa się 
też zarządzaniem operacyjnym. Umożli-
wia weryfikację sprawności zarządzania 
w ujęciu kompleksowym – obejmuje całą 
działalność danej jednostki organizacyjnej. 
Z uwagi na bezpośredni związek z zarzą-
dzaniem, wykracza poza ramy tradycyjnie 
pojętej kontroli wewnętrznej18. ta ostatnia 
funkcjonuje jako wydzielona komórka or-
ganizacyjna i podejmuje działania o cha-
rakterze inspekcyjnym.

od kontroli zarządczej, podobnie jak 
wcześniej od kontroli wewnętrznej, należy 
odróżnić audyt wewnętrzny. Wprawdzie 
w związku z nową filozofią kontroli po-
jęcia te, biorąc pod uwagę wykonywane 
czynności operacyjne, bardziej się zbli-
żyły, ale nadal mają odmienne cele i inne 
usytuowanie w strukturze organizacyj-
nej. Audyt wewnętrzny ocenia istniejący 
system kontroli – niektórzy nazywają to 
weryfikacją jej dorobku19 – oraz sytuuje się 
w obszarze doradztwa. tak jest w syste-
mie kontroli zarządczej, zaprojektowanej 
nowelizacją ustawy o finansach publicz-
nych z 2009 r., gdzie komórka audytu we-
wnętrznego zorga ni zo wana w jednostce 
wchodzącej w skład działu ocenia kontrolę 
zarządczą i zapewnia doradztwo kierow-
nikowi jednostki20. W procesie wspierania 
kierownika jednostki w osiąganiu jej celów 
i realizacji zadań ustanowiono dodatko-
wo kolejny organ doradczy, to jest komi-

tet audytu, który wywodzi się z sektora 
prywatnego. Jego współpraca z audytem 
wewnętrznym jest bardzo bliska.

Wprowadzenie kontroli zarządczej 
inicjuje na dobre zarządzanie sektorem 
publicznym według zasady „3-E” (eco
nomy, effectiveness, efficiency – oszczęd-
ność, skuteczność, wy daj ność). Kontroli 
zarządczej stawia się zadanie usprawnie-
nia zarządzania w sektorze pu bli cznym na 
wzór sektora prywatnego, zgodnie zresztą 
ze wspomnianym już wcześniej mo de lem 
menedżerskim. Należy pamiętać, że w tym 
ostatnim audytowi wewnętrznemu przy-
pisuje się duże znaczenie. Kontrola zarząd-
cza ma pomóc w zmianie opcji zarządzania 
sektorem publicznym z krótkookresowej 
na długookresową, przy racjonalnym uży-
ciu kon trolowanych i wykorzystywanych 
w jednostkach tego sektora zasobów rze-
czowych, finan so wych i ludz kich21.

odpowiedzialność za wdrożenie kontro-
li zarządczej i funkcjonowanie jednostki 
sektora finansów publicznych spoczywa 
na kierowniku jednostki. W procesie za-
rządczym ma on do dyspozycji – w admini-
stracji rządowej – instytucjonalną komórkę 
kontroli wewnętrznej i komórkę lub sta-
nowisko audytu wewnętrznego oraz organ 
doradczy, którym jest komitet audytu.

Należałoby wobec powyższego stwierdzić, 
że zarówno audyt wewnętrzny, jak i kontrola 
zarządcza wpisują się dobrze w ideę new pub
lic management. Niemniej jednak w Polsce 

18 Por. R. Szostak: Kontrola�zarządcza�w�jednostkach�sektora�finansów�publicznych�–�charakterystyka�ogól-
na, „Kontrola Państwowa” nr 5/2010, s. 5.

19 Por. R. Szostak: Kontrola�zarządcza�w�jednostkach …, op. cit., s. 8.
20 Art. 272 ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.).
21 Por. E.W. Babuśka: Audyt�wewnętrzny�w�ustawie�o�finansach�publicznych.�Poszukiwany�model�funkcjono-

wania, „Zeszyty Naukowe” nr 10, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011, s. 100.
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dopiero przy wdrożeniu tej ostatniej podaje 
się jako uzasadnienie właśnie reguły nowego 
zarządzania publicznego. o tyle jest to nie-
uzasadnione, że cechy audytu wewnętrz ne-
go, niezależnie od motywacji jego wdrożenia 
w Polsce, od samego początku jego istnienia 
w administracji publicznej wypełniają zasady 
koncepcji nowego zarządzania w sektorze 
publicznym.

Audyt a wewnętrzna  
kontrola instytucjonalna
Nie sposób zliczyć nieporozumień i błędów 
narosłych przy okazji wdrażania audytu 
wewnętrznego w Polsce. W tym kontek-
ście dwie ostatnio przyjęte nowe regulacje 
prawne – ustawa o finansach publicznych 
z 2009 r. oraz ustawa o kontroli w admini-
stracji rządowej z 2001 r. – nie przyczyniły 
się do naprawy tego stanu rzeczy. Szcze-
gólnie ta ostatnia, w której brakuje strate-
gicznej wizji służb kontrolnych w sektorze 
publicznym, stworzyła podłoże kolejnych 
nieporozumień i nowych wątpliwości.

Biorąc pod uwagę, że zasady i procedury 
przeprowadzania audytu wewnętrznego, 
wprowadzone i modyfikowane sukcesyw-
nie od 2002 r., stały się w Polsce wzorcem 
dla uregulowań odnoszących się do kon-
troli wewnętrznej22, należy sprawiedliwie 
i obiektywnie spojrzeć na zbliżanie się tych 
dwóch funkcji w administracji publicznej.

rozpatrując przedmiotowy problem, 
trzeba mieć na względzie, że chętnie obie-

rane jako punkt odniesienia rozwiązania 
międzynarodowe odwołujące sie do pro-
blematyki audytu wewnętrznego nie są 
jednorodne, a tym samym trudno porów-
nywalne. Pisaliśmy o tym w publikacji pt. 
„Audyt wewnętrzny w sektorze publicz-
nym w Polsce na tle wybranych państw 
UE”23 i nie będziemy przytaczać w tym 
miejscu prezentowanych tam danych. 
Zresztą, przyjęte w różnych państwach 
modele są często pochodną wcześniej 
funkcjonujących sposobów ujęcia syste-
mów kontroli. W naszym przekonaniu daje 
to prawo do ukształtowania systemu kon-
troli w Polsce według kompleksowej stra-
tegii, mającej swoje podłoże w logicznych 
i efektywnych zasadach. rzecz w tym, żeby 
ktoś taką wizję stworzył.

W niniejszym artykule chcemy uporząd-
kować kwestię przydatności i wykorzysta-
nia audytu i kontroli w świetle znanych 
faktów i danych.

Niezależnie od tego, jak postrzegają to 
różni autorzy, nie ulega wątpliwości, że au-
dyt wewnętrzny nie jest kontrolą i nie moż-
na ich traktować jako funkcji tożsamych24. 
Problem braku rozróżnienia audytu od kon-
troli towarzyszy audytowi wewnętrznemu 
od samego początku. Niestety, do dziś jest 
nieobcy w literaturze, w której podejmuje 
się rozważania na ten temat.

Namacalną konsekwencją niezrozumie-
nia i niedostosowania struktur administra-
cji do wdrożenia audytu wewnętrznego 

22 Patrz ustawa z 15.07. 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (DzU nr 185, poz. 1092).
23 G. Gołębiowski, P. Russel: Audyt�wewnętrzny�w�sektorze�publicznym�w�Polsce�na�tle�wybranych�państw�

UE, „Analizy BAS” nr 12 (79).
24 Jedna z pierwszych prób wykazania istotnych różnic pomiędzy tymi pojęciami podjęta była w artykule: 

J. Filipiuk, G. Gołębiowski: Audyt�to�nie�kontrola, „Gazeta Prawna” z 3.12.2002 r.
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są istniejące do dziś sytuacje, gdzie audyt 
wewnętrzny działa w strukturze biura/de-
partamentu zajmującego się kontrolą we-
wnętrzną instytucjonalną. Ponadto, jak wy-
nika z przeprowadzonego w 2012 r. przez 
Departament Kontroli i Nadzoru KPrM 
badania ankietowego, wśród najczęściej 

wymienianych zadań pozakontrolnych pro-
wadzonych przez komórki kontroli wska-
zywano prowadzenie audytu wewnętrz-
nego25. to rozwiązanie jest w swej naturze 
jeszcze gorsze od funkcjonalnego łączenia 
audytorów i kontrolerów w jednej komór-
ce organizacyjnej.

Tabela 1. Podstawowe różnice pomiędzy audytem wewnętrznym a kontrolą wewnętrzną

Audyt wewnętrzny Kontrola wewnętrzna

Audytor a audytowany: wygrał – wygrał Kontroler a kontrolowany: wygrał – przegrał
Kładzie nacisk na ustalenie przyczyn 
niekorzystnego zjawiska Reaguje na skutki niekorzystnego zjawiska

może działać ex�ante, wskazując ryzyka Działa ex�post, wskazując błędy

Niezależny Zależny od zleceniodawcy
Tworzy więź z audytowanym, aby lepiej 
zrozumieć to, co bada

Staje wobec kontrolowanego w pozycji 
nadrzędnej

Nastawiony na przyszłość – usprawnienie 
działalności Nastawiony na wykrycie sprawcy/błędu

Działa na podstawie przepisów prawa 
i standardów zawodowych

Działa na podstawie uregulowań 
wewnętrznych

Bada przede wszystkim efektywność, 
skuteczność, wydajność

Bada przede wszystkim zgodność działania 
z regulacjami powszechnie obowiązującymi 
i wewnętrznymi

Odgrywa rolę doradcy Robi „zdjęcie stanu faktycznego”

Budzi szacunek i wdzięczność Budzi respekt

Podstawą jest (kolegialna) wiedza Podstawą jest przepis
Realizuje roczny i wieloletni plan audytu  
oraz czynności doradcze 

Realizuje plany okresowe i prowadzi kontrole 
doraźne

Proponuje środki zaradcze i wskazuje  
na dobre praktyki Wnioskuje o kary

Osoba o predyspozycjach odpowiednich  
do profilu organizacji 

Osoby często z selekcji negatywnej w ramach 
organi zacji 

Zorientowany na przyszłość Zorientowany na przeszłość

Źródło: M. Dobruk: Relacje� audytorów� wewnętrznych� i� kontrolerów� wewnętrznych, prezentacja 
POLCAAT’2009, V Jesienne Seminarium – Skuteczny Audyt, 17.11.2009 r.

25 Informacja�o�działalności�kontrolnej�w�wybranych�jednostkach�administracji�rządowej�w�2011�r., Departa-
ment Kontroli i Nadzoru KPRM, Warszawa, maj 2012 r.
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Kolejnej niezgrabności, tym razem 
w ustawie o kontroli w administracji 
rządowej, nie można traktować jako za-
przeczenia wartości audytu wewnętrz-
nego i utożsamiania tych dwu służb. Bra-
kiem wyobraźni jest wpisywanie do usta-
wy o kontroli w administracji rządowej 
rozwiązań przyjmowanych dla audytu 
wewnętrznego, na przykład w zakresie 
metodyki badania kontrolnego. Nie ma 
na to wytłumaczenia – jest to po prostu 
szkodliwe. Wnosi chaos do działania służb 
kontrolnych, a jednocześnie staje się pod-
łożem tez, że ustanowione nową ustawą 
rozwiązania prowadzą do tego, iż: „tak 
sformułowany sposób prowadzenia kon-
troli jest w rzeczywistości tym samym 
rodzajem zadań, które są wykonywane 
w ramach audytu wewnętrznego”26. Nieco 
dalej Autorzy łagodzą swoje stwierdze-
nie, zauważając, że „pewne wątpliwości 
może budzić możliwość wykorzystania 
procedury kontrolnej do ewentualnych 
czynności doradczych”27.

Biorąc pod uwagę wspomniane wcze-
śniej badanie ankietowe przeprowadzone 
przez KPrM oraz sprawozdanie roczne 
przygotowane przez Departament Audytu 
Sektora Finansów Publicznych w Minister-
stwie Finansów, nie tylko idea, ale i fakty 
dostarczają dowodów na to, że działania 
kontrolne nie mogą wypełnić funkcji do-
radczej, która wpisana jest w pragmatykę 

działania audytu wewnętrznego, chociaż 
nie zawsze jest to proste i oczywiste.

Wśród obszarów działalności kontrolnej 
w 2011 r. nie było działań o charakterze 
doradczym (patrz wykres 1, s. 27).

W tymże roku spośród 13 391 obszarów 
ryzyka zidentyfikowanych w działalności 
jednostek administracji rządowej zreali-
zowano łącznie 3570 zadań audytowych, 
z czego 57% stanowiły czynności doradcze. 
Nieznacznie (z 51% do 57%)28 w porów-
naniu z 2010 r. wzrosła liczba czynności 
doradczych wykonywanych przez audy-
torów wewnętrznych w odniesieniu do 
liczby zadań zapewniających.

W 2011 r. przeprowadzono w sektorze 
administracji rządowej łącznie 5198 kon-
troli, co oznacza, że na jedną osobę zaan-
gażowaną bezpośrednio w wykonywanie 
czynności kontrolnych przypadło nieco 
ponad 6 postępowań kontrolnych29.

Audytorzy wewnętrzni w administra-
cji rządowej zrealizowali w 2011 r. 3570 
zadań audytowych, czyli na jeden etat au-
dytorski przypadły 4,76 zadania. oznacza 
to wynik zbliżony do 2010 r. – ze średnią 
4,8 oraz nieco niższy niż w 2009 r., kiedy 
średnia wyniosła 5,02.

Z danych przedstawionych w tabeli 2, 
s. 28, wynika, że w latach 2004–2011 liczba 
jednostek administracji rządowej objętych 
obowiązkową sprawozdawczością wzrosła 
o 111%, zaś liczba osób zatrudnionych w ko-

26 E. Chojna-Duch, M. Anczakowski: Aktualne� problemy� audytu� wewnętrznego, „Kontrola Państwowa” 
nr 5/2012, s. 35.

27 Tamże.
28 Audyt�wewnętrzny�i�kontrola�zarządcza�w�sektorze�publicznym�–�sprawozdanie�roczne, Departament Au-

dytu Sektora Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec 2012 r., s. 19.
29 Informacja�o�działalności�kontrolnej�w�wybranych� jednostkach�administracji� rządowej�w�2011�r.,�op. cit. 

w przyp. 25.
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mórkach audytu wewnętrznego – o 43%. 
W tym samym okresie liczba audytorów 
wewnętrznych w administracji rządowej 
kształtowała się na zbliżonym poziomie  
– odpowiednio 959 osób w 2010 r. oraz 
952 osoby w 2011 r. Jednocześnie liczba 
audytorów wewnętrznych, to jest osób ma-
jących uprawnienia audytora wewnętrzne-
go i zatrudnionych na stanowisku audytora 
wewnętrznego lub kierownika komórki 

audytu wewnętrznego, w latach 2010–2011 
wynosiła przeciętnie około 850, co stano-
wiło blisko 89% ogólnej liczby pracow-
ników komórek audytu wewnętrznego.

Inaczej jest w przypadku służb kontrol-
nych. tu spośród 1423 pracowników kon-
troli niespełna 60% jest bezpośrednio za-
angażowanych w wykonywanie czynności 
kontrolnych, przy czym występuje duże 
zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi 

Wykres 1. Obszary działalności kontrolnej w 2011 r. 

Źródło: Informacja�o�działalności�kontrolnej�w�wybranych�jednostkach�administracji�rządowej�w�2011�r.,�
op. cit. w przyp. 25.
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resortami – od ponad 90% w Ministerstwie 
obrony Narodowej do około 14% w Mini-
sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego30.

Analiza danych wyraźnie wskazuje, że 
w jednostkach administracji rządowej do-
minuje rozwiązanie polegające na tym, że 
w komórkach audytu wewnętrznego za-
trudniony jest tylko jeden audytor – na cały 
etat bądź jego część. W 2009 r. taki model 
funkcjonowania audytu stosowano w 63% 
jednostek, zaś w 2010 r. już w 68,7%. Wy-
niki przeprowadzonej przez NIK kontro-

li31 wykazały, że niewystarczająca obsada 
kadrowa komórek audytu wewnętrznego 
ma wpływ na efektywność jego działania.

Wydaje się, że pomimo niepotrzebnego, 
z perspektywy przepisów ustawy o kon-
troli w administracji rządowej, funkcjo-
nalnego zbliżenia się kontroli wewnętrznej 
do audytu wewnętrznego oraz wbrew opi-
nii E. Chojny-Duch i M. Anczakowskiego 
o potrzebie ujednolicenia (scalenia) służb 
audytu wewnętrznego i instytucjonalnej 
kontroli wewnętrznej32, powinny istnieć 

Tabela 2. Zatrudnienie w komórkach audytu wewnętrznego w jednostkach administracji 
rządowej w latach 2004–2011

Rok

Liczba jednostek 
administracji 

rządowej objętych 
obowiązkową  

sprawozdawczością

Liczba osób zatrudnionych  
w komórkach audytu wewnętrznego, 

 w tym:
Audytorzy  
wewnętrzni  

w ogólnej liczbie 
zatrudnionychOgółem Audytorzy 

wewnętrzni*
Personel 

pomocniczy

2004 303 663 415 118 62,6%

2005 306 709 537 137 75,7%

2006 642 1054 859 107 81,5%

2007 691 980 742 67 75,7%

2008 674 973 821 123 84,4%

2009 690 918 800 118 87,1%

2010 635 959 851 101 88,7%

2011 640 952 848 90 89,1%

*Liczba osób mających uprawnienia audytora wewnętrznego i zatrudnionych na stanowisku audytora 
wewnętrznego lub kierownika komórki audytu wewnętrznego.

Źródło: Załącznik nr 2 do Sprawozdania za 2011 rok, Audyt�wewnętrzny�i�kontrola�zarządcza�w�sektorze�
publicznym, Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec 2012 r.

30 Informacja�o�działalności�kontrolnej�w�wybranych� jednostkach�administracji� rządowej�w�2011�r.,�op. cit. 
w przyp. 25.

31 Informacja o wynikach kontroli Audyt�wewnętrzny�w�systemie�kontroli�zarządczej,�NIK, lipiec 2012 r.
32 E. Chojna-Duch, M. Anczakowski: Aktualne�problemy�audytu�wewnętrznego, op. cit., s. 36.
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obok siebie te dwa rozwiązania organiza-
cyjne, to jest audyt i kontrola. Jak zauważa 
K. Knedler, jedynie trzy kraje UE wciąż 
polegają wyłącznie na służbach o charak-
terze inspekcyjnym; są to Grecja, Włochy 
oraz Hiszpania34. Jeśli fakt ten wpływa 
na efektywność administracji publicznej 
w tych krajach, to takie rozwiązanie po-
zostawia wiele wątpliwości.

Instytucjonalna kontrola wewnętrzna 
powinna wypełniać niszę zarezerwowa-
ną dla niej. Mamy tu na myśli kontrolę 
prawidłowości oraz wykrywanie nadużyć 
i oszustw. Szczególnie ten ostatni obszar 
jest naturalną sferą działań kontrolnych, 
a także – na co zwraca uwagę K. Knedler 
– tradycyjną linią podziału pomiędzy au-
dytem a kontrolą (inspekcją)35.

Wykres 2. Liczba etatów w komórkach audytu wewnętrznego w jednostkach 
administracji rządowej, w latach 2009–201033

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań: Audyt� wewnętrzny� w� sektorze� publicznym�
w�2009�r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010 oraz Audyt�wewnętrzny�i�kontrola�zarządcza�w�sekto-
rze�publicznym�w�2010�r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.

33 W sprawozdaniu za 2011 r. dokładne statystyki dotyczące liczebności etatowej zaprezentowano dla 
wszystkich jednostek sektora finansów publicznych.

34 K. Knedler: Analiza�porównawcza�dotycząca�audytu�i�kontroli�instytucjonalnej�w�USA�oraz�krajach�UE,�ze�
szczególnym�uwzględnieniem�Wielkiej�Brytanii,�Francji,�Niemiec�i�Włoch. Opinia�dla�Biura�Analiz�Sejmo-
wych, Warszawa 2012.

35 Tamże.
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Wnioski i podsumowanie
Zmiany w systemie kontroli muszą być 
powiązane ze zmianami w administracji. 
Audyt, instytucjonalna kontrola wewnętrz-
na czy wreszcie system kontroli zarządczej 
– niezależnie od chęci takiego czy innego 
ukształtowania ich funkcjonalności – będą 
tylko pustymi hasłami, jeśli nie zmieni się 
nastawienia do nich. ten kłopot dotyka 
szczególnie boleśnie audytu wewnętrzne-
go od początku jego istnienia w sektorze 
publicznym – najpierw ze względu na brak 
zrozumienia, a później również z uwagi 
na jego konkurencyjność w stosunku do 
służb kontrolnych, co – jak się wydaje  
– wywołuje poczucie ich zagrożenia.

Jak zwracali uwagę w 2008 r. autorzy ra-
portu For o audycie wewnętrznym w Pol-
sce, jego nadrzędnym celem jest przy-
noszenie wartości dodanej, ale naprawdę 
skuteczny audyt funkcjonuje tylko tam, 
gdzie sama organizacja dąży do zmiany, 
do podnoszenia wartości efektów swoich 
działań i racjonalizacji wydatków36. Stąd, 
na co również zwraca uwagę A. Giebel, aby 
audyt był bardziej efektywny i aby moż-
na było korzystać z owoców jego pracy, 
istotna jest wola i gotowość kierownic-
twa do ich wykorzystania37. obecne rela-
cje pomiędzy kierownictwem jednostek 
budżetowych a audytorami są najczęściej 
wyłącznie formalne, a nie wzajemnie mo-
tywujące i stymulujące do zapewnienia 

wysokiej efektywności wydawanych przez 
organizację środków. Jeśli nie zmieni się 
tego nastawienia, to żadne zmiany w sys-
temie kontroli zbliżające ją do idei new 
public management nie będą przynosiły 
oczekiwanych skutków.

Biorąc pod uwagę, że zdania na temat 
struktury służb w systemie kontroli za-
rządczej są podzielone nie tylko w litera-
turze, trudno określić, jakie będą kolejne 
pomysły i wynikające z nich rozwiązania 
legislacyjne. Zwracamy jednak uwagę, że 
ewentualna likwidacja audytu wewnętrz-
nego lub komórek instytucjonalnej kon-
troli wewnętrznej byłyby rozwiązania-
mi niewłaściwymi. Skuteczny system 
kontroli zarządczej trzeba budować na 
tych dwu filarach, z naciskiem na zmia-
ny w nastawieniu szczególnie do audytu 
wewnętrznego.

dr hab. GrzeGorz GołębiowsKi, 
profesor Wyższej Szkoły Finansów 
i Zarządzania w Warszawie, wicedy-
rektor w Biurze Analiz Sejmowych
dr nauk ekonom. Piotr russel, 
adiunkt w Katedrze Finansów Szkoły  
Głównej Handlowej w Warszawie, 
ekspert ds. gospodarczych w Biurze 
Analiz Sejmowych, redaktor naczelny 
kwartalnika „Studia BAS” 

36 A. Mazurek, M. Piołunowicz: Raport�o�audycie�wewnętrznym�w�Polsce�–�diagnoza�i�propozycje�zmian,�op. cit., s. 19.
37 Audyt�wewnętrzny�boryka�się�z�problemami�kadrowymi, „Dziennik Gazeta Prawna” z 5.09. 2012 r. – roz-

mowa z Agnieszką Giebel, dyrektorem Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych w MF.

Artykuł�jest�głosem�w�dyskusji�nad�systemem�kontroli�zarządczej�w�Polsce�po�seminaryjnym�posiedzeniu�
Kolegium�NIK,�które�odbyło�się�5�XII�2012�r.�w�siedzibie�NIK,�patrz�nr�1/2013�„Kontroli�Państwowej”.
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Wprowadzenie
W systemie kontroli wewnętrznej należy 
wyodrębnić jej trzy elementy składowe: 
audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą oraz 
kontrolę wewnętrzną w ujęciu sensu stricto. 
Na potrzeby tego artykułu zostanie przed-
stawiona jedynie charakterystyka kontroli 
wewnętrznej w ścisłym jej znaczeniu. Po-
jęcie to oznacza kontrolę zorganizowaną, 
działającą w określonej jednostce organi-

zacyjnej, która przybiera postać kontroli 
instytucjonalnej lub funkcjonalnej bądź 
występuje w obu tych formach1.

W doktrynie prawa administracyjne-
go kontrola rozumiana jest jako działanie 
polegające na ustaleniu stanu faktycznego 
związanego z określonym podmiotem, po-
równaniu go ze stanem postulowanym na 
podstawie wskazanego przez prawo kry-
terium, stwierdzeniu ewentualnych roz-
bieżności między tymi stanami, wskazaniu 
ich przyczyn i sformułowaniu zaleceń co 

Ulepszanie funkcjonowania ARiMR

Kontrola wewnętrzna  
w ujęciu sensu�stricto

Nieterminowe rozpatrywanie wniosków, brak czytelnego dokumento-
wania weryfikacji ofert czy niewłaściwe prowadzenie teczek spraw to 
niektóre z uchybień stwierdzonych w poszczególnych jednostkach Agen-
cji rozwoju i  Modernizacji rolnictwa (AriMr). Jednym z  głównych 
narzędzi pomagających w walce z tymi nieprawidłowościami i zarazem 
prowadzących do ulepszenia funkcjonowania AriMr jest kontrola we-
wnętrzna, za pomocą której dokonuje się przeglądu czynności wybranej 
jednostki w określonym zakresie przedmiotowym, pomagając w szybszej 
eliminacji działań, które odbiegają od norm przyjętych za właściwe.

1 Zob. szerzej: J. Jagielski: Audyt�wewnętrzny�–�miejsce�w�systemie�kontroli�i�organizacja, „Kontrola Pań-
stwowa” nr 3/2003, s. 14.
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do ich usunięcia i zapobiegania na przy-
szłość2. Warto jednak pamiętać, że kontrola 
w czystej postaci nie obejmuje egzekwo-
wania przedstawionych zaleceń czy wycią-
gania prawnych konsekwencji w związku 
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 
może jedynie uruchamiać postępowanie 
prowadzące do podjęcia takich działań3. 
Zakres podmiotowy, jak i przedmiotowy 
kontroli wewnętrznej umiejscowiony jest 
wewnątrz organizacji, w której jest ona 
prowadzona.

odnosząc się do funkcjonujących w dok-
trynie prawa administracyjnego definicji 
kontroli wewnętrznej, trzeba stwierdzić, 
że w Agencji restrukturyzacji i Moder-
nizacji rolnictwa4 mamy do czynienia 
z kontrolą wewnętrzną instytucjonalną. 
Wynika to z wyodrębnionych w systemie 
organizacyjnym Agencji komórek w celu 
przeprowadzania kontroli wewnętrznej. 
System kontroli nad działalnością Agen-
cji, w przeciwieństwie do innych agencji 
rolnych5, jest bardzo rozbudowany. Można 
go podzielić na kilka następujących pod-
systemów: system kontroli wewnętrznej 
i audytu wewnętrznego jednostek i ko-
mórek organizacyjnych Agencji; system 
kontroli zadań delegowanych; system kon-
troli bezpośredniej, którego zadaniem jest 
kontrola prawidłowości realizacji przed-
sięwzięć przez beneficjentów programów 
pomocowych i wsparcia bezpośrednie-
go; system kontroli zewnętrznej i audytu  

zewnętrznego jednostek i komórek orga-
nizacyjnych Agencji; system kontroli pod-
miotów współpracujących z Agencją. tak 
szeroki zakres badania wiąże się przede 
wszystkim z obszernym katalogiem oraz 
charakterem prawnym wykonywanych 
przez Agencję zadań.

W ramach kontroli wewnętrznej działal-
ności poszczególnych jednostek i komórek 
organizacyjnych AriMr podejmowane są 
kontrole planowe i doraźne. Według da-
nych zawartych w sprawozdaniu z dzia-
łalności Agencji6, w 2011 r. przeprowa-
dzono 710 kontroli, w tym 607 planowa-
nych i 103 doraźne. Ich zakres dotyczył: 
realizacji „Programu rozwoju obszarów 
wiejskich 2007–2013” (ProW); płatno-
ści bezpośrednich dla obszarów o nieko-
rzystnych warunkach zagospodarowania 
(oNW); identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt; przestrzegania zasad polityki anty-
korupcyjnej; rozpatrywania zawiadomień 
o nieprawidłowościach oraz przekazywa-
nia informacji o ich stwierdzeniu zgodnie 
z obowiązującymi procedurami; zasad-
ności i prawidłowości wydawania decyzji 
o przyznaniu płatności dla oNW w ra-
mach ProW 2004–2006 po 30 czerw-
ca 2008 r.; prawidłowości rozpatrywania 
skarg i wniosków kierowanych do AriMr. 
Ponadto zbadano: przekazanie zadań win-
dykacyjnych do oddziałów regionalnych 
(or) i ich realizację; zamówienia pu-
bliczne, dokonywanie zakupów towarów 

2 J. Jagielski: Kontrola�administracji�publicznej, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 28-29.
3 Tamże.
4 Dalej w skrócie: ARiMR bądź „Agencja”.
5 Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych.
6 Sprawozdanie�z�działalności�ARiMR, Warszawa 2011, s. 89.
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i usług oraz prowadzenie ewidencji pn. 
„Majątek”; gospodarowanie samochodami 
służbowymi; ustalanie kwot nienależnie 
lub nadmiernie pobranych środków przez 
beneficjentów pomocy krajowej i unijnej; 
wykonywanie zadań dotyczących prze-
prowadzania kontroli w jednostkach ze-
wnętrznych w zakresie realizacji umów 
zawartych z Agencją – u beneficjentów 
pomocy krajowej oraz w podmiotach wdra-
żających; udostępnianie danych krajowego 
systemu ewidencji producentów, ewiden-
cji wniosków o przyznanie płatności oraz 
ewidencji gospodarstw; przeprowadzanie 
szkoleń i egzaminów dla pracowników oraz 
działalność promocyjną; kontrole doraźne 
zlecone przez Prezesa AriMr lub dyrek-
torów or.

Departament  
Kontroli Wewnętrznej
Zgodnie z przyjętymi w statucie Agencji7 
rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi 
sprawowania kontroli wewnętrznej w tym 
podmiocie, w centrali AriMr, podob-
nie jak w wypadku innych agencji pań-
stwowych8, działa wydzielona komórka 
organizacyjna – Departament Kontroli 
Wewnętrznej (DKW)9. Widać zatem, 
że model organizacji systemu kontroli 
wewnętrznej przyjęty przez prawodaw-
cę powtarza się. Nie oznacza to jednak, że 
w każdej z agencji rolnych mamy do czy-

nienia z taką samą konstrukcją sprawowa-
nia kontroli wewnętrznej w ujęciu sensu 
stricto. rozważając tę sytuację prawną, 
warto podkreślić, że ustawodawca kwe-
stię szczegółowej organizacji, trybu pracy 
oraz zakresu zadań pozostawił prezesowi 
danej agencji, co uzasadnia specyfika re-
alizowanych przez nią zadań. Z drugiej 
strony, można się zastanawiać, czy trafniej-
szym rozwiązaniem prawnym nie byłoby 
stworzenie ustawowego, ogólnego i jed-
nakowego dla wszystkich agencji modelu 
kontroli wewnętrznej w ujęciu ścisłym? 
Wymagałoby to oczywiście uchwalenia 
ustawy – prawo o agencjach, regulującej 
podstawy tworzenia i funkcjonowania 
agencji rządowych. Dalsza analiza tego 
zagadnienia przekracza jednak założenia 
niniejszego artykułu.

Przechodząc do postanowień zawartych 
w regulaminie organizacyjnym Agencji10, 
należy odnieść się do tych regulacji, któ-
re stanowią o szczegółowej organizacji 
kontroli wewnętrznej, przy czym trzeba 
stwierdzić, że nie traktują one tej tematyki 
wyczerpująco. Zgodnie z § 29 regulami-
nu, Departament Kontroli Wewnętrznej 
wykonuje zadania w zakresie wykrywania 
i zapobiegania nieprawidłowościom, rapor-
tuje o nich oraz rozpatruje skargi i wnioski. 
Do szczególnych jego zadań należy: opraco-
wywanie planów kontroli wewnętrznych; 
wykrywanie nieprawidłowości w funkcjo-

7 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.06.2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU nr 97, poz. 811 ze zm.).

8 Na przykład w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Rezerw 
Materiałowych.

9 § 3 Statutu�Agencji�Restrukturyzacji�i�Modernizacji�Rolnictwa
10 Regulamin�organizacyjny�Agencji�Restrukturyzacji�i�Modernizacji�Rolnictwa, zwany dalej „Regulaminem” 

(zarządzenie nr 24 z 13.03. 2012 r.).
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nowaniu Agencji i wskazywanie osób za nie 
odpowiedzialnych – przez przeprowadza-
nie kontroli w jej jednostkach i komórkach 
organizacyjnych; współpraca z organami 
kontroli państwowej oraz organami ści-
gania i wymiaru sprawiedliwości, a także 
obsługa kontroli przeprowadzanych przez 
te podmioty, z wyjątkiem kontroli dokony-
wanych przez Państwową Inspekcję Pra-
cy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Ponadto, prowadzi kontrolę wewnętrzną: 
koordynacji i nadzoru nad rozpatrywa-
niem informacji o nieprawidłowościach, 
w tym o nieprawidłowościach zgłaszanych 
przez podmioty wykonujące zadania dele-
gowane; przygotowywania zawiadomień 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
lub wykroczenia do organów ścigania; za-
łatwiania skarg i wniosków wpływających 
do Agencji (dotyczących jej działalności) 
oraz koordynacji i nadzoru nad tymi czyn-
nościami; raportowania o nieprawidłowo-
ściach do właściwych organów krajowych 
i Unii Europejskiej; określania stanowisk 
wrażliwych w rozumieniu przepisów Unii 
Europejskiej, sprawowania nadzoru nad 
stosownymi formami zabezpieczenia tych 
stanowisk oraz opracowywania stosownych 
procedur z tym związanych; przygotowa-
nia propozycji rozwiązań organizacyjnych 
i proceduralnych mających na celu zapo-
bieganie nieprawidłowościom; inicjowania 
czynności naprawczych umożliwiających 
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości 
oraz wskazywania potencjalnych zagrożeń; 
opracowania i monitorowania polityki an-

tykorupcyjnej w Agencji; przeprowadzania 
kontroli w komórkach i jednostkach organi-
zacyjnych Agencji oraz podmiotach wyko-
nujących zadania delegowane; ewidencjo-
nowania kontroli przeprowadzanych przez 
podmioty zewnętrzne. Warto zaznaczyć, 
że jest to w regulaminie Agencji jedyne 
unormowanie, które zagadnienie kontroli 
wewnętrznej traktuje tak obszernie.

Kontrola następcza
Zgodnie z postanowieniami regulaminu 
kontroli wewnętrznej AriMr11, kontrola 
ta przeprowadzana jest w celu zbadania 
działania jednostek i komórek organiza-
cyjnych Agencji pod względem zgodności 
z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa i uregulowaniami wewnętrznymi. 
Warto podkreślić, że kontrole wewnętrzne 
prowadzone przez Departament Kontro-
li Wewnętrznej oraz Biuro Kontroli We-
wnętrznej (BKW) w oddziale regionalnym 
są kontrolami następczymi i obejmują ba-
dania ex post. Można rozważać, czy czas 
ich wykonywania jest wystarczający do 
uzyskania poprawnego funkcjonowania 
AriMr. Nie ulega wątpliwości, że za-
stosowanie dodatkowo bądź wyłącznie 
kontroli faktycznej – czyli w trakcie wy-
konywania zadań przez Agencję – mogło-
by przyczynić się do eliminacji błędów 
związanych, na przykład, z niewłaściwą 
interpretacją aktów prawnych z zakresu 
działania Agencji. W konsekwencji, liczba 
błędnie zastosowanych przez pracowników 
AriMr podstaw prawnych w wydanych 

11 Załącznik do zarządzenia nr 131 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 10.11.2009 r. 
(materiał udostępniony przez Agencję w sierpniu 2012 r. na podstawie art. 23g ust. 7 pkt 2 ustawy o do-
stępie do informacji publicznej).
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decyzjach administracyjnych mogłaby się 
zmniejszyć. Z drugiej jednak strony, na-
leży mieć na uwadze, że przeprowadza-
nie kontroli faktycznej wywiera ogrom-
ny wpływ na dalsze działanie podmiotu 
kontrolowanego, a także na zaangażowanie 
kontrolera w dalszy przebieg działania tego 
podmiotu. Jak trafnie zauważa Stanisław 
Jędrzejewski12, podejmowanie zbyt czę-
stych czynności w ramach kontroli fak-
tycznej może prowadzić do nadmiernego 
angażowania się organów kontrolujących 
w działalność jednostki kontrolowanej, 
a tym samym przypisywania im z tego ty-
tułu odpowiedzialności za dalszy przebieg 
czy wynik kontroli. Możliwość podjęcia 
kontroli faktycznej w Agencji restruktu-
ryzacji i Modernizacji rolnictwa wiązałaby 
się również z potrzebą tworzenia zespołów 
kontroli o bardzo wyspecjalizowanym bądź 
tematycznym charakterze przedmioto-
wym. W konsekwencji, należałoby doko-
nać zmiany w procedurach regulujących 
sposób wyłaniania podmiotów kontroli 
wewnętrznej AriMr. Warto jednak za-
znaczyć, że stosowana w Agencji kontrola 
następcza będzie odgrywała istotną rolę 
w prawidłowym jej funkcjonowaniu tylko 
wówczas, gdy wnioski pokontrolne skie-
rowane do podmiotu kontrolowanego zo-
staną przez niego w pełni wykorzystane.

Procedurą organizacji kontroli we-
wnętrznej w Agencji zarządza, w formie 

upoważnienia do przeprowadzenia kon-
troli, prezes AriMr, natomiast w oddziale 
regionalnym – jego dyrektor. Czynności 
kontrolne są podejmowane przez zespo-
ły kontrolne składające się co najmniej 
z dwóch osób, przy czym zespołem kie-
ruje koordynator13 wyznaczony odpowied-
nio przez naczelnika wydziału DKW lub 
kierownika BKW. Przyjęcie takiego roz-
wiązania wydaje się zasadne, ponieważ 
wskazanie osoby odpowiedzialnej za prze-
prowadzenie kontroli w danej komórce 
organizacyjnej nie prowadzi do rozmycia 
lub przerzucania między podmiotami 
kontrolującymi konsekwencji za podjęte 
wcześniej działania.

System kontroli wewnętrznej w Agen-
cji opiera się na rocznym planie kontroli 
– sporządzanym przez Departament Kon-
troli Wewnętrznej i Biuro Kontroli We-
wnętrznej – co ma na celu określenie zadań 
komórek kontrolnych AriMr w danym 
okresie sprawozdawczym (§ 21 regula-
minu kontroli wewnętrznej). Plan ten wy-
znacza tematy i podmioty przewidziane 
do kontroli oraz orientacyjne terminy ich 
przeprowadzenia. Jest przedkładany do 
20 grudnia danego roku do zatwierdzenia 
prezesowi Agencji – plan DKW, oraz dy-
rektorowi or – plan BKW. W terminie 
10 dni od zatwierdzenia planu kontroli jest 
on przesyłany z BKW do DKW, a następnie 
do Departamentu Audytu Wewnętrznego.

12 S. Jędrzejewski [w:] S. Jędrzejewski, H. Nowicki (red.): Kontrola�administracji�publicznej.�Kontrola�a�nad-
zór.�Struktura�systemu,�instytucje, Toruń 1995, s. 19.

13 Zgodnie z § 10 pkt 3 Regulaminu�kontroli�wewnętrznej�ARiMR, koordynator kontroli wewnętrznej ponosi 
odpowiedzialność za: przygotowanie upoważnienia do prowadzenia kontroli oraz programu kontroli; spo-
sób przeprowadzenia kontroli; realizację programu kontroli; sporządzenie protokołu z kontroli i projektu 
wystąpienia pokontrolnego oraz monitorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych dotyczących koor-
dynowanej kontroli.
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Etapy kontroli wewnętrznej
Kontrola wewnętrzna w Agencji restruk-
turyzacji i Modernizacji rolnictwa prze-
biega w trzech etapach: przygotowanie 
kontroli, postępowanie kontrolne oraz po-
stępowanie pokontrolne. W pierwszym 
następuje podjęcie decyzji o wszczęciu 
kontroli, przygotowanie kontrolerów do 
jej przeprowadzenia, zaplanowanie termi-
nu i czasu, analizowany jest szczegółowo 
przedmiot kontroli14 i opracowywany jej 
program15, wystawia się upoważnienia16, 
a także powiadamia kierownika podmiotu 
przewidzianego do kontroli o zamiarze jej 
podjęcia17 (§ 26).

W drugim etapie wykonuje się czyn-
ności kontrolne w podmiocie kontrolo-
wanym oraz sporządza z nich protokół. 

Kontrola wewnętrzna w poszczególnych 
jednostkach lub komórkach organizacyj-
nych nią objętych przeprowadzana jest 
zgodnie z zachowaniem zasady kontra-
dyktoryjności, zaś zagadnienia badane 
są pod względem legalności, celowości, 
rzetelności, gospodarności18. Przedmiot 
kontroli na etapie postępowania kontro-
lnego obejmuje: dokumenty (wnioski 
beneficjentów, umowy, faktury, notatki 
służbowe, zestawienia itp.), inwentary-
zację (kontrolę kasy, magazynu i innych 
przedmiotów), obserwację i oględziny 
(kontrole inwestycji), przeprowadzanie 
wywiadów, testów oraz analiz, uzyskanie 
opinii ekspertów oraz sporządzenie zesta-
wień. Zakończenie czynności kontrolnych 
następuje z chwilą podpisania protokołu 

14 Analiza przedmiotu kontroli ma służyć zapoznaniu się ze wszystkimi regulacjami prawnymi i procedurami, 
które dotyczą przedmiotu i zakresu kontroli w takim stopniu, aby można było zinterpretować przedmiot 
kontroli pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, a także zidentyfikować obszary 
ryzyka w zakresie objętym kontrolą. Czynności te mają przyczynić się do rozpoznania procesów dotyczą-
cych przedmiotu kontroli.

15 Według § 29 Regulaminu�kontroli�wewnętrznej�ARiMR, program kontroli powinien określać: nazwę pod-
miotu kontrolowanego, rodzaj, temat, cel i zakres kontroli, jej podstawę prawną, okres objęty kontrolą 
oraz czas jej trwania. Warto nadmienić, że temat kontroli planowanych powinien wynikać z planu, a w wy-
padku kontroli doraźnych jest on określany przez dyrektora DKW/OR. Cel kontroli powinien być sformu-
łowany jasno i jednoznacznie, koncentrować się na najważniejszych zagadnieniach dotyczących jej tema-
tu. Istotne również jest sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków z poprzedniej kontroli tematycznie 
związanej z kontrolą realizowaną. Jeśli chodzi o okres objęty kontrolą, to wyróżnia się kontrolę planową 
i doraźną. W ramach pierwszej okres powinien być podawany w pełnych latach i miesiącach oraz kończyć 
się na miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie kontroli. Okres kontroli doraźnej powinien wynikać z doku-
mentów, które stanowią jej podstawę. Program sporządza się w jednym egzemplarzu, przeznaczonym do 
akt jednostki przeprowadzającej kontrolę. Dokument ten wymaga akceptacji odpowiednio: naczelnika 
wydziału DKW – w centrali oraz kierownika BKW – w oddziale regionalnym, a także dyrektora DKW/OR.

16 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest dokumentem uprawniającym dany podmiot do wykonania 
czynności kontrolnych. W treści upoważnienia powinny być określone: nazwa i adres podmiotu kontro-
lowanego, rodzaj, temat i zakres kontroli, okres objęty kontrolą, terminy rozpoczęcia oraz zakończenia 
kontroli, a także imiona i nazwiska, numer legitymacji służbowej lub dowodu osobistego kontrolujących. 
Dokument wystawiany jest w dwóch egzemplarzach i jest ważny na okres przeprowadzenia czynności 
sprawdzających w podmiocie objętym kontrolą.

17 Podmiot kontrolowany jest powiadamiany o terminie rozpoczęcia kontroli przez dyrektora DKW/ kierow-
nika BKW pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie to powinno nastąpić nie póź-
niej niż 2 dni przed rozpoczęciem kontroli.

18 Szerzej § 33 Regulaminu�kontroli�wewnętrznej�ARiMR.
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kontroli19, z uwzględnieniem procedury 
rozpatrzenia zastrzeżeń do protokołu lub 
odmowy jego podpisania i przeprowadze-
nia narady pokontrolnej (§ 40).

Jeżeli w toku postępowania kontrolnego 
zajdzie podejrzenie popełnienia czynu no-
szącego znamiona przestępstwa, koordyna-
tor zespołu kontrolnego jest zobowiązany, 
w trybie niezwłocznym, do powiadomienia 
o tym na piśmie odpowiednio dyrektora 
DKW/or, za pośrednictwem naczelnika 
DKW/kierownika BKW. W tym celu koor-
dynator powinien zabezpieczyć dokumen-
ty niezbędne do dalszego postępowania20.

ostatnim etapem jest postępowanie po-
kontrolne, które zgodnie z § 49 obejmuje: 
naradę pokontrolną (o ile podjęto decyzję 
o jej przeprowadzeniu), wydanie oceny i za-
leceń pokontrolnych, opracowanie wnio-
sków oraz sprawdzenie wykonania przedsta-
wionych zaleceń. W wyniku przeprowadzo-
nej kontroli koordynator zespołu kontrol-
nego sporządza wystąpienie pokontrolne. 
Powinno ono zawierać syntetyczną ocenę 
kontrolowanej działalności, której źródłem 
są ustalenia opisane w protokole kontroli, 
ponadto stwierdzone nieprawidłowości ze 
wskazaniem osób odpowiedzialnych oraz 
zalecenia pokontrolne. Wystąpienie pokon-
trolne powinno być przedłożone do pod-
pisu zarządzającego kontrolę (w centrali 
– prezesa Agencji, w or – jej dyrektora) 
nie później niż w ciągu 7 dni przed upły-
wem 30 dni od dnia podpisania protokołu 

kontroli. Nie ulega wątpliwości, że ten etap 
procedury kontroli wewnętrznej Agencji 
stanowi źródło informacji o wykonanych 
przez nią zadaniach oraz o ich poprawności 
i efektywności, zatem na podstawie wystą-
pienia pokontrolnego Agencja jest w stanie 
ulepszyć i usprawnić swoje działania.

Biorąc pod uwagę zarówno zakres przed-
miotowy, jak i podmiotowy czynności kon-
trolnych podejmowanych w Agencji re-
strukturyzacji i Modernizacji rolnictwa, 
warto zwrócić uwagę także na zasady i tryb 
wyłaniania kontrolerów w Departamen-
cie Kontroli Wewnętrznej i Biurze Kon-
troli Wewnętrznej. Może nim być osoba, 
która uzyskała pozytywną ocenę egzami-
nacyjną z zasad i trybu przeprowadzania 
tego rodzaju kontroli. Wszyscy pracownicy 
DKW/BKW są zobowiązani do przystępo-
wania do egzaminu sprawdzającego, nie rza-
dziej niż co dwa lata. W tym celu powoły-
wana jest specjalna komisja egzaminacyjna, 
którą tworzy w centrali Agencji – prezes, 
a w jej oddziale regionalnym – dyrektor. 
Z przeprowadzonego egzaminu sporządza 
się protokół, do którego załączane są pyta-
nia, odpowiedzi oraz oceny osób egzami-
nowanych (§ 1, § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 4). 
Zważywszy jednak na ciągłe zmiany prze-
pisów prawnych zarówno krajowych, jak 
i międzynarodowych, weryfikacja wiedzy 
pracowników powinna obejmować także 
znajomość regulacji prawnych oraz metod 
wdrażania nowych systemów w Agencji.

19 Protokół kontroli powinien zawierać m.in.: nazwę podmiotu kontrolowanego, datę rozpoczęcia i zakończe-
nia kontroli, określenie tematu, celu, zakresu oraz okresu objętego kontrolą. Protokół podpisywany jest 
przez kontrolujących, a następnie przedkładany do podpisu kierownikowi podmiotu kontrolowanego. Kie-
rownik ma prawo podpisać protokół, odmówić podpisania i złożyć zastrzeżenia wraz z ich uzasadnieniem, 
jak również może odmówić podpisania protokołu (§ 45).

20 § 41 i 43 ust. 1 Regulaminu�kontroli�wewnętrznej�ARiMR.
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Podsumowanie
Nasuwa się ogólna refleksja, że unormo-
wania dotyczące organizacji instytucji 
kontroli wewnętrznej w przepisach pra-
wa są niepełne i dość ogólne. odwołując 
się natomiast do szczegółowej organizacji 
tej kontroli w Agencji restrukturyzacji 
i Modernizacji rolnictwa, uregulowanej 
prawem wewnętrznym (statut, regula-
min), należy stwierdzić, że stanowi ona 
przykład gruntownego dopracowania pro-
cedury jej przeprowadzania. Wynika to ze 
ściśle określonych zasad oraz trybów po-
stępowania kontroli wewnętrznej, a także 
precyzyjne ujętej organizacyjnie i prawnie 
pozycji podmiotu kontrolującego w Agen-
cji. Niemniej jednak warto pamiętać, że 
nawet tak klarownie sformułowane przepi-
sy nie zawsze będą podstawą do osiągnięcia 
właściwego funkcjonowania wszystkich 
komórek organizacyjnych. W wyniku kon-
troli zewnętrznych przeprowadzonych 
w 2011 r. przez Ministerstwo rolnictwa 
i rozwoju Wsi stwierdzono uchybienia 
w działaniach podejmowanych przez po-
szczególne jednostki Agencji. Wskazano 
między innymi na niewłaściwe prowa-
dzenie teczek spraw, nieterminowe roz-
patrywanie wniosków, brak czytelnego 
dokumentowania weryfikacji ofert oraz 

niepodpisywanie przez pracowników do-
kumentów roboczych21.

Należy zatem uznać, że kontrola we-
wnętrzna w Agencji restrukturyzacji 
i Modernizacji rolnictwa, wraz z kontro-
lą zewnętrzną, prowadzą do ulepszenia 
funkcjonowania Agencji zarówno w całości 
– jako szczególnego podmiotu administracji 
publicznej, jak i cząstkowo – w jej jednost-
kach (komórkach) organizacyjnych. Kon-
trola wewnętrza, jako pierwsza z katalogu 
kontroli przeprowadzanych przez właściwe 
podmioty kontrolujące, dokonuje przeglądu 
czynności wybranej jednostki w określo-
nym zakresie przedmiotowym, zatem już 
na tym etapie przyczynia się do eliminacji 
działań, które odbiegają od norm przyję-
tych za właściwe. Dzięki temu AriMr, 
a także pozostałe agencje administracyjne, 
dążą do poprawy funkcjonowania zarów-
no wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz  
– jako sprawnie działającej instytucji.

PAulinA bieś-sroKosz,
asystentka w Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie,
doktorantka w Zakładzie Nauki Admini-
stracji Uniwersytetu Wrocławskiego

21 Przykład dotyczy kontroli przeprowadzonej w okresie 24-26.05.2011 r. przez pracowników Ministerstwa 
Rolnictwa w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR.
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Wstęp
Państwo, zgodnie z art. 5 Konstytucji rP, 
zostało zobowiązane do strzeżenia dzie-
dzictwa narodowego. Sprawuje nadzór nad 
realizacją zadań ochronnych, przez co staje 

się gwarantem ich należytego wykonania. 
Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają 
muzea publiczne, które pełnią rolę custos, 
czyli strażnika zbiorów1. Jako forma de-
centralizacji administracji publicznej, zo-
stały one wyposażone w samodzielność 
względem tworzących je podmiotów2. 

Ochrona i bezpieczeństwo zbiorów

Nadzór nad działalnością 
muzeów publicznych w Polsce

Podstawowym zadaniem muzeów państwowych i  samorządowych jest 
zabezpieczenie powierzonych im skarbów kultury. Znaczenie zbiorów 
przesądza o potrzebie stałego monitorowania działalności tych instytucji. 
Niestety, obecnie stosowane rozwiązania są nieefektywne. Przyczyną tego 
jest brak precyzyjnie określonych kompetencji poszczególnych organów 
nadzoru, a także ich wyposażenia w odpowiednie środki oddziaływania.

1 Zob. np. D. A. Allan: Rola�muzeów [w:] Organizacja�muzeów.�Rady�praktyczne, Biblioteka Muzealnictwa 
i Ochrony Zabytków, seria B, tom XVII, Warszawa 1967, s. 11 i n.

2 Muzeum stanowi klasyczny przykład zakładu administracyjnego, choć w doktrynie nie pojawiły się do-
tychczas żadne pogłębione rozważania w tym zakresie. W większości wypadków muzea wymieniane są 
jedynie w ogólnych rozważaniach na temat zakładu, jako jeden z jego przykładów (zob. np. Z. Leoński: 
Materialne�prawo�administracyjne, Warszawa 1997, s. 111-115). J. Filipek wskazuje, że obok podmiotów 
będących w swoim organizacyjnym i funkcjonalnym bycie zakładami (np. szkoły) można jeszcze wyróżnić 
jednostki, do których cechy zakładów odnoszą się tylko w części, a nawet w małym stopniu (np. bibliote-
ki, muzea). E. Ochendowski wymienia muzeum jako przykład zakładu otwartego działającego w zakresie 
kultury i sztuki (E. Ochendowski: Zakład�administracyjny�jako�podmiot�administracji�państwowej, Poznań 
1969, s. 123-124). B. Dolnicki pisał, że do potrzeb socjalno-bytowych można zaliczyć korzystanie ze zdo-
byczy kultury, któremu to celowi służą przede wszystkim muzea (B. Dolnicki: Rola�zakładów�w�zaspokaja-
niu�potrzeb�socjalno-bytowych�obywateli [w:] K. Podgórski (red.), Regulacja�prawna�administracji�świad-
czącej, Katowice 1985, s. 53).
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Należyte zachowanie powierzonego mająt-
ku i osiągnięcie pozostałych celów stawia-
nych przed muzeami wymaga zapewnienia 
odpowiedniego nadzoru nad wykonywa-
niem zleconych im zadań.

Podjęcie w niniejszym artykule rozwa-
żań dotyczących nadzoru nad działalnością 
muzeów publicznych w Polsce podykto-
wane zostało oceną prawidłowości wy-
konywania zadań przez muzea publiczne, 
dokonaną przez Najwyższą Izbę Kontro-
li (NIK) w ramach kontroli pt. „ochro-
na i udostępnianie zasobów muzealnych 
w Polsce w latach 2006–2008 (I półro-
cze)”3, przeprowadzoną od 30 kwietnia 
do 13 października 2008 r. Na podstawie 
zebranego materiału NIK oceniła nega-
tywnie zwłaszcza zabezpieczenie zbiorów 
muzealnych, które jest podstawowym za-
daniem muzeów. Nieodpowiednie spra-
wowanie pieczy stwierdzono w większo-
ści skontrolowanych placówek, w tym 
w zakresie: ochrony przeciwpożarowej 
– w 20 obiektach (71% skontrolowanych), 
ochrony fizycznej zbiorów – w 14 muze-
ach (50%), nieprzestrzegania zasad prze-
noszenia muzealiów poza teren muzeum 
– w 7 jednostkach (25%), ewidencjono-
wania, naukowego opracowania i konser-
wacji muzealiów – łącznie w 25 muzeach 
(89%); niepowiadamiania organów policji 
i ośrodka ochrony Zbiorów Publicznych, 
pomimo stwierdzenia braku eksponatów – 
w 5 muzeach (18%). Wskazana kontrola od-
niosła się przy tym do jakości nadzoru nad 

muzeami publicznymi. W 9 jednostkach 
(64,3% zbadanych), w tym w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz 8 jednostkach samorządu terytorial-
nego, ujawniono niewłaściwe wykonywanie 
wynikających z niego obowiązków. Wyda-
je się, że właśnie niewystarczający nadzór 
doprowadził do powstania wymienionych 
nieprawidłowości w działalności muzeów. 
W związku z tym w niniejszym artykule 
analizie zostaną poddane przepisy doty-
czące nadzoru nad muzeami publicznymi, 
wskazane też zostaną wnioski de lege feren
da, które pozwoliłyby na jego usprawnienie.

Muzea publiczne
Zgodnie z art. 5 ustawy z 21 listopada 
1996 r. o muzeach4, placówki te mogą 
być tworzone przez ministrów i kierow-
ników urzędów centralnych, jednostki sa-
morządu terytorialnego, osoby fizyczne, 
osoby prawne lub jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej. Podmio-
ty te zwane są organizatorami. Muzeami 
publicznymi są muzea państwowe oraz 
muzea samorządowe, tworzone odpowied-
nio przez wskazane organy administracji 
rządowej oraz jednostki samorządu tery-
torialnego. W świetle danych „Biuletynu 
Informacji Publicznej” Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, w Polsce 
działa 399 muzeów, w tym 294 samorzą-
dowe, 22 państwowe, 20 współprowadzo-
nych (państwowo-samorządowych) oraz 
63 prywatne5. W „Biuletynie” wymienia 

3 Nr ewid. P/08/075.
4 DzU z 1997 r., nr 5, poz. 24 ze zm.
5 <http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/departament-dziedzictwa-

kulturowego.php>
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się dodatkowo 10 muzeów kościelnych. 
W związku z tym należy przyjąć, że mu-
zea samorządowe stanowią 95% muzeów 
publicznych.

Niektóre muzea pierwotnie przekaza-
ne do samorządu terytorialnego uzyskały 
status muzeów współprowadzonych w ro-
zumieniu art. 21 ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
Zgodnie z tym przepisem, organizatorzy 
muzeów państwowych oraz samorządo-
wych mogą na podstawie umowy zawar-
tej między sobą: tworzyć lub łączyć pro-
wadzone przez nich instytucje kultury 
(wówczas jest to wspólna instytucja kul-
tury organizatorów, którzy ją utworzyli, 
chyba że umowa stanowi inaczej) albo pro-
wadzić jako wspólną instytucję kultury 
kierowaną przez jednego z organizatorów. 
W konsekwencji, w rejestrze instytucji 
kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego znajdują się muzea, które 
pierwotnie zostały zaliczone do instytucji 
o charakterze regionalnym i przekazane 
samorządom terytorialnym – Muzeum 
Narodowe w Kielcach (wpis 16 stycznia 
2006 r.), Muzeum Narodowe we Wrocła-
wiu (wpis 18 stycznia 2006 r.), Muzeum 
Piastów Śląskich w Brzegu (wpis 8 lutego 

2006 r.), Muzeum Sztuki w Łodzi (wpis 
24 marca 2006 r.), Muzeum Zamek w Łań-
cucie (wpis 25 sierpnia 2006 r.). Nato-
miast Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
pierwotnie wpisane do rejestru instytucji 
kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 1 stycznia 2006 r., wystą-
piło z wnioskiem o wpisanie do rejestru 
instytucji kultury współorganizatora, czyli 
miasta Gdańsk6. 

W zależności od tego, czy muzeum 
współprowadzone wpisane jest do rejestru 
instytucji kultury Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, czy też do rejestru 
instytucji kultury współorganizatora, czyli 
jednostki samorządu terytorialnego, jest 
ono traktowane jako muzeum publiczne 
albo jako samorządowe.

Muzeami państwowymi, zgodnie z art. 5 
ust. 2 ustawy o muzeach, są placówki utwo-
rzone przez organy administracji rządo-
wej. organizatorem większości z nich jest 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego7, choć cztery należą do właściwości 
Ministra obrony Narodowej8, zaś jedno do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji9. Status muzeum państwowego 
ma również Muzeum Fryderyka Chopina 
w Warszawie, którego organizatorem jest 

6 Na podstawie aneksu z 5.12.2008 r. do umowy o współprowadzeniu Muzeum Narodowego w Gdańsku, 
zostało wpisane 1.01.2009 r. do rejestru instytucji kultury Gdańska.

7 Centralne Muzeum Morskie, Łazienki Królewskie w Warszawie Zespół Pałacowo-Ogrodowy, Muzeum 
Stutthof, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Na-
rodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Zamkowe w Malborku, 
Muzeum Historii Polski (w organizacji), Muzeum II Wojny Światowej (w organizacji), Zamek Królewski na 
Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki, Państwowe Muzeum na Majdanku, Państwowe Muzeum Auschwitz- 
-Birkenau w Oświęcimiu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.

8 Muzeum Wojsk Lądowych, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 
(w organizacji), Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

9 Centralne Muzeum Pożarnictwa.
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Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. 
Nie są przy tym muzeami państwowymi 
takie placówki, jak Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie oraz Pań-
stwowe Muzeum Etnograficzne w War-
szawie, których organizatorem jest samo-
rząd województwa mazowieckiego. Muzea 
te kwalifikowane są, wbrew nazwie, jako 
muzea samorządowe, a więc których or-
ganizatorem są jednostki samorządu te-
rytorialnego10.

środki nadzoru
Zgodnie z przepisami, organami nadzo-
ru nad działalnością wszystkich muzeów 
są: minister ds. kultury i dziedzictwa na-
rodowego, organizator oraz wojewódzki 
konserwator zabytków, natomiast nadzór 
wewnętrzny sprawuje rada muzeum11. od-
nosząc się do nadzoru fachowego, spra-
wowanego przez ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego, należy zauważyć, że najdalej 
idącym spośród przyznanych im środków 
nadzoru jest zakaz dalszej działalności. 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 zd. 2 ustawy o mu-

zeach, minister może przeprowadzać kon-
trole ich działalności, a więc sprawdzać 
stan faktyczny. W razie rażącego narusza-
nia przepisów ustawy i statutu muzeum, 
gdy bezskuteczne okazały się zalecenia 
usunięcia stwierdzonych uchybień, mini-
ster właściwy do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, po wysłuchaniu 
organizatora oraz rady muzeum lub rady 
powierniczej, po zapoznaniu się z opinią 
rady do spraw Muzeów, może decyzją ad-
ministracyjną zakazać jego dalszej działal-
ności. Decyzję tę podaje się do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przy-
jęty. Co więcej, art. 8 ust. 3 ustawy o mu-
zeach stanowi, że w decyzji o zakazie pro-
wadzenia działalności minister właściwy 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego wskazuje sposób zabezpie-
czenia muzealiów.

Powyższy środek nadzoru może być 
stosowany przez ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego zarówno w odniesieniu do muzeów 
państwowych, samorządowych, jak i pry-
watnych. Kryterium kontroli jest wyłącz-

10 Przekazanie muzeów jednostkom samorządu terytorialnego nastąpiło 1.01.1999 r. Wykaz instytucji kul-
tury o charakterze regionalnym, dotychczas wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, 
które podlegały przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań wła-
snych, ujęto w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 8.12.1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury 
o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających prze-
kazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych (DzU nr 148,  
poz. 971). Natomiast zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 8.12.1998 r. w spra-
wie wykazu instytucji kultury wpisanych do rejestrów prowadzonych przez ministrów i kierowników urzę-
dów centralnych, niepodlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na 
ogólnonarodowy charakter zadań przez nie wykonywanych (DzU nr 148, poz. 970), do samorządu nie 
zostały przekazane instytucje wpisane do rejestru Ministra Kultury i Sztuki (32 instytucje, w tym 14 mu-
zeów), Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (jedna instytucja), Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej (jedna instytucja), Ministra Obrony Narodowej (pięć instytucji, w tym jedno muzeum – Muzeum 
Wojska Polskiego). O przekazaniu administracji samorządowej danej instytucji muzealnej przesądziła 
więc wartość i charakter zbiorów (ogólnonarodowy, regionalny).

11 J. A. Chrościcki: Rady�muzealne.�Uwagi�na�temat�ich�podstaw�prawnych,�funkcjonowania�i�znaczenia [w:] 
J. Włodarski, K. Zeidler (red.), Prawo�muzeów, Warszawa 2008, s. 34.
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nie zgodność działania placówki z przepi-
sami ustawy o muzeach i statutu muzeum. 
Co więcej, ustawa pozwala na zastosowa-
nie tego środka wyłącznie wówczas, gdy 
naruszenie ma charakter rażący. Należy 
jednak zauważyć, że art. 8 ust. 1 ustawy 
o muzeach mówi wyłącznie o przepisach 
ustawy, a nie rozporządzeń. tymczasem 
podstawowe obowiązki muzeów związane 
z zachowaniem i zabezpieczeniem zbiorów 
zostały ujęte w przepisach rozporządzeń 
do ustawy o muzeach. Wydaje się więc, 
że w grę mógłby wchodzić jedynie art. 1 
ustawy o muzeach12, który wskazuje na 
treść misji muzealnej. rażące naruszenie 
pozostałych przepisów ustawy (np. doty-
czących zbywania zbiorów oraz ich przeno-
szenia poza teren muzeum) nie powinno 
skutkować zakazem dalszej działalności 
muzeum. Jego wprowadzenie powinno 
być raczej związane z nienależytą realiza-
cją powinności danej instytucji względem 
powierzonych jej zbiorów.

Podobnie, wątpliwości budzi podstawa 
do zakazu dalszej działalności wobec na-
ruszenia statutu danego muzeum. Należy 
przypomnieć, że zgodnie z art. 6 ust. 2 
ustawy o muzeach, określa on w szcze-
gólności: nazwę, teren działania i siedzi-
bę muzeum; zakres jego działania; rodzaj 
i zakres gromadzonych zbiorów; organ za-
rządzający i nadzorujący oraz organy do-
radcze i sposób ich powoływania; źródła 
finansowania jego działalności; zasady 

dokonywania zmian w statucie; zasady 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
jeżeli muzeum zamierza taką działalność 
prowadzić. Warto przy tym zaznaczyć, że 
art. 8 stanowi wyłącznie o statutach mu-
zeów. tymczasem muzea prywatne oraz 
niemające osobowości prawnej działają 
na podstawie regulaminu, zgodnie z art. 6 
ust. 6 ustawy o muzeach, do którego od-
powiednio odnosi się przepisy dotyczące 
statutu muzeum. W związku z tym, sto-
sując wykładnię celowościową, należałoby 
przyjąć, że środek nadzoru z art. 8 ustawy 
o muzeach powinien dotyczyć również 
muzeów prywatnych oraz niemających 
osobowości prawnej, w wypadku których 
kontrolowana jest zgodność ich działania 
z ustawą oraz regulaminem.

omawiane przepisy nie wskazują przy 
tym skutków decyzji o zakazie działalności 
muzeum. Nie jest zwłaszcza jasne, czy zakaz 
działalności miałby być równoznaczny z li-
kwidacją muzeum. W świetle art. 8 ust. 3 
ustawy o muzeach należałoby przyjąć, że 
obowiązkiem muzeum byłoby zabezpiecze-
nie zbiorów przez przekazanie ich do innych 
instytucji lub podtrzymanie dotychczaso-
wej działalności z ograniczeniem wyłącznie 
do przechowywania gromadzonych dóbr 
kultury w warunkach zapewniających im 
właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo 
ich magazynowania. Brakuje jednak pod-
staw, aby przyjąć, że muzeum jako insty-
tucja kultury miałoby podlegać likwidacji. 

12 Zgodnie z tym przepisem, muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której 
cel stanowi gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o cha-
rakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, 
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie 
wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
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Muzeum (a w konsekwencji organizator) 
zobowiązane jest do zapewnienia trwałej 
ochrony zbiorów muzealnych. likwidacja 
instytucji kultury, w tym muzeów, o czym 
stanowi art. 22 ust. 1 ustawy o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
może nastąpić jedynie w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach. rażące narusze-
nie przepisów ustawy oraz statutu zwykle 
będzie dotyczyło zarządzania, natomiast 
nie wpłynie na zasadność zachowania i za-
bezpieczenia zbiorów, co jest podstawo-
wym zadaniem muzeum. Zakaz dalszej 
działalności mógłby w tych wypadkach 
oznaczać obowiązek zamknięcia muzeum 
dla zwiedzających do czasu usunięcia nie-
prawidłowości. Wydaje się jednak, że ten 
środek nadzoru, mimo że konieczny, wy-
maga dookreślenia zarówno przesłanek jego 
wprowadzenia, jak i skutków.

Pozostałymi środkami nadzoru wska-
zanymi w ustawie o muzeach, a przyzna-
nymi ministrowi właściwemu do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
są: zgoda na utworzenie rady powierni-
czej (art. 17), zgoda na zamianę, sprzedaż 
lub darowiznę muzealiów (art. 23 ust. 2), 
pozwolenie na skreślenie muzealium z in-
wentarza w razie zmiany jego statusu praw-
nego lub błędu w zapisie inwentarzowym 

(art. 24 ust. 1), nakazanie skreślenia z in-
wentarza w razie stwierdzenia błędów 
w zapisie inwentarzowym (art. 24 ust. 2).

Na szczególną uwagę zasługuje tu zgo-
da na zamianę, sprzedaż lub darowiznę 
muzealiów, o której mowa w art. 23 usta-
wy o muzeach. Można jej udzielić tylko 
w uzasadnionych przypadkach, a środki 
uzyskane ze sprzedaży mogą być przezna-
czone wyłącznie na uzupełnienie zbiorów. 
Minister, po zasięgnięciu opinii rady do 
spraw Muzeów13, pozwolenie na zamianę, 
sprzedaż lub darowiznę wydaje na wniosek 
dyrektora muzeum zaopiniowany przez 
radę muzeum. Ustawa nie precyzuje, jakie 
sytuacje mogą być kwalifikowane jako „uza-
sadnione przypadki”. Na podstawie art. 4 
pkt 5 ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmia-
nie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej oraz niektórych 
innych ustaw14, z dniem 1 stycznia 2012 r. 
skreślono słowo „wyjątkowych”. Artykuł 23 
ustawy o muzeach w pierwotnym brzmie-
niu stanowił natomiast, że pozwolenie na 
zbycie muzealiów może być udzielone tylko 
w wyjątkowych i uzasadnionych wypad-
kach. Wprowadzoną zmianę należy ocenić 
negatywnie. odchodzenie od zasady „nie-
zbywalności zbiorów publicznych” może 
nieść ze sobą negatywne konsekwencje15.

13 W sprawach z zakresu działania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zamiana, sprzedaż lub daro-
wizna muzealiów wymaga zasięgnięcia jej opinii.

14 DzU z 2011 r., nr 207, poz. 1230.
15 Na przykład w wypadku muzeów zachodnich mówi się, że „tabu niezbywalności publicznych zbiorów już 

definitywnie przestało się liczyć i że narodowe dziedzictwo kulturalne może być – w całości lub części 
– używane do celów handlowych. Wydaje się, że już zaakceptowano w pełni przekonanie, że zbiory pu-
bliczne nie są dziedzictwem duchowym, świadectwem historii danego kraju i wizerunkiem jego pamięci, 
tak dalece cennej dla naszych laickich demokracji, jak cenne były dla wiernych w społeczeństwach religij-
nych obiekty kultu, lecz że są tylko zwyczajnym towarem, który można odstępować, wymieniać, wypoży-
czać, a po pewnym czasie sprzedać. Taka, już powszechna, postawa przypomina w swoim skrajnym wyra-
zie ‘rewolucję kulturalną’, którą w 1968 r. urzeczywistnili chińscy przywódcy polityczni. Dochodzi do głosu
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Wskazane tu środki nadzoru mają ra-
czej charakter prewencyjny. Brakuje tym 
samym środków należących do nadzoru 
weryfikacyjnego, który jest charaktery-
styczny dla układu zdecentralizowanego 
i polega na stałym nadzorowaniu wykony-
wania określonych zadań przez podmioty 
nadzorowane. Jedyny środek nadzoru we-
ryfikacyjnego to zakaz dalszej działalności, 
o którym była mowa wyżej. Należałoby 
rozważyć, czy w razie stwierdzenia naru-
szenia przepisów właściwy minister nie 
powinien dysponować środkami nadzoru 
polegającymi na wydaniu wiążących za-
leceń, których wykonanie miałoby wy-
eliminować te nieprawidłowości. Dopie-
ro niespełnienie wskazanych warunków 
prowadziłoby do wydania zakazu dalszej 
działalności. Można by przeanalizować, 
czy skuteczniejszy nie byłby środek nad-
zoru polegający na wprowadzeniu przez 
ministra swoistego „zarządu komisaryczne-
go” do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Rola organizatora
również organizatorzy muzeów publicz-
nych nadzorują ich działalność. rola orga-
nizatora została określona w art. 12 ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, zgodnie z którym zapewnia 
on instytucji kultury środki niezbędne do 
rozpoczęcia i wykonywania tej działalno-
ści oraz do utrzymania obiektu, w którym 
jest ona prowadzona. Natomiast zgodnie 
z art. 5 ust. 4 ustawy o muzeach, organi-
zator ma dodatkowo obowiązek zapewnić 
środki potrzebne do utrzymania i rozwoju 
muzeum, zapewnić bezpieczeństwo zgro-
madzonym zbiorom oraz sprawować nad-
zór nad muzeum. Ustawa nie precyzuje 
jednak, w jaki sposób i w jakim zakresie 
organizator sprawuje ten nadzór. trzeba 
przyjąć, że w świetle przepisów o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kul-
turalnej, pełni on funkcję swoistego pra-
codawcy i jednocześnie ma uprawnienia 
do sprawowania nadzoru administracyj-
no-finansowego nad działalnością takiej 
instytucji kultury16. Jedynym kryterium 
nadzoru jest przy tym zgodność z prawem.

Minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego w mu-
zeach rejestrowanych, bezpośrednio mu 
podległych, a więc tych, dla których jest 
organizatorem, może powierzyć swoje 
uprawnienia radzie powierniczej17. Mogą 
one obejmować: nadzór nad wypełnianiem 
przez muzeum powinności wobec zbio-

 wprawdzie w sytuacji kapitalistycznej globalizacji, jednak kryje w sobie właściwości nieujawnione i rady-
kalne, ponieważ ma za podstawę takie samo pogardzanie historią, kulturą, przeszłością i przyjętym po niej 
dziedzictwem” (J. Clair: Kryzys�muzeów.�Globalizacja�kultury, Gdańsk 2009, s. 7).

16 Por. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 9.08.2006 r. (sygn. PN.II.A.Ch.0911-138/06), 
„Wspólnota” nr 35/2006.

17 W muzeach, w których działa rada powiernicza, nie powołuje się rady muzeum, a dotychczasowa rada 
ulega rozwiązaniu. Rada powiernicza składa się z 9-15 członków, a pracami kieruje przewodniczący. 
Szczegółowy tryb jej pracy określa regulamin uchwalany przez radę i zatwierdzany przez organizatora. 
Kadencja rady powierniczej trwa pięć lat. Jej członków oraz przewodniczącego powołuje i odwołuje orga-
nizator. Członkostwo w radzie powierniczej wygasa przed upływem kadencji w razie śmierci, zrzeczenia 
się, skazania prawomocnym wyrokiem na utratę praw publicznych, ubezwłasnowolnienia, odwołania z po-
wodu niewykonywania obowiązków członka rady wynikających z przepisów ustawy lub regulaminu.
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rów i społeczeństwa, bezpośredni nadzór 
nad realizacją celów określonych w art. 1 
ustawy o muzeach, powoływanie i odwo-
ływanie dyrektora muzeum. Utworzenie 
rady powierniczej jest też możliwe, zgodnie 
z art. 17, w pozostałych muzeach państwo-
wych oraz samorządowych. Przekazanie 
uprawnień, o których mowa w art. 16 i 17, 
wymaga jednak każdorazowo zasięgnięcia 
opinii rady ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa w zakresie jej właściwości. rady 
powiernicze mają więc w muzeach pań-
stwowych, w których zostały powołane, 
kompetencje ministra jako organizatora.

Rada muzeum

W odniesieniu do ustroju wewnętrznego 
muzeum, określone kompetencje nad-
zorcze zostały również powierzone ra-
dzie muzeum18. Przepisy ustawy o mu-
zeach regulują jej wybór i działanie, jako 
organu nadzoru nad działalnością zarówno 
placówek państwowych, jak i samorządo-
wych19. Kompetencje rady muzeum zostały 
istotnie ograniczone w wyniku nowelizacji 
dokonanej ustawą z 29 czerwca 2007 r. 

o zmianie ustawy o muzeach20. Artykuł 11 
ust. 2 ustawy o muzeach w pierwotnym 
brzmieniu stanowił: „rada muzeum: 1) 
sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez 
muzeum jego powinności wobec zbiorów 
i społeczeństwa, w szczególności nad reali-
zacją celów określonych w art. 2; 2) ocenia, 
co najmniej raz do roku, działalność mu-
zeum oraz zatwierdza przedłożony przez 
dyrektora roczny plan działalności, wraz 
z planem finansowym, a także sprawoz-
danie roczne z działalności muzeum; 3) 
w razie niezatwierdzenia planu, o którym 
mowa w pkt 2, sprawę rozstrzyga właściwy 
podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 
lub 3”. Po nowelizacji z 2007 r. rada mu-
zeum, oprócz pełnienia funkcji nadzoru, 
traktowana jest również jako organ opi-
niodawczo-doradczy21. W uzasadnieniu 
projektu ustawy o muzeach (druk nr 1209, 
Sejm II kadencji) wskazano bowiem, że 
„stopniowe samoograniczenie administra-
cji państwowej na rzecz przedstawicielstw 
obywatelskich sprawia, że podatnikowi 
należy stworzyć prawo wglądu w działal-
ność utrzymywanych za jego pieniądze 

18 Rada muzeum liczy od 5 do 15 członków, których powołuje i odwołuje właściwy organizator, przy czym 
członkowie rady muzeum państwowego stanowią nie więcej niż 1/3 jej składu. Szczegółowy tryb pracy 
rady muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

19 Niezależnie od rady muzeum, sprawującej funkcje nadzorcze, w muzeum mogą działać również kolegia 
doradcze utworzone przez dyrektora, z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych 
w nim muzealników, o czym stanowi art. 12 ustawy o muzeach. Tryb działania kolegiów doradczych, ich 
skład osobowy i organizację określa statut muzeum.

20 DzU nr 136, poz. 956 ze zm.
21 Na marginesie należy stwierdzić, że rada muzeum zyskuje dodatkowe kompetencje w przypadku ogło-

szenia konkursu na stanowisko dyrektora. Zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy o muzeach, wyznacza ona do 
składu komisji konkursowej, określonej w art. 16 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, dwóch dodatkowych członków. W skład rady muzeum powoływane są osoby spośród kandy-
datów wskazanych przez organizatorów, właściwe ze względu na siedzibę muzeum organy jednostek sa-
morządu terytorialnego (z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem), stowa-
rzyszenia naukowe i twórcze, fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum, Radę Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w muzeach prowadzących działalność w zakresie jej właściwości, dyrektora 
muzeum, samą radę muzeum.
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instytucji. Powinno się to dokonywać za 
pośrednictwem osób obdarzonych zaufa-
niem społecznym i fachowym. Dlatego 
projekt ustawy przewiduje tworzenie rad 
muzeów oraz rad powierniczych”.

rada muzeum, zgodnie z art. 11 ustawy 
o muzeach, nadzoruje wypełnianie przez 
muzeum jego powinności wobec zbiorów 
i społeczeństwa, w szczególności realizację 
misji muzealnej, oraz ocenia – na podsta-
wie przedłożonego przez dyrektora mu-
zeum sprawozdania rocznego – działal-
ność placówki oraz opiniuje roczny plan 
jej działalności. Należy jednak zwrócić 
uwagę na to, że rada muzeum jako organ 
nadzoru nie została wyposażona w żadne 
możliwości władczego wpływania na dzia-
łalność muzeum, bowiem ustawodawca 
nie przyznał jej środków nadzoru, czyniąc 
iluzoryczną funkcję rady w tym zakresie. 
rada muzeum w obecnym stanie prawnym 
powinna przeprowadzać kontrole i prze-
kazywać organizatorom wynikające z nich 
wnioski oraz działać jako grono doradcze 
dyrektora.

Wojewódzki  
konserwator zabytków
odrębnym organem nadzoru jest woje-
wódzki konserwator zabytków22. Zgodnie 
z art. 38 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami23, 
wojewódzki konserwator zabytków lub 

działający z jego upoważnienia pracownicy 
wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków 
prowadzą kontrolę przestrzegania i sto-
sowania przepisów dotyczących ochrony 
i opieki nad zabytkami. Artykuł 2 tejże 
ustawy stanowi, że nie narusza ona w szcze-
gólności przepisów o muzeach, o biblio-
tekach, o języku polskim, Prawa ochrony 
środowiska, o ochronie przyrody, o gospo-
darce nieruchomościami, o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa 
budowlanego, o ochronie danych osobo-
wych i o ochronie informacji niejawnych. 
tym samym przepisy ustawy o muzeach 
powinny być kwalifikowane jako lex spe
cialis, a więc przepisy ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami będą 
stosowane w sprawach w niej nieuregu-
lowanych. Biorąc pod uwagę, że przepisy 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami nie zawierają innych reguł ko-
lizyjnych, a przepisy ustawy o muzeach 
nie regulują kwestii nadzoru nad stanem 
zachowania zabytków zgromadzonych 
w muzeach, zastosowanie będą miały 
przepisy ogólne. Uzasadnia to zaliczenie 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
do organów nadzoru nad działalnością mu-
zeów publicznych.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami gwarantuje osobom prze-
prowadzającym kontrole liczne uprawnie-
nia24. Czynności kontrolne wykonuje się 

22 W wyjątkowych wypadkach, o których mowa w art. 42 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi, również Generalny Konserwator Zabytków.

23 DzU nr 162, poz. 1568 ze zm. (dalej, w skrócie: „uozoz”).
24 Artykuł 38 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi o możliwości: wstępu na te-

ren nieruchomości, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub uszkodzenia zabytku; oceny 
stanu zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków wpisanych do rejestru, a także 
zabytków znajdujących się w muzeach, bibliotekach oraz w zbiorach lub zasobach innych państwowych
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w obecności kontrolowanej osoby fizycz-
nej albo kierownika kontrolowanej jed-
nostki organizacyjnej lub upoważnionej 
przez niego osoby, z zachowaniem prze-
pisów o ochronie informacji niejawnych. 
W wypadku muzeum będzie to dyrektor 
lub upoważniona przez niego osoba. Z czyn-
ności kontrolnych kontrolujący sporządza 
protokół, którego jeden egzemplarz do-
ręcza kontrolowanej osobie fizycznej lub 
kierownikowi kontrolowanej jednostki 
organizacyjnej. Protokół kontroli zawie-
ra opis stanu faktycznego stwierdzonego 
w toku kontroli, w tym ustalonych niepra-
widłowości, z uwzględnieniem przyczyn 
ich powstania, zakresu i skutków oraz osób 
za nie odpowiedzialnych. Protokół pod-
pisują kontrolujący i kontrolowana osoba 
fizyczna albo kierownik kontrolowanej 
jednostki organizacyjnej lub upoważnio-
na przez niego osoba, którzy mogą wnieść 
do protokołu umotywowane zastrzeżenia 
i uwagi. W razie odmowy podpisania pro-
tokołu przez kontrolowaną osobę fizyczną 
albo wymienione tu pozostałe osoby, kontro-
lujący czyni o tym wzmiankę w protokole, 
a odmawiający podpisu może w ciągu sied-
miu dni przedstawić swoje pisemne uwagi 
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

Na podstawie ustaleń wynikających 
z kontroli wojewódzki konserwator zabyt-
ków może wydać zalecenia pokontrolne 
kontrolowanej osobie fizycznej lub kierow-
nikowi kontrolowanej jednostki organiza-
cyjnej25. W przypadku kontroli muzeum 
jako jednostki organizacyjnej wojewódz-
ki konserwator zabytków może zażądać 
przeprowadzenia postępowania służbo-
wego lub innego, przewidzianego prawem, 
przeciwko osobom winnym dopuszczenia 
do powstania uchybień i poinformowa-
nia go w określonym terminie o podjętych 
działaniach zmierzających do ich usunię-
cia. Dodatkowo, w razie stwierdzenia, że 
działanie lub zaniechanie kontrolowanej 
osoby fizycznej albo kierownika kontro-
lowanej jednostki organizacyjnej lub jej 
pracownika narusza przepisy art. 108–118 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, wojewódzki konserwator za-
bytków kieruje odpowiednio do policji, 
prokuratury albo sądu zawiadomienie o po-
pełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

W wypadku nieusunięcia uchybień 
zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wo-
jewódzki konserwator zabytków może za-
stosować jeden ze środków nadzoru kon-
serwatorskiego26. Analiza obowiązujących 

 jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego, w terminie uzgodnionym z ich właści-
cielem lub posiadaczem; sprawdzania zgodności wszelkich działań podejmowanych przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru oraz prowadzonych badań archeologicznych z zakresem lub warunkami określonymi 
w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją; żądania ustnych lub pisemnych informacji w zakresie nie-
zbędnym dla ustalenia stanu faktycznego dotyczącego zakresu kontroli; żądania okazania dokumentów 
i udostępnienia wszelkich danych mających związek z zakresem kontroli; dokonania wpisu w dzienniku 
budowy w zakresie określonym przepisami Prawa budowlanego.

25 W wyjątkowych sytuacjach wojewódzki konserwator zabytków może odstąpić od wydania zaleceń pokon-
trolnych i wydać decyzję, o której mowa w art. 43, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1, art. 49 ust. 1 
lub art. 50 ust. 1 uozoz.

26 Decyzję o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warun-
ków określonych w pozwoleniu (art. 43 uozoz), a w wypadku wykonania tych prac – decyzję nakazującą
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przepisów prowadzi jednak do wniosku, że 
nie zostały one dostosowane do specyfiki 
muzeów publicznych jako opiekunów za-
sobu zabytkowego o szczególnej wartości. 
Co więcej, środki te mogą być stosowane 
wyłącznie do obiektów znajdujących się 
w rejestrze. tymczasem, zgodnie z art. 11 
o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami, do rejestru nie wpisuje się zabytku 
znajdującego się w inwentarzu muzeum 
lub wchodzącego w skład narodowego za-
sobu bibliotecznego. Jednocześnie nie ma 
przepisu, który pozwalałby na stosowanie 
środków nadzoru konserwatorskiego na 
zasadzie analogii do obiektów znajdują-
cych się w inwentarzach muzealnych. to 
sprawia, że wojewódzki konserwator za-
bytków może nadzorować wyłącznie stan 
zachowania tych obiektów, które zostały 
zaliczone do zbiorów danego muzeum, 
ale nie zostały wpisane do inwentarza. 

Przypomnieć należy, że muzealiami, 
a więc obiektami wpisanymi do inwen-
tarza, są jedynie obiekty stanowiące wła-
sność muzeum. Pozostałe zbiory (np. de-
pozyty, obiekty będące własnością Skarbu 
Państwa czy te o nieznanej proweniencji) 
są chronione i ewidencjonowane na zasa-
dach ogólnych.

Problem  
z podziałem kompetencji
liczne nieprawidłowości wykazane przez 
NIK w wyniku kontroli, o której była 
mowa na wstępie, dowodzą, że nadzór nad 
muzeami publicznymi jest nieefektyw-
ny. Przyczyną tego jest brak precyzyjnie 
określonych kompetencji poszczególnych 
organów nadzoru, a także ich wyposażenia 
w odpowiednie środki nadzoru. W obec-
nym stanie prawnym minister jako organ 
nadzoru ma w istocie ograniczone środki 
oddziaływania na funkcjonowanie muze-
ów publicznych. Wobec tego można by 
rozważyć przyznanie mu dodatkowych 
kompetencji do prowadzenia kontroli pre-
wencyjnej, której cel stanowiłoby zapo-
bieżenie powstawaniu stanów zagrożenia 
dobra, jakim są zbiory muzealne27. Wartość 
muzealiów związana jest z tym, że są one 
unikatowe, a raz utracone, nigdy nie będą 
mogły być odtworzone. W wypadku ich 
zniszczenia bądź kradzieży będziemy mieć 
do czynienia raczej z sankcjami karnymi. 
Minister powinien sprawować nadzór we-
ryfikacyjny, polegający na badaniu, czy 
działania muzeów publicznych są zgodne 
z prawem28, szczególnie w odniesieniu do 
ochrony zbiorów.

 przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykona-
nia tych czynności, albo zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany 
sposób i w określonym terminie (art. 45 uozoz); decyzję nakazująca przeprowadzenie, w terminie określo-
nym w tej decyzji, prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie 
jest niezbędne ze względu na zagrożenie jego zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem (art. 49 uozoz); 
decyzję o zabezpieczeniu zabytku w formie czasowego zajęcia (art. 50 ust. 1 i ust. 2 uozoz); decyzję o wy-
właszczeniu zabytku nieruchomego w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach o gospodarce 
nieruchomościami (art. 50 ust. 4 pkt 2 uozoz); decyzję o przejęciu na własność Skarbu Państwa, z prze-
znaczeniem na cele kultury, oświaty lub turystyki, za odszkodowaniem odpowiadającym wartości rynko-
wej tego zabytku (art. 50 ust. 4 pkt 1 uozoz).

27 M. Szewczyk: Nadzór�w�materialnym�prawie�administracyjnym, Poznań 1995, s. 111.
28 J. Boć: Decentralizacja [w:] J. Boć, T. Kuta (red.), Prawo�administracyjne, Warszawa 1984, s. 118 i n.
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Należałoby jednoznacznie rozstrzygnąć 
o kompetencjach przyznanych wojewódz-
kiemu konserwatorowi zabytków w za-
kresie kontroli stanu zachowania zbiorów 
muzealnych. Zgodnie z unormowaniami, 
prowadzi on kontrolę przestrzegania i sto-
sowania przepisów dotyczących ochro-
ny zabytków i opieki nad nimi. Nie ulega 
wątpliwości, że muzeum sprawuje opiekę 
nad zgromadzonymi muzealiami, w rozu-
mieniu art. 5 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Stwierdzenie, że 
uprawnienia kontrolne wojewódzkiego 
konserwatora zabytków obejmują również 
stan zachowania zabytków wchodzących 
w skład zbiorów muzealnych, wiedzie do 
wniosku, że powinien on prowadzić stały 
monitoring zachowania zbiorów muzeal-
nych. Jednocześnie, mając na względzie 
to, że służby konserwatorskie borykają się 
z problemem zbyt małej liczby etatów przy 
stale zwiększającej się liczbie spraw prze-
kazywanych do ich właściwości, realizacja 
tych zadań jest iluzoryczna. W tym stanie 
rzeczy zapewnienie właściwego nadzoru 
przez wojewódzkich konserwatorów za-
bytków nad zachowaniem zbiorów muze-
alnych wydaje się niewykonalne.

Zmianom w funkcjonowaniu służb kon-
serwatorskich powinno towarzyszyć przy-
znanie tym organom nowych kompetencji, 
które wyposażyłoby wojewódzkich kon-
serwatorów zabytków w środki nadzoru 
nad zbiorami muzealnymi, niebędącymi 
muzealiami. Analogicznie do art. 36 ust. 1 
pkt 7 uozoz, każda sytuacja opuszczenia 
muzeum przez obiekt (np. wskutek wypo-

życzenia), powinna być objęta nadzorem 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
(wydanie przez niego zgody). W przeciw-
nym razie może dojść do tego, że obiekty 
znajdujące się w muzeach są chronione 
gorzej niż obiekty wpisane do rejestru za-
bytków. Można by również rozważyć, czy 
uzyskanie takiej zgody nie powinno być 
rozciągnięte również na obiekty znajdujące 
się w inwentarzu muzealiów.

Wydaje się, że trzeba również wyraźnie 
określić kompetencje nadzorcze organiza-
tora. Przyjmuje się, że zakres tego nadzoru 
będzie decydował o zakresie samodziel-
ności muzeów. W układzie zdecentrali-
zowanym należałoby więc oczekiwać, że 
będzie on obejmował zgodność z prawem, 
bez wchodzenia w ocenę merytoryczną 
działalności. W zakresie nadzoru facho-
wego właściwy powinien być wyłącznie 
minister kultury i dziedzictwa narodowe-
go. tymczasem konstrukcja nadzoru nad 
funkcjonowaniem muzeów publicznych 
może budzić wątpliwości ze względu na 
zbieg uprawnień nadzorczych ministra 
z uprawnieniami nadzorczymi organizato-
ra. Chodzi o przypadki, gdy organizatorem 
jest minister do spraw kultury i dziedzic-
twa narodowego; dotyczy to 19 instytucji 
muzealnych. W praktyce może dojść do 
sytuacji, gdy na przykład minister – jako 
organ nadzoru – wydaje sobie samemu 
– jako organizatorowi – w trybie art. 15 
ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej, zgodę na 
powołanie i odwołanie dyrektora29. Jak 
widać, niezbędne jest rozdzielenie wska-

29 Przepis ten brzmi: „Organizator powołuje i odwołuje dyrektora państwowej instytucji kultury po uzyskaniu 
zgody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W przypadku powoływania 
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zanych zakresów kompetencji. Dla unik-
nięcia takiej okoliczności, występującej 
w obecnym stanie prawnym w muzeach 
państwowych, których organizatorem 
jest minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, usta-
wa powinna przewidywać obligatoryjne 
powierzenie uprawnień nadzorczych or-
ganizatora radzie powierniczej. obecnie, 
jak zostało wyżej wskazane, rada powier-
nicza jest organem, którego powołanie za-
leży od woli organizatora i może nastąpić 
wyłącznie w odniesieniu do muzeów re-
jestrowanych.

Członkowie rady powierniczej powinni 
pełnić funkcję swoistej „rady nadzorczej”. 
W związku z tym ustawodawca powinien 
zastrzec, że jej członkowie muszą mieć do 
tego odpowiednie kwalifikacje30. Należy 
przyjąć, że w sensie ekonomicznym wła-
ścicielem mienia państwowego, również 
powierzonego muzeom, jest państwo, któ-
rego uosobienie stanowi Skarb Państwa31. 
W wypadku muzeów państwowych mówi 
się więc o własności tych instytucji, pamię-
tając jednak, że funkcjonują one z wyko-
rzystaniem majątku przekazanego przez 
państwo. trzeba również przypomnieć, 
że wyodrębnienie muzeów państwowych 
zostało dokonane na podstawie kryterium 
wartości zgromadzonych zbiorów. to uza-
sadnia potrzebę uzupełnienia obowiązują-
cych przepisów o wyraźne wskazanie kom-
petencji organizatorów w zakresie nadzoru 

właścicielskiego nad zbiorami mającymi 
status rzeczy publicznej, a rada powierni-
cza powinna dawać gwarancję należytego 
wykonywania misji muzealnej.

odnosząc się jeszcze do rady muzeum, 
należałoby wspomnieć, że obecne przepisy 
oprócz wskazania środków nadzoru, jakimi 
mógłby posługiwać się ten organ, powin-
ny być uzupełnione o regulację dotyczącą 
kwalifikacji kandydatów na członków tego 
gremium. trzeba się zgodzić, że działal-
ność rady muzeum powinna być kwalifi-
kowana jako forma kontroli społecznej, ale 
nie można zapominać, że powinno to być 
ciało fachowe. Zagwarantowanie należy-
tego doboru członków rady umożliwiło-
by właściwe wykonywanie powierzonych 
jej zadań. Nawiązując do przyjętej prak-
tyki, wydaje się, że dyrektorzy muzeów 
nie powinni zasiadać w radach muzeów 
innych instytucji muzealnych. W obec-
nym modelu finansowania muzealnictwa 
muzea publiczne są bowiem w wielu wy-
padkach podmiotami konkurencyjnymi 
względem siebie. W związku z tym nie 
może mieć miejsca sytuacja, w której na 
działanie danego muzeum bezpośredni 
wpływ ma dyrektor innego, wchodzący 
w skład organu nadzoru. takie rozwiąza-
nie narusza bowiem samodzielność tych 
instytucji, wynikającą z przyjętej pozycji 
ustrojowej muzeów publicznych.

Istotną, wymagającą zaakcentowa-
nia sprawą jest odpowiedzialność za 

 tej samej osoby na stanowisko dyrektora państwowej instytucji kultury na kolejny okres, organizator za-
sięga opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”.

30 Por. J. A. Chrościcki: Rady�muzealne..., op. cit., s. 33.
31 M. Bednarek: Przemiany�własności�w�Polsce.�Podstawowe�koncepcje�i�konstrukcje normatywne, Warsza-

wa 1994, s. 92 i n.
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stan zbiorów. Zgodnie art. 5 ust. 4 usta-
wy o muzeach, obowiązek zapewnienia 
środków potrzebnych do utrzymania 
i rozwoju muzeum, zapewnienia bezpie-
czeństwa zgromadzonym zbiorom oraz 
nadzór nad muzeum należy do organiza-
tora. tymczasem w praktyce zbyt niskie 
dotacje od organizatora zmuszają muzea 
do poszukiwania nowych źródeł docho-
du i komercjalizowania działalności, co 
nierzadko odbywa się kosztem zbiorów. 
Zwykle brak odpowiedniego finansowania 
skutkuje niewłaściwym zabezpieczeniem 
zbiorów, co wyraźnie akcentowała Naj-
wyższa Izba Kontroli we wspomnianych 
wcześniej wynikach kontroli. W zasadzie 
w większości sytuacji gdy oceniana była 
działalność muzeum pod kątem ochro-
ny zbiorów NIK wskazywała, że stwier-
dzone nieprawidłowości nie są skutkiem 
zaniedbań pracowników tych instytucji, 
lecz braku środków finansowych. Z tego 
względu wywiązywanie się przez organi-
zatorów z ich obowiązków, wynikających 
z ustawy o muzeach oraz ustawy o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej, powinno zostać objęte nadzorem 
państwa. Powinno to dotyczyć zwłaszcza 
jednostek samorządu terytorialnego od-
powiedzialnych za zachowanie zbiorów 
muzeów samorządowych, przekazanych 
im z dniem 1 stycznia 1999 r. w wyniku 
reformy administracyjnej.

Podsumowanie
Brak uniwersalnego algorytmu dotyczą-
cego optymalnej wysokości dotacji pod-
miotowej, gwarantującej bezpieczeństwo 
zgromadzonym zbiorom, sprawia, że sy-
tuację każdego muzeum trzeba oceniać 
osobno. Nie ulega wątpliwości, że wszczę-

cie postępowania nadzorczego powinno 
być wynikiem stwierdzonych nieprawi-
dłowości w zachowaniu i zabezpieczeniu 
zbiorów, spowodowanych niewystarcza-
jącym finansowaniem ze strony organiza-
tora. Kontrole te powinna przeprowadzać 
rada muzeów jako organ fachowy, cieszący 
się zaufaniem społecznym. Musiałoby to 
jednak oznaczać rewizję jej pozycji ustro-
jowej. Powierzone obecnie radom muzeów 
zadania i kompetencje są iluzoryczne. or-
gan ten, określony przez ustawodawcę jako 
nadzorczy, nie został wyposażony w żad-
ne możliwości władczego oddziaływania 
na funkcjonowanie muzeum. Jako organ 
kontroli, rada powinna raczej opiniować 
działalność dyrektora i przedstawiać or-
ganizatorowi wyniki okresowej kontroli 
działalności muzeum. Jeśli nie usunąłby 
on nieprawidłowości, kontrola zachowania 
i zabezpieczenia zbiorów powinna być dla 
organu nadzoru fachowego, a więc ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego, pod-
stawą do wszczęcia wobec organizatora 
postępowania nadzorczego. Ewentualny 
środek nadzoru, nakazujący właściwe za-
bezpieczenie zbiorów czy ich konserwację, 
powinien być przede wszystkim adresowa-
ny do organizatora, a nie do muzeum. Je-
żeli jednak stan zachowania zbiorów byłby 
wynikiem zaniedbań ze strony muzeum, 
a nie skutkiem niedofinansowania, orga-
nizator powinien zastosować środek nad-
zoru personalnego, jakim jest odwołanie 
dyrektora. Zakres kontroli, którą miałaby 
przeprowadzać rada muzeum i propono-
wane tu, a związane z tym uprawnienia, 
powinny być jednak wyraźnie określone 
przez ustawodawcę.

rola muzeów była zmienna w czasie, 
choć możemy mówić o niezbywalnych, 
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podstawowych celach ich działalności, 
a więc niejako rdzeniu misji muzealnej, 
ukształtowanej na przełomie wieków. 
Muzea publiczne jako custos, czyli strażnik 
zbiorów, są przede wszystkim powołane 
do opieki nad zgromadzonymi skarbami 
kultury. Znaczenie zbiorów przekazanych 
powierniczo do tych instytucji, co stano-
wi formę decentralizacji administracji 
publicznej, przesądza o potrzebie stałe-
go nadzoru nad ich działalnością. Wyniki 
kontroli NIK i analiza regulacji dotyczą-
cych muzealnictwa prowadzą do wniosku, 
że przyjęty model nadzoru jest nieefek-
tywny, a w związku z tym wymaga inter-

wencji ustawodawcy. Należy dopasować 
zwłaszcza zakres kompetencji poszczegól-
nych organów nadzoru oraz przyznane im 
środki nadzoru do zakresu i charakteru 
powierzonych zadań. Szczególnie istotne 
– w świetle wskazanych ustaleń NIK – jest 
wprowadzenie efektywnego nadzoru nad 
zabezpieczeniem zbiorów, które jest naj-
ważniejszym zadaniem muzeów.

dr KAtArzynA zAlAsińsKA,
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
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Wprowadzenie
Podstawowym warunkiem powszechnego 
korzystania z usług świadczonych drogą 
elektroniczną jest istnienie rozwiniętej in-
frastruktury telekomunikacyjnej gwaran-
tującej szerokopasmowy dostęp do Inter-
netu, który stał się standardem w krajach 
wysoko rozwiniętych. W budżetach po-
szczególnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej zaplanowane zostały znaczne 
środki przeznaczone na rozbudowę sieci 

telekomunikacyjnych oraz zapobieganie tak 
zwanemu wykluczeniu cyfrowemu. Inwe-
stycje te mają umożliwić obywatelom ko-
rzystanie w pełni z dobrodziejstw rewolucji 
informacyjnej. Stosownie do Europejskiej 
agendy cyfrowej1, do 2020 r. wszyscy oby-
watele państw członkowskich UE powinni 
mieć dostęp do Internetu o przepustowo-
ści przekraczającej 30 Mb/s (tzw. szybki 
Internet)2, a co najmniej połowa gospo-
darstw domowych powinna mieć dostęp 

Budowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego

Dostęp do sieci i usług telekomunikacyjnych

Projekty budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu zostały uwzględnione  
w programach operacyjnych opracowanych dla unijnej perspektywy finansowej na 
lata 2007−2013. Programy te mają podnieść atrakcyjność inwestycyjną Polski, jak 
też przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i zapewnić obywatelom dostęp do szyb
kiego Internetu. Jednak, jak wynika z  badania Najwyższej Izby Kontroli, istnie
je istotne ryzyko nieosiągnięcia zakładanych celów. Jedną z przyczyn jest zjawisko 
arytmii, polegające na niskim początkowo wykorzystaniu środków unijnych i  póź
niejszym nadrabianiu zaległości. Spiętrzenie prac inwestycyjnych w końcowym okre
sie może źle wpłynąć na ostateczną jakość projektów.

słAwomir GrzelAK 

mAciej mAciejewsKi 

michAł musioł

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego i Komitetu Regionów z 19.05.2010 r., KOM(2010)245, wersja ostateczna.

2 Dostęp określa się jako szerokopasmowy, jeżeli wydajność łącza nie jest czynnikiem ograniczającym 
możliwość uruchomienia aplikacji dostępnych w sieci. Jest wiele definicji dostępu szerokopasmowego; 
np. według Komisji Europejskiej, dostęp taki jest zapewniony przez łącze internetowe o przepustowości 
co najmniej 144 kb/s.
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o przepustowości powyżej 100 Mb/s (tzw. 
bardzo szybki Internet).

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc 
w Unii Europejskiej pod względem rozpo-
wszechnienia szerokopasmowego dostępu 
do Internetu. Z informacji pochodzących 
z Urzędu Komunikacji Elektronicznej wy-
nika, że na koniec pierwszego półrocza 
2010 r. z globalnej sieci korzystało oko-
ło 8,16 mln użytkowników, w tym bli-
sko 5,68 mln posiadało łącze stacjonarne. 
oznacza to, że wskaźnik penetracji sta-
cjonarnego szerokopasmowego Internetu 
w Polsce na koniec I półrocza 2010 r. wy-
nosił 14,9% (w przeliczeniu na 100 miesz-
kańców), natomiast średnia wartość tego 
wskaźnika w Unii Europejskiej w styczniu 
2010 r., wynosiła 24,8 % (najniższa 13%, 
najwyższa – 37,8%)3. Pomimo że w Polsce 
zauważalny jest stały wzrost wskaźnika 
penetracji (dane na koniec roku: 2005 r. 
– 5,3%, 2006 r. – 9,1%, 2007 r. – 10,9%, 
2008 r. – 11,7%, 2009 r. – 13,5%), to jest on 
wolniejszy niż w innych krajach. W efek-
cie, Polska zajmuje 25 pozycję wśród 27 
krajów UE pod względem dostępu do 
stacjonarnych łączy szerokopasmowych 
(przed rumunią i Bułgarią). Nadrobienie 
dystansu do innych krajów jest możliwe 
przez istotne przyspieszenie inwestycji in-
frastrukturalnych w tej dziedzinie.

Przy szacowaniu wskaźnika penetra-
cji stacjonarnego szerokopasmowego 

Internetu w Polsce organizacja Współ-
pracy Gospodarczej i rozwoju (oECD) 
jest bardziej ostrożna od Komisji Europej-
skiej. Jej raporty statystyczne wskazują, 
że wspomniany wskaźnik osiągnął maksi-
mum na koniec 2011 r. (14,9%), natomiast 
w pierwszej połowie 2012 r. zmniejszył się 
do 14,5%4. Pewnym wytłumaczeniem tej 
sytuacji jest rosnąca popularność techno-
logii mobilnych w dostarczaniu Internetu 
(np. ltE), przy czym w ich przypadku 
mogą występować ograniczenia przepu-
stowości łączy i szybkości przepływu da-
nych. Według źródeł krajowych, na koniec 
2011 r. zapewniono (przy wykorzystaniu 
zarówno łączy stałych, jak i technologii 
mobilnych) możliwość dostępu do Inter-
netu dla około 78% ludności, w tym do 
Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s 
dla 37% ludności, a tylko 1% gospodarstw 
domowych korzystało z łącza o prędkości 
co najmniej 100 Mb/s5.

W dobie rewolucji informatycznej i po-
stępu technologii dostępność Internetu 
wywiera coraz większy wpływ na rozwój 
gospodarczy. Korzystanie z tego medium 
ogranicza koszty, wzmacnia komunika-
cję, przyczynia się do tworzenia nowych 
miejsc pracy. W raporcie przygotowanym 
w 2012 r. przez firmę Deloitte pt. „Wpływ 
przyspieszonego rozwoju szerokopasmo-
wego dostępu do Internetu na polską go-
spodarkę”6 zostały przedstawione szacunki 

3 Komunikat Komisji Europejskiej: Sprawozdanie�okresowe�na�temat�jednolitego�europejskiego�rynku�łącz-
ności�elektronicznej�w�2009�r., sprawozdanie nr 15, Sec(2010)630 z 25.08.2010 r. (KOM(2010) 253, wer-
sja ostateczna/3).

4 <http://www.oecd.org/internet/broadband/oecdbroadbandportal.htm>
5  <https://mac.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/?q=narodowy+plan+szerokopasmowy>
6 <https://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/publikacje/raporty/947f8a69e1e98310VgnVCM-

1000001956f00aRCRD.htm>
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dotyczące oddziaływania Internetu. Jak 
podano w tym opracowaniu, udział In-
ternetu w PKB Polski, zdefiniowany jako 
udział wartości dodanej wytworzonej przy 
wykorzystaniu Internetu w wartości doda-
nej w całej gospodarce, wyniósł w 2010 r. 
prawie 68 mld  zł, czyli 6,8%. Stanowiło 
to równowartość dwukrotności kosztów 
obsługi zadłużenia publicznego lub prawie 
dwukrotności wpływów podatkowych od 
osób fizycznych w 2010 r.

Wymieniony raport zawiera scenariu-
sze wpływu Internetu na tempo rozwoju 
polskiej gospodarki do 2020 r. W scena-
riuszu „bazowym” założono jego udział 
w gospodarce na poziomie 7,1% w 2015 r. 
i 9,5% w 2020 r., w scenariuszu „dyna-
micznym” – odpowiednio 7,7% i 10,2%, 
natomiast w najbardziej optymistycznym 
scenariuszu „skoku cyfrowego” udział ten 
miałby się kształtować na poziomie 9,1% 
w 2015 r. oraz 13,1% w 2020 r. (tj. wartość 
dodana wytworzona przy wykorzystaniu 
Internetu wyniosłaby ok. 305 mld  zł w ce-
nach z 2010 r.).

Wykorzystanie technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych w celu łatwiejsze-
go dostępu do wiedzy jest fundamentem 
budowy społeczeństwa informacyjnego. 
technologie te upraszczają dostęp do zaso-
bów dziedzictwa narodowego przez two-
rzenie bibliotek cyfrowych.

Pierwszą polską biblioteką cyfrową jest 
uruchomiona w 2002 r. Polska Bibliote-
ka Internetowa (PBI). Głównym jej ce-
lem było wyrównanie szans zdobywania 
wiedzy osobom mieszkającym w małych 
miastach i wsiach, oddalonych od ośrod-
ków akademickich i kulturalnych, dla któ-
rych komputer z łączem internetowym 
pozwala na kontakt ze zdobyczami nauki 
i kultury. Nie bez znaczenia jest również 
możliwość ułatwień dla osób niepełno-
sprawnych. Polska Biblioteka Interneto-
wa jest projektem finansowanym w ca-
łości z budżetu państwa. Jego realizację 
rozpoczął Komitet Badań Naukowych, 
a kontynuowały kolejno trzy różne resor-
ty: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji7 oraz Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w którym 
bezpośrednie prowadzenie PBI zostało 
powierzone Bibliotece Narodowej.

Biorąc pod uwagę znaczenie rozwoju in-
frastruktury Internetu szerokopasmowe-
go, Delegatura NIK w Warszawie podjęła 
na przełomie lat 2011–2012 kontrolę sku-
teczności działań administracji publicznej 
(rządowej i samorządowej), których celem 
było wspieranie tego rozwoju8. Asumpt do 
rozpoczęcia prac analitycznych związanych 
z opracowaniem programu kontroli dało 
wejście w życie 17 lipca 2010 r. ustawy 

7 Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (DzU nr 248, poz. 1479), od 18.11.2011 r. dział administra-
cji rządowej pod nazwą Informatyzacja jest kierowany przez ministra administracji i cyfryzacji. Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Infrastruktury zostały zniesione z dniem 
18.11.2011 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z 21.11.2011 r. (DzU nr 250, poz. 1500).

8 Kontrola działań organów administracji publicznej podejmowanych w celu zapewnienia dostępu do sie-
ci i usług telekomunikacyjnych, informacja o wynikach kontroli została zatwierdzona w czerwcu 2012 r., 
nr ewid. 31/2012//P/11/169/LWA.
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z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych9.

Przepisami tej ustawy, zwanej również 
megaustawą, wprowadzono zmiany w kil-
kunastu innych aktach prawnych – w od-
niesieniu do zasad planowania i wykony-
wania inwestycji telekomunikacyjnych. 
Megaustawa stworzyła ramy zadań ad-
ministracji publicznej na rzecz budowy 
społeczeństwa informacyjnego, ma także 
sprzyjać aktywności samorządów na tym 
polu oraz wykorzystaniu środków unijnych 
i prywatnych przeznaczonych na rozwój 
sektora telekomunikacyjnego.

Badania kontrolne koncentrowały się na 
działaniach obejmujących przedsięwzię-
cia dotyczące budowy infrastruktury In-
ternetu szerokopasmowego oraz rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 
Przedsięwzięcia te zostały ujęte w progra-
mach operacyjnych unijnej perspektywy 
finansowej na lata 2007–2013, a ich reali-
zacja powinna doprowadzić do usunięcia 
barier w dostępie do usług telekomunika-
cyjnych. Przewidywane dofinansowanie 
ze środków europejskich wynosi ogółem 
ponad 1 mld euro.

Kontrolą objęto instytucje uczestniczące 
w procesach implementacji powyższych 
przedsięwzięć (instytucja koordynująca, 
pośrednicząca, zarządzająca), to jest: Mi-
nisterstwo rozwoju regionalnego, byłe 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz byłe Ministerstwo 
Infrastruktury. Badania kontrolne prze-
prowadzono w siedmiu urzędach marszał-
kowskich województw: lubelskiego, mazo-

wieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego 
i wielkopolskiego. W zakres kontroli został 
również włączony projekt Polskiej Biblio-
teki Internetowej – stąd przeprowadzenie 
badania kontrolnego w Ministerstwie Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. opraco-
wanie programu kontroli zostało poprze-
dzone kontrolą rozpoznawczą w Urzędzie 
Komunikacji Elektronicznej.

strategia
Szybki i nieograniczony dostęp do in-
formacji oraz usług świadczonych drogą 
elektroniczną przez rozpowszechnianie 
technologii telekomunikacyjnych w każ-
dej sferze życia wiąże się z ideą tworzenia 
i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
Idea ta znalazła odzwierciedlenie w doku-
mentach rządowych. W „Planie informa-
tyzacji państwa na lata 2007–2010” zawar-
to program działań dotyczących rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, w tym 
opracowanie strategii tego rozwoju oraz 
rozbudowę zasobów Polskiej Biblioteki 
Internetowej. Przygotowana w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji (MSWiA) „Strategia rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego w Polsce do roku 
2013”, przyjęta uchwałą rady Ministrów 
23 grudnia 2008 r, zawiera zestaw celów 
i działań w dziedzinach: „człowiek”, „go-
spodarka” i „państwo”, a także postuluje 
zapewnienie efektywnej ekonomicznie 
infrastruktury technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych w Polsce. Minister-
stwo nie opracowało planu wprowadzenia  

9 DzU nr 106, poz. 675 ze zm.
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w życie postanowień „Strategii”, który miał 
określać działania i harmonogramy ich wy-
konania oraz podział odpowiedzialności 
pomiędzy poszczególne instytucje. Konse-
kwencją braku planu wykonawczego i nie-
wyznaczenia podmiotów odpowiedzial-
nych za wdrożenie elementów „Strategii”, 
jest brak możliwości urzeczywistnienia 
koncepcji zawartych w tym dokumencie.

odnosząc się do tej kwestii w odpowie-
dzi na wystąpienie pokontrolne NIK, mi-
nister administracji i cyfryzacji wskazał, że 
w związku z rozpoczętą reformą systemu 
zarządzania rozwojem kraju trwają prace 
nad nowymi strategiami zintegrowanymi, 
dla których głównymi narzędziami wdra-
żania będą plany działań sporządzane na 
okres trzech lat. Plany te mają mieć charak-
ter wdrożeniowy, z uwzględnieniem kon-
kretnych narzędzi oraz harmonogramów 
osiągania celów określonych w strategiach.

Projekty budowy sieci
Konkretne projekty budowy infrastruktu-
ry szerokopasmowej zostały uwzględnione 
w programach operacyjnych (w różnych 
osiach priorytetowych i działaniach) opra-
cowanych dla unijnej perspektywy finan-
sowej na lata 2007–2013. Przewidywane 
dofinansowanie w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (rPo) wynosi 
579 mln euro (dla 16 województw od 60 
do 500 mln  zł), w programie operacyj-
nym „rozwój Polski wschodniej” (dla 5 
województw) – 300 mln euro, a ponadto 
w programie operacyjnym „Innowacyjna 
gospodarka” (działanie 8.4 – Zapewnienie 

dostępu do Internetu na etapie „ostatniej 
mili”10) – kolejne 200 mln euro.

Program operacyjny „rozwój Polski 
wschodniej” (Po rPW) ma w założeniu 
przyczynić się do podniesienia atrakcyjno-
ści inwestycyjnej oraz ograniczenia bezro-
bocia w pięciu województwach: lubelskim, 
podkarpackim, podlaskim, świętokrzy-
skim i warmińsko-mazurskim. Jednym 
z kluczowych projektów realizowanych 
w ramach drugiej osi priorytetowej pro-
gramu – „infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego” – jest projekt „Sieć sze-
rokopasmowa Polski wschodniej” (projekt 
SSPW), obejmujący: budowę ponadregio-
nalnej sieci szerokopasmowej składającej 
się z pięciu regionalnych (wojewódzkich) 
sieci szkieletowych oraz szkolenia osób 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 
Głównym jego celem jest zwiększenie 
dostępu do Internetu szerokopasmowego  
– docelowo dla 90% mieszkańców i 100% 
instytucji publicznych i przedsiębiorców 
działających na obszarze objętym Po rPW. 
Planuje się budowę pasywnej infrastruk-
tury teleinformatycznej uzupełniającej 
istniejącą, należącą do różnych operato-
rów, na obszarach najbardziej zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym. regionalne sieci 
mają umożliwić podmiotom komercyjnym 
budowę własnych, lokalnych sieci na tere-
nach, które dotychczas nie były dla nich 
atrakcyjne inwestycyjnie.

W ramach programu operacyjnego „In-
nowacyjna gospodarka” (Po IG) projekty 
związane z budową społeczeństwa infor-
macyjnego są realizowane w dwóch osiach 

10 „Ostatnia mila” – odcinek pomiędzy węzłem sieci szkieletowo-dystrybucyjnej a użytkownikiem końcowym.
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priorytetowych: siódmej „społeczeństwo 
informacyjne – budowa elektronicznej ad-
ministracji” oraz ósmej „społeczeństwo 
informacyjne – zwiększanie innowacyj-
ności gospodarki”. Projekty te obejmują 
między innymi przedsięwzięcia w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 
oraz zapewnienia obywatelom dostępu do 
Internetu szerokopasmowego (działanie 
8.4. – Zapewnienie dostępu do Internetu 
na etapie „ostatniej mili”).

.
Wyniki kontroli
Wyniki kontroli wskazują na występowa-
nie istotnego ryzyka nieosiągnięcia celów 
zakładanych dla budowy infrastruktury 
Internetu szerokopasmowego w Polsce. 
Wynika ono z niskiego stopnia rzeczowej 
realizacji regionalnych programów opera-
cyjnych oraz działania 8.4 Po IG – w od-
niesieniu do budowy sieci i przyłączy te-
leinformatycznych. Ponadto stwierdzono 
opóźnienia w rozpoczęciu prac inwestycyj-
nych w ramach projektu „Sieć szerokopa-
smowa Polski wschodniej”. Dotychczaso-
we, wolne tempo budowy infrastruktury 
teleinformatycznej może spowodować, że 
nie zostaną w pełni wykorzystane środki 
Unii Europejskiej zaplanowane na współ-
finansowanie tego celu.

Małe zaawansowanie budowy  
sieci szerokopasmowych

W założeniu, przedsięwzięcia związane 
z budową sieci szerokopasmowych, po-
dejmowane w ramach programów ope-

racyjnych, mają przynieść do 2015 r. na-
stępujące rezultaty:
• Po rPW – 10 435 km zainstalowanej 
sieci, 1062 zainstalowane węzły, 1 042 764 
osoby mają uzyskać dostęp do szeroko-
pasmowego Internetu – na powierzchni 
49,67% obszaru objętego programem;
• rPo – 3 470 km długości sieci szero-
kopasmowej, do której dostęp uzyska  
4 692 000 osób11;
• Po IG – 100 000 podmiotów trwale 
korzystających z Internetu szerokopasmo-
wego, udostępnionego w wyniku realizacji 
programu; 2500 mikroprzedsiębiorstw, 
małych i średnich przedsiębiorstw, które 
mają dostarczać Internet szerokopasmowy 
na odcinku „ostatniej mili”.

Do czasu zakończenia kontroli, to jest do 
9 listopada 2011 r., zostały osiągnięte nastę-
pujące wartości powyższych wskaźników:
• Po rPW – 0 (nie rozpoczęto rzeczowej 
realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa 
Polski wschodniej”);
• rPo – 42 km długości sieci szerokopa-
smowej; dostęp do niej uzyskało 154 109 
osób;
• Po IG – 1639 podmiotów trwale ko-
rzysta z Internetu szerokopasmowego; 
dostarczanie łącza szerokopasmowego 
na odcinku „ostatniej mili” rozpoczęło 
7 mikroprzedsiębiorstw, małych i śred-
nich przedsiębiorstw).

Według informacji przekazanych przez 
Ministerstwo rozwoju regionalnego, obra-
zujących sytuację na 31 marca 2012 r., po-
wyższe wskaźniki zmieniły się na bardziej 

11 Według danych wynikających z umów o realizację projektów zawartych do dnia zakończenia kontroli NIK, 
szacowana długość sieci ma wynieść 12 930 km, a liczba osób z dostępem do Internetu 4 042 800.
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korzystne, jednak dynamika zmian nadal 
budzi obawy o szanse powodzenia całości 
projektów. Na przykład, w odniesieniu do 
rPo – długość wybudowanej sieci zwięk-
szyła się do 66,1 km , co zapewniło dostęp 
do Internetu 160 821 osobom, w odniesie-
niu do Po IG – liczba podmiotów, które 
dostarczają Internet szerokopasmowy na 
odcinku „ostatniej mili” zwiększyła się do 
12, natomiast liczba beneficjentów tego 
rozwiązania wzrosła do 1859. Nadal nie 
podjęto rzeczowych działań inwestycyj-
nych w ramach projektu „Sieć szerokopa-
smowa Polski wschodniej”.

Według informacji przekazanej sejmowej 
Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych 
technologii przez Ministra rozwoju regio-
nalnego12, na 18 stycznia 2013 r. w ramach 
rPo zakończono i rozliczono 38 projektów 
budowy sieci szerokopasmowych o łącz-
nej długości 360,97 km. W odniesieniu 
do projektu „Sieć szerokopasmowa Polski 
wschodniej” 14 stycznia br. została wyda-
na, jako pierwsza, decyzja zatwierdzająca 
dofinansowanie dla tego projektu w wo-
jewództwie świętokrzyskim. W pierw-
szym kwartale 2013 r. jest spodziewana 
analogiczna decyzja dla projektu budowy 
sieci, który ma być realizowany w woje-
wództwie lubelskim.

Zarówno Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (jako instytucja pośredni-
cząca dla ósmej osi priorytetowej Po IG), 
jak i Minister rozwoju regionalnego (jako 
instytucja koordynująca dla rPo i instytu-
cja zarządzająca dla Po rPW oraz Po IG), 
podejmowali starania na rzecz stworzenia 

podstaw do realizacji projektów budowy 
infrastruktury szerokopasmowego dostę-
pu do Internetu. Ministerstwa starały się 
rozpoznawać problemy utrudniające re-
alizację projektów i proponowały kroki 
zaradcze, przy czym nie zawsze były one 
skuteczne.

Samorządy województw zaplanowa-
ły oraz podjęły przedsięwzięcia mające 
na celu budowę sieci szerokopasmowej. 
Działania te były niekiedy obarczone uchy-
bieniami, przede wszystkim w opracowy-
waniu i wdrażaniu strategii rozwoju woje-
wództw (np. przyjęcie nieodpowiednich 
wskaźników realizacji tych strategii, za-
niechanie ich aktualizacji oraz monitoro-
wania).

Wykorzystanie środków finansowych

Do czasu zakończenia kontroli samorzą-
dy wojewódzkie będące beneficjentami 
projektu „Sieć szerokopasmowa Polski 
wschodniej” zawarły umowy o dofinanso-
wanie ze środków UE. Łączna wartość do-
finansowania określonego w tych umowach 
wyniosła 1 017 361,3 tys. zł i osiągnęła 
100% poziom alokacji (255 119,7 tys. euro).

W ramach regionalnych programów 
operacyjnych zostały zawarte umowy 
z wykonawcami projektów budowy sieci 
szerokopasmowych, w których wartość do-
finansowania ze środków unijnych wynio-
sła 1 018 834,4 tys. zł, co stanowiło 44,2% 
alokacji dla wszystkich 16 programów ope-
racyjnych (2 304 464,7 tys. zł). Według 
stanu na 18 stycznia 2013 r.13, w związku 
z realizacją powyższych projektów pod-

12 Pismo DRC-VI-070-01-TR/13; 12279/13 z 31.01.2013 r.
13 Jak w przyp. 12.
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pisano 162 umowy o dofinansowanie na 
łączną kwotę około 1 580 000 tys. zł, 
co stanowiło 63% zwiększonej alokacji 
(2 480 000 tys. zł).

Wartość dofinansowania ze środków UE 
w zawartych umowach w ramach działania 
8.4 Po IG (według stanu na 31 sierpnia 
2011 r.) wyniosła 149 352,8 tys. zł., czyli 
zaledwie 17,96% alokacji. Według infor-
macji Ministra rozwoju regionalnego14, na 
18 stycznia 2013 r. w ramach tego działania 
podpisano 335 umów o dofinansowanie 
o wartości całkowitej 868 595,4 tys. zł, 
w tym ze środków UE 452 301,6 tys. zł, 
rozdysponowując tym samym 55% do-
stępnej alokacji.

Wykorzystanie środków przeznaczonych 
na budowę sieci szerokopasmowych w ra-
mach wszystkich przedstawionych wyżej 
programów operacyjnych było niewiel-
kie. Sytuacja ta wynika między innymi 
z niedostatecznego uwzględnienia przez 
instytucje zarządzające specyfiki realiza-
cji projektów finansowanych z funduszy 
unijnych.

sieć szerokopasmowa  
Polski wschodniej

Minister rozwoju regionalnego jest odpo-
wiedzialny za koordynację prac nad przy-
gotowaniem projektu i dokumentacji tech-
nicznej, natomiast odpowiedzialność za 
rzeczową realizację zadań inwestycyjnych 
ponoszą samorządy województw.

Istotną rolę w opóźnieniu podjęcia pro-
jektu SSPW odegrało opóźnienie w opra-

cowaniu i aktualizacji studiów wykonal-
ności dla każdego obszaru objętego tym 
projektem. Wykonanie studiów zostało 
zlecone przez Ministerstwo rozwoju re-
gionalnego (Mrr) konsorcjum firm do-
radczych. Łączne opóźnienia, wynikające 
z wad i błędów w kolejnych wersjach do-
kumentów zarówno w opracowaniu stu-
diów, jak i ich aktualizacji i uzupełnieniu, 
wyniosły ponad 11 miesięcy.

Ministerstwo podjęło w marcu 2009 r. 
działania w celu notyfikacji pomocy pu-
blicznej w projekcie SSPW. Uzyskanie de-
cyzji notyfikacyjnej Komisji Europejskiej 
nastąpiło 10 listopada 2011 r. – później 
niż zakładał to harmonogram przyjęty 
w studium wykonalności z marca 2010 r. 
(procedura notyfikacji miała zakończyć 
się w III kwartale 2011 r.15). opóźnienie 
było konsekwencją niedotrzymania ter-
minu opracowania studium wykonalności 
projektu SSPW.

Wyniki kontroli przeprowadzonej 
w  urzędach marszałkowskich woje-
wództw, w których ma być realizowany 
projekt SSPW, wskazują, że brak decyzji 
notyfikacyjnej wstrzymywał podejmowa-
nie przez samorządy województw dzia-
łań inwestycyjnych. W związku z brakiem 
ostatecznej wersji studium wykonalności 
projektu oraz notyfikacji pomocy publicz-
nej, beneficjenci nie ogłaszali postępowań 
przetargowych, co uniemożliwiło podjęcie 
rzeczowej realizacji projektu.

Minister rozwoju regionalnego, bę-
dący instytucją zarządzającą w ramach 

14 Jw.
15 Według zaktualizowanego harmonogramu przyjętego w studium wykonalności, przekazanego do MRR 

w sierpniu 2011 r., zakończenie procesu notyfikacji zaplanowano na IV kwartał 2011 r.
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Po rPW, podejmował działania orga-
nizacyjne stymulujące rozwój projektu 
SSPW, na przykład: powołanie Komite-
tu Sterującego oraz Grupy roboczej do 
spraw Wdrażania, zawarcie porozumienia 
o współpracy na rzecz rozbudowy infra-
struktury szerokopasmowej pomiędzy 
Mrr, pięcioma województwami Polski 
wschodniej oraz operatorami telekomuni-
kacyjnymi (m.in. tP SA), zawarcie umów 
warunkowych o dofinansowanie projektu 
pomiędzy Polską Agencją rozwoju Przed-
siębiorczości (PArP) jako instytucją po-
średniczącą w Po rPW a samorządami 
województw Polski wschodniej.

W związku z projektem SSPW zapla-
nowano dla poszczególnych województw 
wybudowanie sieci o długości: lubelskie 
– 2908 km, podkarpackie – 2006 km, 
podlaskie – 1882 km, świętokrzyskie  
– 1410 km oraz warmińsko-mazurskie  
– 2280 km.

Łączna wartość umów warunkowych 
o dofinasowanie, zawartych pomiędzy sa-
morządami wojewódzkimi a PArP wynio-
sła 1 453 499,1 tys. zł, w tym wydatki kwa-
lifikowane stanowią 1 196 895,7 tys. zł, 
z czego 1 017 361,3 tys. zł ma pochodzić ze 
środków Europejskiego Funduszu rozwo-
ju regionalnego (EFrr), 119 689,6 tys. zł 
z budżetu państwa, a 59 844,8 tys. zł bę-
dzie wkładem własnym samorządów.

Do końca 2011 r. w żadnym z woje-
wództw nie wybrano inżyniera kontrak-
tu i nie rozpoczęto wdrażania drugiej fazy 
projektu, obejmującej prace inwestycyj-

ne16. Zgodnie z obowiązującymi harmo-
nogramami, zawartymi w studiach wy-
konalności, wybór inżyniera kontrak-
tu miał nastąpić do końca IV kwartału 
2011 r. Według stanu na koniec 2012 r.17, 
województwa warmińsko-mazurskie oraz 
świętokrzyskie wybrały inżynierów kon-
traktu, w pozostałych województwach 
trwała procedura wyboru, a podpisanie 
umów przewidziano w I kwartale 2013 r.

opóźnienie w rozpoczęciu rzeczowej 
realizacji projektu może wpłynąć na ter-
minowość jego zakończenia i osiągnięcie 
zakładanych efektów. Proces inwestycyjny 
wiąże się z ryzykiem, na przykład, wydłuże-
nia postępowań przetargowych w związku 
z ewentualnymi procedurami odwoławczy-
mi. Skumulowanie działań w wielu obsza-
rach w tym samym czasie we wszystkich 
województwach Polski wschodniej może 
skutkować niewystarczającą liczbą wyko-
nawców niezbędnych do prawidłowego 
i terminowego zakończenia prac.

szybki Internet w ramach RPO

Analogicznie jak w przypadku projektu 
SSPW, działania Ministra rozwoju re-
gionalnego stworzyły podstawy do reali-
zacji projektów budowy infrastruktury 
Internetu szerokopasmowego ujętych 
w regionalnych programach operacyjnych. 
Niskie wskaźniki osiągniętego produktu 
(długość wybudowanej sieci) i rezultatu 
(liczba osób, którym zapewniono dostęp 
do Internetu) budzą obawy o powodzenie 
tych projektów.

16 Druga faza projektu obejmuje roboty budowlane, dostawy i instalacje sprzętu oraz testowanie i urucha-
mianie.

17 Patrz przyp. 12.
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Minister rozwoju regionalnego koor-
dynował zarządzanie 16 regionalnymi pro-
gramami operacyjnymi, przede wszyst-
kim przez udział w pracach komitetów 
monitorujących, prowadzenie bieżącego 
monitoringu wdrażania rPo (w zakresie 
finansowym i rzeczowym), jak również 
współpracę z samorządami województw 
jako instytucjami zarządzającymi rPo. 
odpowiedzialność za bezpośrednie wy-
konanie projektów została przypisana sa-
morządom województw.

W ramach monitorowania budowy in-
frastruktury szerokopasmowej minister 
prowadził rozpoznanie problemów z nią 
związanych oraz podejmował inicjatywy 
mające na celu wspieranie przedsięwzięć 
na szczeblu wojewódzkim. Między inny-
mi, w 2010 r. Mrr podjęło się roli orga-
nizatora i koordynatora prac dotyczących 
grupowej notyfikacji pomocy publicznej 
w indywidualnych projektach18.

Według stanu na 31 sierpnia 2011 r., na re-
alizację działań/priorytetów w dziesiątej ka-
tegorii interwencji funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej – „infrastruktura teleko-
munikacyjna” (w tym budowa sieci szero-
kopasmowych), w ramach 16 regionalnych 
programów operacyjnych, zostały zaplano-
wane środki w kwocie 2 304 464,7 tys. zł19. 
Łączna wartość podpisanych umów w tej 
kategorii wyniosła 1 508 923,2 tys. zł, 
w tym łączna wartość dofinansowania ze 
środków UE – 1 018 834,4 tys. zł. 

W umowach o realizację projektów 
zawartych przez zarządy województw 
z wykonawcami wartości wskaźników 
produktu i rezultatu20 były wysokie. 
określona w nich łączna długość sieci 
szerokopasmowej Internetu (wskaźnik 
produktu) wynosiła 12 930 km i istotnie 
przewyższała wartość początkowo zakła-
daną w rPo, to jest 3470 km . Wykonanie 
projektów objętych umowami ma zapew-
nić dostęp do Internetu 4042,8 tys. osób 
(wskaźnik rezultatu), przy pierwotnym 
założeniu, że dostęp ten uzyska docelowo 
4692 tys. osób.

rzeczywiste wartości wskaźników 
produktu i rezultatu, wyliczone na pod-
stawie zatwierdzonych wniosków o płat-
ność końcową dla zakończonych projektów 
były jednak bardzo niskie. Według danych 
zamieszczonych w Krajowym Systemie 
Informatycznym Monitoringu i Kontro-
li Funduszy Strukturalnych i Funduszu 
Spójności (KSI SIMIK) na 5 październi-
ka 2011 r., łączna długość wybudowanej 
sieci dystrybucyjnej dla szerokopasmo-
wego Internetu wynosiła zaledwie 42 km, 
co stanowiło 1,2% pierwotnie zakładanej 
wielkości docelowej, natomiast liczba osób, 
które uzyskały możliwość dostępu wyno-
siła 154 109, czyli 3,3% zakładanej liczby.

Według danych KSI SIMIK z 31 sierp-
nia 2011 r., wartość poniesionych wydat-
ków ogółem, wykazanych we wnioskach 
o płatność złożonych przez beneficjentów 

18 Grupowa notyfikacja polega na powiadomieniu Komisji Europejskiej o udzieleniu pomocy publicznej dla 
połączonych indywidualnych projektów o podobnych lub analogicznych cechach.

19 Na podstawie danych przekazanych przez MRR, według kursu 4,15 zł za euro.
20 Oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu na podstawie podpisanych umów, według danych 

z 5.10. 2011 r., zamieszczonych w KSI SIMIK.
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umów w ramach dziesiątej kategorii inter-
wencji, wyniosła łącznie 117 585,2 tys. zł, 
z tego zrefundowano ze środków UE łącz-
nie 88 744,6 tys. zł.

Powyższe dane świadczą o tym, że nie-
wiele projektów zostało zakończonych, 
a większość znajdowała się w fazie realiza-
cji. W ocenie przedstawicieli Mrr, trud-
ności w wykonaniu wynikają między in-
nymi z rozległości i skomplikowania prac 
oraz konieczności uwzględnienia pomo-
cy publicznej. Zwrócono także uwagę na 
skomplikowane procedury i długotrwałość 
postępowań odwoławczych, które mają 
miejsce podczas przeprowadzania zamó-
wień publicznych.

Strategie rozwoju województw, opra-
cowane na podstawie art. 11 ustawy 
z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje-
wództwa21, zakładały wykonanie zadań 
związanych z budową i rozwojem infra-
struktury szerokopasmowego dostępu do 
Internetu. Ponadto, w czterech wojewódz-
twach przyjęto inne dokumenty o charak-
terze strategicznym lub operacyjnym, które 
uzupełniały lub uszczegóławiały strategie 
rozwoju województw w dziedzinie rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego, w tym 
w zakresie budowy sieci szerokopasmo-
wych (wielkopolskie: „Program operacyjny 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w województwie wielkopolskim w latach 
2007–2013”; podkarpackie: „Cywiliza-
cyjny skok Podkarpacia – strategia infor-
matyzacji województwa podkarpackie-
go”; mazowieckie: „Strategia e-rozwoju”; 

świętokrzyskie: „regionalna strategia in-
nowacji województwa świętokrzyskiego 
na lata 2005–2013”).

W trzech województwach stwierdzono 
uchybienia w monitorowaniu tworzenia 
dokumentów strategicznych. Na przykład, 
nie przeprowadzano analiz i ocen osiągania 
celów zarówno w odniesieniu do strategii 
rozwoju województwa, jak i odrębnej stra-
tegii informatyzacji. W innym przypad-
ku zarząd województwa nie monitorował 
wskaźników dochodzenia do celu operacyj-
nego – „rozwój społeczeństwa informacyj-
nego”, takich jak długość publicznej sieci 
szerokopasmowej czy liczba publicznych 
punktów dostępu do Internetu (z powodu 
braku informacji na ten temat).

Według danych na 31 lipca 2011 r., w ra-
mach regionalnych programów operacyj-
nych zaplanowano wykonanie 93 projek-
tów budowy lub rozbudowy sieci szeroko-
pasmowych, obejmujących sieci komer-
cyjne, sieci na użytek własny jednostek 
samorządu terytorialnego, jak również 
sieci na użytek placówek edukacyjnych 
oraz medycznych. Z danych na koniec 
2012 r.22 wynika, że liczba projektów zo-
stała zwiększona do 148.

W trzech objętych kontrolą wojewódz-
twach realizowano projekty regionalnych 
sieci szerokopasmowych (mazowieckie: 
projekt „Internet dla Mazowsza” – projekt 
IdM; świętokrzyskie: „E-świętokrzyskie – 
budowa miejskich sieci światłowodowych 
JSt”; wielkopolskie: „Wielkopolska sieć 
szerokopasmowa” – projekt WSS).

21 DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zm.
22 Patrz przyp. 12.
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytyw-
nie działania samorządów województw zmie-
rzające do wdrożenia projektów. Wprawdzie 
w przypadku dwóch z nich (projektu IdM 
oraz WSS) stwierdzono opóźnienia wy-
konawcze, jednak były one spowodowane 
czynnikami niezależnymi od zarządów wo-
jewództw. Na przykład, w odniesieniu do 
projektu IdM23, o wartości 493 339,4 tys. zł 
(w tym ze środków EFrr 340 939,4 tys. zł), 
przyjęty harmonogram nie był realizowa-
ny. Nieprzeprowadzenie wyboru generalne-
go wykonawcy inwestycji, poprzedzonego 
ogłoszeniem i rozstrzygnięciem stosownych 
przetargów, wynikało z braku notyfikacji 
pomocy publicznej, co z kolei uniemożli-
wiało zarządowi województwa podpisanie 
stosownej umowy o dofinansowanie. Samo-
rząd województwa mazowieckiego podjął 
starania o zawarcie tak zwanej umowy wa-
runkowej o dofinansowanie projektu IdM. 
Umowa ta została podpisana po zakończeniu 
kontroli NIK, 28 września 2011 r.; załączo-
no do niej zaktualizowany harmonogram 
realizacji projektu.

W ramach projektu WSS założono wy-
budowanie sieci Internetu szerokopasmo-
wego o długości 4004,72 km wraz z 607 
węzłami telekomunikacyjnymi, w tech-
nologii tak zwanej sieci nowej generacji 
(tj. o przepustowości powyżej 30-40 Mb/s).  

Projekt przewiduje zapewnienie do 2013 r. 
dostępu do szerokopasmowego Interne-
tu dla 3,3 mln mieszkańców Wielkopol-
ski. Zgodnie z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie projektu, jego rzeczowe 
wykonanie miało się rozpocząć 1 września 
2011 r., pod warunkiem wydania przez 
Komisję Europejską decyzji zezwalającej 
na udzielenie pomocy publicznej24. Do 
czasu zakończenia kontroli NIK projekt 
ten pozostawał nadal w fazie przygotowa-
nia do realizacji – w planowanym czasie 
nie rozpoczęto budowy sieci szerokopa-
smowej (m.in. nie wyłoniono wykonawcy 
sieci w terminie określonym w studium 
wykonalności).

Na opóźnienie rozpoczęcia wdrażania 
projektu WSS wpłynęło opublikowanie 
dopiero w czerwcu 2011 r. przez Urząd Ko-
munikacji Elektronicznej (UKE) „raportu 
z pokrycia terytorium rzeczypospolitej 
Polskiej istniejącą infrastrukturą teleko-
munikacyjną, zrealizowanymi w 2010 r. 
i planowanymi w 2011 r. inwestycjami oraz 
budynkami umożliwiającymi kolokację”25. 
Dane tego raportu posłużyły do sporzą-
dzenia dokumentacji prenotyfikacyjnej 
i zostały uwzględnione w dokumentacji 
przeprowadzonej inwentaryzacji, poddanej 
konsultacjom publicznym, zgodnie z za-
leceniami Komisji Europejskiej (KE)26.

23 Projekt zakłada wybudowanie sieci światłowodowej składającej się z dwu warstw: szkieletowej i dystry-
bucyjnej. Podstawowe parametry inwestycji: długość sieci: 3680 km, liczba węzłów szkieletowych – 42, 
liczba punktów dystrybucyjnych – 264.

24 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej�nr 659/1999 z 22.03.1999 r.�ustanawiającym szcze-
gółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (DzUUE L z 27.03.1999 r., nr 83, s. 1-9).

25 <http://www.uke.gov.pl/_gAllery/44/18/44186/Raport_pokrycia_RP_UKE.pdf>
26 Komunikat Komisji Europejskiej dot. wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania przepisów do-

tyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych (DzUUE C 
z 30.09.2009 r., nr 235, s. 7).
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NIK oceniła pozytywnie działania Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego służące zmniejszeniu ryzyka 
nieterminowej realizacji projektu. W sierp-
niu 2011 r. Urząd wystąpił do KE o zgodę 
na rozpoczęcie procedur wyboru inżynie-
ra kontraktu, wykonawcy oraz operatora 
infrastruktury sieciowej – jeszcze przed 
wydaniem decyzji notyfikacyjnej.

Realizacja działania 8.4. PO IG

Pomimo przedsięwzięć podejmowanych 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (jako instytucji pośredniczącej) 
oraz Ministra rozwoju regionalnego (jako 
instytucji zarządzającej), niewielki stopień 
zaawansowania projektów stwarza ryzyko 
nieosiągnięcia zakładanych celów (liczba 
podmiotów dostarczających Internet sze-
rokopasmowy – 2,5 tys., liczba podmio-
tów korzystających z dostępu – 100 tys.).

Zadania MSWiA w tym projekcie obej-
mowały między innymi organizację naboru 
wniosków o dofinansowanie oraz udział 
w ich ocenie, przygotowywanie rocznych 
planów działań informacyjnych i promo-
cyjnych, monitorowanie oraz gromadze-
nie informacji o wykorzystaniu funduszy 
strukturalnych w zakresie tworzenia spo-
łeczeństwa informacyjnego, kontrolę re-
alizacji osi priorytetowej/operacji, w tym 
kontrolę wdrażania poszczególnych dofi-
nansowanych projektów.

Do obowiązków Ministra rozwoju re-
gionalnego należały: przygotowanie doku-
mentów programowych oraz projektów 

prawnych umożliwiających wdrożenie 
Po IG, organizacja systemu zarządzania 
i kontroli oraz monitorowanie i ocena stop-
nia wykonania programu.

Z umów o realizację projektów w ramach 
działania 8.4, zawartych do 30 września 
2011 r. wynika, że w 2015 r. liczba mikro-
przedsiębiorstw, małych i średnich przed-
siębiorstw, które rozpoczęły dostarczanie 
Internetu szerokopasmowego na odcinku 
„ostatniej mili” powinna wynieść 135, na-
tomiast liczba podmiotów trwale korzy-
stających z Internetu szerokopasmowego 
udostępnionego w wyniku wdrażania pro-
gramu – 97 tys. Wskaźniki te będą zatem 
niższe od pierwotnie zakładanych.

W okresie objętym kontrolą przepro-
wadzono pięć naborów wniosków o do-
finansowanie projektów27, w wyniku 
których 208 wniosków zostało zatwier-
dzonych przez instytucję zarządzającą 
(proponowana wysokość dofinansowania 
245 443,7 tys. zł, tj. 31% zaplanowanych 
środków). Przy dotychczasowej częstotli-
wości przeprowadzania naborów wniosków 
(dwa razy w roku), w czterech naborach, 
które odbędą się w latach 2012–2013 będą 
musiały zostać zatwierdzone wnioski o do-
finansowanie z puli pozostałych 69% za-
planowanych środków.

Pomimo upływu czterech lat od zatwier-
dzenia Po IG, wykorzystanie środków 
na działanie 8.4 wyniosło 35,4% (według 
wartości projektów zatwierdzonych do 
dofinansowania) oraz 19% według zawar-
tych umów, natomiast płatności dokonane 

27 Po zakończeniu kontroli został rozpoczęty kolejny nabór, z terminem składania wniosków od 31 paździer-
nika do 31 grudnia 2011 r.
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na rzecz beneficjentów stanowiły 0,63% 
alokacji28. Według danych KSI SIMIK 
z 31 sierpnia 2011 r., beneficjentom umów 
wypłacono 5192,2 tys. zł.

Niski stopień wykonania projektów 
w działaniu 8.4 wynikał między innymi 
z niewielkiego zaawansowania budowy 
regionalnych sieci szerokopasmowych 
(dystrybucyjnych) w ramach regionalnych 
programów operacyjnych oraz Po rPW. 
Brak sieci dystrybucyjnych uniemożliwia 
uruchamianie przez potencjalnych benefi-
cjentów budowy odcinków „ostatniej mili”.

Inną przyczyną spowolnień w działaniu 
8.4 było zjawisko tak zwanego blokowania 
miejscowości, polegające na zgłaszaniu do 
konkursów projektów obejmujących duże 
obszary (np. 100 miejscowości w jednym 
projekcie), przy deklaracji wnioskodawcy 
o zamiarze podłączenia do Internetu nie-
wielkiej liczby użytkowników. Jednocze-
śnie instytucja zarządzająca nie przyznawa-
ła dofinansowania innym przedsiębiorcom 
zainteresowanym dostarczaniem Internetu 
szerokopasmowego na tym samym terenie. 
Miało to wyeliminować ryzyko wielokrot-
nego dofinansowania na danym obszarze 
i było zgodne z postanowieniami Po IG, 
zgodnie z którymi dofinansowanie mo-
gło być udzielane wyłącznie na obszarach 
„białych plam”, na których usługi dostępu 
do Internetu nie były świadczone przez 
żadnego operatora. Zasada ta została przy-
jęta w wyniku braku rzetelnych źródeł 

informacji o pokryciu terytorium Polski 
infrastrukturą szerokopasmowego łącza 
internetowego.

Problem „blokowania miejscowości” zo-
stał ostatecznie rozwiązany przez Mrr we 
współpracy z pozostałymi instytucjami za-
angażowanymi29 w realizację działania 8.4, 
w wyniku której określono nowe kryteria 
wyboru wniosków o dofinansowanie, zaak-
ceptowane 22 czerwca 2011 r. przez Komi-
tet Monitorujący Po IG. Zgodnie z tymi 
kryteriami, podstawą decyzji o przyzna-
niu dofinansowania jest tak zwany stopień 
nasycenia usługami szerokopasmowego 
dostępu do Internetu30.

W odpowiedzi na wystąpienie pokon-
trolne NIK, Minister rozwoju regional-
nego poinformował, że po zakończeniu 
w grudniu 2011 r. tak zwanego przeglądu 
śródokresowego Po IG w programie tym 
wniesiono zmiany dotyczące między inny-
mi monitorowania osi priorytetowych oraz 
że obecnie zakładana liczba inwestycji pla-
nowanych do realizacji w ramach działania 
8.4 umożliwi pełne wykorzystanie alokacji 
(200 mln euro) i osiągnięcie wskaźnika 
rezultatu (100 tys. osób). W ramach prze-
glądu wprowadzony został nowy wskaźnik 
– liczba inwestycji w budowę szerokopa-
smowego dostępu do Internetu – o war-
tości 800. W celu zapewnienia spójności 
informacji o wskaźnikach produktu dla 
działania 8.4, w piętnastej wersji „Szcze-
gółowego opisu priorytetów Po IG”, ma 

28 Według stanu na 30.09.2011 r.
29 MSWiA, UKE oraz władza wdrażająca programy europejskie.
30 Pozytywnie mogą zostać rozpatrzone wnioski dotyczące budowy sieci w miejscowościach, w których po-

ziom nasycenia usługami o przepustowości min.2 Mb/s będzie niższy niż 30%, przy czym przy składaniu 
wniosku operator ma podać liczbę użytkowników końcowych planowanych do podłączenia w każdej miej-
scowości objętej projektem.
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zostać zmieniona wartość docelowa do-
tychczasowego wskaźnika – z 2500 na 800.

Niewielkie było zaawansowanie opra-
cowania projektu systemowego, który 
w założeniu miał wspierać działania po-
dejmowane w ramach Po IG. Miał on 
obejmować koordynację przedsięwzięć 
na poziomie strategicznym w celu ogra-
niczenia barier w dostępie do Internetu, 
wspieranie potencjalnych beneficjentów 
w zakresie prowadzonych inwestycji oraz 
wsparcie doradcze w poszerzaniu możli-
wości dostępu do wiedzy i innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych.

W latach 2009–2011 komisja oceniają-
ca projekt systemowy, powoływana przez 
instytucję pośredniczącą (MSWiA), roz-
patrzyła cztery wnioski o dofinansowanie 
jego realizacji (o wartości od 35 574 tys. zł 
do 79 793 tys. zł). Pomimo pozytywnej 
oceny formalnej i merytorycznej wydanej 
przez komisję w odniesieniu do projek-
tu zgłoszonego przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, a także akceptacji przez 
Ministerstwo rozwoju regionalnego, jego 
wykonanie zostało przekazane do Centrum 
Projektów Informatycznych MSWiA. od 
1 kwietnia 2011 r., opracowanie projek-
tu systemowego powierzono Ministrowi 
Infrastruktury, a od 18 listopada 2011 r. 
jego gestorem jest Minister Administracji 
i Cyfryzacji. Projekt miał być realizowany 
od 1 maja 2011 r. do 30 listopada 2015 r.

W związku z przyznaniem dofinanso-
wania dopiero 1 września 2011 r. nastą-
piło opóźnienie rozpoczęcia projektu. Do 
8 listopada 2011 r. nie zostały wykonane 

trzy podstawowe zadania warunkujące 
postęp w jego realizacji. Nie wyłoniono 
wykonawcy „raportu otwarcia”, który był 
punktem wyjścia działań koordynacyjnych 
oraz podstawą do zaprogramowania zadań, 
które będzie realizował podmiot zewnętrz-
ny w celu wsparcia potencjalnych bene-
ficjentów działań 8.3 i 8.4 Po IG, rPo 
oraz Po rPW. ta sytuacja wynikała stąd, 
że cena ofert złożonych w postępowaniu 
przetargowym przekraczała zaplanowane 
na ten cel środki.

Nie został powołany również Komitet 
Sterujący realizacją projektu oraz dziesię-
cioosobowy zespół, który miał zarządzać 
projektem na wszystkich jego etapach.

Według informacji przekazanej sejmo-
wej Komisji Innowacyjności i Nowocze-
snych technologii przez ministra admi-
nistracji i cyfryzacji31, w ramach realizacji 
powyższego projektu systemowego prze-
prowadzono postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego i zawarcie umo-
wy ramowej o świadczenie usług eksperc-
ko-doradczych w projekcie, zapewniono 
wsparcie ekspertów prawnych i tech-
nicznych dla dialogu technicznego pro-
wadzonego przez trzy województwa Polski 
wschodniej. Ponadto, w ramach projektu 
wydano szereg opinii prawnych i zapew-
niono doradztwo ekspercko-prawne dla 
poszczególnych projektów.

fiasko budowy  
Polskiej Biblioteki Internetowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji przejęło projekt rozwoju PBI 

31 Pismo BM-ZPO-0717/2013 z 18.02.2013 r.
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od Ministerstwa Nauki i Informatyzacji 
31 października 2005 r. i prowadziło go do 
końca 2007 r. Łączne wydatki związane 
z finansowaniem projektu PBI wyniosły 
10 027 tys. zł, w tym wydatki MSWiA – co 
najmniej 3902 tys. zł. Wydatki poniesione 
przez MSWiA zostały przeznaczone na 
pokrycie kosztów digitalizacji publikacji 
książkowych (przekształcenie do posta-
ci cyfrowej przez skanowanie), utrzyma-
nia domeny Ikonka (koszt abonamentu) 
oraz skompletowania i rozmieszczenia ma-
teriałów promujących PBI. MSWiA nie 
określiło celów i założeń funkcjonowania 
i rozwoju PBI, a także nie opracowało har-
monogramu prac w ramach tego projektu. 
Nie dysponowało także dokumentacją od-
bioru prac wykonanych w związku z budo-
wą Biblioteki przez podmiot zewnętrzny. 
W MSWiA nie zapewniono właściwego 
nadzoru nad wykonaniem tego zlecenia.

Wyniki analizy zasobów i oprogramowa-
nia PBI przeprowadzonej przez Bibliotekę 
Narodową (BN) po przejęciu projektu wy-
kazały następujące błędy: zeskanowanie pu-
blikacji książkowych do plików o formacie 
jpg w tak zwanej rozdzielczości ekranowej, 
nienadających się do długotrwałej archi-
wizacji; niewystarczającą jakość obrazów 
cyfrowych; niedostateczne lub niezgodne 
ze standardami metadane (bibliograficzne 
opisy publikacji); błędy powstałe w procesie 
optycznego rozpoznawania tekstu (oCr); 
braki w skanach; problemy z zakresu prawa 
autorskiego. Zastosowane oprogramowanie 
nie pozwala na dalszy rozwój PBI. Funk-
cjonalność strony internetowej Biblioteki 
jest mała, bazuje bowiem na platformie 
serwisu sportowego, a nie na specjalistycz-
nym oprogramowaniu przeznaczonym do 
prowadzenia bibliotek cyfrowych.

Stan zasobów PBI przekazanych przez 
MSWiA 29 października 2008 r. do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go (MKiDN), jak i przestarzałe standardy 
zastosowane do budowy Biblioteki Inter-
netowej stanowiły istotny problem przy 
podejmowaniu dalszych działań proro-
zwojowych. MKiDN przejęło projekt Pol-
skiej Biblioteki Internetowej od MSWiA 
1 stycznia 2008 r., a następnie powierzyło 
jej obsługę Bibliotece Narodowej, prze-
kazując w czerwcu 2008 r. przejęte od 
MSWiA składniki majątku ruchomego 
oraz w listopadzie 2008 r. dokumentację 
PBI. od czasu przejęcia przez MKiDN nie 
nastąpiła poprawa użyteczności Biblioteki 
Internetowej dla czytelników, a aktualiza-
cja zawartości miała ograniczony zakres. 
Nie zostały także zapewnione wystarcza-
jące środki na dalsze finansowanie tego 
projektu.

Powierzenie Bibliotece Narodowej przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego zadania prowadzenia PBI nie zostało 
powiązane z przekazaniem odpowiednich 
środków finansowych. W propozycjach 
planów finansowych na lata 2009–2011 
przedkładanych do Ministerstwa, Biblio-
teka Narodowa kilkakrotnie występo-
wała z wnioskiem o zwiększenie dotacji 
w związku z przejęciem nowych zadań, 
a także informowała o braku wystarcza-
jących środków na podjęcie moderniza-
cji Biblioteki Internetowej. MKiDN nie 
podejmowało żadnych decyzji co do dal-
szego funkcjonowania PBI, pozostawiając 
Bibliotece Narodowej odpowiedzialność za 
utrzymanie tego portalu i udostępnianie 
użytkownikom serwisu w niezmienionej 
formie, nieuwzględniającej rozwoju tech-
nologii cyfrowych.
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Podsumowanie
Budowa infrastruktury szerokopasmowego 
dostępu do Internetu odbywała się w nie-
zadowalającym tempie. Słabe zaawanso-
wanie projektów wskazuje na duże praw-
dopodobieństwo, że nie zostaną osiągnięte 
cele zakładane w programach operacyj-
nych. Jedną z przyczyn takiego stanu jest 
zjawisko arytmii, charakterystyczne dla 
wykorzystywania funduszy unijnych, po-
legające na niskim początkowo wykorzy-
staniu środków i późniejszym nadrabianiu 
zaległości. Spiętrzenie prac inwestycyjnych 
w końcowym okresie może źle wpływać 
na ostateczną jakość projektów. Brakowa-
ło również skutecznej koordynacji działań 
podejmowanych przez ministrów i mar-
szałków województw. Wykonywali oni 
obowiązki wynikające z przypisanych im 
ról instytucji koordynujących, pośredni-
czących i zarządzających w ramach trzech 
różnych programów operacyjnych. Sytuacji 
nie ułatwiało także późne podjęcie pro-
jektu systemowego w ramach ósmej osi 
priorytetowej Po IG, którego założeniem 
była poprawa koordynacji działań.

ostateczny stopień dojścia do celów uję-
tych w programach operacyjnych zależy od 
skuteczności działań w okresie, jaki pozo-
stał do końca ich realizacji, to jest do 2015 r. 
W świetle ustaleń kontroli, konieczne jest 
ustanowienie na szczeblu centralnym koor-
dynatora przedsięwzięć związanych z bu-
dową infrastruktury szerokopasmowej.

Zawarte w wystąpieniach pokontrolnych 
oraz w Informacji o wynikach kontroli sta-
nowisko NIK nie było kwestionowane przez 

kontrolowane podmioty, zwłaszcza przez 
stronę rządową. W raporcie „Państwo 2.0. 
Nowy start dla e-administracji”32  z kwiet-
nia 2012 r. minister administracji i cyfry-
zacji stwierdził, że najistotniejszym zagro-
żeniem dla tych projektów jest niezwy-
kle krótki czas na ich realizację, bowiem 
muszą być one zakończone i rozliczone do 
31 grudnia 2015 r. Na dodatek prace można 
prowadzić jedynie w sezonie budowlanym, 
a chodzi przecież o setki kilometrów linii 
telekomunikacyjnych. Niektóre harmo-
nogramy projektów zakładają, że w ciągu 
12 miesięcy (w tym zimą) wybuduje się 
na przykład około 1000 km linii szero-
kopasmowych. Przykładowo, aby jedno 
z województw zdążyło zgodnie z założe-
niami wybudować sieć szerokopasmową 
do 31 grudnia 2014 r., musiałoby budować 
dziennie około 2-3 km linii światłowodo-
wych – co jest praktycznie niemożliwe.

Utworzenie i rozwój Polskiej Bibliote-
ki Internetowej stanowi przykład niepra-
widłowo prowadzonego przedsięwzięcia 
informatycznego, któremu towarzyszyło 
rozmycie odpowiedzialności kolejnych 
ministrów za wdrożenie tego projektu.

słAwomir GrzelAK, 
wicedyrektor
mAciej mAciejewsKi, 
doradca techniczny
michAł musioł, 
doradca ekonomiczny,  
Delegatura NIK w Warszawie

32 <http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/04/MAC-Panstwo-2-0-Nowy-start-dla-e-
administracji-4-2012_raport_web.pdf>
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Wiedza na temat konsekwencji zaniedbań 
ochrony środowiska jest coraz powszech-
niejsza i ogniskuje na sobie stałą uwagę 
opinii publicznej. Najwyższa Izba Kon-
troli kwestie związane z przestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska uznaje za je-
den ze swych priorytetów badawczych 
i wielokrotnie przeprowadzała kontrole 
dotyczące tych zagadnień. Wynikało to 
głównie ze społecznego znaczenia same-
go problemu, zaangażowania finansów 
publicznych i konieczności weryfikacji 
istniejących rozwiązań technicznych, eko-
nomicznych i prawnych. równie ważny 
dla NIK jest także czynny udział w bu-
dowaniu świadomości ekologicznej spo-
łeczeństwa.

Skażenie środowiska może przybie-
rać różne formy i zależne jest od wielu 
przyczyn, w tym od istniejącej infra-
struktury technicznej, poczucia od-
powiedzialności społecznej za zanie-
czyszczenia i skuteczności egzekwo-
wania zachowań proekologicznych. 
Zagrożenia z tym związane można zi-
dentyfikować w wielu obszarach poli-
tyki ekologicznej państwa. Szczególnie 
interesujący obszar badawczy stanowi 
gospodarka ściekowa na terenach nie-
objętych systemem kanalizacji zbior-
czej, co wynika przede wszystkim 
z tego, że ścieki komunalne zajmują 
drugie, po ropie naftowej, miejsce na 
liście najgroźniejszych dla środowiska 

Zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska

Gospodarka ściekowa gmin  
– obszary nieobjęte kanalizacją zbiorczą

Usuwanie i oczyszczanie ścieków na obszarach nieskanalizowanych należy do usta
wowych zadań gmin, których jednak gminy nie realizują. W rezultacie tych zanie
dbań dochodzi do systematycznego i masowego zanieczyszczania środowiska natural
nego, mimo że przepustowość istniejących oczyszczalni nie jest w pełni wykorzystana. 
Brak nadzoru nad właścicielami nieruchomości i  przedsiębiorcami świadczącymi 
usługi wywozu nieczystości przyczynił się do utrwalenia patologicznego mechanizmu 
ekonomicznego, w którym wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gruntu przez 
użytkowanie nieszczelnego zbiornika bezodpływowego lub wylewanie nieczystości 
„na nieużytek” jest nie tylko darmowe, ale i bezkarne.

boGusłAw GębicA 

Krzysztof zwierzchowsKi
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substancji1. równie znaczący jest fakt, 
że – według danych GUS – w 2010 r. 
do oczyszczalni w Polsce trafiło jedy-
nie około 61% ścieków komunalnych2. 
Szacunkowo można przyjąć, że w go-
spodarstwach domowych na terenach 
nieobjętych systemem kanalizacji 
zbiorczej w 2010 r. wytworzono ponad 
800 mln m3 ścieków, których sposób 
zagospodarowania pozostaje nieznany3.

Najbardziej rozpowszechnioną formą 
gromadzenia ścieków na tych obszarach 
jest odprowadzanie ich do przydomo-
wych zbiorników bezodpływowych, czyli 
szamb4, z których powinny być transpor-
towane do oczyszczalni (w 2010 r. jedynie 
3,4% nieruchomości mieszkalnych w Pol-
sce miało przydomowe oczyszczalnie ście-
ków). Zasadniczą słabością tego modelu 
gospodarki ściekowej jest brak zamknię-
tego obiegu, a co za tym idzie – możliwość 
wprowadzania odpadów bezpośrednio do 
środowiska naturalnego. Zachętą do takie-
go działania jest uniknięcie konieczności 
ponoszenia stosunkowo wysokich kosz-
tów opróżniania szamba przez specjalny 
wóz asenizacyjny (parokrotnie wyższych 
od odprowadzenia ścieków do kanaliza-
cji zbiorczej). Ustawodawca, mając świa-

domość istnienia takich uwarunkowań, 
w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach5 

określił obowiązki podmiotów uczestni-
czących w gospodarce ściekowej, to jest 
właścicieli nieruchomości, organów gminy 
oraz przedsiębiorców wykonujących usługi 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
(model gospodarki ściekowej wynikający 
z ustawy przedstawia rysunek 1, s. 73). 
Kontrola NIK przeprowadzona w II poło-
wie 2011 r. w 28 gminach, w tym 7 miej-
skich, 10 miejsko-wiejskich i 11 wiejskich 
(w województwach: kujawsko-pomorskim, 
lubuskim, łódzkim, mazowieckim, pod-
karpackim, podlaskim, pomorskim i ślą-
skim) miała odpowiedzieć na pytanie, czy 
podmioty odpowiedzialne za gospodarkę 
ściekową tych gmin na obszarach nieobję-
tych systemem kanalizacji zbiorczej w la-
tach 2009–2011 (I półrocze) wywiązują 
się z nałożonych na nie obowiązków i czy 
w efekcie ich działania zapewniają posza-
nowanie środowiska naturalnego.

Założenia metodyczne badania
Kontrolę przeprowadzoną w ośmiu wy-
mienionych województwach koordynowała 
Delegatura NIK w Katowicach6. W celu 

1 Por.: Ekologiczny Portal Informacyjny: <http://naszaekologia.pl/zanieczyszczenia_oceanow.php>.
2 Przykładowo, w 2009 r. sieciami wodociągowymi dostarczono wszystkim odbiorcom w Polsce 

2067,3 mln m3 wody, natomiast do oczyszczalni ścieków wpłynęło sieciami kanalizacyjnymi 1181 mln m3 
ścieków (57,1%); w 2010 r. dostarczono 2062 mln m3 wody, a do oczyszczalni odprowadzono 1249 mln m3 

ścieków (60,6%). Wszystkie dane na podstawie: Rocznika�Statystycznego�Rzeczypospolitej�Polskiej�2010 
i Małego�Rocznika�Statystycznego�Polski�2011 oraz innych opracowań publikowanych przez GUS.

3 Dla porównania, objętość wody w jeziorze Śniardwy szacuje się na ok. 641 mln m3.
4 Przeprowadzona w 2010 r. kontrola rozpoznawcza wykazała, że liczba przydomowych oczyszczalni ścieków jest znikoma 

– w żadnej z kontrolowanych gmin nie przekroczyła 1% nieruchomości wyposażonych w „pojedynczy system kanalizacji”.
5 DzU z 2012 r., poz. 391.
6 W kontroli brały również udział delegatury NIK w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Rzeszowie, Warszawie 

i Zielonej Górze. Informacja o wynikach kontroli: „Gospodarka�ściekowa�gmin�na�obszarach�nieobjętych�
systemem�kanalizacji�zbiorczej�w�latach�2009–2011�(I�półr.)”, nr ewid. 68/2012/P/11/133/LKA.
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Rysunek 1. Model gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych

zapewnienia reprezentatywności jednostek 
objętych badaniami zastosowano celowy 
dobór gmin. Na podstawie kryterium geo-
graficznego wytypowano gminy w róż-
nych województwach, zróżnicowane pod 
względem gospodarczym, ukształtowania 
terenu, gęstości zaludnienia itp. Przyjęto 
zasadę, aby w każdym z wybranych wo-
jewództw skontrolować po jednej gminie 
miejskiej, miejsko-wiejskiej oraz wiejskiej. 
Miały one jednocześnie spełniać tak zwane 

kryterium istotności przedmiotu kontroli, 
to jest aby ich gospodarka ściekowa opiera-
ła się na zdecentralizowanych systemach 
odbioru nieczystości. Gminy wybierano 
korzystając z banku danych lokalnych 
GUS7, w żadnej z gmin liczba ludności 
nie przekraczała 20 tysięcy.

Z uwagi na zasadniczy cel, przedmio-
tem czynności kontrolnych było przede 
wszystkim scharakteryzowanie badanego 
obszaru według następujących wskaźni-

Żródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  
(DzU nr 236/2005, poz. 2008 ze zm.).

7 <www.stat.gov.pl>
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ków: ile wody zużywają gospodarstwa do-
mowe niepodłączone do kanalizacji? jaka 
część zużytej w gospodarstwach domo-
wych wody staje się ściekiem? jaka ilość 
tak wytworzonych ścieków dostarczana 
jest do oczyszczalni? W celu zgromadze-
nia tych danych pozyskiwano informacje 
o ilości wody sprzedanej przez operatorów 
sieci wodociągowych, a w przypadku braku 
wodociągu ilość tę określano na podstawie 
przeciętnych norm zużycia wody8. Po odję-
ciu tak zwanego szacunkowego wskaźnika 
bezzwrotnego zużycia wody9 wyliczono 
wielkość ścieków do zagospodarowania, 
którą następnie porównywano z łączną ilo-
ścią ścieków wywiezionych do oczyszczalni 
za pomocą taboru asenizacyjnego przez 
wszystkich przedsiębiorców świadczących 
usługi tego rodzaju w gminie. Ilość ścieków 
dowożonych do oczyszczalni szacowano na 
podstawie sprawozdań przedsiębiorców, 
a w wypadku braku sprawozdań informacje 
uzyskano od nich bezpośrednio, w trybie 
art. 29 ust. 2 lit. f ustawy o NIK10. Z kolei 
dane o ściekach dostarczonych do oczysz-
czalni uzyskiwano od operatora oczysz-
czalni11. Wyniki kontroli rozpoznawczej 
przeprowadzonej w 3 gminach pozwoli-
ły zidentyfikować ponadto obszary ryzy-
ka, w których istniało szczególnie wyso-
kie prawdopodobieństwo występowania 

nieprawidłowości w wykonywaniu zadań 
przez gminy. W związku z tym, za zasadni-
czy problem uznano nieegzekwowanie od 
właścicieli nieruchomości wyposażonych 
w zbiorniki bezodpływowe obowiązku ich 
opróżniania z częstotliwością określoną 
w regulaminie utrzymania czystości i po-
rządku. towarzyszyło temu nieegzekwo-
wanie od przedsiębiorców świadczących 
usługi wywozu nieczystości obowiązków 
sprawozdawczych, nieistnienie gminnych 
oczyszczalni ścieków lub ich niewystarcza-
jąca przepustowość, a także niedostatecz-
ne przygotowanie organizacyjne urzędów 
gmin do realizacji tych zadań.

Ważniejsze ustalenia kontroli
Przeprowadzone analizy wskazują na wy-
stępowanie istotnych nieprawidłowości we 
wszystkich zidentyfikowanych obszarach 
ryzyka, co uzasadnia stwierdzenie, że żad-
na z kontrolowanych gmin nie prowadziła 
właściwej gospodarki ściekowej na tere-
nach nieskanalizowanych. W niektórych 
gminach w ogóle nie usuwano i nie oczysz-
czano ścieków komunalnych; w efekcie do 
oczyszczalni trafiało jedynie 8,4% ście-
ków (w poszczególnych gminach od 0,1% 
do 29,5%, szczegółowe dane przedstawia 
wykres 1, s. 75). Bezpośrednim tego skut-
kiem było zanieczyszczenie środowiska 

8 Według rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody (DzU nr 8, poz. 70).

9 Współczynnik „bezzwrotnego” zużycia wody dla gospodarstw domowych, w wysokości 10% dla gmin 
miejskich, 20% dla gmin miejsko-wiejskich i 30% dla wiejskich, przyjęto na podstawie ekspertyz 
prof. dr. hab. Romana Błażejewskiego – kierownika Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr. Tomasza Bergela – pracownika naukowo-dydaktycznego Katedry  
Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

10 DzU z 2012 r., poz. 82 ze zm.
11 Zwykle była to ta sama jednostka organizacyjna, która była operatorem sieci wodociągowych i kanaliza-

cyjnych.



Nr 2/marzec-kwiecień/2013 75 

Gospodarka ściekowa gmin   kontrola i audyt 

Wykres 1. Wskaźnik skuteczności usuwania i oczyszczania ścieków na obszarach 
nieobjętych systemem kanalizacji w latach 2009–2010

Źródło: Dane NIK uzyskane w czasie kontroli.
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naturalnego w latach 2009–2010 w skon-
trolowanych 28 gminach ściekami o łącz-
nej szacunkowej objętości 5,8 mln m3. Ze 
względu na powszechne występowanie 
nieprawidłowości, ogólna ocena działań 
gmin w zakresie usuwania i oczyszczania 
ścieków komunalnych z terenów nieska-
nalizowanych była negatywna12.

Właściwą gospodarkę ściekową można 
było zapewnić wymagając przestrzegania 
stosownych regulacji prawnych. W tym 
kontekście należy zauważyć, że do skutecz-
nego egzekwowania obowiązku niezbędne 
jest posiadanie elementarnych informacji 
o nadzorowanej działalności. tymczasem, 
w większości skontrolowanych gmin wójto-
wie bądź burmistrzowie nie mieli żadnych 
danych o liczbie i sposobie eksploatacji 
zbiorników bezodpływowych lub dane te 
były niepełne bądź nieaktualne. W efek-
cie, spośród 28 skontrolowanych gmin, 
w 14 nie prowadzono ewidencji zbiorników 
bezodpływowych, a w 6 była ona nierzetel-
na (liczba zaewidencjonowanych zbiorni-
ków nie odpowiadała stanowi faktycznemu 
lub nie była aktualizowana). W 8 gminach 
ewidencja była kompletna i aktualna, ale 
nawet tutaj nie wykorzystywano jej do 
kontroli częstotliwości opróżniania zbior-
ników. W 20 gminach nie podejmowano 
żadnych działań w celu wyegzekwowania 
od właścicieli nieruchomości usuwania 
ścieków komunalnych w sposób zgodny 
z przepisami ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, natomiast 
w 2 gminach działania te podejmowano 
wyłącznie incydentalnie. Jedynie w 6 gmi-

nach przeprowadzano kontrole, polegające 
na wysyłaniu do właścicieli wezwań do oka-
zania umowy i dowodu opłacenia wywo-
zu ścieków oraz wykonywaniu czynności 
sprawdzających na miejscu. Skutki tych 
działań były jednak niewielkie, gdyż służby 
gminne w razie ujawnienia nieprawidło-
wości nie podejmowały żadnych działań 
lub ograniczały się do pouczeń, a jedynie 
czasem wszczynały postępowanie kończą-
ce się mandatem karnym. tym niemniej 
widoczne było, że w gminach, które egze-
kwują obowiązki od właścicieli nierucho-
mości, dowożono do oczyszczalni więcej 
ścieków niż w pozostałych gminach (co 
ilustruje wykres 2, s. 77). Wydaje się, że 
jeśli właściciele zbiorników bezodpływo-
wych nie opróżniają ich z odpowiednią 
częstotliwością, najskuteczniejszą metodą 
powinno być zorganizowanie przez gminę 
tak zwanego zastępczego wywozu, prze-
widzianego w ustawie o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach. Niezależnie 
jednak od skali i rodzaju nieoczyszczonych 
ścieków wprowadzanych do środowiska, 
kontrola NIK nie wykazała, aby gminy 
organizowały zastępczy wywóz ścieków 
z nieruchomości, których właściciele nie 
zawarli umów o opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych.

Kolejną powszechną nieprawidłowo-
ścią, wpływającą na małą skuteczność 
usuwania ścieków z nieskanalizowanych 
terenów gmin, było nieegzekwowanie od 
przedsiębiorców świadczących usługi wy-
wozu nieczystości ciekłych obowiązków 
sprawozdawczych określonych ustawą  

12 Ocenę sformułowano na podstawie kryteriów: legalności, rzetelności i gospodarności.
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Wykres 2. Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni, w zależności od egzekwowania 
obowiązków od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe

Źródło: Dane NIK uzyskane w czasie kontroli.
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o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Spośród skontrolowanych gmin, 
w 25 przedsiębiorcy w ogóle nie sporzą-
dzali i nie przekazywali do urzędu gminy 
obowiązkowych wykazów zawartych i roz-
wiązanych umów o opróżnianie zbiorników 
i wywóz nieczystości, w tym w 10 gmi-
nach wykazów tych nie sporządzał żaden 
ze świadczeniodawców. tam, gdzie wyka-
zy były prowadzone, jedynie w 3 gminach 
wszyscy przedsiębiorcy przekazywali je 
terminowo, w pozostałych z opóźnienia-
mi. W większości gmin odnotowano po-
nadto przypadki nieprzekazywania przez 
przedsiębiorców rocznych informacji o ilości 
odebranych nieczystości ciekłych, w tym 
5 urzędów gmin w ogóle nie otrzymywało 
informacji o wywozie nieczystości na ich te-
renie. Jedynie w 7 gminach wszyscy usługo-
dawcy przekazywali informacje terminowo.

W powszechnym mniemaniu, najpo-
ważniejszym zagrożeniem dla prawidło-
wej gospodarki ściekowej na terenach nie-
skanalizowanych jest brak stacji zlewnych 
i oczyszczalni ścieków zdolnych do przyję-
cia wytworzonych ścieków. Kontrola wy-
kazała jednak, że wobec istniejącej sytu-
acji czynnik ten odgrywa niewielką rolę. 
Wprawdzie w 13 gminach, które posiadały 
infrastrukturę zdolną do przyjęcia wszyst-
kich wytworzonych nieczystości ciekłych, 
wskaźnik ścieków dowożonych do oczysz-
czalni był nieco wyższy niż w pozostałych 
(wykres 3, s. 79), ale różnice były niewiel-
kie i nie miały wpływu na ogólną ocenę.

Analizy kontrolne wskazują, że przygo-
towanie organizacyjne gmin do realizacji 
zadań związanych z usuwaniem i oczysz-
czaniem ścieków na obszarach nieskanali-
zowanych – wobec faktycznego nieprowa-
dzenia tych działań – nie miało większego 

znaczenia. Ustalenia kontroli uzasadniają 
jednak tezę, że gdyby gminy wykonywa-
ły prawidłowo swoje obowiązki, problem 
ten ujawni się jako czynnik spowalniają-
cy porządkowanie gospodarki ściekowej. 
omawiane zadania z reguły wykonują 
niewielkie komórki organizacyjne (cza-
sem jednoosobowe), które obarczone są 
wieloma innymi zadaniami. Przykłado-
wo, w jednej z gmin, w ciągu 18 miesię-
cy po zakończeniu kontroli NIK zdołano 
zweryfikować ewidencję oraz objąć naj-
prostszymi formami nadzoru (wezwanie 
do okazania umowy i rachunków za wywóz 
nieczystości) jedynie około 30% zbiorni-
ków bezodpływowych.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, 
uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenach nieskanalizowanych w po-
szczególnych gminach powinno nastąpić 
przez prowadzenie rzetelnych ewidencji, 
egzekwowanie obowiązków od właścicie-
li nieruchomości oraz przedsiębiorców 
świadczących usługi asenizacyjne, a tak-
że zapewnienie infrastruktury do odbioru 
nieczystości ciekłych.

Podsumowanie
Usuwanie i oczyszczanie ścieków na obsza-
rach nieskanalizowanych jest ustawowym 
zadaniem gmin, którego jednak gminy nie 
tylko nie realizują, ale często nawet nie 
dostrzegają. Skutkiem tego jest dopusz-
czanie do systematycznego i masowego 
zanieczyszczania środowiska naturalne-
go, mimo że przepustowość istniejących 
oczyszczalni nie jest w pełni wykorzystana. 
Brak nadzoru nad właścicielami nierucho-
mości wyposażonych w zbiorniki bezod-
pływowe i przedsiębiorcami świadczącymi 
usługi wywozu nieczystości przyczynił się 
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Wykres 3. Ilość ścieków oczyszczanych w gminie w latach 2009–2010, w zależności 
od poziomu przepustowości posiadanych oczyszczalni

Źródło: Dane NIK uzyskane w czasie kontroli.
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do utrwalenia patologicznego mechanizmu 
ekonomicznego, w którym wprowadza-
nie nieoczyszczonych ścieków do środo-
wiska przez użytkowanie nieszczelnego 
zbiornika bezodpływowego lub wylewa-
nie nieczystości „na nieużytek” jest nie 
tylko darmowe, ale i – jak ujawniła kon-
trola NIK – bezkarne. Każda natomiast 
forma ich zagospodarowania z poszano-
waniem zasad ochrony środowiska wiąże 
się z koniecznością poniesienia wydatków 
(na budowę przydomowej oczyszczalni 
i okresowe usuwanie osadów lub wyko-
nanie przyłącza kanalizacyjnego i płacenie 
comiesięcznych rachunków bądź pono-
szenie kosztów opróżniania szczelnego 
zbiornika bezodpływowego).

Problem usuwania i oczyszczania ście-
ków komunalnych będzie niewątpliwie 
malał wraz z rozwojem infrastruktury 
kanalizacyjnej, jednak przy rozproszo-
nej zabudowie, jaka dominuje w więk-
szości małych i średnich gmin w Polsce, 
nie będzie można zapewnić dostępu do 
kanalizacji wszystkim mieszkańcom. 
Możliwe jest jednak skuteczne zapo-
bieganie wprowadzaniu do środowiska 
ścieków nieoczyszczonych, co wymaga 
podjęcia przez gminy aktywnych działań. 
Przede wszystkim należy uporządkować 
i zaktualizować ewidencję zbiorników 
bezodpływowych, a następnie wdrożyć 
system nadzoru nad gospodarowaniem 
nieczystościami zarówno przez właści-

cieli nieruchomości niepodłączonych do 
kanalizacji, jak i przedsiębiorców świad-
czących usługi wywozu ścieków. trze-
ba jednak mieć na uwadze, że zbiorniki 
bezodpływowe są najdroższą i najmniej 
efektywną formą gospodarki ściekowej, 
a ponadto wiele gmin nie posiada infra-
struktury zapewniającej odbiór wszyst-
kich wytworzonych ścieków. Wobec tego, 
na terenach o rozproszonej zabudowie, 
gdzie inwestowanie w system kanalizacji 
jest ekonomicznie nieuzasadnione, po-
winny zostać wdrożone rozwiązania wy-
korzystujące przydomowe oczyszczalnie 
ścieków. odpowiednie ich dopasowanie 
do uwarunkowań lokalnych gminy zapew-
nia różnorodność dostępnych na rynku 
technologii. Istnieją również programy 
finansowego wsparcia budowy takich 
systemów, które powinny być rozwija-
ne i szerzej popularyzowane13. 

Przede wszystkim jednak samorządy 
lokalne powinny wykazać dużo większą 
aktywność, zarówno w sferze wykony-
wania obowiązków, jak i propagowaniu 
oraz wspieraniu działań proekologicznych.

boGusłAw GębicA, 
doradca ekonomiczny
dr Krzysztof zwierzchowsKi, 
doradca prawny
Delegatura NIK w Katowicach

13 Na przykład Program�wsparcia�budowy�przydomowych�oczyszczalni�ścieków�oraz�podłączeń�do�kanalizacji�
zbiorczej, uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w lipcu 2011 r.
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opieka medyczna 
w więzieniach

oceniono skuteczność zabez-
pieczenia praw osób pozbawio-
nych wolności do opieki me-
dycznej. Sprawdzono m.in.: 
dostęp do świadczeń zdrowot-
nych; stan sanitarny pomiesz-
czeń i urządzeń leczniczych; 
wyposażenie placówek peni-
tencjarnych w aparaturę me-
dyczną. Kontrolę, która obej-
mowała okres od 1 stycznia 
2010 r. do 31 marca 2012 r., 
przeprowadzono w 18 jed-
nostkach Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej, 7 Zakła-
dach Karnych i 10 Aresztach 
Śledczych.

Przemieszczanie 
odpadów

Izba oceniła wypełnianie 
przez organy administracji 
rządowej obowiązków wy-
nikających z rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego 
o przemieszczaniu odpadów. 
Kontrolą objęto działania do-
tyczące dostosowania prawa 
polskiego do ww. rozporządze-
nia, czynności służb odpowie-
dzialnych za wdrażanie i wy-
konywanie przepisów o mię-
dzynarodowym przemieszcza-
niu odpadów (mpo), działania 
podejmowane w przypadku 

stwierdzenia naruszenia prze-
pisów prawa dotyczących 
mpo. Badania, które objęły 
okres od 1 stycznia 2008 r. 
do 31  grudnia 2011 r., prze-
prowadzono w dziewięciu jed-
nostkach: Głównym Inspek-
toracie ochrony Środowiska, 
Ministerstwie Finansów, Ko-
mendzie Głównej Straży Gra-
nicznej oraz dwóch wojewódz-
kich inspektoratach ochrony 
środowiska, dwóch urzędach 
celnych i dwóch oddziałach 
Straży Granicznej.

restrukturyzacja 
przedsiębiorstw 

NIK oceniła działania Mini-
stra Skarbu Państwa w zakre-
sie przyznawania pomocy pu-
blicznej na ratowanie małych 
i średnich firm ze środków 
zgromadzonych na rachunku 
Funduszu restrukturyzacji 
Przedsiębiorców (FrP) oraz 
efekty uzyskane w ramach tej 
pomocy. Sprawdzono m.in. 
rzetelność ustalania planu fi-
nansowego FrP; nabór i rozpa-
trywanie wniosków o udziele-
nie pomocy; realizację umów; 
gospodarność wykorzystania 
otrzymanych środków. Kontro-
lą, przeprowadzoną od 9 maja 
2012 r. do 24 sierpnia 2012 r., 
objęto Ministerstwo Skarbu 
Państwa i siedmiu spośród 

12 przedsiębiorców, którzy 
skorzystali z pomocy w okre-
sie objętym badaniem. 

salmonella  
w stadach kur

Badanie służyło sprawdzeniu, 
jak wygląda realizacja progra-
mów zwalczania niektórych se-
rotypów salmonelli w hodow-
lanych stadach kur oraz w sta-
dach towarowych kur niosek. 
Kontrolę planową, koordy-
nowaną, przeprowadzono 
od 8 maja do 31 lipca 2012 r. 
w 18 jednostkach, tj. w: Mini-
sterstwie rolnictwa i rozwoju 
Wsi, Głównym Inspektoracie 
Weterynarii, 5 wojewódzkich 
inspektoratach weterynarii 
oraz 11 powiatowych inspek-
toratach weterynarii. Badania 
dotyczyły okresu od 1 stycznia 
2007 r. do 30 czerwca 2012 r.

Dostępność obiektów 
użyteczności publicznej

Celem kontroli było spraw-
dzenie dostępności 121 obiek-
tów użyteczności publicznej 
dla osób niepełnosprawnych 
(w szczególności poruszają-
cych się na wózkach) w wo-
jewództwie podlaskim. Prze-
prowadzono ją w okresie od 
16 kwietnia do 10 września 
2010 r., w ośmiu z 17 powia-
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towych inspektoratów nadzo-
ru budowlanego. Badanie do-
tyczyło lat 2009–2011 i I po-
łowy 2012 roku. 

Gospodarowanie 
lokalami komunalnymi

NIK zbadała gospodarowanie 
lokalami stanowiącymi zasób 
gminy, oceniając m.in. prze-
strzeganie zasad najmu, prawi-
dłowość zbywania lokali, usta-
lanie wysokości stawek czyn-
szu oraz egzekucję należności. 
Czynności kontrolne, obejmu-
jące lata 2009–2011, prze-
prowadzono od 15 marca do 
30 czerwca 2012 r. w 33 urzę-
dach gmin, w jednej jednost-
ce organizacyjnej gminy oraz 
w 11 podmiotach, którym po-
wierzono zarządzanie miesz-
kaniowym zasobem gmin.

Kształcenie uczniów 
niepełnosprawnych

Sprawdzono, jak wygląda or-
ganizacja kształcenia niepeł-
nosprawnych uczniów o spe-
cjalnych potrzebach eduka-
cyjnych oraz finansowanie za-
dań w tym zakresie. Kontrolą 
objęto 58 jednostek, w tym: 
Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej, 13 urzędów miast 
i trzy starostwa powiatowe, 
40 szkół publicznych (w tym 

22 szkoły specjalne i 18 szkół 
ogólnodostępnych) oraz jedną 
samorządową jednostkę bu-
dżetową utworzoną do obsługi 
ekonomiczno-administracyj-
nej szkół prowadzonych przez 
powiat. W trakcie badania Naj-
wyższa Izba Kontroli przepro-
wadziła również anonimową 
ankietę wśród rodziców dzieci 
z niepełnosprawnościami oraz 
wśród nauczycieli skontrolo-
wanych szkół publicznych, 
dotyczącą oceny kształcenia 
specjalnego oraz przygoto-
wania szkół w tym zakresie. 
Badanie dotyczyło lat szkol-
nych: 2009/2010, 2010/2011 
i 2011/2012.

funkcjonowanie 
Krus

Do najważniejszych elemen-
tów systemu rolniczego ubez-
pieczenia emerytalno-rento-
wego zalicza się: przyjmowa-
nie do ubezpieczenia, ustalenie 
i pobór składki, wymiar świad-
czeń, wypłatę świadczeń, ewi-
dencję i sprawozdawczość, ob-
sługę administracyjną syste-
mu. Izba zbadała dwa spośród 
wymienionych elementów, tj. 
proces obejmowania ubezpie-
czeniem społecznym rolników 
oraz koszt obsługi całego sys-
temu. Skupiono się przede 
wszystkim na ocenie skali ko-

rzystania z systemu przez oso-
by nieuprawnione, stopnia wy-
korzystania przez Kasę rolni-
czego Ubezpieczenia Społecz-
nego informacji posiadanych 
przez państwowe jednostki or-
ganizacyjne do weryfikacji po-
prawności przyznawania rolni-
kom świadczeń, przestrzegania 
zasad gospodarności przy pro-
wadzeniu przez Kasę obsługi 
ubezpieczeń. Kontrolę, która 
objęła lata 2008–2011, prze-
prowadzono w Centrali KrUS 
i 8 oddziałach regionalnych. 

rozwój  
obszarów wiejskich

oceniono wykorzystanie środ-
ków przeznaczonych na zale-
sienia gruntów rolnych i grun-
tów innych niż rolne w woje-
wództwie warmińsko-mazur-
skim, dokonywane w ramach 
programu rozwoju obszarów 
wiejskich (ProW) na lata 
2004–2006 oraz 2007–2013. 
Kontrola została przeprowa-
dzona w  17 jednostkach, 
tj. w oddziale regionalnym 
AriMr w olsztynie, 8 biu-
rach powiatowych Agencji 
oraz w 8 starostwach powia-
towych. odnosiła się do okre-
su od 1 stycznia 2008 r. do 
czasu zakończenia czynności 
kontrolnych.
              (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w lutym i marcu 2013 r., s. <www.nik.gov.pl>.
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i społeczeństwo

Kontrola społeczna 
administracji publicznej

Udział obywateli w zarządzaniu

Zaletą kontroli społecznej jest wykorzystanie zaangażowania obywa-
teli w zarządzanie sprawami publicznymi. Jest to o tyle istotne, że ze 
swojej perspektywy dostrzegają oni obszary, które w funkcjonowaniu 
państwa mogą wymagać naprawy. Przedmiotem oceny, dokonanej na 
podstawie różnych kryteriów, może być każda działalność jednostki 
kontrolowanej. Dzięki tym uwarunkowaniom kontrola społeczna obej-
muje najszersze spektrum działania organów administracji publicznej 
i podmiotów wykonujących zadania publiczne.

mAGDAlenA tAbernAcKA

Założenia ustrojowe
Model demokratycznego państwa praw-
nego – będący przeciwieństwem modelu 
państwa policyjnego, w którym rządy spra-

wowane są w sposób autorytarny – zakłada 
istnienie instrumentów konsultacyjnych 
zapewniających obywatelom możliwość 
partycypacji w zarządzaniu sprawami pu-
blicznymi. Do takich instrumentów nale-
ży zaliczyć instytucję kontroli społecznej 
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administracji publicznej, rozumianej – jak 
podaje Jacek Jagielski – jako całokształt 
zarówno określonych prawem, jak i fak-
tycznych możliwości, którymi dysponuje 
jednostka (osoba fizyczna), grupa osób lub 
ich zrzeszenie, w zakresie obserwowania 
działalności aparatu administracji publicz-
nej i jego poszczególnych ogniw (organów, 
urzędów administracyjnych, jednostek 
organizacyjnych o innym charakterze wy-
konujących zadania z zakresu administracji 
publicznej itd.). Możliwości te pozwala-
ją na wyrażanie pod jego adresem ocen, 
opinii i postulatów mających na celu sy-
gnalizowanie nieprawidłowości, błędów 
i uchybień na wszystkich płaszczyznach 
tej działalności oraz inicjowanie, niekiedy 
w sposób wiążący – działań zmierzających 
do ich skutecznego eliminowania1.

W państwie realizującym ustrojowy mo-
del demokratycznego państwa prawnego 
suwerenem są obywatele. Konsekwencją 
takiego stanu rzeczy powinno więc być 
istnienie w porządku prawnym instytu-
cji umożliwiających obywatelom doko-
nywanie ocen działania organów władz 

publicznych – w tym oczywiście także 
administracji. Porządek prawny powinien 
też gwarantować rzeczywiste funkcjono-
wanie tych instytucji tak, aby faktycznie 
możliwa była ocena działania organów 
administracji publicznej przez jednostki 
w państwie, dokonywana z uwzględnie-
niem aktualnych w danym czasie dążeń 
społeczeństwa i jego potrzeb.

Kontrola społeczna administracji pu-
blicznej, określana też w literaturze jako 
kontrola obywatelska2, jest jedną z instytu-
cji, które umożliwiają jednostkom zasygna-
lizowanie rozbieżności pomiędzy praktyką 
działania organów administracji a oczeki-
waniami społecznymi. Pozwala ponadto na 
wskazanie konieczności dokonania korekt 
w normatywnych podstawach działania 
administracji publicznej. Instrumenty kon-
troli obywatelskiej są więc równocześnie 
instrumentami partycypacji społecznej 
w zarządzaniu sprawami publicznymi. Jak 
to trafnie ujmuje Małgorzata Stahl, cha-
rakterystyczną cechą kontroli społecznej 
jest jej obywatelska, społeczna perspek-
tywa, z której oceniana jest administracja 

1 Zob. J. Jagielski: Kontrola�administracji�publicznej, Warszawa 2012, s. 159; J. Jagielski: Współczesna�
kontrola�społeczna�(obywatelska)�nad�administracją�publiczną, „Kontrola Państwowa” nr 1/2005, s. 44; 
J. Jagielski: Kontrola�administracji�publicznej, Warszawa 1999, s. 159 i n.

2 Jeżeli chodzi o kwestie terminologiczne, we współczesnej literaturze przedmiotu dominuje stanowi-
sko o dopuszczalności zamiennego używania terminów kontroli społecznej i kontroli obywatelskiej – tak 
np. J. Jagielski: Współczesna�kontrola…, op. cit., s.47 i K. Moskaluk, K. Tomaszewska: Kontrola�obywa-
telska�sprawowana�przez�organizacje�społeczne�(wybrane�zagadnienia) [w:] J. Blicharz, J. Boć: Prawna�
działalność�instytucji�społeczeństwa�obywatelskiego, Wrocław 2009, s. 418-419. Autorzy zwracają uwagę 
na to, że precyzyjne objęcie zakresem znaczeniowym instrumentów tego typu kontroli w pewnych przy-
padkach wymagałoby zaakcentowania właśnie obywatelskiej perspektywy – czy to z uwagi na mecha-
nizmy społeczeństwa obywatelskiego, czy też „odcięcie się” od praktyki stosowania kontroli społecznej 
w poprzednim ustroju. Pojęcie „kontrola obywatelska” jest jednak bardziej precyzyjne, gdy weźmie się 
pod uwagę możliwość stosowania tego typu kontroli przez zrzeszenia i inne podmioty społecznego kon-
trolowania. Ponadto pozwala na uwzględnienie ocen dokonywanych z punktu widzenia adresatów działań 
administracji, niemających statusu obywatela, co wobec takich zjawisk jak globalizacja i umiędzynarodo-
wianie zarządzania sprawami publicznymi ma niebagatelne znaczenie.
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publiczna3. obywatele, dzięki możliwo-
ści oceniania jakości i sposobu funkcjono-
wania organów administracji publicznej, 
uczestniczą pośrednio lub bezpośrednio 
w wykonywaniu władzy publicznej – co 
należy do standardów modelu ustrojowe-
go demokratycznego państwa prawnego. 
Jak zauważa J. Jagielski analizując współ-
czesny model kontroli społecznej, trudno 
sobie wyobrazić, że mechanizm demokra-
tycznego państwa prawnego będzie mógł 
skutecznie funkcjonować bez zapewnie-
nia uczestnictwa obywateli w procesie 
kontrolowania władzy publicznej. Autor 
zwraca uwagę na powiązanie tej instytucji 
z podstawowymi kanonami ustrojowy-
mi demokratycznego państwa prawnego, 
w którym administracja nie może działać 
dowolnie, lecz musi mieć upoważnienie 
prawne do działania i nie może funkcjono-
wać we własnym interesie i dla własnych 
celów, gdyż jej powołaniem jest realizo-
wanie celów i interesów o charakterze pu-
blicznym, zarówno w postaci praw pod-
miotowych, interesów indywidualnych 
jednostek, jak i uogólnionych interesów 
zbiorowych (grup społecznych, środowisk, 
całego społeczeństwa)4.

Podstaw ustrojowych wykonywania 
kontroli społecznej w polskim porządku 
normatywnym należy upatrywać przede 
wszystkim w art. 2 Konstytucji rP, zgod-
nie z którym rzeczpospolita Polska jest 
demokratycznym państwem prawnym 
urzeczywistniającym zasady sprawiedli-

wości społecznej, i w art. 1 Konstytucji, 
który stanowi, że rzeczpospolita Polska 
jest dobrem wspólnym wszystkich obywa-
teli. Ponadto, zgodnie z art. 82 Konstytucji, 
obowiązkiem obywatela jest troska o dobro 
wspólne. Wykonywanie kontroli obywa-
telskiej administracji publicznej w świetle 
tych uregulowań można więc traktować 
zarówno jako uprawnienie, ale też swoistą 
powinność obywateli – wynikającą z kon-
stytucyjnego obowiązku troski o szeroko 
pojmowane dobro wspólne. Wskazane tu 
regulacje wyznaczają standard relacji oby-
wateli z przedstawicielami władzy, zgodnie 
z którym jednostki nie mogą być trakto-
wane jako podmioty wyłącznie podległe 
i podporządkowane władzy publicznej. 
W demokratycznym państwie prawnym 
uprawnienia do partycypacji i kontrolowa-
nia działania organów władzy publicznej 
stanowią gwarancje przestrzegania przez 
organy władz publicznych praw i wolno-
ści obywateli, określonych konstytucją 
i ustawami.

Kontrola społeczna znajduje w Polsce 
ustrojowe postawy także w art. 63 Kon-
stytucji, który przyznaje każdemu pra-
wo składania petycji do organów władzy 
publicznej oraz do organizacji i instytucji 
społecznych w związku z wykonywaniem 
przez nie zadań zleconych z zakresu admi-
nistracji publicznej, co może następować 
w interesie własnym składających petycje, 
interesie publicznym lub w interesie innej 
osoby – za jej zgodą. Unormowania te znaj-

3 Por. M. Stahl: Kontrola� społeczna [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, 
E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red. naukowa): Prawo�Administracyjne.�Pojęcia,� instytucje,� zasady�
w�teorii�i�orzecznictwie, s. 514.

4 J. Jagielski: Współczesna�kontrola…, op. cit., s. 47 i 48.
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dują rozwinięcie w przepisach regulujących 
poszczególne instytucje, które określane 
są jako formy kontroli społecznej. Artykuł 
ten precyzuje zakres podmiotowy i przed-
miotowy kontroli społecznej; z punktu wi-
dzenia potrzeby ochrony praw człowieka, 
a także zapewnienia skuteczności wykony-
wania kontroli obywatelskiej szczególnie 
istotne jest zawarcie przez ustawodawcę 
konstytucyjnego w tym unormowaniu sło-
wa „każdy”. Dzięki temu ustrojowe pod-
stawy kontroli społecznej pozwalają na 
kształtowanie się jej instytucji symetrycz-
nie do rozwoju instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego, gdzie istotna jest zarówno 
aktywność społeczna jednostki, jak i ich 
grup oraz zrzeszeń.

Kontrola społeczna 
a mechanizmy demokracji
Instytucję kontroli społecznej można uj-
mować jako charakterystyczny dla państw 
demokratycznych instrument wypowiada-
nia się przez obywateli w kwestiach doty-
czących działania państwa i jego organów. 
Kontrolę społeczną można też ujmować 
jako element demokracji jako takiej. Jak 
pisał John Stuart Mill, najlepsza forma 
rządu to taka, w której suwerenność, czy-
li najwyższa władza kontroli przysługuje 
całej zbiorowości danego społeczeństwa, 
stąd wysuwane przez autora postulaty kon-
troli publicznej5. tak rozumiana kontrola 
przyjmuje we współczesnych demokra-
cjach wiele sformalizowanych i niesforma-
lizowanych form działania podejmowanych 

przez obywateli, ale także jednostki niepo-
siadające takiego statusu wobec organów 
władzy. Samo istnienie tak pojmowanej 
i nietłumionej kontroli jest dowodem na 
funkcjonowanie w państwie demokracji. 
W demokratycznym państwie prawnym 
obywatele i ich grupy mają szczególne, nie-
jako pierwotne prawo do tego, by oceniać 
działania kierowane do nich i wykonywane 
w ich imieniu przez przedstawicieli władz 
publicznych.

W państwach o autorytarnym systemie 
rządów mogą wprawdzie istnieć instytucje, 
które pozwalają obywatelom na wyrażenie 
swojej opinii o funkcjonowaniu organów 
państwa, ale jak można zaobserwować, ich 
celem jest z reguły markowanie współpracy 
organów państwa z obywatelami, a w naj-
lepszym wypadku stanowią one swoisty 
„wentyl bezpieczeństwa” chroniący władze 
przed gwałtownymi wybuchami niezado-
wolenia żyjących w danym społeczeństwie 
ludzi. W państwach rządzonych autory-
tarnie, jeżeli władza oficjalnie „zwraca 
się o opinię” do członków społeczności, 
to z reguły po to, by dokonać fasadowej 
legitymizacji swoich decyzji, przy czym 
rzeczywisty wynik takich konsultacji nie 
ma żadnego znaczenia, gdyż i tak nie zo-
stanie ujawniony opinii publicznej. Nato-
miast jeżeli przedstawiciele władz chcą 
rzeczywiście poznać taką opinię, to jedynie 
w tym celu, by rozeznać zagrożenia dla 
swojego status quo i z tego też powodu ta 
opinia poznawana jest często za pomocą 
takich metod, jak inwigilacja obywateli 

5 J.S. Mill: On� liberty�and�Considerations�on�Representative�Government, Oxford 1948, s. 344, cyt. za: 
A. Sylwestrzak: Kontrola�administracji, Koszalin 1998, s 26.
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i infiltracja dysydenckich (rzeczywiście 
lub potencjalnie) środowisk społecznych. 
W systemach demokratycznych istotne jest 
rzeczywiste konsultowanie przez organy 
władzy planów i działań z obywatelami; 
autorytaryzm traktuje takie konsultacje 
z reguły instrumentalnie.

Podobne doświadczenia ma za sobą tak-
że polskie społeczeństwo. Według J. Ja-
gielskiego, z ogólnej perspektywy kon-
trola społeczna w okresie Prl wzbudza 
mieszane i raczej krytyczne odczucia, za-
równo co do jej przesłanek, roli i znacze-
nia w mechanizmie sprawowania władzy, 
jak i co do jej efektywności jako „zwykłe-
go” kontrolera administracji publicznej, 
mimo że pozytywnie można ocenić takie 
jej przejawy, jak unormowania instytucji 
skarg i wniosków. Według autora, kontrola 
społeczna w tamtym okresie, za sprawą 
jej wyraźnej „ideologizacji” i upolitycz-
nienia, wraz z wynikającą stąd nadmierną 
formalną rozbudową, ulegała stopniowej 
deprecjacji i w dużej mierze schodziła do 
rzędu instytucji fasadowych, stanowiących 
swoiste przybudówki, mające odzwier-
ciedlać rzekomo demokratyczny system 
sprawowania władzy6.

Jak pisze Andrzej Sylwestrzak, aktyw-
ność społeczna oparta na kontrolnej po-
stawie każdego obywatela okazuje się 
najszerszym pojęciem kontroli występu-
jącym w każdym państwie 7. Zdaniem au-
tora, rezultatem kontroli społecznej jest 
kształtowanie się opinii publicznej, mającej 
decydujący wpływ na wyniki wyborcze. 

Autor uważa też, że kontrola społeczna 
wykonywana w sposób bardziej lub mniej 
świadomy przez każdego obywatela daje 
rezultaty w postaci niekiedy dość silnych 
emocji leżących u podstaw oceny działal-
ności państwa8. Można to zaobserwować 
na przykład w sposobie i formie argumen-
tacji używanej w niektórych kampaniach 
poprzedzających referenda lokalne w spra-
wie odwołania organów jednostek samo-
rządu terytorialnego. Kontrola społeczna 
traktowana jako jeden z elementów me-
chanizmów demokracji może uruchomić 
tak zwany głos zagniewanych, czyli ludzi, 
którzy osiągnęli już taki poziom despera-
cji, że są w stanie zainicjować lub też sku-
tecznie przeprowadzać działania przeciw-
stawiające się określonym aktom władzy. 
ludzie, którzy są jedynie niezadowoleni, 
pozostają z reguły bierni, nie inicjują dzia-
łań, w których mogliby wyartykułować to 
niezadowolenie, ale stanowią potencjalny 
zasób społeczny, który może zostać uru-
chomiony przez tych zagniewanych.

Demokracja  
pośrednia i bezpośrednia

Kontrola społeczna wiąże się zarówno ze 
zjawiskiem demokracji bezpośredniej, jak 
i pośredniej. W instytucjach demokracji 
bezpośredniej ziszcza się w referendach, 
które mogą być inicjowane zarówno przez 
organy władzy – wówczas obywatele wy-
rażają jedynie opinię na temat działania 
organów państwa, jak i w referendach, któ-
re inicjowane są przez grupy obywateli 

6 J. Jagielski: Współczesna�kontrola�społeczna..., op. cit., s. 41.
7 A. Sylwestrzak: Kontrola�administracji, op. cit., s.8.
8 A. Sylwestrzak: Kontrola�administracji�publicznej�w�III�Rzeczypospolitej�Polskiej, Gdańsk 2001, s. 8.
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i wówczas obywatele nie tylko wyrażają 
opinię, ale także pierwotną przedopinię 
„zagniewanych”, która potem potwier-
dzana jest lub obalana przez vox populi. 
Charles tilly, odnosząc zjawisko określa-
ne przez niego jako polityka publiczna do 
kwestii konsultowania się z obywatelami 
w sprawie ich opinii, potrzeb i żądań, za-
uważa, że w systemach stosunkowo de-
mokratycznych sposobem wyrażania przez 
obywateli preferencji co do kadry i polityki 
państwa, a należałoby tu jeszcze dodać, 
jakości i sposobu działania organów pań-
stwa, są z pewnością wybory, ale również 
lobbing, składanie petycji, wspomniane już 
wyżej referenda, ruchy społeczne i sondaże 
opinii9. Są to przypadki, gdy charaktery-
styczne dla demokracji instytucje stanowią 
równocześnie formy kontroli społecznej.

Zbigniew leoński zwraca uwagę, że 
kontrola społeczna, jako przejaw demo-
kratyzmu, ma służyć realizacji interesów 
możliwie szerokich kręgów społecznych, 
uczulić aparat zawodowy administracji na 
te interesy, sprawiać, by ten aparat służył 
społeczeństwu10. Niemniej bardzo istotne 
w demokracjach jest, by interes społeczny 
nie miał absolutnej, niekwestionowanej 

i automatycznej przewagi nad interesem 
jednostki, bo w praktyce często prowadzi to 
do niepowetowanych strat11. Demokratycz-
ne systemy potrafią dostrzec też jednostkę 
i jej problemy, co zawsze wiąże się z okre-
ślonym prawnie zakresem zadań publicz-
nych. Jak pisze olga Bujkowa, kontrola ma 
zapewnić prawidłowość wykonania zadań 
państwa, w tym więc sensie jest funkcją 
pochodną i wtórną wobec jego zadań. Naj-
ważniejsze jest prawidłowe wykonywanie 
zadań12, a zadania publiczne w demokra-
tycznym państwie prawnym wykonywane 
są przecież na rzecz obywateli.

Kwestia zbieżności lub wykluczania się 
interesu partykularnego i interesu publicz-
nego w systemach demokratycznych jest 
od dawna przedmiotem rozważań w dok-
trynie prawa. Na przykład, Adold Merkl 
utożsamiał pojęcie interesu publicznego 
z pojęciem interesu większej zbiorowości 
socjalnej13. Jednak także we współczesnych 
demokracjach nie do końca udało się roz-
wiązać problem precyzyjnego ustalenia 
zakresu pojęcia „interesu publicznego”. 
Na przykład, jeżeli interes większej zbio-
rowości będzie wchodził w kolizję z in-
teresem stosunkowo wąskiej grupy, nie 

9 Ch. Tilly: Demokracja, Warszawa 2008, s. 25.
10  Z. Leoński we współpracy z R. Hauserem i A. Skoczylasem, Zarys�prawa�administracyjnego, Warszawa 

2004, s. 240.
11 Problem ten został szerzej przeanalizowany na przykładzie kolizji interesu publicznego z interesem in-

dywidualnym w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego [w:] M. Tabernacka: Interes� in-
dywidualny� a� interes� publiczny�w� planowaniu� i� zagospodarowaniu� przestrzennym� [w:] M. Tabernacka, 
R. Raszewska-Skałecka: Płaszczyzny�konfliktów�w�administracji�publicznej, Warszawa 2011, s, 357 i n., 
niemniej mechanizmy jakie tu zachodzą są charakterystyczne dla relacji obywateli z władzą. Zwłaszcza 
chodzi o takie sprawy, jak problem obszarów, w których może dochodzić do kolizji tych interesów, czy 
problem instrumentów ochrony interesu indywidualnego w przypadku takiej właśnie kolizji.

12 O. Bujkowa: Ogólne� problemy� teoretyczne� oraz� zarys� systemu� kontroli� [w:]�O. Bujkowa, J. Jagielski, 
J. Lang:,�Kontrola�administracji,�Warszawa 1986, s. 6.

13 A. Merkl, cyt. za J. S. Langrod: Instytucje�prawa�administracyjnego. Zarys�części�ogólnej, reprint, Kraków 
2003, s. 241.
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zawsze będzie to oznaczało, że interes 
większości można uznać za interes ogółu. 
W wypadkach gdy konieczność ochrony 
pewnych wartości natury podstawowej 
w demokratycznym państwie prawnym 
(np. wolności słowa, prawa własności, wol-
ności sumienia i wyznania) będzie zbież-
na z interesem wąskiej grupy społecznej, 
a sprzeczna z interesem szerszej grupy, to 
należy uznać, że w interesie publicznym 
będzie zachowanie sprzeczne z interesem 
większej zbiorowości.

Zakres kontroli
Kontrola społeczna jako sposób spraw-
dzania administracji publicznej z per-
spektywy adresata działań podejmowa-
nych przez jej organy pozwala na ocenę 
skuteczności działań administracji i ich 
adekwatności w określonych warunkach 
społecznych, a także ekonomicznych – co 
dotyczy przede wszystkim oceny działań 
administracji z punktu widzenia racjonal-
ności w perspektywie społecznej. Zdaniem 
o. Bujkowej, specyfiką kontroli społecznej 
jest jej nieograniczoność zarówno w uję-
ciu przedmiotowym (co kontroluje), jak 
i podmiotowym (kogo kontroluje). Brak 
formalizmu w tym typie kontroli, według 
autorki, wynika z braku ustawowo okre-
ślonych kryteriów. Przedmiotem kontro-
li społecznej może być każda działalność 
jednostki kontrolowanej, każda forma tej 
działalności (prawna i faktyczna) i może 
ona być dokonywana na podstawie róż-

nych kryteriów14. Dzięki tym uwarunko-
waniom kontrola społeczna jest typem 
kontroli obejmującej najszersze spektrum 
działania organów administracji publicz-
nej i podmiotów wykonujących zadania 
publiczne. Dzieje się tak między innymi 
z uwagi na walory tego rodzaju kontroli  
– o których pisze J. Jagielski – jak to, że 
może ona oceniać wszystko i wszystkich. 
W ten sposób może sięgać ogniw aparatu 
władzy publicznej, których nie mogą ob-
jąć inne, zwłaszcza zinstytucjonalizowane 
formy kontroli. Dostarcza pełniejszego ob-
razu efektów społecznych funkcjonowania 
administracji, a w konsekwencji stwarza 
szersze możliwości kontrolowania dzia-
łalności administracji mogącej wywołać 
głębokie skutki społeczno-ekonomiczne 
i finansowe15. Małgorzata Stahl trafnie 
zauważa, że obywatele oceniają nie tylko 
merytoryczną stronę działań administracji, 
ale również zwracają uwagę na sposób jej 
działania, na sprawność, gospodarność, rze-
telność, operatywność16. Precyzyjnie pod-
sumowuje te kwestie J. Jagielski, zdaniem 
którego, w kontroli społecznej istotnymi 
miernikami dla organizacji i funkcjono-
wania aparatu administracyjnego są takie 
ogólne parametry jakościowe, jak: dobra 
czy zła administracja, przyjazna i dostęp-
na obywatelom; respektowanie interesów 
obywateli; rozumienie sytuacji jednostki 
i grup społecznych; uwzględnianie społecz-
nego kontekstu rozwiązywania problemów, 
a nie tylko stosowania suchej litery prawa17.

14 O. Bujkowa: Ogólne�problemy�teoretyczne…, op. cit., s. 10.
15 J. Jagielski: Kontrola�administracji�publicznej, op. cit., s. 163.
16 M. Stahl: Kontrola�społeczna …, op. cit., s. 514.
17 J. Jagielski: Współczesna�kontrola�społeczna�(obywatelska)�nad�administracją�publiczną, op. cit., , s. 46.
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Bardzo istotną kwestią w demokra-
tycznym państwie prawnym jest objęcie 
kontrolą zewnętrzną całej działalności ad-
ministracji publicznej – zarówno działań 
prawnych, jak i działań faktycznych, któ-
re – jak wskazuje praktyka – często mogą 
powodować istotne skutki w sferze praw 
i obowiązków obywatela. Nie mniej waż-
ną kwestią jest poddanie kontroli działań, 
które skutkują nie tylko w sferze intere-
su prawnego jednostek, ale także takich, 
które wpływają na ich interesy faktycz-
ne, o czym także pisze J. Jagielski. Zda-
niem autora, w kontroli społecznej chodzi 
przede wszystkim o stworzenie jednostce 
możliwości sprawdzania i oceny szerokiej 
działalności administracji oraz ochrony 
jej różnych interesów, przede wszystkim 
faktycznych, wynikających na tle funk-
cjonowania różnych podmiotów admini-
stracji publicznej18. Środki ochrony praw-
nej, którymi dysponuje obywatel, służą 
ochronie interesów prawnych. Jak wynika 
z utrwalonej linii orzecznictwa sądów ad-
ministracyjnych, skarga w trybie art. 101 
i 101a ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminy19 pozwala na ochronę jedy-
nie interesu prawnego, mimo że w wielu 
wypadkach, gdy ocena sytuacji z punktu 
widzenia zasad sprawiedliwości społecz-
nej uzasadniałaby ochronę interesów jed-
nostki, a naruszenie interesu faktycznego 
strony poszukującej ochrony sądowej przed 
działaniem organów gminy było znaczne, 
sąd – w świetle brzmienia powyższych 
przepisów – nie mógł udzielić ochrony 

prawnej stronie występującej ze skargą. 
Korzystanie przez obywateli z określonych 
form kontroli społecznej jest jedyną dro-
gą poszukiwania ochrony ich interesów 
faktycznych. trzeba przy tym zauważyć, 
że kontrola społeczna jest instrumentem, 
którego efektywność w wielu wypadkach 
można dostrzec dopiero po upływie dosyć 
długiego czasu, ale dzięki istnieniu form 
demokracji przedstawicielskiej i bezpo-
średniej można uznać, że jest to instrument 
skutecznego wpływu na funkcjonowanie 
i organizację władz publicznych.

Zbigniew leoński twierdzi, że pewne 
formy kontroli społecznej kształtują się 
najpierw w praktyce, a dopiero potem na-
bierają kształtu prawnego, jak w wypadku 
skarg i zażaleń. Bywa też, że ukształtowane 
przez przepisy prawne postacie kontro-
li społecznej nie zdają egzaminu i ulegają 
dezaktualizacji, co dotyczyło na przykład 
komitetów kontroli społecznej w Prl. Jest 
też kwestią dyskusji, czy i w jakim stopniu 
przepis prawa ma zajmować się różnymi 
postaciami kontroli społecznej, by nie ule-
gała ona sformalizowaniu i nie straciła swo-
jego charakteru20. o tym, że kontrola spo-
łeczna nie musi być wykonywana na pod-
stawie przepisów prawa, pisał Jacek lang. 
Zdaniem tego autora, przepisy w zasadzie 
ograniczają się tu do dania ogólnych postaw 
oraz określenia trybu i formy zwracania 
się do organów państwowych z uwagami, 
zarzutami, opiniami i wnioskami, a także 
obowiązków tych organów wobec wystą-
pień21. Podobnego zdania jest J. Jagielski, 

18 J. Jagielski: Współczesna�kontrola…, op. cit., s. 45.
19 DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591, t.j. ze zm.
20 Z. Leoński we współpracy z R. Hauserem i A. Skoczylasem, Zarys�prawa…, op. cit., s. 240.
21 J. Lang: Kontrola�zewnętrzna�niepaństwowa�[w:]�O. Bujkowa, J. Jagielski, J. Lang:�Kontrola�administracji,�op. cit., s.29.
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który uważa, że kontrola społeczna może 
mieć swoje umocowanie prawne, ale też 
może nie posiadać wyraźnego źródła ju-
rydycznego i w tym przypadku podstawy 
dla tej kontroli tworzą ogólne podstawy 
prawa i wolności przysługujące jednostce 
czy innemu podmiotowi kontrolującemu22. 
W pełni uzasadnione wydaje się jednak 
także stanowisko, że formalizacja pewnych 
rodzajów kontroli społecznej nie zagraża 
jej „oddolnemu” charakterowi, o ile nie 
ogranicza samej możliwości podejmowania 
tej kontroli – zarówno jeżeli chodzi o jej 
zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy.

Prawne ramy kontroli społecznej w de-
mokratycznym państwie prawnym po-
winny być wprowadzane ustawą, co jest 
konsekwencją istnienia zasady propor-
cjonalności w tym modelu organizacji 
ustroju. W polskim porządku prawnym 
funkcjonuje subdelegacja kompetencji do 
określania zasad przeprowadzania kontroli 
społecznej. Na podstawie art. 21 ustawy 
z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego23, rada gminy, 
uchwalając zasady wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego za-
sobu gminy, określa też sposób poddania 
kontroli społecznej spraw z tym związa-
nych, a konkretnie trybu rozpatrywania 
i załatwiania wniosków o najem lokali na 
czas nieoznaczony oraz o najem lokali so-
cjalnych. Subdelegacja w tym i podobnych 
przypadkach jest możliwa w świetle stan-
dardów demokratycznego państwa praw-

nego, o ile zakres przekazanych kompeten-
cji prawodawczych nie będzie prowadził 
do naruszenia zasady proporcjonalności 
wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji  
– czyli do nieprzewidzianego ustawą ogra-
niczenia gwarantowanych konstytucją 
praw i wolności obywateli.

Ponieważ, jak to celnie ujmuje A. Sylwe-
strzak, podstawą kontroli społecznej jest 
aktywność każdego obywatela załatwia-
jącego swe bieżące sprawy24, jedynie od 
regulacji prawnej i kultury prawnej dane-
go państwa zależy, czy ustalenia dokona-
ne przez obywateli znajdą swój formalny 
wyraz, czy też nie. Należy brać jednak 
pod uwagę to, że mechanizmy społeczne-
go funkcjonowania sprawiają, iż wnioski, 
do których dochodzą jednostki funkcjo-
nujące w społeczeństwie, gdy nie znajdą 
zinstytucjonalizowanych form wyrazu, 
mogą ujawnić się albo w formie prób wy-
wierania nieformalnych wpływów na oso-
by sprawujące funkcje w organach władz 
publicznych, albo w formie gwałtownych 
reakcji społecznych.

Kontrola społeczna a zaufanie 
obywateli do państwa
Jak pisze Mirosław Wyrzykowski, państwo 
demokratyczne jest zbudowane na zaufaniu 
własnego społeczeństwa i współdecydowa-
niu na jego podstawie o sprawach publicz-
nych. Autor podkreśla, że państwo prawne 
jest budowane na zaufaniu do prawa, do 
jego zdolności ograniczania, rozdzielenia 
i racjonalizacji władzy państwowej oraz do 

22 J. Jagielski: Kontrola�administracji�publicznej, op. cit., s. 161 i 162.
23 DzU z 2005 r., nr 31, poz.266, t.j. ze zm.
24 A. Sylwestrzak: Kontrola�administracji�publicznej�w�III�Rzeczypospolitej�Polskiej, op. cit., s. 8.
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jego zdolności do ochrony jednostki przed 
nadużyciami władzy25. Jednym z mecha-
nizmów umożliwiających taki standard 
funkcjonowania państwa jest właśnie in-
stytucja kontroli społecznej. Adam Błaś 
z kolei stwierdza, że choć zasada zaufania 
obywateli do państwa została wyraźnie wy-
rażona tylko w przepisach procesowych, 
błędne byłoby założenie, że odnosi się ona 
tylko do procesów stosowania prawa. Autor 
uważa tę zasadę za klucz konstytucyjnej 
aksjologii, uznając ją za naczelną regułę 
sposobu działania wszystkich organów ad-
ministracji publicznej. Słusznie konstatuje, 
że w państwie prawa respektującym zasadę 
zaufania obywateli do państwa, obywatel 
będący podmiotem konstytucyjnie okre-
ślonych praw, wolności i obowiązków, nie 
może być traktowany jako podmiot ad-
ministrowany, zdany na organizatorską 
aktywność organów administracyjnych26.

Elementem koniecznym do budowania 
zaufania do państwa jest odpowiedni po-
ziom transparentności działania organów 
władz publicznych – dzięki instrumen-
tom prawnym zapewniającym jawność 
działania władz, co dotyczy także moż-
liwości wglądu adresatów działań orga-
nów administracji w efekty pracy tych 
organów i dostępu zainteresowanych 
podmiotów do tak zwanych informacji 
publicznych. Jest to też, oczywiście, wa-
runek istnienia skutecznej kontroli spo-
łecznej administracji publicznej. Można 

także zauważyć, że zaufanie do państwa 
i jego organów oraz jawność ich działania 
są ściśle ze sobą powiązane – w związku 
z tym kontrola obywatelska jest tu zarów-
no przyczynkiem do owego zaufania, ale 
też konsekwencją jawności, która pozwala 
to zaufanie budować. Kontrolę społeczną 
można również ujmować jako przejaw tak 
zwanego zinstytucjonalizowania nieuf-
ności, o którym pisze Piotr Sztompka. 
Zdaniem tego autora, większość konsty-
tutywnych dla porządku demokratyczne-
go zasad zakłada zinstytucjonalizowanie 
nieufności – co stanowi zabezpieczenie dla 
tych, którzy byliby skłonni zaryzykować 
zaufanie, a zniechęca tych, którzy myślą 
o jego nadużyciu27.

Jawność działania władz publicznych 
i dopuszczalna ich krytyka są problemem, 
który należy rozpatrywać w kontekście 
uwarunkowań społecznych i kulturowych 
obowiązujących w danym społeczeństwie. 
regulacja prawna powinna zapewniać oby-
watelom możliwość wyrażania w sposób 
legalny swoich poglądów. Brak takich unor-
mowań może spowodować, że przewidzia-
ne prawem instytucje kontroli obywatel-
skiej będą fasadowe.

Przykładem regulacji określającej prawi-
dłowy z punktu widzenia założeń demo-
kratycznego państwa prawnego standard 
relacji obywateli z organami administracji 
publicznej jest art. 225 ustawy z 14 czerw-
ca 1960 r. – Kodeks postępowania admini-

25 M. Wyrzykowski: Zasada�demokratycznego�państwa�prawnego [w:] W. Sokolewicz: Zasady podstawowe�
polskiej�konstytucji, Warszawa 1998, s. 83.

26 A. Błaś: Zasada�zaufania�obywateli�do�państwa [w:] R. Mastalski (red.): Księga�jubileuszowa�Profesora�
Marka�Mazurkiewicza.�Studia�z�dziedziny�prawa�finansowego,�prawa�konstytucyjnego�i�ochrony�środowi-
ska, Wrocław 2001, s. 203 i n.

27 P. Sztompka:�Zaufanie.�Fundament�społeczeństwa, Kraków 2007, s. 344 i n.
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stracyjnego28, z którego wynika, że nikt nie 
może być narażony na jakikolwiek uszczer-
bek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub 
wniosku albo z powodu dostarczenia ma-
teriału do publikacji o znamionach skargi 
lub wniosku, jeśli działał w granicach pra-
wem dozwolonych. organy państwowe, 
organy jednostek samorządu terytorialnego 
i inne organy samorządowe oraz organy 
organizacji społecznych są obowiązane 
przeciwdziałać hamowaniu krytyki i in-
nym działaniom ograniczającym prawo do 
składania skarg i wniosków lub dostarcza-
nia do publikacji informacji o znamionach 
skargi lub wniosku. Bardzo niepokojące jest 
więc w świetle zasad, które powinny być 
wyrażone w prawie państw realizujących 
model demokratycznego państwa praw-
nego, kryminalizowanie krytyki dotyczą-
cej osób sprawujących funkcje publiczne, 
a także praktyka korzystania przez osoby 
sprawujące funkcje organów władz publicz-
nych z możliwości uruchamiania aparatu 
ścigania, gdy poczują się urażone słowami 
krytyki29. tłumienie krytyki funkcjono-
wania władz publicznych za pomocą repre-
syjnych środków karnych jest czynnikiem 
wykluczającym lub znacznie osłabiającym 
funkcjonowanie kontroli społecznej.

Podstawowym warunkiem umożliwia-
jącym kontrolę społeczną jest zapewnienie 

odpowiednio wysokiego standardu trans-
parentności działań władzy – faktycznej 
dostępności do informacji publicznych. 
Pozwala to na prawidłową ocenę działań 
administracji, a przede wszystkim pozna-
nie i ocenę motywów, które leżały u pod-
staw takiego, a nie innego rozwiązania po-
szczególnych problemów. Jawność – jako 
niezbędny standard stosunków władzy 
z obywatelami, pozwala na podjęcie przez 
nich czynności, dzięki którym może na-
stąpić korekta działań administracji, na 
przykład w sytuacjach, gdy działania te, 
nawet jeśli są prawidłowe z formalnego 
punktu widzenia, nie są zgodne z intere-
sem publicznym lub interesem obywateli, 
którzy mogą przeciwstawić administra-
cji przysługujące im prawa podmioto-
we. Punkt widzenia osób sprawujących 
funkcje publiczne może być diametralnie 
różny od stanowiska obywateli w kwe-
stii administrowania sprawami, dotyczą-
cymi ich życiowych interesów, co może 
być powodem niedostosowania działań 
administracji do oczekiwań obywateli.
Należy przy tym pamiętać, że zaufanie do 
władzy rodzi się wówczas, gdy jednostki 
w społeczeństwie uważają organy władz 
publicznych za swoich przedstawicieli – co 
może oznaczać zarówno postrzeganie tych 
organów jako reprezentantów interesów 

28 DzU z 2000 r., nr 98, poz. 1071, t.j. ze zm.; dalej w skrócie: „k.p.a.”.
29 Sąd apelacyjny w Warszawie w wyroku z 7.10.2004 r. (sygn. akt I ACa 8/04, publikacja: LEX nr 558380) 

odniósł się do tego problemu w prawidłowy sposób. Sąd stwierdził, że osoba publiczna musi się liczyć 
z ostrzejszą krytyką swej działalności zarówno w życiu politycznym, jak i prywatnym, jak też z faktem, że 
będą publikowane jej zdjęcia, nawet przy okazji artykułów niepochlebnych i związanych z działalnością 
niezwiązaną z pełnionymi funkcjami politycznymi. Niemniej, w uzasadnieniu wyroku zastrzeżono, że pra-
wo do krytyki nieprawidłowych zjawisk lub mechanizmów społecznych lub działania organów państwo-
wych i osób, które wchodzą w ich skład, nie może rozciągać się na podawanie nieprawdziwych informacji, 
jeżeli prowadzi to do naruszenia dóbr osobistych.
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obywateli, jak i interesu publicznego oraz 
dobra wspólnego. Identyfikacja taka jest 
procesem dwukierunkowym30. Postrzega-
nie władzy, jako „własnej” z reguły sprzy-
ja traktowaniu obywateli przez organy 
administracji jako osób, wobec których 
należy być lojalnym, co oczywiście nie 
oznacza, że obywatele byliby skłonni do 
zaniechania kontrolowania przedstawi-
cieli tak postrzeganej władzy.

regulacja prawna dająca obywatelom 
podstawę do uzyskiwania informacji 
o działaniu organów administracji publicz-
nej wydaje się wystarczająca – zarówno 
jeżeli chodzi o zakres podmiotowy, jak 
i przedmiotowy. Jednak to od sposobu 
stosowania prawa zależą jego faktyczne 
skutki, dlatego też dla instytucji kontroli 
społecznej ogromne znaczenie ma utrwa-
lona praktyka kontaktów pracowników 
organów administracji państwa z obywa-
telami i innymi podmiotami pragnącymi 
uzyskać informację, co oczywiście będzie 
miało związek także ze wzbudzaniem za-
ufania do tych organów. Z ustrojowego 
punktu widzenia standard ten wyznacza 
art. 54 Konstytucji, stanowiący, że każ-
demu zapewnia się wolność wyrażania 
swoich poglądów oraz pozyskiwania i roz-
powszechniania opinii. Standard informo-
wania publicznego określony jest ponadto 
w art. 61 Konstytucji przez zapewnienie 
dostępu do informacji o działalności orga-
nów władzy publicznej oraz osób i innych 

podmiotów pełniących funkcje publiczne. 
Zakres ochrony udzielanej obywatelom 
przez te postanowienia konstytucji wy-
daje się odpowiedni w demokratycznym 
państwie prawnym, zwłaszcza z uwagi 
na to, że ustrojodawca stworzył barie-
rę przed ograniczeniem przez regulację 
ustawową dostępu do takich informacji, 
ustanawiając w ust. 3 tegoż art. 61 warun-
ki ograniczania wykonywania prawa do 
uzyskania informacji. Istotne jest to, że 
ograniczenie takie może nastąpić wyłącz-
nie ze względu na ochronę określonych 
w ustawach wolności i praw innych osób 
i podmiotów gospodarczych oraz ochronę 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
lub ważnego interesu gospodarczego. roz-
winięcie tych przepisów nastąpiło w usta-
wie z 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej31.

Jednak nawet przy tak skonstruowanym 
prawnym standardzie jawności działania 
władz publicznych mogą istnieć – jak po-
kazuje praktyka – swoiste bariery w fak-
tycznej transparentności działania władz 
publicznych. Przykładem może tu być 
bezczynność w zamieszczaniu informa-
cji w elektronicznych publikatorach, co 
zauważyli także autorzy badań realizacji 
zasady jawności w jednostkach samorzą-
du terytorialnego województwa podla-
skiego32. Podobnie, na podstawie koor-
dynowanych przez mnie badań dotyczą-
cych uzyskiwania informacji publicznych,  

30  M. Tabernacka: Zaufanie�w�kontaktach�obywateli�z�władzą�[w:] M. Tabernacka, A. Szadok-Bratuń: Public�
relations�w�sferze�publicznej, Warszawa 2012, s. 55.

31  DzU z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.
32 J. Ruszewski, P. Sitniewski: Jawność�i�kompetencja�II.�Monitoring�realizacji�zasady�jawności�w�administra-

cji�samorządowej�województwa�podlaskiego.�Raport, Suwałki 2009.
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zaobserwowano szereg przeszkód fak-
tycznie ograniczających lub utrudniają-
cych uzyskanie informacji33.

formy kontroli społecznej
Kontrola społeczna administracji publicz-
nej może być kształtowana przepisami 
prawa, jednak charakterystyczne dla tego 
typu kontroli jest istnienie form, które 
ukształtowały się spontanicznie – jak cho-
ciażby kontrola za pomocą środków ma-
sowego przekazu lub stosunkowo nowe 
zjawisko, jakim jest wykorzystanie narzę-
dzi komunikacji internetowej. Ustawo-
dawca może zdecydować się na objęcie 
poszczególnych form kontroli regulacją 
prawną, wyznaczając jej zakres, obowiązki 
organów oraz uprawnienia przysługujące 
podmiotom kontrolującym, albo pozo-
stawia poszczególne formy kontroli poza 
uregulowaniami.

obywatele i ich grupy, a także inne jed-
nostki funkcjonujące w społeczeństwie 
mogą korzystać bezpośrednio ze swoistych 
instytucji kontroli społecznej czy też jej 
form, mogą także podejmować działania 
określane jako sygnalizacyjne, przez któ-
re faktycznie będą inicjatorem podjęcia 
działań kontrolnych przez kompetentne 
organy. tak jest, na przykład, w wypadku 
skarg napływających do Najwyższej Izby 
Kontroli – obywatele przyjmują tu rolę 
inicjatora kontroli państwowej.

Klasycznym w literaturze przedmiotu 
ujęciem klasyfikacji form kontroli spo-
łecznej jest jej podział na kontrolę, która 
wykonywana jest przez obywateli w for-
malnie określonych ramach i taką, która 
odbywa się bez zasad wprowadzonych re-
gulacją prawną – czyli na kontrolę instytu-
cjonalną i pozainstytucjonalną34. Kontrolę 
instytucjonalną J. Jagielski określa jako 

33 Respondenci ankiety i osoby przeprowadzające badania, mimo że oceniali nastawienie urzędników jako 
uprzejme, zaobserwowali m.in. praktykę „odsyłania” osób pragnących uzyskać informacje do innych ko-
mórek urzędu lub oficjalnych stron internetowych, mimo że informacji takiej tam nie zamieszczano, po-
nadto zaobserwowali dążenie do sformalizowania faktu udzielania informacji także w sytuacji gdy infor-
macja taka mogła być udzielona bez konieczności złożenia pisemnego wniosku. M. Tabernacka i współ-
pracownicy: Praktyka�pozyskiwania�materiałów�urzędowych�i�informacji�publicznych�do�celów�naukowych�
–�publikacja�wyników�badań [w:] A. Szadok-Bratuń (red.): Profesora�Jana�Bocia�–�styl,� słowa,�szkoła, 
Wrocław 2009, s. 127-151.

34 W literaturze wyróżnia się też kontrolę społeczną zorganizowaną i niezorganizowaną. Np. J. Boć: Prawo�
administracyjne,�Wrocław 2007, s. 410. Do kontroli niezorganizowanej autor zalicza sytuację, gdy jako 
podmiot kontrolujący występuje obywatel lub ich niezorganizowana grupa oraz składanie skarg i wnio-
sków; kontrola zorganizowana natomiast obejmuje sytuacje, w których podmiotem kontrolującym są 
np. organizacje społeczne czy określone prawem grupy obywateli. W nauce zauważa się też, że formy 
kontroli społecznej mogą współistnieć z formami kontroli zawodowej. Olga Bujkowa zwracała uwagę na 
to, że podział pomiędzy kontrolą społeczną a zawodową nie zawsze jest wyraźny, np. organy kolegialne 
i przedstawicielskie faktycznie wykonują także kontrolę, która ocenia skutki społeczne podejmowanych 
działań. Autorka akcentowała przy tym, że ocena działania organów wykonywana w ramach kontroli spo-
łecznej może być wielostronna, uwzględniająca różne aspekty, a pod uwagę mogą być brane różne kryte-
ria; por. O. Bujkowa: Ogólne�problemy�teoretyczne…, op. cit., s. 8 i 10. Jacek Lang natomiast zalicza kon-
trolę społeczną wykonywaną za pośrednictwem organizacji społecznych i organów państwowych, w skład 
których wchodzą przedstawiciele społeczeństwa wykonujący swoje funkcje niezawodowo, do kategorii 
kontroli społecznej niebezpośredniej. Por. J. Lang: Kontrola�zewnętrzna�niepaństwowa [w:] O. Bujkowa, 
J. Jagielski, J. Lang: Kontrola�administracji, op. cit., s.28.
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kontrolę prawną, to znaczy sprawowaną 
w formach przewidzianych przepisami 
prawa. Autor dzieli tę kontrolę na bez-
pośrednią i pośrednią. 

Do kontroli bezpośredniej zalicza 
wszystkie instytucje prawne, które po-
zwalają osobie fizycznej indywidualnie lub 
wespół z innymi obywatelami odnosić się 
do działania organów urzędów i innych 
podmiotów administrujących przez oceny, 
opinie, wnioski, postulaty. Wśród narzędzi 
tego typu kontroli autor wymienia skar-
gę konstytucyjną, skargę powszechną do 
sądu administracyjnego oraz petycje, skargi 
i wnioski obywatelskie, które traktowane 
łącznie jako swego rodzaju actio popula
ris służą do wyrażania przez obywateli 
negatywnych ocen i dezaprobaty wobec 
administracji oraz zgłaszania pod jej ad-
resem postulatów naprawczych. 

Do kontroli instytucjonalnej pośred-
niej autor zalicza kontrolę wykonywaną 
przez trwałe, sformalizowane zrzeszenia 
obywateli lub za pośrednictwem innych 
podmiotów, na przykład radia czy telewi-
zji. Kontrola pozainstytucjonalna, według 
J. Jagielskiego, uwidacznia się w płaszczyź-
nie faktycznej – w stanowiskach i opiniach 
wyrażanych przez obywateli, co można 
utożsamiać także z opinią publiczną35.

Zdaniem M. Stahl, kontrola instytu-
cjonalna obejmuje wszystkie instytucje 
prawne, za pomocą których osoby fizyczne 
indywidualnie lub w ramach wspólnot, do 
których należą, mogą dokonywać oceny 
administracji publicznej. Podstawowym 

instrumentem tej kontroli jest instytucja 
skarg i wniosków stanowiąca actio popula
ris, skarga konstytucyjna, kontrola sądowa 
wykonywana przez sąd administracyjny, 
kontrola sprawowana przez wspólnotę sa-
morządową nad organami pochodzącymi 
z wyborów bezpośrednich, uczestnictwo 
organizacji społecznej w postępowaniu ad-
ministracyjnym i opiniowanie przez orga-
nizacje społeczne aktów normatywnych. 
opinię publiczną, która – jak zauważa au-
torka – może wpływać hamująco na działa-
nia administracji budzące społeczny sprze-
ciw, autorka określa zgodnie z utrwalonym 
stanowiskiem doktryny – jako kontrolę 
pozainstytucjonalną36.

Zbigniew leoński słusznie zauważa, że 
odgraniczenie kontroli obywatelskiej od 
innych form aktywności obywatelskiej nie 
zawsze jest możliwe; na przykład w sytuacji 
konsultacji z mieszkańcami można zadać 
pytanie – czy jest to forma kontroli spo-
łecznej, czy wyrażania opinii społecznej. 
Podobnie w przypadku instytucji, na przy-
kład referendum, można rozważać, czy to 
jest kontrola, czy forma demokracji bezpo-
średniej będąca decydowaniem przez samo 
społeczeństwo o sprawach publicznych37. 
Niezwykle ważne wydaje się jednak, by po-
szczególne formy udziału obywateli w sze-
roko pojmowanym administrowaniu czy 
zarządzaniu sprawami publicznymi mogły 
być stosowane równolegle i wobec różnych 
aspektów ujawniających się w działaniu 
władz publicznych dotyczących bezpośred-
nio i pośrednio procesu administrowania.

35 J. Jagielski: Współczesna�kontrola�społeczna …, op. cit., s. 49 i n.
36 M. Stahl: Kontrola�społeczna …, op. cit., s. 514-517.
37 Tamże, s. 240.
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Korzystanie ze zinstytucjonalizowanych 
form kontroli społecznej pozwala na za-
panowanie nad przebiegiem działań kon-
trolnych i kontrolowanie w sposób usyste-
matyzowany. obywatel otrzymuje swego 
rodzaju instytucjonalne wsparcie, które 
oznacza między innymi możliwość sko-
rzystania przez niego z pomocy meryto-
rycznej, ma też szansę na wykorzystanie 
procedur, których nie mógłby zastosować 
występując indywidualnie. Dotyczy to za-
równo kontroli społecznej realizowanej 
przez jednostki będące adresatami dzia-
łań administracji podejmowanych przy 
wykonywaniu zadań publicznych przez 
jej organy, jak i kontroli przeprowadzanej 
przez osoby zatrudnione w strukturach 
administracji publicznej, które za punkt 
odniesienia przy dokonywaniu oceny dzia-
łania i organizacji struktur publicznych 
przyjmują społeczną perspektywę.

Wsparcie związków zawodowych

Ciekawym przypadkiem korzystania przez 
obywateli z instytucji kontrolnych w sto-
sunkach wewnątrz struktur administracji 
publicznej jest wykorzystanie instytucjo-
nalnego wsparcia związków zawodowych. 
Jest to sytuacja o tyle istotna z punktu 
widzenia standardów demokratycznego 
państwa prawnego, że obywatel będą-
cy pracownikiem czy też funkcjonariu-
szem organów publicznych w demokra-
tycznym państwie prawnym nie powinien 
być traktowany jak osoba, która przez fakt 

zatrudnienia w strukturach publicznych 
traci swoją obywatelską podmiotowość. 
Jak zauważa A. Błaś, organizacja admini-
stracji publicznej nie stanowi żadnej tak 
zwanej sfery wewnętrznej (wewnątrzor-
ganizacyjnej), która nie podlegałaby kon-
troli zewnętrznej38. Z tego też względu, 
zgodne ze standardami demokratycznego 
państwa prawnego, a nawet pożądane jest, 
by kontroli takiej dokonywały podmioty, 
którym prawo gwarantuje niezależną po-
zycję lub gdy kontrola przeprowadzana jest 
w ramach instytucji, które zapewniają taką 
niezależność. Pisze o tym także A. Sylwe-
strzak, zwracając uwagę na konieczność 
zapewnienia gwarantowanej ustawowo 
niezależności podmiotu kontrolującego 
od kontrolowanego39.

Jak stanowi art. 23 ust. 1 ustawy 
z 23 maja 1991 r. o związkach zawodo-
wych40, związki te sprawują kontrolę 
nad przestrzeganiem prawa pracy oraz 
uczestniczą, na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami, w nadzorze nad 
przestrzeganiem przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Upraw-
nienie to precyzuje ust. 2 wymienionego 
artykułu, zgodnie z którym, jeżeli w spra-
wach, o których mowa w ust. 1, zdaniem 
związku zawodowego postępowanie orga-
nu administracji państwowej i samorządu 
terytorialnego lub pracodawcy (którym 
przecież może być też inny podmiot o sta-
tusie publicznoprawnym) jest niezgodne 
z prawem lub narusza zasady sprawiedli-

38 A. Błaś: Administracja�publiczna�w�państwie�prawa [w:] J. Boć (red.) A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski: Admi-
nistracja�publiczna, Wrocław 2003, s. 38. Autor zwraca tu ponadto uwagę na znaczenie kontroli sądowej. 
Jak można zauważyć, efektem działań obejmowanych mianem kontroli obywatelskiej często jest właśnie 
sądowa kontrola administracji publicznej.

39 A. Sylwestrzak: Kontrola�administracji, Koszalin 1998, s 11 i 12.
40 DzU z 2001 r., nr 79, poz.854, t.j. ze zm.
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wości, związek może wystąpić do właści-
wego organu z żądaniem spowodowania 
usunięcia we właściwym trybie stwier-
dzonej nieprawidłowości. Na mocy art. 8 
tej ustawy, związki zawodowe kontrolują 
przestrzeganie przepisów dotyczących 
interesów pracowników, emerytów, ren-
cistów, bezrobotnych i ich rodzin. Jeżeli 
chodzi o ten typ kontroli społecznej wła-
dzy publicznej – w szeroko rozumianej 
sferze wykonawczej – przykładem może 
być art. 43 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji41, stanowiący, że zwolnienie po-
licjanta ze służby może nastąpić po za-
sięgnięciu opinii organizacji zakładowej 
związku zawodowego policjantów.

olga Bujkowa zalicza kontrolę wyko-
nywaną przez związki zawodowe – obok 
kontroli wykonywanej przez organy we-
wnętrzne, a także przez organizacje spo-
łeczne, polityczne, oraz poszczególnych 
pracowników przy wykorzystaniu insty-
tucji skarg i wniosków – do form kontroli 
społecznej w ramach kontroli wewnętrz-
nej42. ten rodzaj kontroli, zdaniem autorki, 
pozwala na „samonaprawianie” struktur 
administracji publicznej lub innych pod-
miotów publicznych. Jest to ze wszech 
miar wskazane, gdyż wadliwie funkcjo-
nujące organy mogą w wadliwy sposób 
wykonywać określone prawem obowiązki. 
Ważne jest, by osoby zatrudnione w orga-
nach władz publicznych miały swój udział 

w funkcjonowaniu tych struktur, nie tylko 
z punktu widzenia sposobu wykonywania 
przez nie prawnych obowiązków, ale też 
by łączyło się to z możliwością wpływu 
na stosunki o charakterze pracowniczym. 
Instytucjonalizacja kontroli społecznej, 
następująca w związku z działaniem w tej 
sferze związków zawodowych, ma istotne 
znaczenie z uwagi między innymi na zja-
wisko „systemu łupów”, jako faktyczne-
go elementu praktyki zatrudniania w or-
ganach władz publicznych, oraz innych 
wpływów o charakterze politycznym 
w obszarze działania władz publicznych, 
które zgodnie ze standardami demokra-
tycznego państwa prawnego nie powin-
ny skutkować pozamerytoryczną oceną 
zasadności zatrudnienia poszczególnych 
osób w organach władzy.

społeczno-zawodowe  
organizacje rolników

Innym, choć nieco podobnym przypad-
kiem, w którym następuje kontrola dzia-
łania organów administracji, są działa-
nia, które mogą być podejmowane na 
mocy ustawy z 8 października 1982 r. 
o społeczno-zawodowych organizacjach 
rolników43. W myśl art. 10 tej ustawy, 
organizacje rolników uprawnione są do 
wykonywania – przez upoważnionych 
swoich przedstawicieli – kontroli spo-
łecznej, która w ustawie została określona 

41 DzU z 2011 r., nr 287, poz. 1687, t.j. ze zm.
42 O. Bujkowa: Ogólne�problemy�teoretyczne…, op. cit., s. 26.
43 DzU z 1982 r., nr 32, poz. 217 ze zm. W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 5.05.1983 r. (DzU z 1983 r., 

nr 27, poz. 132 ze zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych orga-
nizacjach rolników, które określa procedurę wykonywania takiej kontroli , m.in. określając obowiązki kontro-
lowanych podmiotów, stanowi w § 3 ust. 3, że w razie potrzeby organy administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego, na wniosek organizacji rolników, udzielą im pomocy w przeprowadzaniu kontroli.
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jako kontrola jednostek organizacyjnych 
i organizacji. Zakres działań kontrolnych 
w stosunku do organów, jednostek or-
ganizacyjnych administracji publicznej 
lub organów administrujących, może 
dotyczyć między innymi świadczenia 
usług dla rolnictwa i ludności wiejskiej, 
na przykład realizowanych na potrzeby 
gospodarstw rolnych inwestycji meliora-
cyjnych, wodnych, energetycznych i in-
nych – co jest szczególnie istotne z uwagi 
na szeroki zakres prywatyzowania wy-
konywanych zadań publicznych. orga-
ny, jednostki organizacyjne i organiza-
cje poddawane kontroli obowiązane są 
umożliwić jej przeprowadzenie.

W obu wyżej wymienionych typach 
kontroli społecznej możliwość jej wy-
konywania wiąże się z bardzo istotnym 
w demokratycznym państwie prawnym 
zjawiskiem funkcjonowania społecznych 
instytucji stanowiących reprezentację in-
teresów obywateli. Społeczeństwo nie jest 
monolitem – proces ścierania się w nim 
interesów i dążeń poszczególnych grup 
społecznych jest ustawiczny – dlatego też 
istnienie reprezentacji poszczególnych śro-
dowisk i wykonywanie w ten sposób kon-
troli działania organów władz publicznych 
jest potwierdzeniem prawidłowości funk-
cjonowania w określonym społeczeństwie 
mechanizmów demokracji.

Rola mediów

Inną formą kontroli społecznej, w której 
szczególnego znaczenia nabiera zapewnie-
nie prawidłowego funkcjonowania zasad 
demokratycznego państwa prawnego, jest 
kontrola przy udziale środków masowe-
go przekazu. regulacje prawne dotyczące 
uprawnień i sposobów uzyskiwania infor-
macji przez przedstawicieli mediów o dzia-
łaniach władz publicznych i publikowania 
na ten temat opinii są przykładem zinsty-
tucjonalizowania kontroli społecznej, w ra-
mach której możliwe jest pozyskiwanie 
i wyrażanie opinii publicznej, która często 
w literaturze utożsamiana jest z kontrolą 
społeczną.

Zgodnie z art. 1 ustawy z 26 stycznia 
1984 r. – Prawo prasowe44, prasa korzysta 
z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia 
prawo obywateli do uzyskiwania rzetel-
nej informacji, jawności życia publicznego 
oraz kontroli i krytyki społecznej. Jest to 
realizacja uprawnień przyznanych pod-
miotom zaliczanym do kategorii środków 
masowego przekazu przepisem art. 14 Kon-
stytucji, stanowiącym, że rzeczpospolita 
Polska zapewnia wolność prasy i innych 
środków masowego przekazu, który do-
datkowo wzmacnia art. 54 ust. 2 Konsty-
tucji, wprowadzający zakaz cenzury pre-
wencyjnej środków społecznego przekazu 
oraz koncesjonowania prasy45.

44 DzU z 1984 r., nr 5, poz. 24 ze zm.; dalej w skrócie: „Prawo prasowe”.
45 Aby ocenić ustrojowe znaczenie tych regulacji, warto przytoczyć tu stanowisko, które zajął Naczelny 

Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 28.05.2008 r. (sygn. akt OSK 1733/04, publikacja: LEX 
nr 179124). Zdaniem Sądu, wolność pozyskiwania informacji na podstawie art. 54 Konstytucji ma cha-
rakter szerszy w stosunku do prawa do uzyskiwania informacji, o której mowa w art. 61 Konstytucji. Nie 
ulega wątpliwości – zdaniem Sądu –�iż wolność ta, szczególnie istotna w praktyce dla dysponentów środ-
ków społecznego przekazu oraz dla dziennikarzy (przedstawicieli prasy), jest wolnością pozyskiwania in-
formacji „na własną rękę” i nie odpowiadają jej –�w przeciwieństwie do prawa do informacji –�obowiązki 
innych podmiotów dostarczania informacji.
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Udział prasy w życiu społecznym może 
byś traktowany jako przejaw kontroli spo-
łecznej, ale w wielu wypadkach jest też 
czynnikiem wspierającym46 taką kontrolę. 
Jak zauważa J. Jagielski, kontrola społecz-
na administracji publicznej dokonywana 
za pomocą środków masowego przekazu 
przebiega w dwóch płaszczyznach. Pierw-
sza obejmuje sytuacje, gdy na podstawie 
określonych przepisów (art. 248 k.p.a.) 
środki masowego przekazu występują wy-
raźnie w charakterze podmiotów przeka-
zujących oceny, uwagi i spostrzeżenia, czy 
roszczenia obywateli wobec administracji, 
żądających naprawienia błędów czy uchy-
bień. W drugiej płaszczyźnie następuje 
ocena administracji z punktu widzenia 
przeciętnego obserwatora administracji 
i odbiorcy jej działań47.

organy państwowe i inne instytucje 
o charakterze publicznoprawnym bądź 
wykonujące funkcje publicznoprawne mają 
– zgodnie z art. 6 ust. 2 Prawa prasowe-
go – obowiązek udzielenia odpowiedzi na 
przekazaną im krytykę prasową48, co jest 
ważne także z punktu widzenia realizacji 
szeroko pojmowanej zasady prawdy obiek-
tywnej w działaniu władz publicznych. 
Jak zauważa A. Sylwestrzak, komentując 
obecną od dawna w literaturze zasadę dą-
żenia przez organ kontrolny do ustalenia 

prawdy (co w tym wypadku można też 
odnieść do wykonywania kontroli oby-
watelskiej przez przedstawicieli środków 
masowego przekazu), zwraca uwagę na 
to, że dążenie do prawdy wymaga oparcia 
się na zweryfikowanych dowodach, ma-
jących siłę przekonywania nie tylko dla 
instancji zwierzchnich, ale również dla 
samego podmiotu kontrolowanego. Autor 
twierdzi, że rozmijanie się z prawdą, na 
przykład w społecznych ocenach realiza-
cji decyzji państwowych, może wywołać 
wręcz dramatyczne rezultaty49.

Wolność wypowiedzi prasy jest niezwy-
kle ważna i konieczna, ale wymaga zacho-
wania odpowiednich standardów rzetel-
ności podawania informacji, co znalazło 
wyraz także w orzecznictwie. N przykład, 
w wyroku z 5 czerwca 2003 r.50. Sąd Naj-
wyższy orzekł, że obowiązkiem dzienni-
karza jest zachowanie rzetelności, czyli 
solidności, odpowiedzialności za słowo, 
niewprowadzanie w błąd. Sąd stanął na 
stanowisku, że z uwagi na postanowienia 
art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 Prawa pra-
sowego, fundamentalną kwestią jest spraw-
dzenie zgodności z prawdą uzyskanych 
wiadomości. Zdaniem Sądu, informacja 
nierzetelna jest w istocie dezinformacją. 
o urzeczywistnieniu prawa obywateli do 
otrzymywania rzetelnej informacji można 

46 Na przykład, sąd apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 7 .05.1997 r. (sygn. akt I ACa 240/97, publikacja 
LEX nr 62591), odnosząc się do przypadku znacznego zainteresowania mediów osobą burmistrza, orzekł, 
że według art. 1 Prawa prasowego, prasa urzeczywistnia prawo obywatela do zapoznania się z wszelki-
mi przejawami życia publicznego. Zdaniem sadu, prasa powinna też umożliwić społeczeństwu kontrolę  
i krytykę.

47 J. Jagielski: Współczesna�kontrola�społeczna…,�op. cit., s. 52 i 53.
48 Problem ten został przeanalizowany szerzej w: M. Tabernacka: Krytyka� prasowa [w:] M. Tabernacka, 

A. Szadok-Bratuń (red.): Public�relations�w�sferze�publicznej, op. cit., s. 460-463.
49 A. Sylwestrzak: Kontrola�administracji, op. cit., s 11 i 12.
50 Sygn. akt II CKN 14/01, publikacja: LEX nr 585763.
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– z definicji – mówić jedynie wtedy, gdy 
wiadomość jest prawdziwa, a co najmniej 
wtedy, gdy przedstawia się informacje, 
które dziennikarze mieli prawo uznać za 
miarodajne, ustalone przez nich z wykorzy-
staniem wszystkich dostępnych im środ-
ków, a więc informacje rzetelnie zebrane 
i wykorzystane.

Proces kształtowania się form kontroli 
społecznej administracji publicznej – czy 
ujmując rzecz szerzej – kontroli społecznej 
władz publicznych, jest zjawiskiem sta-
łym. Przekształceniom ulega samo społe-
czeństwo i warunki jego funkcjonowania, 
dlatego też poszczególne instytucje w ra-
mach tego rodzaju kontroli zyskują bądź 
tracą na znaczeniu, poddają się regulacji 
prawnej bądź funkcjonują od niej niejako 
niezależnie, ewoluując w inne formy, nie-
objęte jeszcze ramami prawnymi. Warto 
tu jednak zauważyć, że kontrola społeczna 
nie jest samoistną instytucją. Ustalenia po-
czynione przez obywateli stanowią często 
postawę podejmowania innych rodzajów 
kontroli, na przykład kontroli wewnątrz 
struktur administracji publicznej lub też 
kontroli państwowej.

Kontrola społeczna  
a działania NIK
Kontrola społeczna, jak już wspomniano, 
pozwala na zasygnalizowanie konieczności 
podjęcia działań kontrolnych przez insty-
tucje kontroli państwowej. Według J. Ja-
gielskiego, kontrola społeczna w systemie 

kontroli nad administracją publiczną sta-
nowi niezbędne uzupełnienie instytucji 
kontroli państwowej51.

Połączenie obu tych rodzajów kontroli, 
czyli swoistej powszechności jeśli chodzi 
o zakres merytoryczny i obywatelską per-
spektywę kontroli społecznej oraz facho-
wości będącej cechą kontroli NIK, jest 
wskazane z punktu widzenia racji spo-
łecznych i zapewnienia prawidłowości 
funkcjonowania struktur publicznych. 
olga Bujkowa zwraca uwagę, że mimo iż 
ustawa określa kryteria kontroli przepro-
wadzanej przez NIK i mimo że jest ona 
zaliczana do tak zwanej kontroli fachowej 
czy zawodowej, nie może i nie powinna być 
wykonywana w oderwaniu od oceny po-
trzeb społecznych i stopnia realizacji tych 
potrzeb przez jednostki kontrolowane52.

W praktyce podstawowymi narzędzia-
mi kontroli obywatelskiej uruchamiającej 
działania kontrolne podejmowane przez 
NIK jest skarga i wniosek. Podstawą praw-
ną wnoszenia skarg i wniosków są przepisy 
działu VIII k.p.a., które określają ustawo-
we ramy korzystania przez każdego z usta-
nowionego w art. 63 Konstytucji prawa 
składania do organów władzy publicznej 
petycji, wniosków i skarg.

Z materiałów urzędowych NIK wy-
nika, że skargi i wnioski mają wpływ na 
określenie priorytetów kontroli prze-
prowadzanych przez NIK53. Jak podaje 
Izba, zasygnalizowanie przez obywatela 
nieprawidłowości może mieć następujące 

51 J. Jagielski: Kontrola�administracji�publicznej, op. cit., s. 163.
52 O. Bujkowa: Ogólne�problemy�teoretyczne…, op. cit., s. 10.
53 <http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/osiemnascie-obszarow-kontroli.html>. Dane te dotyczą wyłonienia 

obszarów działania państwa poddanych kontroli w 2011 r.
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konsekwencje: po pierwsze – czego zwy-
kle oczekują obywatele – przeprowadze-
nie kontroli doraźnej, czyli natychmiasto-
wej kontroli zainspirowanej bezpośrednio 
przez skargę. Drugi sposób reakcji NIK 
to wykorzystanie informacji w kontroli 
wcześniej zaplanowanej lub właśnie prze-
prowadzanej. trzeci – to włączenie sy-
gnałów o nieprawidłowościach do anali-
zy poprzedzającej powstanie przyszłych 
programów kontroli54. Zgodnie z informa-
cjami opublikowanymi przez NIK, skargi 
które napływają do Izby najczęściej doty-
czą nadużyć gospodarczych, finansowych, 
marnotrawienia mienia społecznego oraz 
funkcjonowania organów i urzędów admi-
nistracji publicznej55. W 2006 r. do NIK 
wpłynęło 4000 skarg, a w 2010 r. ponad 
5000. W roku tym wykorzystano jako pod-
stawę przeprowadzenia kontroli 180 skarg, 
a 165 zakwalifikowano do późniejszego 
zbadania. Jak wynika z przytoczonych tu 
materiałów, kontrole ujawniły nieprawi-
dłowości, których finansowe skutki Izba 
ocenia na ponad 336 mln  zł. Najwięcej 
krytycznych uwag (blisko 1800 skarg) do-
tyczyło funkcjonowania organów i urzę-
dów administracji publicznej. obywatele 
wskazywali również często na nadużycia 
gospodarcze i marnotrawienie środków 
publicznych. Pozostała część skarg (45%) 
dotyczyła funkcjonowania wymiaru spra-
wiedliwości, edukacji, nauki i kultury, go-
spodarki mieszkaniowej, komunikacji, rent 
i emerytur56.

Publikacja wyników kontroli przepro-
wadzonych przez NIK ma niebagatelne 
znaczenie zarówno dla oceny efektywno-
ści skarg i wniosków składanych do NIK, 
jak i dla dalszej praktyki podejmowania 
przez obywateli działań zaliczanych do 
kategorii kontroli społecznej. obywatele 
mają szansę dowiedzieć się, jak rzeczywi-
ście przedstawiają się sprawy związane 
z funkcjonowaniem organów władzy, bę-
dące przedmiotem zainteresowania opinii 
publicznej, co może mieć znaczenie dla 
społecznych ocen jakości i sprawności re-
alizowania funkcji publicznych przez oso-
by sprawujące funkcje publiczne. Służy 
temu między innymi określony w art. 10 
ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli57 obowiązek podawania do 
publicznej wiadomości informacji o wyni-
kach kontroli; analizy wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej; opi-
nii w przedmiocie absolutorium dla rady 
Ministrów; wniosków w sprawie rozpatrze-
nia przez Sejm określonych problemów 
związanych z działalnością organów wyko-
nujących zadania publiczne; wystąpień za-
wierających wynikające z kontroli zarzuty, 
dotyczące działalności osób wchodzących 
w skład rady Ministrów, kierujących urzę-
dami centralnymi, Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego i osób kierujących insty-
tucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 
ustawy o NIK; analizy wykorzystania wy-
nikających z kontroli wniosków dotyczą-
cych stanowienia lub stosowania prawa.

54 <http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/skargi-przesylane-do-nik.html>
55 <http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/tysiace-skarg-wplywaja-do-nik.html>
56 <http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/piec-tysiecy-skarg-wplynelo-do-nik.html>
57 DzU z 2007 r., nr 231, poz. 1701, t.j. ze zm.; dalej: „ustawa o NIK”.



Nr 2/marzec-kwiecień/2013 103 

Kontrola społeczna administracji publicznej   państwo i społeczeństwo

Pewną formą kontroli społecznej wy-
konywanej wraz z kontrolą NIK jest też 
funkcja sygnalizacyjna obywateli, której 
podstawę stanowi art. 41 ustawy o NIK: 
„Każdy może złożyć kontrolerowi ust-
ne lub pisemne oświadczenie dotyczące 
przedmiotu kontroli. Kontroler nie może 
odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli 
ma ono związek z przedmiotem kontroli”. 
ta regulacja ma istotne znaczenie, gdyż 
pozwala na dotarcie do informacji, któ-
rych w innych wypadkach nie można by 
było uzyskać. Kontrola NIK jest tu jakby 
„okazją” do wykonania kontroli społecznej.

Współistnienie kontroli społecznej i kon-
troli przeprowadzanej przez Najwyższą 
Izbę Kontroli jest wskazane w demokra-
tycznym państwie prawnym. Ze statystyk 
wykorzystania skarg i wniosków napły-
wających do NIK wynika, że możliwość 
składania skarg – wobec masowości tego 
zjawiska – jest swoistym wentylem bezpie-
czeństwa, jednak może być też wskazówką 
co do konieczności zastosowania odpo-
wiednich działań korygujących w sferze 
funkcjonowania państwa.

Konkluzje
obywatele i ich zrzeszenia, dostrzegając ze 
swej perspektywy obszary, które w funk-
cjonowaniu państwa wymagałyby napra-
wy, mogą wnieść istotny wkład w proces 
zapewniania sprawności i efektywności 
działania organów władz publicznych. 
Jest to o tyle istotne, że celem kontroli 
nie jest represja, lecz naprawa. Należy za-
tem w praktyce funkcjonowania struktur 
publicznych korzystać z możliwości, ja-
kie daje poznanie opinii adresatów działań  

organów administracji. Wyniki kontroli 
społecznej są też często swoistą diagnozą 
stanu społeczeństwa – jego dążeń i oczeki-
wań. Nawet jeżeli motywy uruchomienia 
takiej oceny, chociażby w przypadku skarg 
i wniosków, miałyby charakter pozame-
rytoryczny (czego nie można wykluczyć), 
warto przeanalizować choć przesłanki, ja-
kimi kierują się składający je obywatele. 
Mogą one bowiem dostarczyć informacji, 
które będą wskazówką służącą naprawie 
struktur i praktyki funkcjonowania admini-
stracji publicznej, a także zmianie regulacji 
prawnych lub praktyki stosowania prawa.

Instytucje kontroli społecznej pozwalają 
na zaangażowanie – z pożytkiem dla dobra 
ogółu – obywateli w zarządzanie sprawami 
publicznymi, co powinno się przyczynić 
do wzrostu ich partycypacji w administro-
waniu i dalszego rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Wykorzystanie możliwości, jakie in-
stytucja kontroli społecznej daje zarów-
no władzy, jak i obywatelom, ma zwią-
zek z pojmowaniem rzeczypospolitej 
Polskiej jako dobra wspólnego. Istotna 
jest tu faktyczna możliwość stworzenia 
stanu społecznej odpowiedzialności za to 
dobro, czyli sytuacji, w której jednostki 
w społeczeństwie nie będą postrzegane 
jako podmioty administrowane, lecz jako 
podmioty współodpowiedzialne za stan 
spraw w państwie.

dr mAGdAlenA tAbernAcKA,
Instytut Nauk Administracyjnych
Uniwersytet Wrocławski
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Ewolucja instytucji skarg 
i wniosków
W Polsce unormowania prawne dotyczące 
petycji można znaleźć już w Konstytucji 
marcowej z 1921 r., która w art. 107 stano-
wiła, że obywatele mają prawo wnosić poje-
dynczo lub zbiorowo petycje do wszystkich 
ciał reprezentacyjnych i władz publicznych, 
państwowych i samorządowych1. Po II woj-
nie światowej jednym z pierwszych aktów 
regulujących instytucję skarg i wniosków 

był okólnik Biura Prezydialnego Krajowej 
rady Narodowej z 1946 r. w sprawie tak 
zwanych skrzynek zażaleń, które miały uła-
twić społeczeństwu dostęp do czynnego 
udziału w zwalczaniu nadużyć i nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu administracji 
i gospodarki publicznej. W ten sposób chcia-
no przyciągnąć obywateli do współpracy 
przy odbudowie zniszczonego kraju. rady 
narodowe miały szybko i sumiennie rozpa-
trywać wszystkie skargi, wykorzystywać 
zawarte w nich opinie, a także informować 
społeczeństwo o sposobie ich załatwienia2.

Obowiązujące regulacje prawne

Postępowanie skargowe

Skarga jest jednym z najbardziej powszechnych środków służących do 
obrony i ochrony interesu prawnego zarówno jednostki, jak i społeczeń-
stwa. Jednak postępowanie z nią związane różni się w znacznym stop-
niu od innych postępowań uregulowanych w przepisach prawa. Ma ono 
charakter wewnętrzny oraz jednoinstancyjny, a  osobom wnoszącym 
wystąpienie nie przysługuje złożenie zażalenia czy odwołania, ani moż-
liwości skargi administracyjnej do wojewódzkiego sądu administracyj-
nego. Pomimo tego warto z tej drogi korzystać, gdyż instytucja petycji, 
skarg i wniosków przez swoje funkcjonowanie umożliwia korygowanie 
nieprawidłowości i przyczynia się do polepszenia działalności organów 
administracji publicznej.

1 B. Banaszak: Prawa�i�wolności.�Prawo�obywateli�do�występowania�ze�skargami�i�wnioskami, Wydawnic-
two Sejmowe, Warszawa 1997, s. 11.

2 J. Służewski (red.), Polskie�Prawo�Administracyjne,�PWN, Warszawa 1995, s. 296.
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W późniejszym okresie prawo wnosze-
nia petycji, skarg i podań do właściwych 
organów władzy państwowej zostało okre-
ślone w deklaracji Sejmu Ustawodawczego 
z 22 lutego 1947 r. W kolejnych latach na 
instytucję skarg i wniosków zaczęło powo-
ływać się coraz więcej aktów. Istotna była 
ustawa z 20 marca 1950 r. o terenowych 
organach jednolitej władzy państwowej, 
która w art. 4 nałożyła na rady narodowe 
obowiązek utrzymania więzi z masami pra-
cującymi przez rozpatrywanie postulatów, 
życzeń i zażaleń społeczeństwa3. Jakkol-
wiek ustawa nie zawierała wskazówek, jak 
rozpatrywać czy załatwiać te zgłoszenia, 
jednak jej znaczenie było ogromne, po-
nieważ podkreślała jak ważny jest udział 
społeczeństwa w pracach i sposobie lep-
szego wykonywania zadań przez rady na-
rodowe. rozpoczęto więc instytucję skarg 
i wniosków traktować nie tylko jako śro-
dek ochrony interesów i praw obywateli 
narażonych na nadużycia administracji, 
lecz również jako formę realizacji zasady 
udziału mas pracujących w zarządzaniu 
państwem4.

Prawo do powszechnego składania skarg, 
zażaleń i wniosków zostało uregulowane 
w uchwale rady Państwa i rady Ministrów 
z 14 grudnia 1950 r. w sprawie rozpatrywa-
nia i załatwiania odwołań, listów i zażaleń 
ludności oraz krytyki prasowej5. Uchwała 
określała zasady i tryb rozpatrywania wy-
mienionych wystąpień, ponadto zobowią-

zywała do rozpatrywania skarg i zażaleń 
wszystkie organy i instytucje, bez względu 
na ich właściwość. Jakiekolwiek hamowa-
nie lub tłumienie krytyki przez groźby albo 
inne formy zastraszania obywateli miało 
być karane i uznawane za przestępstwo. 
Na rady narodowe został nałożony obo-
wiązek rozpatrywania postulatów, życzeń 
i zażaleń obywateli, a także zwalczania 
przejawów biurokratyzmu w tym zakresie6. 
Wymienione postanowienia uchwały roz-
winęła instrukcja Kancelarii rady Państwa 
i Prezydium rady Ministrów z 10 stycz-
nia 1951 r., wprowadzająca zasadę nie-
zwłocznego rozpatrywania i załatwiania 
odwołań i zażaleń w sprawach prostych, 
natomiast sprawy bardziej skompliko-
wane miały być załatwione w ciągu 10 
dni na szczeblu gminnym, a do 30 dni na 
szczeblu wojewódzkim; zobowiązywała 
także do zawiadomienia składającego od-
wołanie lub zażalenie o podjętej decyzji. 
Sprawę uznawano za załatwioną z chwilą 
faktycznego wykonania decyzji, z tym że 
za kryterium rozróżnienia odwołania od 
zażalenia przyjmowano treść, a nie formę. 
Należy podkreślić, że tę zasadę wprowa-
dził następnie Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego7.

także Konstytucja Polskiej rzeczypo-
spolitej ludowej z 22 lipca 1952 r. w swoich 
postanowieniach odnosiła się do instytu-
cji składania skarg i wniosków, uznając ją 
za środek współdziałania społeczeństwa 

3 E. Ura, E. Ura: Prawo�Administracyjne,�Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 314.
4 J. Służewski (red.), Polskie�Prawo�Administracyjne...,�op. cit., s. 297.
5 Z. Janowicz: Kodeks�postępowania�administracyjnego.�Komentarz, PWN, Warszawa-Poznań 1995, s. 556.
6 B. Banaszak: Prawa�i�wolności...,�op. cit., s. 12.
7 E. Ura, E. Ura: Prawo�administracyjne..., op. cit., s. 315.
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ze wszystkimi organami państwowymi, 
a współdziałanie to traktując jako praw-
ną zasadę. Kwestię te normował art. 73, 
który stanowił, że obywatele mają pra-
wo zwracania się do wszystkich organów 
państwowych ze skargami i zażaleniami, 
zaś owe skargi i zażalenia powinny być 
rozpatrywane i załatwiane szybko, w spo-
sób sprawiedliwy. Winni przewlekania lub 
przejawiający podejście bezduszne i biu-
rokratyczne pociągani byli do odpowie-
dzialności. Należy zauważyć, że w przyto-
czonych artykułach nie uwzględniono już 
pojęcia petycji jako podstawowego prawa 
obywatelskiego deklarowanego we wszyst-
kich konstytucjach o demokratycznym 
charakterze, gdyż ustawodawca wprowa-
dzając nowy zwrot, chciał pokazać, że pra-
wo to w nowej konstytucji będzie spełniać 
inną funkcję i będzie miało inną treść niż 
prawo petycji8.

Dowodem rozwoju instytucji skarg 
i wniosków jest ustawa z 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego9. Unormowano w nim dwa 
postępowania: ogólne administracyjne 
oraz w sprawie skarg i wniosków. takie 
rozwiązanie doprowadziło do ujednoli-
cenia i usystematyzowania terminologii, 
skoordynowania skarg i zażaleń ze środ-
kami prawnymi występującymi w ogól-
nym postępowaniu administracyjnym, 

a także w innych postępowaniach oraz 
umocnienia instytucji skarg i zażaleń10. 
Przez wprowadzenie tego rodzaju od-
rębności postępowań chciano zapobiec 
uchylaniu lub zmienianiu prawomocnych 
decyzji administracyjnych, ponieważ było 
to niezgodne z prawem, i nadać wyższą 
rangę ustawową postępowaniu w sprawach 
skarg i wniosków11. Doprecyzowanie prze-
pisów nastąpiło w uchwale rady Ministrów 
z 30 lipca 1971 r. w sprawie organizacji, 
przyjmowania, rozpatrywania i załatwia-
nia skarg i wniosków, która uregulowała 
również to postępowanie w odniesieniu 
do przedsiębiorstw państwowych i innych 
państwowych jednostek organizacyjnych12.

Dzisiaj prawo do składania petycji, skarg 
i wniosków gwarantuje każdemu Konstytu-
cja rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 r.13, a szczegółowe rozwinięcie prze-
pisów postępowania skargowego i wnio-
skowego normuje rozporządzenie rady 
Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji, przyjmowania i rozpatrywania 
skarg i wniosków14. Należy zaznaczyć że 
choć w art. 221 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (dalej: k.p.a.) stoją obok 
siebie pojęcia: petycji, skargi i wniosku, to 
w dziale VIII wymienia się już tylko skar-
gi lub wnioski, z czego wynika, że w za-
leżności od treści petycji musi ona być 
traktowana tak samo jak skarga albo jak 

8 J. Służewski (red.), Polskie�prawo�administracyjne,�op. cit., s. 299.
9 DzU z 2005 r., nr 64, poz. 56.
10 J. Lang: Współdziałanie�administracji�ze�społeczeństwem, Książka i Wiedza, Warszawa 1985, s. 78.
11 J. Służewski (red.), Polskie�prawo�administracyjne...,�op. cit., s. 299.
12 B. Banaszak: Prawa�i�wolności..., op. cit., s. 14.
13 Artykuł 62 Konstytucji (DzU nr 78 poz. 483). Również dział VIII Kodeksu postępowania administracyjne-

go jest poświęcony przepisom dotyczącym postępowania w sprawie skarg i wniosków.
14 DzU z 2002 r., nr 5, poz. 46.
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wniosek, zgodnie z zasadą kwalifikowania 
pism15. W tym miejscu trzeba podkreślić, 
że w czasie nasilenia biurokracji, nieliczenia 
się z interesem jednostek, nagminnego na-
ruszania prawa oraz walki o praworządność 
bardzo duże znaczenie ma skarga. Z kolei 
gdy chodzi o poprawę organizacji, wzrost 
wydajności pracy, racjonalizację działań, 
ważne znaczenie ma wniosek, który jest 
dobrym środkiem wspomagającym reali-
zację tych celów16.

Pojęcie petycji, skargi i wniosku
Petycja (łac. petitio) – to podanie, prośba 
lub skarga skierowana do władz zazwyczaj 
przez jakąś grupę obywateli, zawierająca 
postulaty, wnioski lub prośby17. Petycja 
w języku potocznym oznacza pismo za-
wierające prośbę (zwykle zbiorową) wy-
stosowaną do władz lub osób na najwyż-
szym stanowisku18. trzeba zauważyć, że 
opracowany w 1962 r. i obowiązujący Ko-
deks postępowania administracyjnego nie 
zawiera pojęcia petycji, skargi i wniosku, 
określa jedynie co jest ich przedmiotem, 
wobec czego należy omówić je osobno19. 

W świetle postanowień tej ustawy, za pety-
cję uznaje się podanie jednostki lub grupy 
osób zawierające prośbę20, a więc formę 
wniosku złożonego przez grupę osób w in-
teresie publicznym lub indywidualnym, 
do rozpatrywania którego należy posił-
kowo stosować procedurę zawartą w Ko-
deksie postępowania administracyjnego21; 
skargę albo wniosek wniesiony w imieniu 
większej liczby podmiotów22, w związku 
z czym powinna podlegać rozpatrzeniu 
odpowiednio w procedurze przewidzia-
nej dla skargi lub wniosku w zależności 
od przedmiotu wystąpienia23 oraz wystą-
pienie dotyczące w szczególności spraw 
określonych dla skarg i wniosków, jeże-
li odnoszą się do zagadnień życia zbioro-
wego24. Jak widać, petycja służy organom 
państwowym do zapoznania się z opinia-
mi społeczeństwa, które mogą wpływać 
na podejmowane decyzje. Dlatego usta-
nowiono szereg instytucji, które mają 
ułatwić składanie petycji i zapewnić ich 
właściwe rozpatrywanie25. Należy nad-
mienić, że petycja znalazła odzwierciedle-
nie również w prawie ponadnarodowym  

15 B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks�postępowania�administracyjnego.�Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 
2008, s. 847.

16 J. Służewski (red.), Polskie�prawo�administracyjne...,�op. cit., s. 301.
17 A. Markowski, R. Pawelec: Słownik�wyrazów�obcych�i�trudnych, Wilga, Warszawa 2005, s. 598.
18 G. Karaś (red.), Przyjmowanie,�rozpatrywanie,�załatwianie�skarg�i�wniosków�w�Policji, Materiały Dydak-

tyczne, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2007, s. 15.
19 E. Ura, E. Ura: Prawo�Administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 315.
20 J. Boć (red.), Konstytucje�Rzeczypospolitej�oraz�komentarz�do�Konstytucji�RP�z�1997�r., Wrocław 1998, s. 19.
21 W. Orłowski: Wolności�i�prawa�polityczne, Zakamycze 2002, tom III, s. 159.
22 Jest to tak zwana zbiorowa skarga lub wniosek.
23 W. Chróścielewski, J. P. Tarno: Postępowanie�administracyjne�i�postępowanie�przed�sądami�administracyj-

nymi, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 297.
24 K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel: Postępowanie�administracyjne,�egzekucyjne�i�sądowo-administracyjne, 

Zakamycze 2005, s. 223.
25 B. Banaszak: Prawa�i�Wolności.�Prawo�obywateli�do�występowania�ze�skargami�i�wnioskami,�Wydawnic-

two Sejmowe, Warszawa 1997, s. 10.
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Unii Europejskiej26, gdzie jest samodziel-
nym środkiem prawnym27. Można zatem 
powiedzieć, że istniejące procedury traktu-
ją instytucję petycji jako dodatkowe źródło 
informacji, oprócz skarg i wniosków, nie 
ingerując w suwerenność państw28. 

Skarga jest pojęciem trudniejszym do 
zdefiniowania. W języku potocznym ozna-
cza zażalenie i użalanie się, obwinianie ko-
goś o coś i zarzucanie komuś czegoś oraz akt 
oskarżenia prywatnego w procesie karnym 
lub powództwo w prawie cywilnym, a tak-
że środek prawny przysługujący stronom 
i innym uczestnikom postępowania przed 
określonym organem, zmierzający do zmia-
ny bądź uchylenia orzeczenia tego organu29. 
Skarga to także wystąpienie jednostki lub 
grupy osób zawierające krytykę zjawisk, 
których dotyczy. Dlatego jej przedmiotem 
są wszelkie przejawy działalności lub bez-
czynności organów administracji publicz-
nej wykonujących zadania zlecone przez 
państwo30. Przyjmuje się także, że skarga 
jest zarzutem, przejawem niezadowolenia 

z czyjegoś zachowania lub postępowania 
mającego miejsce w przeszłości31. Stąd też, 
zgodnie z Kodeksem postępowania admi-
nistracyjnego, przedmiotem skargi może 
być zaniedbanie lub nienależyte wykony-
wanie zadań przez właściwy organ lub jego 
pracowników, naruszenie praworządno-
ści, słusznych interesów obywateli oraz 
przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie 
sprawy. Skarga jest pojęciem wieloznacz-
nym, ponieważ można mówić o skardze 
na przykład do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego czy też skardze na czynności 
egzekucyjne lub skardze konstytucyjnej32. 
Wynika z tego, że ze względu na swój cha-
rakter skarga powinna być skierowana do 
organu nadrzędnego nad organem, które-
go bezpośrednio dotyczy, a organ ten po-
winien być właściwy do jej rozpatrzenia.

Z kolei wniosek to w języku codzien-
nym projekt przedstawiony do rozważe-
nia i decyzji lub propozycja skierowana do 
władz albo do osób na wyższym stanowi-
sku w celu załatwienia danej sprawy. tak 

26 B. Banaszak: Prawa�jednostki�i�systemy�ich�ochrony, Wrocław 1995, s. 149-150.
27 W art. 108 Regulaminu Parlamentu Europejskiego przyznano osobom indywidualnym i grupom osób pra-

wo wniesienia petycji do tejże instytucji. Składane petycje dotyczą różnych spraw i problemów podmio-
tów występujących z petycją, podlegających rozpatrzeniu w zakresie działania Unii Europejskiej.

28 R. Wieruszewski: Skargi� indywidualne�jako�środek�międzynarodowej�kontroli�przestrzegania�Paktu�praw�
obywatelskich�i�politycznych. Państwo,�prawo,�obywatel, Warszawa 1989, s. 659.

29  G. Karaś, S. Płowucha (red.): Przyjmowanie,�rozpatrywanie�i�załatwianie�skarg�oraz�wniosków�w�Policji. 
Poradnik, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 1997, s. 8.

30 B. Banaszak: Prawa�i�Wolności...,�op. cit., s. 19-20.
31 J. Służewski (red.), Polskie�Prawo�Administracyjne, PWN, Warszawa 1995, s. 301.
32 Jednak od skargi do NSA należy odróżnić skargę konstytucyjną, wyrażoną w art. 79 Konstytucji Rzeczy-

pospolitej Polskiej, który stwierdza, że „Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszo-
ne, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w spra-
wie zgodności z konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ 
administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach okre-
ślonych w Konstytucji”. W ten sposób ujęta skarga konstytucyjna wiąże się przede wszystkim z ochroną 
jednostki wobec władzy publicznej. Jednak jest ona zawsze kierowana przeciwko normie i stanowi w swej 
idei ochronę przed skutkami zastosowania nielegalnego prawa, polegającymi na naruszeniu konstytucyj-
nych praw i wolności.
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rozumiany wniosek składa się z trzech ele-
mentów: umyślnego wywarcia lub zwol-
nienia nacisku, czyli nadania dowolne-
go impulsu dla osiągnięcia celu, a także 
wywołuje zdarzenie późniejsze wskutek 
wcześniejszego zdarzenia oraz jest wyra-
zem więzi przyczynowej33. Stanowi zatem 
pewną propozycję skierowaną do władz, 
projekt przedstawiony do rozważania 
przy podejmowanych decyzjach, zamiar 
ulepszenia istniejącego stanu34. Wniosek 
można porównać do skargi – podobnie 
jak skarga jest to wystąpienie jednostki 
lub grupy osób, ale w przeciwieństwie do 
niej nie zawiera elementów krytycznych. 
Celem wniosku jest wprowadzenie no-
wych rozwiązań w jakiejś dziedzinie lub 
ulepszenie funkcjonowania podmiotów, 
do których jest skierowany, lub też zmia-
ny stanu prawego. Dlatego może dotyczyć 
wszelkich spraw wchodzących w zakres 
zadań organów państwowych i samorzą-
dowych oraz organów organizacji społecz-
nych, które wykonują zadania zlecone35. 
Przedmiotem wniosku, według art. 241 
k.p.a., mogą być w szczególności sprawy 
ulepszenia organizacji, wzmocnienia pra-
worządności, usprawnienia pracy i zapo-
biegania nadużyciom, ochrony własności, 
lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Podsumowując, można powiedzieć, że 
skarga i wniosek są składane w interesie 
własnym, innych osób za ich zgodą lub 

w interesie publicznym. Są więc formą ini-
cjatywy obywatelskiej. Natomiast w myśl 
dyspozycji art. 222 k.p.a., o tym, czy dane 
pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje 
jego treść, a nie forma zewnętrzna36. Na-
leży także zgodzić się z opinią J. Służew-
skiego, że obie te instytucje mają wiele ele-
mentów wspólnych: są środkiem ochrony 
praw i interesów jednostki, grupy jedno-
stek oraz organizacji; formą udziału spo-
łeczeństwa w wykonywaniu zadań pań-
stwa, a szczególnie zadań administracji 
publicznej; pomocą w budowie programu 
działania organów państwowych i organi-
zacji społecznych; umożliwiają przekazy-
wanie krytycznych uwag o pracy aparatu 
państwowego i społecznego oraz ochronę 
każdego interesu indywidualnego i spo-
łecznego, a także wskazywanie propozycji 
planów. U podstaw tych instytucji leży 
konstytucyjne prawo obywatelskie do skła-
dania skarg i zażaleń oraz wniosków. Są 
one rozpatrywane nie tylko w płaszczyźnie 
konstytucyjnej, lecz także organizacyjno- 
-funkcjonalnej37. W związku z powyższym, 
o przydatności lub nieprzydatności danej 
instytucji świadczą trzy aspekty: prawny, 
organizacyjny i polityczny. Wynika z tego, 
że skargi, wnioski i petycje nie są środ-
kami ograniczonymi, lecz mogą obejmo-
wać wszystkie sprawy budzące krytykę 
i wyzwalające niezadowolenie obywateli 
lub innych podmiotów przedstawiających 

33 J. Lang: Wnioski�obywatelskie�w�administracji�państwowej.�Studium�z�zakresu�nauki�administracji�prawa�
i�prawa�administracyjnego,�Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski, Warsza-
wa 1997, s. 7-8.

34 E. Ura, E. Ura: Prawo�Administracyjne, op. cit., s. 315.
35 B. Banaszak: Prawa�i�Wolności...,�op. cit., s. 20.
36 E. Ura, E. Ura: Prawo�Administracyjne, op. cit., s. 316.
37 J. Służewski (red.), Polskie�prawo�administracyjne..., op. cit., s. 302-303.
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propozycje ulepszeń. Skarga powinna być 
wykorzystywana do zmiany istniejącego 
stanu rzeczy, a więc pośrednio spełniać 
cel wniosku. Adekwatnie, wniosek po-
winien zawierać w sobie elementy skargi 
i być wykorzystywany do poprawy nie-
prawidłowych działań, jakie wystąpiły 
w przeszłości.

Prawo do występowania  
ze skargami i wnioskami
Zgodnie z treścią Konstytucji rzeczypo-
spolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., każdy 
ma prawo składać petycje, skargi i wnioski 
w interesie własnym, publicznym, a tak-
że w interesie innej osoby za jej zgodą do 
organów władzy publicznej oraz do orga-
nizacji i instytucji społecznych w związku 
z wykonywanymi przez nie zadaniami zle-
conymi z zakresu administracji publicznej. 
Z kolei według art. 237 § 2 k.p.a., posło-
wie na sejm, senatorowie, radni, którzy 
wnieśli skargę we własnym imieniu lub 
przekazali ją do załatwienia innej osobie, 
powinni otrzymać zawiadomienie o spo-
sobie jej załatwienia, gdy natomiast sprawa 
wymaga zebrania dowodów, informacji 
lub wyjaśnień – to także zawiadomienie 
o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej 
w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia 
albo rozpatrzenia38. Prawo do wnoszenia 
petycji, skarg i wniosków mają również 
organizacje społeczne, zawodowe, samo-
rządowe, spółdzielcze, stowarzyszenia lub 

organizacje działające na podstawie przepi-
sów szczególnych. odmawia się natomiast 
tego prawa osobom prawnym niebędącym 
organizacjami społecznymi, na przykład: 
wyższej uczelni, spółce prawa handlowe-
go, fundacji, partii politycznej i kościoło-
wi39. Podmiotom tym przysługuje prawo 
składania skarg lub wniosków w interesie 
własnym, społecznym lub innej osoby za 
jej zgodą, w celu ochrony wszelkich intere-
sów prawnych lub faktycznych, interesów 
jednostkowych lub interesu społecznego40. 
osoby prawne występują z petycją, skar-
gą lub wnioskiem zwykle działając przez 
swoje organy, przedstawicieli statutowych 
lub ustawowych. 

Zatem podmiotem uprawnionym do 
występowania z petycjami, skargami 
i wnioskami może być każdy uczestnik 
postępowania skargowego, który może sa-
modzielnie wykonywać prawa i świado-
mie dawać wyraz własnej woli (posiadać 
zdolność prawną oraz zdolność do czyn-
ności prawnych). W świetle prawa do tych 
podmiotów zalicza się również cudzoziem-
ców i bezpaństwowców, jak również ich 
organizacje41. Mogą to być osoby fizyczne 
(każdy człowiek), posłowie na sejm, sena-
torowie, radni rad gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich. W ograniczonym zakresie 
uczestnikami postępowania skargowego 
lub wnioskowego mogą być także redakcje 
prasowe, radiowe i telewizyjne, a także or-
ganizacje społeczne, które przekazały do 

38 J. Lang (red.), Postępowanie�administracyjne�i�postępowanie�przed�sądami...,�op. cit., s. 96.
39 A. Jaroszyński: Postępowanie�administracyjne,�Warszawa 1993, s. 80.
40 B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie�administracyjne�i�sądowo-administracyjne,�LexisNexis, Warsza-

wa 2010, s. 591.
41 G. Karaś, S. Płowucha (red.): Przyjmowanie,�rozpatrywanie..., op.cit., s. 10.
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właściwych organów skargę lub wniosek42. 
Z powszechnej dostępności petycji, skargi 
i wniosku wynika, że bez ograniczeń mogą 
z tego prawa korzystać również żołnierze 
i osoby pozbawione wolności, czyli osoby 
znajdujące się w szczególnych stosunkach 
podporządkowania i poddane szczególnej 
dyscyplinie43.

osobną kwestią jest wiek i związana 
z nim zdolność do czynności prawnych 
osoby mogącej występować ze skargami 
i wnioskami. Zakłada się, że osoba skła-
dająca takie wystąpienie powinna móc 
świadomie dawać wyraz własnej woli, 
a także mieć zdolność do samodzielnego 
i skutecznego uczestniczenia w postępo-
waniu. oznacza to, że powinna posiadać 
zdolność prawną oraz zdolność do czynno-
ści prawnych, mieć ukończone 18 lat i nie 
być ubezwłasnowolniona ani częściowo, 
ani całkowicie, gdyż stanowi to warunek 
rozumienia przez nią wystąpienia, łącznie 
z wszelkimi możliwymi następstwami za-
równo dla niej, jak i innych podmiotów, 
których wystąpienie to dotyczy44. 

Generalnie petycje, skargi i wnioski 
mogą być składane w interesie publicz-
nym, własnym lub innej osoby bądź za 
jej zgodą. Przepisy umożliwiają występo-
wanie w interesie cudzym, osoby trzeciej 
lub grupy osób, jak również w interesie 

ogółu, lecz nie określają zasad, jakie po-
winny być spełnione przy ich składaniu 
w imieniu innej osoby. Stąd też złożenie 
oświadczenia woli co do zgody nie wymaga 
szczególnej formy, natomiast potrzebny 
jest podpis osoby, w której imieniu skarga 
jest składana. 

Właściwość  
miejscowa i rzeczowa
Pojęciem właściwości prawo posługuje się 
wówczas, gdy chodzi o konkretne ustalenia, 
czy i kiedy dana sprawa wchodzi w zakres 
działania danego organu45. Z pojęciem tym 
związane są kompetencje46, stąd można 
powiedzieć, że właściwość organu ma to 
samo znaczenie co kompetencja, czyli zbiór 
uprawnień organu dotyczących określo-
nego zakresu spraw, w których organ ma 
prawo i obowiązek działania47. W prawie 
administracyjnym kompetencja to wła-
ściwość organu (zakres spraw i działań, 
jakie organ ma podejmować, czyli prawa 
i obowiązki) do załatwienia określonej ka-
tegorii spraw48. 

Wyróżnia się kilka rodzajów właściwo-
ści: miejscową, rzeczową i funkcjonalną, 
czyli instancyjną. Właściwość miejscowa 
– inaczej terytorialna – określa, jaki organ 
terenowy ma kompetencje do rozstrzyga-
nia danej sprawy z punktu widzenia tery-

42 J. Lang (red.), Postępowanie�administracyjne�i�postępowanie�przed�sądami...,�op. cit., s. 95.
43 B. Banaszak: Prawa�i�Wolności..., op. cit., s. 24.
44 Należy pamiętać, że nieletnim dla ochrony ich praw i interesów przysługują inne środki, a w ich imieniu 

mogą wystąpić rodzice bądź opiekunowie prawni.
45 J. Lang: Wnioski�obywatelskie..., op. cit., s. 32.
46 Kompetencje (łac. competentia) – to odpowiedzialność, zgodność (łac. competens – odpowiedni, zdolny) 

są kojarzone najczęściej z wiedzą lub uprawnieniami.
47 M. Wierzbowski, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska: Prawo� Administracyjne, 

LexisNexis, Warszawa 2008, s. 107.
48 W. Pływaczewski, G. Kędzierska: Leksykon�policyjny, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2001, s. 132.
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torialnego zakresu działania. organ taki 
działa tylko na obszarze jednostki podziału 
administracyjnego (zarówno podstawowe-
go podziału terytorialnego, jak i podziałów 
terytorialnych specjalnych), dla której jest 
ustanowiony. 

Właściwość rzeczowa – to przyznanie 
organowi administracji prawa do rozstrzy-
gania tylko pewnych kategorii spraw. 

Właściwość funkcjonalna (instancyjna) 
określa instancję kompetentną do rozstrzy-
gania danej sprawy. Przepisy normujące 
właściwość miejscową i funkcjonalną za-
warte są w Kodeksie postępowania ad-
ministracyjnego, natomiast właściwość 
rzeczową regulują przepisy ustaw prawa 
materialnego oraz ustaw, które dotyczą or-
ganizacji organów administracji49. Dlatego, 
według art. 19 k.p.a., organy administracji 
publicznej przestrzegają z urzędu swojej 
właściwości rzeczowej i miejscowej. Je-
żeli dany organ administracji publicznej 
przekroczy zakres swojej właściwości, to 
takie działanie organu dotknięte jest wadą 
nieważności. Potwierdza to art. 156 k.p.a., 
stanowiący, że organ administracji publicz-
nej stwierdza nieważność decyzji, która 
wydana została z naruszeniem przepisów 
o właściwości50. Zatem, zgodnie z art. 223 
§ 1 k.p.a., organy państwowe, samorzą-
du terytorialnego i inne organy rozpatrują 
oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach 

swojej właściwości, by nie naruszyć za-
sad funkcjonowania, natomiast art. 228 
k.p.a. stanowi, że skargi składa się do or-
ganów właściwych do ich rozpatrzenia. 
W takich przypadkach właściwość orga-
nu powinna być ustalana według treści 
skargi, a nie według okoliczności, które 
spowodowały jej wniesienie51. Istotny jest 
przy tym art. 229 k.p.a., odgrywający rolę 
pomocniczą w określeniu właściwości or-
ganów do rozpatrywania skarg, dlatego że 
pierwszeństwo mają przepisy odrębne, 
szczególne – to jest zawarte w osobnych 
ustawach, i dopiero w ostatniej kolejno-
ści organem właściwym do rozpatrzenia 
skarg na działalność organów podporząd-
kowanych strukturalnie lub funkcjonal-
nie jest organ wyższego stopnia lub organ 
nadzoru52. 

Zgodnie z powyższym artykułem, or-
ganem właściwym do rozpatrzenia skarg 
i wniosków dotyczących zadań lub dzia-
łalności dla: rady gminy, powiatu i sejmiku 
województwa – jest wojewoda; w zakresie 
spraw finansowych – regionalna izba obra-
chunkowa; organów wykonawczych jedno-
stek samorządu terytorialnego w sprawach 
należących do zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej – wojewoda; wójta 
(burmistrza lub prezydenta miasta) i kie-
rowników gminnych jednostek organiza-
cyjnych, z wyjątkiem spraw określonych 

49 M. Wierzbowski, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska: Prawo� Administracyjne..., 
op. cit., s. 108.

50 Tamże.
51 Do rozpatrzenia skargi wniesionej na opieszałość pracownika organu administracyjnego prowadzącego 

postępowanie na przykład z zakresu nadzoru budowlanego, organem właściwym będzie przełożony służ-
bowy, a nie organ wyższego stopnia nadzoru budowlanego.

52 B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie�administracyjne�i�sądowo�administracyjne, LexisNexis, Warsza-
wa 2006, s. 589.
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w pkt. 2 – rada gminy; zarządu powiatu 
oraz starosty, a także kierowników powia-
towych służb, inspekcji, straży i innych 
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem 
spraw określonych w pkt. 2 – rada po-
wiatu; zarządu i marszałka województwa 
z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2 
– sejmik województwa; wojewody w spra-
wach podlegających rozpatrzeniu według 
kodeksu – właściwy minister, a w innych 
sprawach – Prezes rady Ministrów; in-
nego organu administracji rządowej, or-
ganu przedsiębiorstwa państwowego lub 
innej państwowej jednostki organizacyjnej 
– organ wyższego stopnia albo sprawują-
cy bezpośredni nadzór; ministra – Pre-
zes rady Ministrów; organu centralnego 
i jego kierownika – organ, któremu pod-
lega; organizacji społecznej – organ wyż-
szego stopnia tej organizacji oraz organu 
naczelnego organizacji społecznej – Prezes 
rady Ministrów lub właściwi ministrowie 
sprawujący nadzór nad działalnością tej 
organizacji.

Z treści Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego (art. 232) wynika, że istnieją 
dwa odstępstwa od zasady, że organem 
właściwym do rozpatrywania i załatwia-
nia skarg są organy wyższego stopnia lub 
organy sprawujące bezpośredni nadzór. 
Pierwsze z nich polega na przekazaniu 
skargi przez organ właściwy do rozpa-
trzenia skargi organowi niższego stopnia, 
pod warunkiem, że skarga ta nie zawiera 
zarzutów dotyczących działalności tego 

organu. Z kolei drugie odstępstwo daje 
możliwość przekazania skargi na pracow-
nika do załatwienia jego przełożonemu 
służbowemu, z obowiązkiem zawiado-
mienia organu właściwego do rozpatrzenia 
skargi o sposobie jej załatwienia. Jednak 
w obu wypadkach o przekazaniu sprawy 
należy powiadomić skarżącego, a organem 
właściwym w sprawach wniosku jest or-
gan właściwy ze względu na przedmiot 
wniosku53. W takich sytuacjach właści-
wość poszczególnych organów do rozpa-
trywania wniosku ustala się na podstawie 
art. 242 § 1 k.p.a. – zgodnie z przedmio-
tem wniosku, natomiast właściwość dla 
organizacji społecznych określa się na 
podstawie § 2 – według rodzaju zleco-
nych im zadań z zakresu administracji 
publicznej54. Jednocześnie, do ustalenia 
właściwości organu w sprawie rozpatrze-
nia skargi albo wniosku zastosowanie mają 
przepisy dotyczące właściwości rzeczowej 
i miejscowej, a nie znajdują tu zastosowa-
nia przepisy o właściwości instancyjnej, 
ponieważ postępowanie w sprawach skarg 
i wniosków jest postępowaniem jedno-
instancyjnym55. 

Na przykład, właściwość organów Poli-
cji obejmuje sprawy ochrony bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego. Szczegóło-
wy zakres działania tych organów wyzna-
czają przepisy ustawy o Policji oraz wiele 
ustaw szczególnych (na przykład ustawa 
o broni, amunicji i materiałach wybucho-
wych, ustawa o zgromadzeniach, ustawa  

53 G. Karaś, S. Płowucha (red.): Przyjmowanie,�rozpatrywanie..., Poradnik,�op. cit., s. 17.
54 J. Lang (red.), Postępowanie�administracyjne�i�postępowanie�przed�sądami�administracyjnymi, wyd. III, 

LexisNexis, Warszawa 2008, s. 102.
55 B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie�administracyjne..., op. cit., s. 590.
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o cudzoziemcach)56. Jeśli organ Policji, 
do którego skierowano skargę nie jest 
właściwy do jej rozpatrzenia, to przepis 
art. 231 k.p.a. przewiduje dwa sposoby po-
stępowania organu, który obowiązany jest 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 
7 dni, przekazać daną skargę właściwe-
mu organowi, zawiadamiając równocze-
śnie o tym skarżącego lub zwrócić skargę 
skarżącemu, wskazując mu właściwy or-
gan. W przypadku gdy na podstawie tre-
ści skargi lub wniosku nie można ustalić 
organu właściwego do rozpatrzenia, należy 
skargę zwrócić skarżącemu (wnioskodaw-
cy) udzielając stosownego wyjaśnienia57. 
Zgodnie z rozporządzeniem rady Mini-
strów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie orga-
nizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wniosków, na podstawie art. 2 skargę lub 
wniosek zaadresowany do właściwego or-
ganu i przesłany w odpisie do innego orga-
nu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej 
właściwości organ, do którego były one 
zaadresowane. Gdy skarga lub wniosek 
dotyczy kilku spraw podlegających roz-
patrzeniu przez różne organy, organ, do 
którego złożono skargę lub wniosek zobo-
wiązany jest rozpatrzyć tę część sprawy, 
która należy do jego kompetencji. Ponadto, 
w pozostałym zakresie, w terminie 7 dni 
sprawę należy przekazać właściwym or-
ganom, przesyłając im w tym celu odpisy 
skargi lub wniosku. organ zobowiązany 
jest poinformować skarżącego lub wnio-

skodawcę o przekazaniu pisma do rozpo-
znania innemu organowi58. 

Należy zatem zwracać uwagę na właści-
wość i zawsze powinna być ona ustalana 
stosownie do przedmiotu skargi lub wnio-
sku. Wyróżnić ją powinno merytoryczne 
rozpatrzenie, a także formalne i materialne 
załatwienie, biorąc pod uwagę samą skargę 
lub wniosek oraz sprawę, której one doty-
czą. Zakres właściwości do rozpatrzenia 
i załatwienia skargi zgodnie z przepisami 
Kodeksu postępowania administracyjnego 
nie musi pokrywać się z zakresem właści-
wości do załatwienia sprawy, której dana 
skarga dotyczy, gdyż załatwienie następuje 
przez ustalenie treści zawiadomienia koń-
czącego postępowanie skargowe, natomiast 
załatwienie sprawy może wymagać innych 
działań lub czynności59. Jeżeli w skardze 
połączono różne sprawy, powinna być roz-
patrzona zgodnie z jej treścią jako skarga 
zawierająca odrębne sprawy, wymagające 
nadania im osobnego biegu przez właściwe 
organy, a skarżącego powinno się poinfor-
mować o osobnym rozpatrzeniu różnych 
zarzutów skargi60. 

Tryb postępowania
Przyjmowanie skarg i wniosków

W państwie demokratycznym jednym 
z najstarszych zagwarantowanych praw 
jednostki jest prawo do zwracania się z pe-
tycjami, skargami i wnioskami do organów 
administracji publicznej, ponieważ jak już 

56 G. Karaś (red.), Przyjmowanie,�rozpatrywanie..., op. cit., s. 20.
57 G. Karaś, S. Płowucha (red.): Przyjmowanie,�rozpatrywanie...,�Poradnik, s. 17.
58 M. Jaśkowska, A. Wróbel: Kodeks�postępowania�administracyjnego.�Komentarz, Zakamycze 2005, s. 1078.
59 B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks�postępowania�administracyjnego.�Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 

2005, s. 851.
60 B. Adamiak, J. Borkowski, jw., s. 858-859.



Nr 2/marzec-kwiecień/2013 115 

Postępowanie skargowe   państwo i społeczeństwo

powiedziano, jest to najbardziej powszech-
na i najłatwiejsza forma dochodzenia przez 
obywateli swoich praw i ochrony interesów 
własnych, cudzych oraz interesu ogółu61.

Zgodnie z treścią art. 226 k.p.a., skargi 
i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, 
telefonicznie, za pomocą dalekopisu, te-
lefaksu, poczty elektronicznej, a także 
ustnie do protokołu. Jeżeli skarga lub 
wniosek są składane ustnie, przyjmujący 
sporządza protokół, który podpisuje za-
równo osoba wnosząca, jak i przyjmująca 
zgłoszenie. W protokole zamieszcza się 
datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, 
nazwisko i adres osoby zgłaszającej oraz 
krótki opis treści sprawy. Jeśli wnoszący 
skargę zażąda potwierdzenia przyjęcia, 
przyjmujący powinien potwierdzić jej 
złożenie. Skargi i wnioski niezawierające 
imienia, nazwiska oraz adresu pozosta-
wia się bez rozpatrzenia, natomiast gdy 
z treści nie można ustalić ich przedmio-
tu, wówczas wzywa się wnoszącego do 
złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia 
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania we-
zwania z pouczeniem, że nieusunięcie 
braków spowoduje pozostawienie wy-
stąpienia bez rozpoznania62. 

Na podstawie przepisów Kodeksu postę-
powania administracyjnego wyróżnia się 
sposób bezpośredni i pośredni składania 
skarg i wniosków do uprawnionych orga-
nów administracji publicznej. Ze sposo-
bem bezpośrednim mamy do czynienia 

wówczas, gdy osoba skarżąca lub wnio-
skodawca wnosi swoje wystąpienie bez-
pośrednio do właściwego organu. Jeżeli 
skarga lub wniosek kierowane są do kon-
kretnego podmiotu, a następnie przeka-
zane przez ten podmiot do rozpatrzenia 
innemu, kompetentnemu w danej kwestii 
organowi, wówczas mamy do czynienia ze 
sposobem pośrednim. 

Podmiotami, do których kierowane są 
skargi lub wnioski dotyczące działalności 
organów administracji publicznej mogą 
być: redakcje prasowe, radiowe i telewi-
zyjne, organizacje społeczne, posłowie na 
sejm, senatorowie, radni rad gminnych 
i powiatowych, radni sejmików wojewódz-
kich63. Jednak należy nadmienić, że re-
dakcje prasowe mogą wnosić wystąpienia 
w formie skarg lub wniosków do różnych 
organów administracji państwowej we 
własnym imieniu. W ten sposób przekaza-
ne przez nie materiały podlegają rozpatrze-
niu w procedurze przewidzianej dla skarg 
i wniosków. Wówczas dany organ musi 
powiadomić redakcję prasową o sposobie 
załatwienia danego wystąpienia, a także, 
w przypadku posiadania wystarczających 
danych, organ zawiadamia osobę zaintere-
sowaną64. W tej materii nie istnieją zatem 
żadne ograniczenia ilościowe bądź czaso-
we w sprawie składania skarg i wniosków, 
w związku z tym można wielokrotnie wno-
sić skargę lub wniosek w tej samej sprawie  
i w dowolnym terminie, a prawo do skła-

61 J. Boć (red.), Konstytucje�Rzeczpospolitej..., op. cit., s. 118.
62 E. Ochendowski: Postępowanie� administracyjne� ogólne,� egzekucyjne� i� sądowoadministracyjne, Wybór 

orzecznictwa, Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 227.
63 W. Chróścielewski, J. P. Tarno: Postępowanie�administracyjne.�Kompendium�dla�urzędników�i�studentów�

administracji, Zielona Góra 1999, s. 220.
64 B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie�administracyjne..., op. cit., s. 593.
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dania skarg i wniosków nie ulega prze-
dawnieniu i jest wolne od opłat65.

Na podstawie art. 253 k.p.a. organy ad-
ministracji państwowej przyjmujące skargi 
lub wnioski mają obowiązek stworzenia 
odpowiednich warunków pozwalających 
każdemu na bezpośredni kontakt z przed-
stawicielem organu. Zobowiązane są do 
ustalenia, w jakich dniach i godzinach będą 
przyjmowani interesanci w sprawach skarg 
i wniosków, a kierownicy tych organów 
lub upoważnieni przez nich zastępcy mają 
obowiązek czynić to przynajmniej raz w ty-
godniu, po godzinach pracy, dostosowując 
termin do potrzeb ludności. Informacja 
o tym powinna być umieszczona w widocz-
nym miejscu w siedzibie danej jednost-
ki organizacyjnej, a także w podporząd-
kowanych jej jednostkach. oprócz tego, 
ustawodawca przyznał Prezesowi rady 
Ministrów lub właściwemu ministrowi 
oraz organowi organizacji społecznej prawo 
do ustalenia sposobu, dni i godzin przyjęć 
obywateli w sprawach skarg i wniosków 
przez podporządkowane im organy i jed-
nostki organizacyjne66.

Postępowanie skargowe lub wniosko-
we następuje po złożeniu przez skarżące-
go lub wnioskodawcę skargi lub wniosku 
oraz przyjęcie go przez właściwy organ (ze 
względu na właściwość miejscową bądź 
rzeczową). Proces przyjmowania składa 

się z trzech etapów: przyjęcia, zarejestro-
wania oraz wstępnej kwalifikacji67. Dlatego 
obowiązkiem każdego podmiotu wymie-
nionego w art. 221 k.p.a. jest przyjęcie 
skargi lub wniosku, ponieważ osoba wno-
sząca wystąpienie może nie wiedzieć, do 
kogo ma je skierować. Dopiero wstępna 
ocena sprawy pozwoli ustalić właściwego 
adresata68. 

Jak stanowi art. 254 k.p.a., organy ad-
ministracji publicznej przyjmujące skargi 
i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne 
dokumenty mają obowiązek rejestrowa-
nia i przechowywania ich w sposób uła-
twiający kontrolę przebiegu i terminów 
załatwiania. Zarejestrowanie skargi lub 
wniosku jest dowodem przyjęcia i polega na 
wpisaniu do właściwego rejestru numeru 
ewidencyjnego, daty złożenia lub wpływu 
pisma i przedmiotu skargi69. Ewidencja 
skarg i wniosków powinna być prowadzo-
na zarówno przez organ przyjmujący, jak 
i rozpatrujący. Jeżeli dane wystąpienie 
zostało złożone w organie, który nie jest 
kompetentny do jego rozpatrzenia, jest 
ono rejestrowane dwukrotnie: pierwszy 
raz przez organ, który otrzymał wystąpie-
nie, a drugi raz przez organ właściwy do 
jego rozpatrzenia70.

Do organu przyjmującego skargę lub 
wniosek należy ustalenie, jakiego rodza-
ju jest to wystąpienie, w jakim trybie ma 

65 M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska: Postępowanie�administracyjne:�ogólne,�podatkowe,�
egzekucyjne�i�przed�sądami�administracyjnymi, CH BECK, Warszawa 2006, s. 255.

66 J. Lang (red.), Postępowanie�administracyjne..., op. cit., s. 98.
67 J. Lang (red.), jw., s. 96.
68 W. Chróścielewski, J. P. Tarno: Postępowanie�administracyjne…, op. cit., s. 220-221.
69 J. Lang (red.), jw., s. 98.
70 L. Żukowski, R. Sawuła: Postępowanie�administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 

2004, s. 175.
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zostać rozpatrzone, a także który organ 
jest właściwy do rozpoznania i załatwienia 
sprawy. Czyni to wyłącznie na podstawie 
oceny treści pisma, a nie tytułu nadane-
go przez osobę wnoszącą czy też sposobu 
wniesienia pisma71. Wstępna kwalifikacja 
polega na ustaleniu: czy osoba wnosząca 
pismo ma zdolność do złożenia skargi lub 
wniosku; czy wystąpienie należy do ob-
szaru zainteresowania organów państwo-
wych i społecznych wedle wyznaczonego 
im celu i zakresu działania; czy wymie-
niona w piśmie nieprawidłowość narusza 
interes własny skarżącego lub innej oso-
by bądź interes publiczny oraz czy organ 
przyjmuje skargę lub wniosek, czy podej-
muje dalsze kroki albo czy zwraca wystą-
pienie skarżącemu72. Dlatego, ze względu 
na treść pisma wpływającego do organu 
administracji publicznej, można je uznać 
za: skargę – w rozumieniu art. 227 k.p.a., 
wniosek – art. 241 k.p.a., pismo proceso-
we strony lub uczestnika postępowania 
administracyjnego –art. 233-236 k.p.a., 
pismo procesowe strony lub uczestnika 
postępowania sądowego o innym znacze-
niu niż administracyjne – na podstawie 
art. 240 k.p.a.

Następnym krokiem jest prawidłowa 
kwalifikacja pisma lub wniesionej ustnie 
skargi (wniosku). Jest to czynność bar-
dzo ważna, pozwala bowiem na ustalenie 
właściwego organu do rozpatrzenia i zała-
twienia danego wystąpienia, jak również 
wykluczenie możliwości jednoczesnego 

prowadzenia postępowania w tej samej 
sprawie przez różne organy administracji 
publicznej73. Zarejestrowanie pisma oraz 
ustalenie dalszego sposobu postępowania 
kończy etap związany z przyjęciem skargi 
lub wniosku.

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Kolejnym etapem postępowania jest roz-
patrywanie skarg i wniosków. Pojęcie to 
oznacza rozważanie, analizowanie lub zaj-
mowanie się sprawą. Przepisy dotyczące 
skarg i wniosków określają tylko, że jeżeli 
ich rozpatrzenie wymaga wcześniejszego 
zbadania i wyjaśnienia sprawy, to organ 
właściwy ma zebrać niezbędne do tego 
materiały. Zatem rozpatrywanie oznacza 
zespół czynności podejmowanych przez 
organy administracji publicznej w celu roz-
patrzenia skargi i wniosku, co wywołuje 
skutki prawne dla postępowania skargo-
wego lub wnioskowego74. 

Proces ten opiera się na kilku następują-
cych zasadach, wynikających z przepisów 
prawa. Zgodnie z zasadą praworządności 
(art. 6 k.p.a.), organy władzy publicznej 
mają obowiązek prowadzenia postępo-
wań na podstawie i w granicach prawa. 
Z kolei zasada dochodzenia prawdy obiek-
tywnej (art. 7 k.p.a.) nakazuje tym orga-
nom podejmowanie wszelkich kroków 
niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego. oznacza to właści-
we ustalenie zaszłości faktycznych, ich 
prawidłowe i prawne zakwalifikowanie 

71 J. Lang (red.), jw., s. 96.
72 J. Lang (red.), jw., s. 99.
73 B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks�postępowania…, op. cit., s. 850.
74 G. Karaś (red.), Przyjmowanie,�rozpatrywanie…,�op. cit., s. 52.



118  KoNtrolA PAńStWoWA

państwo i społeczeństwo   Andrzej Warmiński

oraz wydanie na tej podstawie rozstrzy-
gnięcia. W postępowaniu konieczne jest 
odniesienie się do zasady uwzględnienia 
interesu państwowego i społecznego oraz 
słusznego interesu obywateli (art. 7 k.p.a.). 
Zatem organ musi załatwić sprawę w spo-
sób zgodny ze słusznym interesem oby-
watela, stosując przyznane mu uprawnie-
nia i środki. Zasada ta obowiązuje w toku 
całego postępowania administracyjnego, 
to jest od momentu wszczęcia postępowa-
nia wyjaśniającego do podjęcia decyzji75. 
Następna zasada dotyczy ochrony praw-
nej uczestników postępowania (art. 225 
k.p.a.), co oznacza, że nikt nie może być 
narażony na jakikolwiek uszczerbek lub 
zarzut z powodu złożenia skargi, wniosku 
oraz dostarczenia materiału do publikacji 
o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli 
działał w granicach dozwolonych przez 
prawo76. Ponadto, w postępowaniu skargo-
wym organ administracji publicznej powi-
nien działać sprawnie, wnikliwie, stosując 
najprostsze środki oraz załatwiać sprawy 
niezwłocznie. obowiązuje także zasada 
pisemnej formy, oznaczająca, że organ po-
winien utrwalać na piśmie przebieg po-
stępowania. Powyższe normy są istotne 
dla właściwego prowadzenia postępowań 
wyjaśniających, aby dokładnie została zba-
dana zasadność podnoszonych zarzutów 
w celu prawidłowego ich rozpatrzenia77. 

Proces rozpatrywania skarg i wniosków 
składa się z czynności przygotowawczych 
i decyzyjnych. Czynności przygotowaw-

cze związane są ze zgromadzeniem ma-
teriałów potrzebnych do wydania posta-
nowienia kończącego fazę rozpatrywania. 
Jako przykład można podać postanowienie 
organu rozpatrującego w sprawie złożenia 
wyjaśnienia lub uzupełnienia treści skar-
gi, zarządzenie i przeprowadzenie postę-
powania wyjaśniającego, postanowienie 
o dopuszczeniu dowodów, czynności skła-
dające się na przeprowadzenie dowodów. 
Po rozpoznaniu, że skarga i wniosek speł-
nia wymagania określone prawem, organ 
prowadzący postępowanie (na podstawie 
informacji zawartej w skardze lub wnio-
sku i dowodów zgromadzonych w postę-
powaniu) dokonuje ustalenia stanu fak-
tycznego sprawy. 

Zadaniem organu przeprowadzającego 
postępowanie jest zatem dążenie do usta-
lenia zgodności treści skargi lub wniosku 
ze stanem faktycznym. Duże znaczenie 
mają czynności dowodowe, do których 
zalicza się: dokumenty urzędowe, zezna-
nia świadków, opinie biegłych, oględziny 
i wyjaśnienia funkcjonariuszy. Dokumen-
ty urzędowe są dowodem tego, co zostało 
w nich urzędowo stwierdzone. Sporządzo-
ne są przez właściwe organy administracji 
publicznej, w tym przez Policję. Posiadają 
przypisaną przez prawo formę i stwierdza-
ją dany fakt będący w zakresie działania 
właściwego organu78. W praktyce Policji 
najbardziej pomocnymi dokumentami 
urzędowymi wykorzystywanymi w po-
stępowaniu dowodowym są różnego ro-

75 L. Żukowski, R. Sawuła: Postępowanie..., op. cit., s. 52-53.
76 E. Ura, E. Ura: Prawo�Administracyjne…, op. cit., s. 318.
77 L. Żukowski, R. Sawuła: Postępowanie..., op. cit., s. 52-53.
78 Z. Janowicz: Kodeks�postępowania..., op. cit., s. 199.
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dzaju rozstrzygnięcia wydane przez organy 
prokuratorskie lub sądowe. Ze względu na 
swą prawomocność obligują one wszyst-
kie zainteresowane strony. Ważną rolę 
odgrywają też opinie sądowo-lekarskie, 
a zwłaszcza obdukcje, które określają ro-
dzaj doznanych obrażeń ciała. Duże zna-
czenie w prowadzonych postępowaniach 
wyjaśniających mają udokumentowane 
czynności wykonane przez pracowników 
i funkcjonariuszy Policji wykonujących 
zadania służbowe. Dotyczy to odpisów 
pochodzących z notatników służbowych, 
książek wydarzeń i służby, rejestru osób 
zatrzymanych. Zasadne jest więc sporzą-
dzanie odpisów lub kserokopii z wyżej wy-
mienionych dokumentów79.

Zeznania świadków są kolejnym środ-
kiem dowodowym. Według publikacji 
„leksykonu policyjnego”, świadek to oso-
ba, która była obecna przy jakimś zdarzeniu, 
obserwowała je i poczyniła spostrzeżenia, 
które może zrelacjonować w sensie faktycz-
nym80. Przyjmuje się, że świadkiem może 
być każdy człowiek, który posiada wiado-
mości w danej sprawie, jednak występują 
tu pewne prawne ograniczenia, wynikające 
z art. 82 k.p.a. obejmują one osoby niezdol-
ne do spostrzegania lub komunikowania 
tych spostrzeżeń, przy czym ocena tej zdol-
ności należy do organu orzekającego w spra-
wie, a w przypadku korzystania z instytucji 
pomocy prawnej – do organu przyjmującego 
zeznania świadka obowiązane do zacho-

wania tajemnicy państwowej i służbowej 
w sprawach objętych tajemnicą, jeżeli nie 
zostały w trybie określonym obowiązują-
cymi przepisami zwolnione z obowiązku 
zachowania tajemnicy i będące duchow-
nymi – co do faktów objętych tajemnicą 
spowiedzi81. osoby fizyczne, do których 
nie stosuje się wymienionych ograniczeń, 
mają prawny obowiązek występowania 
w charakterze świadka. 

W postępowaniu dowodowym ważne 
miejsce zajmują opinie biegłych. Na pod-
stawie wspomnianego „leksykonu”, bie-
głym jest osoba posiadająca wiadomości 
specjalne, wiadomości, które w określo-
nym momencie czasowym przekraczają 
zasób wiedzy przeciętnie wykształconego, 
dorosłego człowieka w dziedzinie nauki, 
techniki, sztuki lub rzemiosła. Wiedza ta 
nie może ograniczać się tylko do wiadomo-
ści teoretycznych, a musi stanowić sumę 
wiedzy teoretycznej i umiejętności prak-
tycznych. Biegły jest rzeczoznawcą i eks-
pertem w danej dziedzinie, osobą biorącą 
udział w postępowaniu w celu wydania 
opinii w sprawie82. Przepisy Kodeksu po-
stępowania administracyjnego szczegółowo 
przedstawiają kwestie korzystania z opinii 
biegłych, jednak ta forma jest rzadko sto-
sowana w postępowaniach skargowych. 

Innym środkiem dowodowym w postę-
powaniu skargowym są oględziny. Spro-
wadzają się do bezpośredniego zbadania 
jakiegoś miejsca lub rzeczy przez organ 

79 G. Karaś (red.), Przyjmowanie�..., op. cit., s. 55-56.
80 W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.): Leksykon�policyjny, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 

2001, s. 334.
81 G. Karaś (red.), Przyjmowanie..., op. cit., s. 56.
82 W. Pływaczewski, G. Kędzierska: Leksykon..., op. cit., s. 33-34.
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orzekający lub osobę, w celu dokonania 
spostrzeżeń co do właściwości przedmiotu 
za pomocą określonego zmysłu (wzroku, 
słuchu, dotyku, smaku). Polegają one na 
zapoznaniu się z cechami charakterystycz-
nymi istotnymi dla wykrycia prawdy mate-
rialnej i w każdym postępowaniu stanowią 
ważne źródło dowodowe83. 

Czynnością dowodową są także wyja-
śnienia składane przez funkcjonariuszy, 
pod adresem których zostały skierowane 
zarzuty. osobom tym przysługuje prawo 
złożenia wyjaśnień, a także występowania 
z wnioskami dowodowymi. obowiąz-
kiem każdego prowadzącego postępowa-
nie skargowe jest wyczerpujące zebranie 
oraz rozpatrzenie całości materiału do-
wodowego. 

Na podstawie wszystkich dowodów 
przeprowadzana jest ocena, czy dana oko-
liczność podnoszona w skardze została po-
twierdzona. ogół czynności zawartych 
w postępowaniu skargowym jest utrwa-
lony w formie protokołu bądź adnotacji. 
Protokół sporządza się tak, aby wynikało 
z niego, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności 
dokonał, kto i w jakim charakterze był przy 
tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku 
tych czynności ustalono oraz jakie uwagi 
zgłosiły osoby obecne. 

ostatnim etapem postępowania skargo-
wego jest sporządzenie przez pracownika 
lub funkcjonariusza jednostki sprawozda-
nia, które powinno zawierać: wyszczegól-
nienie zarzutów zawartych w skardze, ro-
dzaj i zakres czynności wyjaśniających, opis 

i analizę zdarzenia, stanowisko i podstawę 
faktyczną oraz prawną, a także wnioski 
i ewentualne terminy ich realizacji. 

Można zatem powiedzieć, że istnieje 
konieczność funkcjonowania instytucji 
skarg i wniosków, zważywszy na rolę, jaką 
odgrywa ona w ochronie zarówno indywi-
dualnych interesów obywateli, jak i inte-
resów społecznych. Jednak potrzebne jest 
ciągłe podnoszenie świadomości prawnej 
społeczeństwa, fachowe załatwienie spraw 
obywateli, w tym podnoszenie kultury ob-
sługi interesantów, należyte i wyczerpujące 
informowanie o uprawnieniach przysłu-
gujących im w trakcie załatwiania spraw 
przez organy administracji publicznej oraz 
przestrzeganie określonych przepisami Ko-
deksu postępowania administracyjnego 
terminów załatwienia spraw, w tym roz-
patrywania skarg i wniosków. 

Postępowanie w całości lub w części koń-
czą czynności decyzyjne. Wśród nich wy-
różnia się: czynności, które dotyczą same-
go toku postępowania, a także czynności 
dotyczące sprawy rozpatrywanej w tym 
postępowaniu84. Czynności decyzyjne do-
tyczą całego toku postępowania i zwykle 
mają postać decyzji o uznaniu skargi za 
niedopuszczalną, o zawieszeniu postępo-
wania skargowego, przeprowadzeniu do-
wodu, przyznaniu kosztów postępowania, 
wydaniu zezwolenia na ujawnienie osobie 
zainteresowanej nazwiska i adresu wnoszą-
cego skargę. Decyzje o zwrocie podejmuje 
się, gdy skarga lub wniosek jest wniesiona 
w inny sposób niż przewidują to przepisy 

83 A. Kryże, P. Niedzielak, K. Petryna, T. Wirzman: Kodeks�postępowania�karnego.�Praktyczny�komentarz�
z�orzecznictwem, Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa 2001, s. 390.

84 J. Służewski (red.), Polskie�prawo..., op. cit., s. 310.
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lub gdy organ nie jest właściwy rzeczowo, 
miejscowo i funkcjonalnie do ich rozpa-
trzenia. Natomiast decyzje o odrzuceniu 
skargi lub wniosku wydaje się, gdy nie ma 
przesłanek do ich rozpatrzenia lub wszczę-
cia postępowania85. 

W ramach tego postępowania organ 
rozpatrujący ma za zadanie ustalić, czy 
przedmiot skargi lub wniosku dotyczy 
zakresu działania administracji publicz-
nej, czy wnoszący skargę ma zdolność do 
wyrażania i popierania własnej woli, czy 
treść skargi wyraża interes skarżącego lub 
interes społeczny oraz czy w tej samej spra-
wie toczy się postępowanie skargowe lub 
wnioskowe. Jeżeli organ stwierdzi, że tre-
ścią skargi lub wniosku jest sprawa, której 
nie dotyczą skargi lub wnioski określone 
w kodeksie, powinien takie wystąpienie 
odrzucić. organ powinien także odrzucić 
skargę lub wniosek, gdy wnoszący nie ma 
zdolności do złożenia danego wystąpie-
nia oraz gdy skarga lub wniosek zostały 
wniesione powtórnie. Podobnie rzecz się 
ma z brakiem interesu w złożeniu skargi 
i wniosku, który równa się z brakiem pod-
stawy do ich rozpatrzenia86. 

Czynności decyzyjne dotyczące sprawy 
rozpatrywanej to czynności, w których 
następuje merytoryczna analiza skargi lub 
wniosku, dlatego są one określane jako 
rozpatrywanie. rozpatrywanie polega na 
ocenie skutków prawnych analizowanego 
stanu faktycznego. W związku z tym organ 
sprawdza zgodność treści skargi ze stanem 

faktycznym oraz porównuje stan faktyczny 
ze stanem prawnym. Jeżeli okaże się, że 
skarga błędnie ocenia stan faktyczny, na 
przykład zachowanie się organu lub jego 
pracownika, organ orzeka bezzasadność 
skargi w całości – jeśli wszystkie zarzuty 
w tej skardze są bezzasadne, lub w czę-
ści – gdy błędne są tylko niektóre z nich. 
Gdy skarga prawidłowo ocenia stan fak-
tyczny, wówczas organ przeprowadza oce-
nę zgodności zachowania się z prawem. 
Jeżeli zachowanie się organu opisanego 
w skardze jest zgodne z prawem, skargę 
uznaje się za nieuzasadnioną, natomiast 
gdy jest niezgodne z normami prawymi, 
skargę uznaje się za zasadną i wtedy or-
gan przystępuje do kwalifikacji skargi. 
Wyznacza sposób merytoryczny jej za-
łatwienia, a także, jeżeli sam jest orga-
nem właściwym do załatwienia sprawy 
będącej przedmiotem skargi, podejmuje 
odpowiednie czynności87. 

Całość czynności zamyka kwalifikacja, 
która kończy postępowanie skargowe, 
a ściślej postępowanie w sprawie skargi. 
W tym wypadku należy odróżnić zała-
twienie skargi od załatwienia sprawy bę-
dącej przedmiotem skargi. Załatwienie 
skargi polega na stwierdzeniu przez organ 
rozpatrujący, że skarga podlega zwrotowi, 
odrzuceniu lub oddaleniu. Natomiast za-
łatwienie sprawy ma miejsce wtedy, gdy 
skarga będzie rozpatrzona i zostanie okre-
ślony sposób załatwienia sprawy88. W takiej 
sytuacji rozpatrywanie wniosku polega na 

85 J. Lang (red.), Postępowanie�administracyjne..., op. cit., s. 100.
86 B. Banaszak: Prawa�i�wolności..., op. cit., s. 38.
87 J. Służewski (red.), Polskie�Prawo..., op. cit., s. 312.
88 J. Lang (red.), jw., s. 101.
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merytorycznym rozpoznaniu zgodności 
wniosku ze stanem rzeczywistym, będą-
cym podstawą zgłoszonych w nim propo-
zycji, oraz możliwości jego realizacji w ak-
tualnych warunkach lub w przyszłości. 
taka ocena jest poprzedzona badaniem 
zgodności treści wniosku ze stanem fak-
tycznym. Badanie ma na celu uniknięcie 
rozbieżności między stanem przyjętym 
jako założenie wniosku a stanem rzeczy-
wistym. Jeżeli taka rozbieżność wystąpi, 
wtedy wniosek uznaje się za bezzasadny, 
co jest równoznaczne z negatywną decyzją 
co do jego załatwienia. W wypadku nie-
stwierdzenia rozbieżności, wniosek uznaje 
się za zasadny i wykonalny, następnie oce-
nia się możliwość jego realizacji.

Kwalifikacja jest więc ostatnią fazą po-
stępowania w sprawie wniosku i otwiera 
drogę do jego urzeczywistnienia, po któ-
rej wniosek zakwalifikowany uznaje się 
za formalnie załatwiony89. Postępowanie 
w sprawie skarg i wniosków jest postę-
powaniem jednoinstancyjnym, w którym 
organy rozpoznające i załatwiające mają 
obowiązek czynienia tego w sposób wni-
kliwy i terminowy, powinny dokładnie 
rozpoznać wszystkie okoliczności spra-
wy, zbadać stan faktyczny i dowodowy, 
wykorzystać niezbędne informacje, akta 
sprawy, a także opinie innych organów 
administracji publicznej. 

Załatwianie skarg i wniosków

Przyjmuje się, że „załatwienie” oznacza 
doprowadzenie czegoś do końca przez do-

konanie odpowiednich starań lub zabiegów. 
Jednak w myśl uchwały rady Ministrów 
z 1980 r. w sprawie organizacji, przyjmo-
wania, rozpatrywania i załatwiania skarg 
i wniosków (§ 15 ust. 2), załatwianie polega 
na rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń oraz 
podjęciu innych środków w celu usunięcia 
stwierdzonych uchybień i przyczyn ich 
powstania, a także zawiadomieniu skar-
żącego lub zgłaszającego wniosek o wyni-
kach rozpatrzenia, dokonanych rozstrzy-
gnięciach, wydanych poleceniach lub in-
nych działaniach90. rozporządzenie rady 
Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji przyjmowania, rozpatrywania 
i załatwiania skarg i wniosków nadmienia 
tylko, że organ właściwy do załatwienia 
skargi powinien uczynić to bez zbędnej 
zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca 
oraz że o sposobie załatwienia zawiadamia 
skarżącego, może także skargę zwrócić, 
odrzucić, oddalić lub ustalić sposób jej 
załatwienia. Wobec powyższego, można 
mówić o załatwieniu negatywnym i pozy-
tywnym. Załatwienie negatywne to od-
rzucenie czy oddalenie skargi lub wniosku, 
natomiast wszelka forma kwalifikacji jest 
załatwieniem pozytywnym, przy czym 
załatwienie nie zawsze ma cechy mery-
toryczne i materialne. 

Przez merytoryczne (materialne) zała-
twienie skargi trzeba rozumieć uwzględ-
nienie zarzutu zawartego w skardze i do-
konanie takich zmian, które usuną jego 
podstawę, na przykład wznowienie po-
stępowania, uchylenie decyzji ostatecznej 

89 J. Lang (red.), jw., s. 102.
90 G. Karaś, S. Płowucha (red.): Przyjmowanie,�rozpatrywanie..., op. cit., s. 36.
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i wydanie innej. Z kolei przez merytorycz-
ne (materialne) załatwienie wniosku należy 
rozumieć realizację zawartego w nim pla-
nu odzwierciedlającego zamiary wniosko-
dawcy, czyli urzeczywistnienie wniosku. 
Pozytywnym załatwieniem wniosku jest 
jego merytoryczna analiza, która polega 
na rozpoznaniu i wyborze sposobu jego 
załatwienia91.

oprócz tego w prawie przyjmuje się, 
że załatwienie skargi lub wniosku nie jest 
jednoznaczne z załatwieniem sprawy, róż-
nica polega na tym, że załatwienie skargi 
lub wniosku następuje w ramach postępo-
wania skargowego lub wnioskowego, na-
tomiast dla załatwienia sprawy może być 
potrzebne podjęcie dodatkowego postępo-
wania. Załatwienie sprawy może kończyć 
się w różny sposób, na przykład wydaniem 
decyzji administracyjnej, polecenia służ-
bowego lub zarządzenia wewnętrznego. 
Natomiast załatwienie skargi lub wniosku 
kończy się wysłaniem zawiadomienia, czyli 
dokumentu urzędowego, który stwierdza 
przeprowadzenie postępowania w spra-
wie skargi lub wniosku, określa ustalony 
stan faktyczny i prawny oraz przedstawia 
wydane rozstrzygnięcia92. 

Zawiadomienie takie powinno zawierać: 
oznaczenie organu, od którego pochodzi, 
wskazanie, w jaki sposób załatwiono skar-
gę lub wniosek, uzasadnienie faktyczne 
i prawne – gdy załatwienie jest odmow-
ne, oraz podpis z podaniem imienia, na-
zwiska i stanowiska osoby upoważnionej 

do załatwienia skargi93. W przypadku za-
wiadomienia o odmownym załatwieniu 
skargi należy obowiązkowo przedstawić 
uzasadnienie faktyczne i prawne zajętego 
stanowiska. Każda udzielona odpowiedź 
musi w pełny i w jasny sposób przedsta-
wiać ustalony stan, aby zapobiec ponow-
nemu złożeniu skargi. Należy zaznaczyć, 
że niejasne i nierzetelne zawiadomienie 
o sposobie załatwienia może przyczynić 
się do ponowienia zarzutów przez niedo-
informowanie osób składających skargę 
lub wniosek. Każda udzielona odpowiedź 
musi być opatrzona podpisem kierownika 
jednostki.

Wszelkie ustalenia czy wnioski, które 
powstały po przeprowadzonych postę-
powaniach skargowych (wnioskowych), 
powinny być przekazane do jednostek, 
których dotyczyły, aby można je było wy-
korzystać w przyszłości w celu poprawy 
działalności. Jeśli skarga (wniosek) zosta-
ła wniesiona przez grupę osób, zawiado-
mienie o sposobie załatwienia powinno 
być skierowane do każdej z nich. Każdej 
z osób skarżących w przypadku niezado-
wolenia ze sposobu załatwienia skargi lub 
wniosku przysługuje prawo wniesienia po-
nownej skargi na sposób załatwienia po-
przedniej, co skutkuje przeprowadzeniem 
ponownego, niezależnego postępowania, 
w trakcie którego zbadaniu będzie podle-
gało rozpoznanie i załatwienie poprzedniej 
skargi94. W związku z tym, na podstawie 
art. 237 k.p.a., można wyróżnić dwa ter-

91 J. Lang (red.), jw., s. 103.
92 B. Banaszak: Prawo�obywateli..., op. cit., s. 40.
93 G. Karaś (red.), Przyjmowanie..., op. cit., s. 58.
94 B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie�administracyjne..., s. 595.
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miny, które dotyczą załatwienia skargi: 
bez zbędnej zwłoki oraz nie później niż 
w ciągu miesiąca. termin ten może ulec 
skróceniu do 14 dni, gdy skargę wnoszą 
posłowie na sejm, senatorowie lub radni 
gmin we własnym imieniu lub przekażą 
ją do załatwienia innej osobie. W razie 
niemożliwości załatwienia skargi w wy-
znaczonym terminie informuje się o tym 
osobę zainteresowaną, zawiadamiając ją 
o przyczynach opóźnienia, jednocześnie 
podając nowy termin95. Całkiem inaczej 
postępuje się w wypadku niedotrzyma-
nia terminu załatwienia wniosku. W tym 
wypadku organ musi powiadomić wnio-
skodawcę o podjętych działaniach oraz 
o przewidywanym czasie jego załatwienia. 
W razie niezałatwienia w ciągu 30 dni lub 
w terminie wskazanym w zawiadomie-
niu, wnioskodawcy służy prawo wniesie-
nia skargi96. 

reasumując – załatwienie skargi lub 
wniosku polega na rozpatrzeniu danego 
wystąpienia oraz udzieleniu odpowiedzi 
skarżącemu lub wnioskodawcy. 

Nadzór  
nad postępowaniem skargowym
W doktrynie prawniczej, jak i w piśmien-
nictwie publicystycznym pojęcie nadzoru 
określane jest w różny sposób. Jak pisze 
W. Dawidowicz, nadzór oznacza prawną 
możliwość wpływania na działalność pod-
porządkowanych organów i instytucji. Po-

dobnie sądzi W. lang, przyjmując, że nad-
zór zwierzchni polega na korygowaniu dzia-
łalności jednostki organizacyjnej w ramach 
sprawowania władzy zwierzchniej nad tą 
jednostką w strukturalnej nadrzędności 
organizacyjnej lub funkcjonalnej. Z kolei 
według J. Homplewicza, nadzór stanowi 
całokształt uprawnień organu wyższego 
do ingerencji w działalność i organizację 
organu podległego97.

W podobnym tonie wypowiadają się 
J. Boć i M. Miemiec, którzy uważają, że 
nadzór w sferze prawa administracyjne-
go oznacza badanie działalności danego 
podmiotu administrującego połączone 
z możliwością pomocy, wpływu, a także 
modyfikacji tej działalności, dokonywa-
ne przez organ zwierzchni organizacyjnie 
bądź funkcjonalnie w celu zapewnienia 
zgodności tej działalności z prawem98. 
Zdaniem M. Wierzbowskiego, nadzór to 
sytuacja, w której organ nadzorujący jest 
wyposażony w środki oddziaływania na 
postępowanie organów lub jednostek nad-
zorowanych, ale nie może wyręczać tych 
organów w ich działalności. Uprawnienia 
te oznaczają tyle co prawo do kontroli wraz 
z możliwością wiążącego wpływania na 
organy i instytucje nadzorowane99.

Z kolei w doktrynie nauki administracji 
i prawa administracyjnego również poję-
cie kontroli jest określane w różny sposób. 
Zdaniem E. ochendowskiego, kontrola 
polega na ustaleniu istniejącego stanu  

95 G. Karaś, S. Płowucha (red.): Przyjmowanie..., op. cit., s. 43.
96 J. Służewski (red.), Polskie�Prawo..., op. cit.,�s. 316.
97 J. Jagielski: Kontrola�administracji..., op. cit., s. 19.
98 Tamże, s. 19.
99 M. Wierzbowski (red.), Prawo�administracyjne..., op. cit., s. 93.
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rzeczy oraz stanu pożądanego, wyzna-
czonego przez odpowiednie normy po-
stępowania, na ich porównaniu i wskaza-
niu różnic, ustaleniu przyczyn tych różnic 
i sformułowaniu zaleceń w celu usunięcia 
niepożądanych zjawisk. Inny autor, J. lang 
uznaje, że kontrola to porównanie tego, 
co jest, z tym, co powinno być. Podobnie 
wskazuje J. Zimmermann, twierdząc, że 
kontrola polega na badaniu stanu istnieją-
cego, porównaniu go ze stanem pożądanym 
lub postulowanym oraz na ustaleniu zakre-
su przyczyn zauważonych rozbieżności100. 

Pojęcie kontroli jest także używane do 
określenia funkcji organu, która polega na 
sprawdzeniu działalności innych jednostek, 
bez stałych możliwości wpływania na ich 
działalność przez wydawanie nakazów czy 
poleceń. Dlatego też organ, który jest wy-
posażony w prawo kontroli ma możliwość 
wydawania zaleceń jednostkom kontro-
lowanym, a w szczególnych przypadkach 
ma prawo wydawania poleceń w celu usu-
nięcia nieprawidłowości101. W doktrynie 
pojęciu nadzoru oraz kontroli nadaje się 
różne treści. Zatem najprościej, rzecz bio-
rąc, można stwierdzić, że nadzór jest ze-
społem kompetencji, natomiast kontrola 
jedną z form realizacji funkcji nadzoru102.

Sprawy nadzoru i kontroli nad przyj-
mowaniem, rozpatrywaniem oraz zała-
twianiem skarg i wniosków uregulowane 
są w art. 257-259 k.p.a. Artykuł 257 usta-
nawia dwa organy nadzoru zwierzchniego, 

zgodnie z podziałem władz na wykonawczą 
i sądowniczą. W myśl tego artykułu, orga-
nami nadzoru zwierzchniego nad przyjmo-
waniem i załatwianiem skarg i wniosków 
są: Krajowa rada Sądownicza oraz Prezes 
rady Ministrów. 

Krajowa rada Sądownicza sprawuje 
zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem 
i załatwianiem skarg i wniosków kiero-
wanych do sądów administracyjnych, po-
wszechnych i wojskowych wykonujących 
administrację sądową. Skargi i wnioski 
składane do sądu przyjmuje i rozpatru-
je organ kierujący sądem, który jest pań-
stwową jednostką organizacyjną. Należy 
zatem przyjąć, że sprawy te nie wchodzą 
w zakres orzekania sądu, lecz należą do 
organu kierującego sądem jako instytucją 
państwową i odpowiedzialną za prawi-
dłowe funkcjonowanie sądu jako organu 
orzekającego103.

Do Prezesa rady Ministrów należy 
zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem 
i załatwianiem skarg i wniosków kierowa-
nych do organów administracji publicznej 
i podmiotów, które wykonują zadania z za-
kresu administracji publicznej. Dotyczy 
to organów, wobec których Prezes rady 
Ministrów jest organem naczelnym, two-
rzących strukturę organizacyjną admini-
stracji rządowej104. Nadzór ten sprawowany 
jest przez kształtowanie określonej poli-
tyki, zapobieganie odstępstwom od niej, 
przeciwdziałanie naruszeniom obowią-

100  J. Jagielski, jw., s. 14-15.
101  M. Wierzbowski (red.), Prawo�Administracyjne..., op. cit., s. 93.
102  B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks�postępowania�administracyjnego..., op. cit., s. 889.
103  J. Lang (red.), Postępowanie�administracyjne..., op. cit., s. 106.
104  J. Lang (red.), jw., s. 107.
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zującego prawa, udzielanie wytycznych 
i instrukcji. W sytuacji hierarchicznego 
podporządkowania stosuje się wszystkie 
dostępne środki nadzoru, aby zapewnić 
pełen wpływ na organy nadzorowane. 
W tej materii Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego nie określa celu i zakresu, 
natomiast przyjmuje się, że rodzaj środków 
należy dobierać stosownie do charakteru 
więzi występujących pomiędzy organem 
zwierzchnim a organem nadzorowanym105. 

Nadzór zwierzchni może być sprawo-
wany w sposób bezpośredni lub pośredni, 
to jest przez podporządkowane jednostki 
organizacyjnej i wówczas ma on charak-
ter ogólny. tylko w wyjątkowych sytu-
acjach organ nadzorujący ingeruje w dzia-
łania i sprawy związane z przyjmowaniem 
i załatwianiem skarg i wniosków. Jednak 
w takich przypadkach organ nadzoru 
zwierzchniego nie jest upoważniony do 
przejmowania od organów nadzorowanych 
poszczególnych skarg i wniosków do rozpa-
trzenia i załatwienia, a wynika to z zasady 
rozpatrywania i załatwiania skarg według 
właściwości106.

Kontrolę i bieżący nadzór nad przyjmo-
waniem i załatwianiem skarg i wniosków, 
zgodnie z treścią art. 258 k.p.a. sprawują: 
ministrowie – gdy chodzi o skargi zała-
twiane w ramach ministerstwa i jednostki 
podległe; właściwi rzeczowo ministrowie 
we współdziałaniu z ministrem właściwym 
w sprawach administracji publicznej – skar-
gi załatwiane przez organy administracji 
rządowej; terenowe organy administracji 

rządowej – skargi załatwiane przez jed-
nostki organizacyjne nadzorowane przez 
te organy; organy wyższego stopnia oraz 
właściwe organy naczelne – skargi zała-
twiane przez pozostałe organy państwo-
we i organy państwowych jednostek orga-
nizacyjnych, a także wojewodowie – gdy 
chodzi o skargi załatwiane przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
samorządowe jednostki organizacyjne.

Jak widać, kompetencje kontrolne i nad-
zorcze przysługują wyłącznie organom 
wskazanym w wymienionym artykule, 
a nie urzędom je obsługującym. Dodat-
kowo, organy te posiadają uprawnienia do 
okresowej oceny sposobu przyjmowania 
i załatwiania skarg i wniosków, przy czym 
czynności związane z wydaniem oceny 
dotyczącej wszystkich organów admini-
stracji rządowej i innych jednostek orga-
nizacyjnych oraz organizacji społecznych 
działających na terenie danego wojewódz-
twa należą do kompetencji wojewodów.

ocena ta dotyczy jedynie przyjmowania 
i załatwiania skarg i wniosków w postępo-
waniach już zakończonych. Jej przedmio-
tem nie mogą być postępowania w toku, 
a czynności nadzorcze bądź kontrolne nie 
mogą stanowić podstawy do ingerencji 
w sposób załatwiania skarg lub wniosków 
w takich postępowaniach. Przeprowadzo-
ne kontrole oraz oceny zobowiązują organy 
sprawujące bieżący nadzór i kontrolę do 
podjęcia działań zmierzających do usu-
nięcia przyczyn oraz wykorzystania po-
stulatów przedstawionych we wnioskach 

105  J. Lang (red.), jw., s. 103.
106  B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks..., op. cit., s. 849.
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w celu polepszenia działalności organów 
i innych jednostek organizacyjnych oraz 
organizacji społecznych107.

Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem 
i załatwianiem skarg i wniosków przez or-
gany organizacji społecznych sprawują sta-
tutowe organy nadzorcze tych organizacji, 
organy wyższego stopnia, zaś w organach 
naczelnych tych organizacji organ admi-
nistracji rządowej sprawujący nadzór nad 
działalnością danych organizacji108. W ta-
kich przypadkach kontrola i nadzór obej-
muje tylko tę dziedzinę, w której organi-
zacje społeczne wykonują zadania zlecone 
przez państwo. 

obok nadzoru ogólnego można wyróżnić 
nadzór o charakterze funkcjonalnym, spro-
wadzający się do kontroli przestrzegania 
prawa i zapewnienia działania zgodnego 
z prawem. Polega on na przyjęciu spra-
wozdania do wiadomości, ocenie wyra-
żonej w formie uchwały lub stanowiska 
oraz podjęciu czynności organizatorskich 
zmierzających do usunięcia nieprawidło-
wości lub zmiany przepisów i zasad dzia-
łania podległych organów109.

Instytucja skarg i wniosków jest jednym 
z elementów systemu kontroli administra-
cji publicznej. Świadczy o tym powszechna 
ich dostępność oraz możliwość wykorzy-
stania w sytuacji, gdy nie służą już inne 
procedury prawne stosowane w admini-
stracji publicznej w celu ochrony praw jed-
nostki i wymagań interesu publicznego. Na 
marginesie trzeba dodać, że liczba i treść 
skarg lub wniosków traktowana jest jako 

jeden ze wskaźników prawidłowości pra-
cy organów administracyjnych, a wnioski 
są źródłem inspiracji do zmian i ulepszeń 
organizacji i działalności.

Konkluzja
Prawo składania petycji, skarg i wniosków 
reguluje Konstytucja rzeczypospolitej Pol-
skiej, jako szczególny akt prawny normu-
jący funkcjonowanie tej instytucji, skiero-
wany do organów administracji publicznej, 
oraz Kodeks postępowania administra-
cyjnego i rozporządzenie rady Ministrów 
z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organiza-
cji, przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wniosków. Zatem obecny stan prawny 
jest wystarczający, aby zapewnić obywa-
telom ich konstytucyjne prawa i wolności 
w tym zakresie.

Skarga jest jednym z najbardziej po-
wszechnych i dostępnych środków służą-
cych do obrony i ochrony interesu prawne-
go jednostki i interesu społecznego. Z kolei 
wniosek jest przejawem inicjatywy oby-
watelskiej lub społecznej mającej na celu 
poprawę działania organów i podmiotów, 
do których jest skierowany. 

Instytucja petycji, skarg i wniosków 
przez swoje funkcjonowanie umożliwia 
korygowanie nieprawidłowości, usunię-
cie występujących uchybień i przyczynia 
się do polepszenia działalności organów 
administracji publicznej. Stanowi źródło 
opinii dotyczących różnych aspektów ży-
cia zarówno politycznego, gospodarczego, 
jak i społecznego. Jest także wskaźnikiem  

107  B. Banaszak: Prawa�i�wolności..., op. cit., s. 43.
108  J. Lang (red.), jw., s. 106.
109  J. Lang (red.), jw., s. 104.
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państwo i społeczeństwo   Andrzej Warmiński

poziomu świadomości obywateli. W związ-
ku z niewielkimi wymogami formalnymi 
oraz brakiem opłat związanych z wnosze-
niem tego typu wystąpień jest łatwo do-
stępna i chętnie wykorzystywana przez 
społeczeństwo. 

Postępowanie skargowe w dużym stop-
niu różni się od innych postępowań uregu-
lowanych w przepisach prawa. Ma charak-
ter wewnętrzny oraz jednoinstancyjny, nie 
ma w nim miejsca na środki zaskarżenia, 
a stosowane procedury nie są skompliko-
wane, aczkolwiek rozpatrywanie spraw 
wymaga od podmiotów uprawnionych 
wnikliwego i rzetelnego ich załatwienia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie 
należy zatem utożsamiać go z postępowa-
niem administracyjnym, ponieważ postę-
powanie skargowe cechuje się tym, że nie 
ma w nim stron, nie wydaje się rozstrzy-
gnięć skierowanych do skarżącego, a jedy-
nie zawiadamia się go o czynnościach we-
wnętrznych zmierzających do wyjaśnienia 
okoliczności przedstawionych w skardze. 
Ponadto, w postępowaniu skargowym lub 
wnioskowym osobom wnoszącym wystą-
pienie nie przysługuje złożenie zażalenia 
czy odwołania, ani możliwość skargi ad-
ministracyjnej do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego.

Do czynników wpływających na brak 
zasadności skarg można zaliczyć: chęć wy-
korzystania skargi jako narzędzia nacisku 
na organy administracji publicznej (uregu-
lowania prawne odbiegają od oczekiwań 

społeczeństwa i są sprzeczne z ich intere-
sami), słabą znajomość przepisów prawa 
przez skarżących (brak rzetelnej, jasnej 
i przystępnej informacji na temat zmian 
legislacyjnych), chęć wykorzystania skargi 
jako instrumentu do załatwienia oczeki-
wań skarżących, którzy mają przekonanie, 
że składając skargę uzyskają pozytywną 
dla nich odpowiedź bądź pomoc w zała-
twieniu ich sprawy. 

Istnieje zatem konieczność ciągłego 
podnoszenia świadomości prawnej spo-
łeczeństwa, fachowego załatwiania spraw 
obywateli, w tym wzmocnienia kultury 
obsługi interesantów, należytego i wyczer-
pującego informowania o uprawnieniach 
przysługujących im w trakcie załatwia-
nia spraw przez organy administracji pu-
blicznej oraz przestrzegania określonych 
przepisami Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego terminów ich załatwiania, 
w tym rozpatrywania skarg i wniosków. 
Mają temu służyć kontrole wykonywa-
nia zadań służbowych z tego zakresu oraz 
szkolenia w celu doskonalenia działalności 
organów administracji publicznej odpo-
wiedzialnych za problematykę skargową. 

dr Andrzej wArmińsKi,
Państwowa Szkoła Wyższa imienia 
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
i Ochrony w Warszawie
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od początku bieżącego stulecia problem 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego stanowi jedno z podstawo-
wych wyzwań, przed którymi stoi nowo-
czesne, demokratyczne państwo. opty-
mizm lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, kiedy mówiono o „końcu historii”, 
uznając że żadne poważne niebezpieczeń-
stwa nie zagrożą zachodniej demokracji, 
został po 11 września 2001 r. zastąpio-
ny poważnymi pytaniami o przetrwanie 
współczesnego państwa. Wzrost zagrożenia 
spowodowanego przez coraz lepiej zorga-
nizowany i wyposażony międzynarodowy 
terroryzm, transgraniczną przestępczość 
czy klęski żywiołowe, które w wyniku roz-
woju cywilizacyjnego wywołują większe 
straty niż w poprzednich epokach, stawia 

nowe wyzwania, zmuszające współczesne 
organizmy państwowe do wypracowania 
szczególnych rozwiązań organizacyjnych 
i prawnych w zakresie ochrony bezpie-
czeństwa i porządku publicznego. te nowe 
rozwiązania należy wprowadzać i stosować 
z ostrożnością w państwach demokratycz-
nych, bowiem nie mogą one ograniczać 
wolności i praw obywatelskich. 

Warto zaznaczyć, że problematyka ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego stała 
się w ostatnich latach modna. Zarówno na 
państwowych, jak i prywatnych uczelniach 
wyższych pojawiły się studia „bezpieczeństwo 
państwa”, a na kierunku administracji propo-
nuje się studentom specjalizację „bezpieczeń-
stwo narodowe”. Powstała również spora licz-
ba książek poświęconych temu zagadnieniu1, 

Recenzje
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

stanisław Pieprzny, Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Rzeszów 2012.

1 Niektóre z tych publikacji były omawiane na łamach „Kontroli Państwowej”; zob.: P. Szustakiewicz, 
recenzja książki�Bezpieczeństwo�wewnętrzne�państwa.�Wybrane� zagadnienia,� red. nauk. S. Sułkowski 
i M. Brzeziński, [w:]�„Kontrola Państwowa” nr 6/2009; tenże, recenzja książki�Unormowania�antykorup-
cyjne�w�administracji�publicznej,�red. M. Stec i K. Bandarzewski, [w:]�„Kontrola Państwowa” nr 2/2010.
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wśród których wyróżnia się „Administracja 
bezpieczeństwa i porządku publicznego” au-
torstwa Stanisława Pieprznego.

Prezentowana publikacja stanowi dru-
gie, uaktualnione wydanie, ma charakter 
podręcznika akademickiego, jest cennym 
źródłem poznawczym polskiego systemu 
ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Składa się z pięciu rozdziałów, 
z których każdy jest zakończony podsu-
mowaniem oraz obszerną bibliografią, po-
nadto zawiera wykaz aktów prawa krajo-
wego i międzynarodowego ważnych dla 
przedstawianej problematyki. 

Pierwszy rozdział – „Istota bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego” – jest udaną 
próbą określenia przez Autora definicji 
przestawianego zagadnienia. Stanisław 
Pieprzny rozdzielił kwestie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, nie próbował 
zdefiniować wspólnie obu tych pojęć. Jego 
zdaniem, na bezpieczeństwo publiczne 
składa się ochrona państwa, wraz z jego 
instytucjami, oraz obywateli, wraz z ich 
dobrami materialnymi i niematerialnymi. 
Autor podkreślił, że pozytywny stan, jakim 
jest bezpieczeństwo publiczne, wymaga 
ochrony przez sprawnie funkcjonujące 
prawo i administrację publiczną. Można 
zatem uznać, że zadania kontroli państwo-
wej w zakresie badania sprawności insty-
tucji publicznych stanowią bardzo ważną 
część działań na rzecz bezpieczeństwa pu-
blicznego. Pojęcie porządku publicznego 
Autor rozumie jako pewien pozytywny 
stan rzeczy, powszechnie akceptowany 
przez obywateli i wpływający korzystnie 
na ich zachowania. Bardzo szeroko, o czym 
świadczy także dalsza część publikacji, po-
traktował administrację porządku publicz-
nego. W jego przekonaniu, tym pojęciem 

należy objąć wszystkie podmioty wykonu-
jące zadania publiczne z zakresu ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
a więc także podmioty społeczne i prywat-
ne. W dalszej części rozdziału pierwszego 
omówione zostały źródła zagrożeń oraz 
wyeksponowany ich dynamiczny charak-
ter, który powoduje konieczność ciągłe-
go ewoluowania podmiotów publicznych 
chroniących bezpieczeństwo i porządek.

W rozdziale II – „ochrona bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego jako zadanie 
państwa” – autor opisał akty prawne re-
gulujące podjęte zagadnienie. Podzielił je 
na międzynarodowe i polskie, podkreśla-
jąc wpływ prawa międzynarodowego na 
organizację polskiego systemu ochrony. 
Dalej wskazał na roszczenia, jakie jed-
nostka ma zagwarantowane w związku 
z prawem do bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego, szkoda jednak, że za-
znaczył tylko pewne kwestie. Brakuje 
pogłębienia tej intersującej problema-
tyki, bowiem jest ona dotychczas mało 
omawiana w doktrynie, choć może mieć 
duże znaczenie praktyczne. 

W rozdziałach III – „System organów 
administracji właściwych w sprawach 
ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego” i IV – „organizacje pozarzą-
dowe i podmioty prywatne (komercyj-
ne) działające w zakresie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego” zostały opisane 
podmioty odpowiedzialne za ochronę opi-
sywanych wartości. Autor starał się ująć 
wszystkie jednostki, które jego zdaniem, 
razem stanowią uporządkowany system 
ochrony w tym zakresie. Zaliczył do nich 
nie tylko organy administracji publicznej, 
lecz także organizacje społeczne, takie jak 
ochotnicza Straż Pożarna czy liga obrony 
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Kraju. Zauważył również zjawisko prywa-
tyzowania ochrony bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego, plasując tu podmioty 
typowo komercyjne, na przykład spółki 
ochroniarskie.

rozdział V – „Prawne formy działania 
administracji” – dotyczy prawnych form 
funkcjonowania administracji porządku 
i bezpieczeństwa publicznego. W tej części 
książki wyeksponowano, że w działaniach 
na rzecz opisywanych wartości duże zna-
czenie mają czynności niewładcze, nato-

miast środki władcze, a szczególnie po-
legające na stosowaniu siły, powinny być 
dokładnie określone przez prawo i nie mogą 
być nadużywane.

Publikację należy uznać bardzo intere-
sującą, stanowi bowiem przydatne kom-
pendium wiedzy w omawianej dziedzinie.

dr hab. PrzemysłAw szustAKiewicz,
Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
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Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych

urszula K. Zawadzka-Pąk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,  
Gdańsk 2013, s. 222. 

Pojęcie budżetu zadaniowego wiąże się z dążeniem organów państwowych do bardziej 
zdyscyplinowanego, efektywnego i przejrzystego gospodarowania publicznymi pieniędz-
mi. tego rodzaju menedżerskie podejście do budżetu od dawna było praktykowane w fir-
mach prywatnych. Jako metoda zarządzania finansami publicznymi budżet zadaniowy 
zaczął być wykorzystywany w XX wieku, a obecnie stał się obowiązującym modelem 
gromadzenia i wydawania pieniędzy państwowych. Książka jest próbą całościowego 
przedstawienia idei budżetu zadaniowego. Składa się z pięciu rozdziałów; pierwszy 
porządkuje podstawowe pojęcia, w drugim omówiono proces przygotowania budżetu 
zadaniowego w podsektorze rządowym. trzeci, zasadniczy rozdział dotyczy kwestii 
ewidencjonowania wydatków w układzie zadaniowym, sprawozdawczości zadaniowej 
oraz kontroli budżetu zadaniowego w sektorze finansów publicznych. Dwa ostatnie pre-
zentują praktykę stosowania omawianej formy zarządzania finansami przez instytucje 
samorządu terytorialnego.

Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy 

Robert Zenc, Wydawnictwo TAXPREss, Warszawa 2012, s. 560.

od kilku lat obowiązują w Polsce przepisy określające zasady udzielania pomocy pu-
blicznej. Wywodzą się wprost z prawa unijnego i są bezpośrednim następstwem człon-
kostwa w Unii Europejskiej. Generalnie pomoc tego rodzaju jest udzielana w naszym 
kraju stosunkowo rzadko. Powodem jest zarówno powszechna nieznajomość regulacji 
prawnych w tej kwestii, jak i przewlekłość oraz skomplikowanie procedur. Choć prawo 
do udzielania pomocy publicznej mają różne podmioty, najczęściej udzielają jej gminy. 
Publikacja stanowi wszechstronny przegląd wszystkich aspektów pomocy publicznej, 
jakie mogą się pojawić w praktyce jednostek tego szczebla samorządu terytorialnego. 

Sygnały  
o książkach 



Nr 2/marzec-kwiecień/2013 133 

  sygnały o książkach

Składa się z sześciu rozdziałów oraz wykazu aktów prawnych i dokumentów przywoła-
nych w tekście. Dwa pierwsze rozdziały ogólnie charakteryzują temat i związane z nim 
zasadnicze pojęcia. trzeci przedstawia kwestię przeznaczenia pomocy, czwarty postę-
powanie w sprawach związanych z jej udzielaniem. ostatnie dwa rozdziały są omówie-
niem instrumentów, za pośrednictwem których gmina udziela pomocy publicznej, oraz 
zasady sprawozdawczości w tym zakresie. 

Organizacja i funkcjonowanie Państwowej straży Pożarnej w Polsce 

Katarzyna Wojtowicz, Wydawnictwo PROMOTOR, Warszawa 2012, s. 65.

tematem książki są prawne fundamenty organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży 
Pożarnej. Autorka przedstawiła rozwój pożarnictwa oraz analizę podstawowych aspek-
tów ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Pierwszy z trzech rozdziałów zawiera genezę 
PSP oraz prawne uregulowania, drugi dotyczy jej organizacji oraz umiejscowienia wśród 
innych instytucji państwowych służących bezpieczeństwu obywateli. ostatni rozdział 
charakteryzuje zadania i kompetencje PSP, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obo-
wiązków pracowników, metod szkolenia oraz prawnych aspektów odpowiedzialności 
dyscyplinarnej i karnej strażaków.

Bezrobocie i polityka zatrudnienia

Redakcja naukowa Zbigniew Góral, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, 
s. 305.

Książka składa się z 18 rozpraw napisanych przez pracowników naukowych z różnych 
ośrodków akademickich w Polsce. Sprawy bezrobocia oraz stymulowanej przez pań-
stwo polityki zatrudnienia autorzy traktują jako szczególnie ważny problem państwo-
wy. Wraz z narastaniem kryzysu ekonomicznego wzrasta również bezrobocie, przez co 
staje się palącą kwestią społeczną i polityczną. W analizach przedstawiono różne jego 
aspekty, starano się zbadać przyczyny i skutki, wskazać sposoby przeciwdziałania za-
równo na gruncie prawa, jak i ekonomii. Praca została podzielona na cztery części pro-
blemowe: Zagadnienia ogólne, Zasiłki dla bezrobotnych, Usługi i instrumenty rynku 
pracy, Szczególne kategorie bezrobocia i środki przeciwdziałania. Jakkolwiek rozprawy 
mają charakter przede wszystkim naukowy, mogą być bardzo pomocne przedstawicie-
lom administracji państwowej, którzy profesjonalnie zajmują się zjawiskiem bezrobocia 
i zinstytucjonalizowanym przeciwdziałaniem jego skutkom. 
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Auditing   8

ANNA KOśCIńsKA-PAsZKOWsKA: Impediments to Management Control 
Implementation and Proposed solutions to Them  8
Management control is meant to support the development of service providing 
administration. It is not an easy task, though, and it cannot be quickly realised, due 
to several problems it implies of various nature: general, legal and psychological. In her 
article, the author discusses the most important problems and, simultaneously, she presents 
potential solutions to them. She emphasises that management control implementation, 
as well as the limitation of already recognised barriers, is a long-lasting process in which 
all public administration bodies should participate. Success of this process depends on 
both, the entities responsible for implementing the management control system, and, 
partially, on the entities that assess its progress and present assessment conclusions 
and recommendations.

GRZEGORZ GOłęBIOWsKI, PIOTR RussEL: Auditing in the New�
Public�Management Concept – Organisational solutions 
in the Government Administration   18
Internal audit and management control are related to the idea of new public management. 
that is why the term “public management” is used interchangeably with the term “market 
management”. With regard to the two above, the first organisational solution applied 
in the public administration in Poland was the introduction of internal auditing in 2002. 
However, when internal audit was adopted, it was not justified with the principles of new 
public management, although they were already known at the time. Nowadays, they are 
frequently quoted on the occasion of the implementation of management control in 2009. 
the article attempts to examine how these two solutions operate in the government 
administration in Poland, and to answer the question on the future of internal auditing 
and institutional management control.

contents
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PAuLINA BIEś-sROKOsZ: Internal Control Sensu�Stricto – Improvement 
of the functioning of ARiMR   31
the internal control system is composed of three elements: internal audit, management 
control, and internal control sensu stricto. the article presents the characteristics of the 
last element, which is present in the Agency for restructuring and Modernisation 
of Agriculture (AriMr) in the form of extensively complex institutional internal control. 
It is composed of the following components: the internal control and internal audit 
system of organisational entities and units of the AriMr; the system of delegated 
tasks; the system of direct control whose task is to assess the regularity of the projects 
implementation by beneficiaries of assistance and direct support programmes; the 
system of external control and external audit of the AriMr entities and units; the 
system of control of entities that cooperate with the Agency for restructuring and 
Modernisation of Agriculture. this broad scope is related, first of all, to the extensive 
catalogue of the AriMr activities and their legal nature. 

KATARZYNA ZALAsIńsKA: supervision of the Activity of Public 
Museums in Poland – Protection and safety of the Collections   39
the article comprises a discussion on the supervision of the activity of museums established 
by central administration bodies and local self-government bodies. Museums, as a result 
of the public administration decentralisation, have been equipped with substantial 
independence from the entities that establish them. Appropriate protection of the 
assets they are entrusted with, and the fulfilment of the objectives set for museums, 
call for appropriate supervision of the tasks they have been assigned. the present model 
is inefficient so it calls for an intervention of the legislator. First of all, it is necessary 
to adjust the scope of competence of individual supervision bodies, and the resources 
they have at their disposal, to the scope and nature of the tasks they have been entrusted 
with. It is especially important to introduce effective supervision of the protection 
of the collections, because it is the most important task of museums.

sETTLEMENTs Of CONTROLs  54

słAWOMIR GRZELAK, MACIEJ MACIEJEWsKI, MIChAł MusIOł: Access 
to Telecommunications Networks and services – Developing Broadband  
Internet Infrastructure   54
According to the European Digital Agenda, by 2020 all citizens of the European Union 
Member States should have access to over 30 Mb/s bandwidth Internet, and at least one 
half of households should have access to over 100 Mb/s bandwidth Internet. At present, 
Poland is on the 25th position among 27 European Union Member States with regard to 
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the access to fixed broadband links (followed by romania and Bulgaria). In order to make 
up for the distance between other countries, it is necessary to significantly speed up 
infrastructure investments in this area. With regard to the importance of fast Internet, 
in the years 2011 – 2013 NIK carried out an audit of the effectiveness of the activities 
undertaken by the public administration (both governmental and self-governmental) 
aimed at supporting its development. the article presents the detailed findings of this 
audit. 
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According to the data of the Central Statistical office (GUS), in 2010 only 61 percent 
of communal waste reached sewage treatment plants in Poland. It can be estimated that 
in 2010 in households located in the areas where there is no collective sewage system, 
over 800 million cubic meters of wastewater were produced whose management remains 
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pomorskie and śląskie. NIK auditors examined whether entities responsible for sewage 
management in areas without collective sewage systems in the years 2009–2011 met 
their responsibilities and duties, and whether their activities provided for appropriate 
environmental protection.
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In this section, we present the audits completed by the Supreme Audit office in selected 
areas and published in the form of pronouncements on audit results. In this issue of our 
bimonthly, we discuss the following audits: implementation by public administration 
bodies of the European Union regulation on shipments of waste; access to public 
utility buildings for persons with disabilities in the podlaskie region; medical care for 
arrested and imprisoned persons; combating salmonella in hen flocks; management 
of flats in communes; schooling of disabled students with special educational needs; 
functioning of the pension system for farmers; restructuring of entrepreneurs financed 
from the restructuring Fund for Entrepreneurs (FrP); use of public funds comprised 
in development programmes for rural areas designated for afforestation in the warmińsko-
-mazurskie region.
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INfORMACJA DLA CZYTELNIKÓW I AuTORÓW

Pragniemy poinformować Państwa, że „Kontrola Państwowa” potwierdziła swoje miejsce wśród czaso-

pism naukowych, znajdujących się na liście Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mimo nowych, zdecy-

dowanie zaostrzonych kryteriów i dwuetapowej oceny, pismo otrzymało aż 7 punktów za artykuł naukowy 

wydrukowany w naszym dwumiesięczniku, co plasuje nas wśród wysoko ocenionych tytułów wyszczegól-

nionych w części B wykazu − nieposiadających współczynnika IF (impact�factor), który jest publikowany 

w Journal�Citation�Report.�Komunikat w tej sprawie Minister wydał 17 września 2012 r. na podstawie §14 ust. 1 

rozporządzenia z 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom 

naukowym (DzU 2012 r., poz. 877). 
To nie tylko wyróżnienie dla „Kontroli Państwowej”, ale i gratyfikacja dla tych z Państwa, których publikacje 

w tytułach takich jak nasz są zaliczane do dorobku naukowego podczas procedur uzyskiwania stopni i tytułów 

naukowych. O tym, że niełatwo spełnić nowe wymogi resortu nauki, świadczy nieobecność na tegorocznej 

liście Ministra niektórych tytułów o ugruntowanym od lat dorobku i dotąd wysokiej punktacji.

Od 2012 r. czasopisma naukowe są oceniane w postępowaniu dwuetapowym. Zajmuje się tym zespół 

specjalistyczny, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy 

z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (DzU nr 96, poz. 615, ze zm.). W pierwszym etapie tytuły 

ubiegające się o punktację naukową mają do spełnienia 9 kryteriów, począwszy m.in. od stabilności wydawni-

czej, naukowego charakteru publikacji, przyjętej procedury recenzowania, uwzględniającej m.in. zachowanie 

pisemności, określonych sposobów oceny artykułu, poszanowania zasady double-blind�review�process etc., 

przez wdrożenie procedury zabezpieczającej oryginalność publikacji − ghostwriting, a na posiadaniu strony 

internetowej i ujawnianiu listy współpracujących recenzentów skończywszy. „Kontrola Państwowa” spro-

stała wszystkim tym wymaganiom, choć przejście do następnego etapu zapewnia spełnienie już 5 z nich.

W drugim etapie oceny uwzględnia się 12 szczegółowych parametrów, do których zaliczono m.in.: indeks 

cytowań PIF, pracę na rzecz tytułu redaktorów merytorycznych, językowych i statystycznych, indeksację 

w międzynarodowych bazach danych, cykl wydawniczy, istnienie wersji�on-line, umiędzynarodowienie recen-

zentów i rady naukowej, zagraniczną afiliację autorów. I w tym wypadku „KP” spełnia zdecydowaną większość 

kryteriów, choć niektóre są potencjalnie łatwiejsze do osiągnięcia przez tytuły wydawane w instytutach na-

ukowych czy uczelniach, gdzie międzynarodowa współpraca naukowa, wymiana kadry, staże zagraniczne 

i publikacja wyników badań własnych, cytowanych następnie przez różne źródła, wynikają z charakteru dzia-

łalności jednostek. Tym bardziej cieszy, że „Kontrola Państwowa” znalazła się w gronie takich czasopism.

Punkty za publikację w pismach naukowych objętych częścią B wykazu ustala się zgodnie z przyjętym 

przez MNiSW algorytmem. Wraz ze szczegółowymi zasadami oceny, pełnym wykazem czasopism oraz ko-

munikatem Ministra jest on dostępny na stronach resortu w zakładkach „Komunikaty” oraz „Lista czasopism 

punktowanych”.

Redakcja
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„Kontrola Państwowa” w bazach danych

„Kontrolę Państwową” można odnaleźć w dwóch naukowych bazach danych: The Central European 
Journal of Social Sciences And Humanities (CEJSH) – Środkowo-Europejskim Czasopiśmie Nauk 
Społecznych i Humanistycznych oraz Index Copernicus Journal Master List. 
CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną bazą danych publikującą angielskie streszczenia 
artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach naro-
dowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych 
w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie,  
Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie. Została utworzona przez prezesów 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.

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�process” 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 podmio-
tach przyczyniających się do jej powstania, ich udziału merytorycznego, rzeczowego lub 
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finansowego. Dlatego od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego wkładu 
innych osób w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składanego w re-
dakcji 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 nauko-
wo 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
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