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Kontrola i audyt   80 

TeReSA LISZCZ: Nawiązanie stosunku pracy na stanowisku kontrolerskim 
– znowelizowana ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli   80
Ustawa o Najwyższej Izbie kontroli dość obszernie reguluje stosunki pracy pracowników 
Izby, głównie kontrolerów, zarówno w wersji pierwotnej, z 23 grudnia 1994 r., jak  
i w znowelizowanej z 22 stycznia 2010 r. Zapewnia znaczną stabilizację stosunku pracy 
mianowanego kontrolera, regulując wyczerpująco przesłanki i tryb jego nawiązania oraz 
rozwiązania i wygaśnięcia.

MARIAN CIChOSZ: partnerstwo publiczno-prywatne 
– refleksje po kontroli NIK   95
rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego jest szczególnie ważny w obecnej sytuacji 
finansowej państwa. powiększający się z roku na rok dług publiczny (sięgający już niemal 
1 bln zł) i koszty jego obsługi powodują zagrożenie płynności budżetowej. Brak pieniędzy 
na inwestycje i usługi publiczne jest coraz bardziej odczuwalny. swoistym antidotum 
na tę sytuację może być właśnie partnerstwo publiczno-prywatne. Zaangażowanie się 
biznesu w prowadzenie usług publicznych wywołuje z kolei ożywienie gospodarcze 
w instytucjach finansowych, które powinny coraz bardziej wpływać na rozwój ppp. 
w bilansie zagrożeń i korzyści zdecydowanie przeważa to drugie (co wynika jasno 
z ustaleń kontroli NIk).

uSTALeNIA KONTROLI NIK   109

JAN KOłTuN, ALICJA ZdyCh: gospodarowanie Zasobem Własności 
Rolnej Skarbu państwa – polityka rolna państwa   109
Gospodarowanie państwową ziemią rolną w polsce leży w gestii agencji Nieruchomości 
rolnych. Jej ustawowym obowiązkiem jest racjonalne zarządzanie tym mieniem. obrót 
gruntami rolnymi powinien sprzyjać jednocześnie interesom rolniczych gospodarstw 
rodzinnych, jak i uzasadnionemu scalaniu gruntów rolnych. kontrola NIk, przeprowadzona 
w agencji Nieruchomości rolnych w poznaniu i Filii oddziału w pile wykazała, że w tym 
obszarze występuje wiele nieprawidłowości, mimo szczegółowych regulacji prawnych. 

ANdRZeJ ZALeSKI-eJgIeRd: doskonalenie zawodowe nauczycieli 
– podwyższanie kompetencji ogólnych i specjalistycznych   119
Celem kontroli było zbadanie organizacji oraz efektów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych na 
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to zadanie. kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Edukacji Narodowej, ośmiu 
wojewódzkich placówkach doskonalenia nauczycieli, 23 jednostkach samorządu 
terytorialnego i 23 szkołach publicznych. Dotychczasowe wyniki kontroli NIk wskazywały 
na występowanie istotnych nieprawidłowości w systemie wsparcia zawodowego nauczycieli, 
a zwłaszcza na: niewłaściwe gospodarowanie funduszami przeznaczonymi na ten cel, 
niewykorzystywanie kwalifikacji nabytych przez nauczycieli po ukończeniu kształcenia; 
planowanie zaniżonej wysokości środków na to zadanie w budżetach Jst oraz w budżecie 
Ministra Edukacji Narodowej, a także niepowiązany z wynikami pracy szkoły system 
awansu zawodowego nauczycieli.

BARBARA ANTKIeWICZ: profilaktyka narkomanii w szkołach 
– zapobieganie, leczenie i reintegracja społeczna   132
przeciwdziałanie narkomanii obejmuje działania zmierzające do zapobiegania sięganiu po 
narkotyki, pomoc osobom używającym je w sposób problemowy (leczenie, rehabilitacja, 
ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna) oraz ograniczenie podaży. 
w latach 2012–2013 Najwyższa Izba kontroli przeprowadziła kompleksowe badanie 
funkcjonowania systemu profilaktyki narkomanii skierowanej do dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także ocenę prawidłowości i skuteczności wykonywania zadań z zakresu 
profilaktyki narkomanii w polsce. kontrola objęła 61 jednostek szczebla centralnego 
(krajowe Biuro do spraw przeciwdziałania Narkomanii, resort edukacji i resort 
kultury) oraz lokalnego (urzędy miast, komendy miejskie policji i szkoły), a także 
wybrane organizacje pozarządowe. artykuł przedstawia szczegółowe wyniki badania 
przeprowadzonego w ośmiu województwach.

pOZOSTAłe KONTROLe NIK   145

Wyniki przekazane do publikacji w lutym i marcu 2014 r. – red.   145
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: projektów realizowanych w ramach „programu operacyjnego 
współpracy transgranicznej republika Czeska – rzeczpospolita polska 2007–2013”; 
kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej; działalności samorządów dotyczącej 
zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią; aktywizacji zawodowej osób 
powyżej 50. roku życia; przestrzegania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w kwestii wynagradzania; sprzedaży nieruchomości rolnych; nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej. 



spis treści    

6 koNtrola państwowa

Państwo i społeczeństwo   147

SłAWOMIR CZARNOW: Terminy zapłaty w transakcjach handlowych 
– funkcjonowanie przepisów w praktyce   147
artykuł wskazuje na praktyczne aspekty funkcjonowania ustaw o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych (z 12 czerwca 2003 r. i z 8 marca 2013 r.), z naciskiem na 
uwarunkowania i orzecznictwo dotyczące sektora finansów publicznych. skoncentrowano 
się zwłaszcza na problematyce rodzajów umów, do których te przepisy znajdują 
zastosowanie oraz na uprawnieniach wierzycieli wobec dłużników, przekraczających 
określone w ustawie terminy zapłaty. przywołano również najistotniejsze regulacje 
dyrektyw parlamentu Europejskiego i rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach 
w transakcjach handlowych (z 29 czerwca 2000 r. i z 16 lutego 2011 r.), w kontekście 
ich implementacji do prawa polskiego. 

Współpraca międzynarodowa   166

eWA MIęKINA: prezes NIK z wizytą w eTO – intensyfikacja współpracy
obu instytucji   166
Głównym punktem wizyty prezesa NIk krzysztofa kwiatkowskiego w luksemburgu 
było spotkanie z prezesem Europejskiego trybunału obrachunkowego Vítorem da silvą 
Caldeirą. szefowie obu instytucji rozmawiali o możliwości rozszerzenia współpracy 
miedzy NIk a trybunałem. prezes NIk spotkał się także z polakami pracującymi w Eto 
oraz przedstawicielami trybunału sprawiedliwości UE. 

Z życia NIK   170

Nagroda imienia Władysława Stasiaka – red.   170
prezes NIk ogłosił I edycję Nagrody im. władysława stasiaka, byłego, wieloletniego 
pracownika NIk – inspektora i dyrektora departamentu, tragicznie zmarłego w katastrofie 
smoleńskiej. NIk chce tę nagrodę przyznawać osobom, które działając ponad podziałami 
politycznymi, uczyniły swoje otoczenie bardziej bezpiecznym i przyjaznym dla obywateli. 
Nagrodzonymi mogą zostać przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, 
ludzie nauki lub społecznicy z organizacji pozarządowych, wreszcie pasjonaci, których 
aktywność i realne działania spowodowały znaczącą poprawę bezpieczeństwa i uczyniły 
jakąś dziedzinę społeczną bardziej przyjazną dla obywateli.
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Dla uczczenia 95. rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli odbyły się obchody 
jubileuszowe, które rozpoczęły się 7 lutego 2014 r. odsłonięciem tablicy pamiątkowej 
i nadaniem konferencyjnej sali kominkowej w siedzibie Izby imienia Waleriana Pańki 
– pierwszego prezesa NIK po przełomie demokratycznym, zmarłego w katastrofie 
samochodowej w 1991 r. W uroczystości uczestniczyła, oprócz kierownictwa NIK, 
zaproszonych gości i pracowników, żona nieżyjącego Prezesa Urszula Pańko i siostra 
Wiktoria Orlik oraz dalsza rodzina, a także delegacja Zespołu Szkół w Turzym Polu, 
rodzinnej miejscowości Waleriana Pańki. Tablicę odsłonili: Prezes NIK Krzysztof 
Kwiatkowski oraz Urszula Pańko i Wiktoria Orlik. Proboszcz parafii św. Jakuba 
Apostoła z warszawskiej Ochoty, ks. prałat Henryk Bartuszek poświęcił tablicę, 
a Prezes NIK przybliżył obecnym postać Waleriana Pańki. Wspominali Go także: 
żona, siostra, siostrzenica oraz przyjaciele ze studiów, z lat pracy akademickiej, 
naukowej, parlamentarnej i działalności opozycyjnej. Wszyscy podkreślali, jak 
niezwykłym człowiekiem był Walerian Pańko i jak wielką stratę poniosło państwo 
polskie po Jego przedwczesnym odejściu. Po uroczystości Prezes NIK zaprosił wszystkich 
na wystawę poświęconą Walerianowi Pańce.

W drugim dniu obchodów, 10 lutego 2014 r., członkowie kierownictwa NIK, 
w obecności licznie przybyłych pracowników, złożyli wieńce pod pomnikami Marszałka 
Józefa Piłsudskiego przed Belwederem i premiera RP Ignacego Jana Paderewskiego 
w parku Ujazdowskim. Następnie, na warszawskich Powązkach uczczono pamięć 
Józefa Higersbergera, pierwszego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwa. 
Z nekropolii zebrani udali się do kościoła św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży na 
uroczystą Mszę Świętą, odprawioną przez kardynała Kazimierza Nycza Metropolitę 
Warszawskiego w intencji żyjących i zmarłych pracowników NIK. 

Seminaryjne posiedzenie Kolegium NIK z okazji 95-lecia Izby było kulminacyjnym 
punktem obchodów, na które do Sali Kolumnowej Sejmu przybyli zaproszenie goście 
i pracownicy NIK.

*
Z okazji jubileuszu na ręce Prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego wpłynęły 

listy gratulacyjne, wyrażające uznanie dla dokonań Najwyższej Izby Kontroli 
i potwierdzające jej wysoką pozycję wśród naczelnych organów państwa. Prezentujemy 
je obok, a na następnych stronach przedstawiamy wystąpienia na seminaryjnym 
posiedzeniu Kolegium NIK w Sejmie oraz obszerny serwis fotograficzny.        (red.)
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Obchody 95. rocznicy powołania NIK

Szanowni państwo!
Najwyższa Izba kontroli zrodziła się 95 lat temu wraz z polską państwowością, już 
kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości. twórcy niepodległej polski – a wśród nich 
Marszałek Józef piłsudski – chcieli, aby gospodarowanie publicznymi pieniędzmi po-
zostawało pod kontrolą obywateli. ta podstawowa idea – publicznej kontroli finansów 
i wykonywania zadań przez państwo – legła także u podstaw obecnie obowiązującej 
ustawy o NIk. 

Jeżeli państwo ma skutecznie realizować swoje kluczowe zadania, czyli służyć oby-
watelom, to musi się nieustannie doskonalić. Może to robić w formie samokorygowania 
swojej działalności. Może też skorzystać z wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby 
kontroli – niezależnego konstytucyjnego organu państwa. 

Dokładnie w dniu 95. rocznicy powołania NIk, 7 lutego, odsłoniliśmy w Izbie ta-
blicę poświęconą śp. prof. walerianowi pańce. NIk miała szczęście być kierowana po 
1989 roku, od samego początku swej drogi w wolnej polsce, przez takich ludzi, jak pro-
fesor pańko – który ewolucyjnie przekształcał Izbę w organ służący swymi kontrolami 
państwu i jego obywatelom – albo takie osoby, jak śp. prof. lech kaczyński, który two-
rząc ustawę o NIk, kształtował nowoczesną kontrolę państwową. 

NIk miała i ma szczęście do wybitnych kontrolerów. właśnie ogłaszamy pierwszą 
edycję Nagrody im. władysława stasiaka, inspektora i byłego dyrektora departamentu 
w NIk, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej. Chcemy tę nagrodę przyznawać 
osobom, które działając ponad podziałami politycznymi, uczyniły swoje otoczenie bar-
dziej bezpiecznym i przyjaznym dla obywateli. 

Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
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Seminaryjne posiedzenie Kolegium NIK w Sejmie

Mamy świadomość, że Izba cały czas musi odpowiadać na wyzwania, jakie przynosi 
zmieniająca się wokół niej rzeczywistość. Dlatego właśnie warto zdać sobie sprawę z kie-
runku zmian w sposobie sprawowania władzy w nowoczesnych państwach. współczesne 
zarządzanie publiczne oparte jest na zasadzie współdziałania wszystkich aktorów pu-
blicznych, a więc zarówno władz, jak i przedsiębiorców oraz społeczeństwa obywatel-
skiego. Chcę, aby Najwyższa Izba kontroli zajęła w tym obrazie znaczące miejsce. 

współdziałanie władz jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa praw-
nego. wymóg współdziałania wskazuje bezpośrednio na jedyną w rzeczypospolitej 
polskiej władzę zwierzchnią, która w myśl art. 4 konstytucji należy do Narodu. a co 
jest celem współdziałania? odpowiedź jest prosta: dobro rzeczypospolitej oraz zapew-
nienie sprawności i rzetelności funkcjonowania instytucji publicznych. 

rola Najwyższej Izby kontroli w poprawie sprawności działania wszystkich podmio-
tów, które są w służbie publicznej – jest znacząca. podstawowym celem Izby jest spoj-
rzenie na administrację zarówno przez pryzmat interesu publicznego, jak i jej organiza-
cyjnej sprawności działania. Jedno bez drugiego nie może istnieć. 

od kilku miesięcy mam zaszczyt kierować Najwyższą Izbą kontroli. ten czas po-
zwolił mi na wypracowanie wstępnej diagnozy dotyczącej funkcjonowania tej insty-
tucji. Uważam, że podstawowym problemem jest podniesienie poziomu skuteczności 
Najwyższej Izby kontroli w państwie. Nasze ustalenia pokontrolne, zarówno w obsza-
rze działań zarządczych, jak i wniosków de lege ferenda oraz wniosków kierowanych do 
prokuratury – powinny być wdrażane w zdecydowanie większym zakresie. 

Zaczęliśmy więc w Izbie usilną pracę w dwóch obszarach. po pierwsze, chcemy pod-
nieść umiejętność informowania, przekazywania i przekonywania do swoich racji. 
rozmawiałem już i dalej będę prowadził rozmowy z marszałkami sejmu i senatu, sze-
fami sejmowych komisji, posłami, senatorami, ekspertami w poszczególnych branżach. 
ponadto chcę, aby rezultaty pracy Najwyższej Izby kontroli były przedstawiane i dysku-
towane na różnego rodzaju forach organizacji pozarządowych, korporacji zawodowych, 
na seminariach naukowych i spotkaniach gremiów samorządowych. to są nasi natural-
ni sprzymierzeńcy. Dziś trzeba być także obecnym w mediach, jest to bowiem najbar-
dziej naturalny sposób komunikowania się ze wszystkimi zainteresowanymi – zarówno 
obywatelami, jak i ekspertami.

Drugi obszar prac w Izbie to wzmocnienie organizacyjnej sprawności działania Najwyższej 
Izby kontroli. I to jest moim podstawowym celem: wzmocnić organizacyjną sprawność 
Izby, co w przyszłości pozwoli znacząco wzmocnić oddziaływanie tej instytucji na wła-
dzę publiczną i jej administrację.

Myślę tu o wystąpieniach pokontrolnych oraz o informacjach o wynikach kontro-
li. Zależy mi zwłaszcza na udoskonaleniu procesu planowania kontroli, w którym Izba 
– na podstawie analizy ryzyka systemowego – powinna planować szerokie (przekrojo-
we) kontrole. 

kontrole takie pozwolą odpowiedzieć na najważniejsze pytania: Czy państwo osiąga za-
mierzone cele? Czy dobrze zarządza ryzykiem zagrażającym ich realizacji? Czynnościami 
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kontrolnymi należy bowiem obejmować obszary o wysokim poziomie ryzyka nieosią-
gnięcia zaplanowanych rezultatów. to pozwoli na dokonanie przekrojowych analiz sys-
temowych z wnioskami skierowanymi na odpowiedni poziom państwa, a więc do po-
szczególnych ministrów lub premiera. Dotyczy to zwłaszcza kontroli, które badają, jaki 
efekt dla społeczeństwa został osiągnięty za pieniądze podatników – a więc tych o cha-
rakterze tzw. kontroli wykonania zadań.

Dobra kontrola zawsze zaczyna się od wszechstronnej, pogłębionej analizy potencjal-
nego ryzyka, które może pojawić się przy wydawaniu publicznych pieniędzy lub wyko-
nywaniu ustawowych zadań. powinniśmy potrafić wskazać, gdzie są te najpoważniej-
sze i największe problemy w państwie. Jeśli to zrobimy, wówczas, formułując tematy 
kontroli i ustalając obszary badań kontrolnych, będziemy mieli pewność, że obejmuje-
my naszą aktywnością sprawy najważniejsze dla funkcjonowania państwa i równocze-
śnie bardzo ważne dla obywateli. 

Zdecydowałem, że w roku 2014 Izba szczególnie wnikliwie przyjrzy się przygotowa-
niom do korzystania ze środków unijnych w nowej perspektywie budżetowej 2014–2020. 
to największa cywilizacyjna szansa dla polski, której nie wolno zmarnować. NIk przyj-
rzy się także problemom demograficznym, bo to jest z kolei największe zagrożenie dla 
naszego kraju. tak więc w 2014 roku szczególnie wnikliwie zajmiemy się największą 
szansą i najpoważniejszym zagrożeniem dla naszego państwa. I takiego właśnie podej-
ścia oczekuję od całej Izby, od każdego departamentu i każdej delegatury. 

Chciałbym, aby Najwyższa Izba kontroli była ważnym instrumentem zarówno w na-
prawianiu państwa, jak i w zachowaniu i umacnianiu jego wiarygodności w oczach społe-
czeństwa. aby skutecznie realizować cele i zadania, o których wspomniałem wcześniej, 
NIk musi być instytucją na najwyższym poziomie – taką, która sama stanowi wzór in-
stytucjonalnego rozwoju dla innych urzędów; taką, która jest w stanie wyznaczać tren-
dy. Dlatego stawiam na rozwój instytucjonalny i na rozwój kadr. Na sprawność i sterow-
ność. Czyli na to, czego sami oczekujemy od tych, których kontrolujemy.
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Szanowni państwo!
witam bardzo serdecznie w polskim parlamencie, witam wszystkich zgromadzonych, 
każdego z osobna i wszystkich razem bardzo serdecznie, tu, w sali kolumnowej. 

szanowni państwo!
Dziennik praw państwa polskiego z 1919 roku w numerze 14 pod pozycją 183 publi-

kuje znamienny dekret Naczelnika państwa Józefa piłsudskiego. Jest to dekret ustana-
wiający Najwyższą Izbę kontroli państwa, który określa Izbę jako władzę podległą bez-
pośrednio Naczelnikowi państwa, samodzielną i powołaną do stałej, a wszechstronnej 
kontroli dochodów i wydatków państwowych, prawidłowości administrowania mająt-
kiem państwa oraz gospodarki instytucji, zakładów fundacji i funduszów, tudzież jed-
nostek samorządowych i większych miast. poza tym Najwyższa Izba kontroli państwa 
kontroluje wszechstronne wykonanie budżetu. w dalszych artykułach dekret nader 
szczegółowo określał kompetencje Izby, jej urzędników oraz obowiązki kontrolowanych.

szanowni państwo!
przypominam ówczesny, historyczny dekret nie tylko dlatego, że został podpisany 7 lu-

tego 1919 roku, a więc prawie dokładnie 95 lat temu, przypominam go przede wszyst-
kim ze względu na okoliczności. Mówimy bowiem o wydarzeniu, które miało miejsce 
w trzecim miesiącu odzyskanej niepodległości. wyzwań, z którymi trzeba było się mie-
rzyć było wiele. Należały do nich przede wszystkim zrujnowana gospodarka, zdewasto-
wane instytucje publiczne, infrastruktura i fundusze publiczne. Godne podkreślenia 
jest, że na początku mozolnego procesu budowania nowej państwowości władza publicz-
na uznała za konieczne i pilne powołanie instytucji niezależnej, swobodnie kontrolującej 

Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej
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cel i sposób wydatkowania publicznego grosza. ograniczenie ewentualnej dobrowol-
ności władzy w zakresie wydatków było, tak jak w przypadku innych nowatorskich jak 
na owe czasy przepisów, bardzo dobrą drogą, drogą, którą w ślad za nami poszły inne 
kraje Europy. Było to ważne potwierdzenie, że polska chce być krajem demokratycz-
nym i praworządnym. tak oto rozpoczęliśmy 95 lat chwalebnej historii Najwyższej Izby 
kontroli, samodzielnej, rzetelnej, profesjonalnej, kompetentnej i apolitycznej instytucji 
kontrolnej, pilnującej wydatkowania publicznych pieniędzy. Nikt dziś nie może zakwe-
stionować żadnego z tych pięciu przymiotników, które wymieniłam, aby syntetycznie 
określić misję i rolę Najwyższej Izby kontroli. sama Najwyższa Izba kontroli swoją rolę  
lapidarnie określa jako strażnika grosza publicznego, zaś swoją misję jako dbałość o to, 
aby wydatkowanie publicznych funduszy odbywało się nie tylko zgodnie z prawem, ale 
też przyczyniało się do stałej poprawy życia polaków. 

warunkiem dobrego wykonywania zadań jest niezależność Najwyższej Izby kontroli 
od bezpośrednich lub pośrednich nacisków i wpływów podmiotów kontrolowanych, 
a więc w praktyce od wszystkich korzystających z finansów publicznych. właśnie dla-
tego zawarta w art. 202 konstytucji zasada podległości NIk wyłącznie sejmowi, jest 
zasadą fundamentalną i wszyscy uczestnicy życia publicznego powinni być jej wierni. 
leży to w interesie polski. szczególnie istotne są kompleksowe kontrole prowadzone 
przez Najwyższą Izbę kontroli. wnioski z tych kontroli dają istotny pogląd na poszcze-
gólne, długofalowe polityki państwa, ale też pomagają w ich planowaniu i ulepszaniu. 

panie prezesie, za Najwyższą Izbą kontroli stoi wspaniała tradycja. Instytucja, którą 
pan kieruje, jest obdarzona przez polaków ogromnym zaufaniem i szacunkiem. liczymy 
więc na wasz profesjonalizm, doświadczenie i bezkompromisowość. Na pana ręce, panie 
prezesie, składam najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników tej szacownej insty-
tucji. Życzę, aby waszej pracy towarzyszył dobry duch pracowitości, sumienności, bez-
stronności i zacności charakteru pierwszego prezesa Józefa Higersbergera, który zapi-
sał się w naszej historii w sposób szczególny. 
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Szanowna pani Marszałek, eminencjo Księże Kardynale,  
panie prezesie, wszyscy szanowni goście!
pragnę z okazji Jubileuszu 95-lecia powstania Najwyższej Izby kontroli przekazać panu 
prezesowi oraz wszystkim pracownikom tej ważnej instytucji najlepsze życzenia w imie-
niu Marszałka senatu Bogdana Borusewicza, wszystkich senatorów oraz własnym. tak 
wyjątkowy Jubileusz skłania do refleksji nad rolą Najwyższej Izby kontroli, którą, jak tutaj 
już wspomniała pani Marszałek, powołano przed 95 laty. Chciałbym wyrazić ogromne 
uznanie w imieniu polskiego senatu dla tych wszystkich, którzy szczególnie w okresie 
ostatnich 25 lat robili tak wiele, aby odbudować szacunek dla tej instytucji, aby wzmoc-
nić jej pozycję w ramach polskiego porządku prawnego. Cenimy sobie dorobek i zaanga-
żowanie wszystkich prezesów, którzy kierowali Izbą od 1989 roku, a czas transformacji 
niósł, panie prezesie, szczególne wyzwania dla tej właśnie instytucji. 

Ze szczególnym szacunkiem pragnę dzisiaj, w 95. rocznicę powstania Izby, przywo-
łać pamięć dwóch jej prezesów: śp. waleriana pańki i śp. prezydenta rzeczypospolitej 
lecha kaczyńskiego. Czynię to ze szczególnym wzruszeniem, w tej właśnie sali, w któ-
rej wraz z nimi miałem okazję uczestniczyć od roku 1989 do roku 1991 w obradach 
obywatelskiego klubu parlamentarnego, którego byli członkami. Myślę, że NIk, że 
nasze państwo jest silniejsze przez to, co walerian pańko i lech kaczyński dali z sie-
bie sprawując również urząd prezesa Najwyższej Izby kontroli. Jesteśmy im winni za 
to wdzięczną pamięć. Chciałbym bardzo podziękować panu prezesowi krzysztofowi 
kwiatkowskiemu za inicjatywę, już zrealizowaną, odsłonięcia w gmachu NIk tablicy, 
poświęconej pamięci nieodżałowanego profesora waleriana pańki. Miałem to szczęście 

Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
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pracować w komisji samorządu terytorialnego w sejmie kontraktowym, której on w spo-
sób wyjątkowo skuteczny, przekonywający i zaangażowany, przewodniczył. 

panie i panowie, panie prezesie, kiedy 8 sierpnia 2013 roku podczas 38. posiedzenia 
senatu stanął pan, już mianowany przez sejm, jako prezes Najwyższej Izby kontroli 
przed drugą Izbą polskiego parlamentu, która, jak państwo doskonale wiecie, w tym 
roku obchodzi również 25-lecie swego odrodzonego bytu, wśród 4 priorytetów, które 
przedstawił pan senatorom, kreśląc zadania na swoją kadencję, jako pierwszy przedsta-
wił pan wzrost autorytetu Izby. Nie chodziło panu o ten autorytet, który jest tej Izbie 
przypisany i który wyraża się w wynikach badań społecznych, ale chodziło o ten autory-
tet, który się bierze ze współpracy instytucji publicznych. przywołał pan wtedy, panie 
prezesie, dane takie oto, że w latach 2010–2012 Najwyższa Izba kontroli skierowała 
114 wniosków de lege ferenda i z tych 114 wniosków zrealizowano zaledwie 1/4. wyraził 
pan wtedy nadzieję, że aby ten stan rzeczy naprawić, ważna jest również współpraca 
z Izbą senacką. Chciałbym dzisiaj zadeklarować, że ta współpraca będzie efektywna, 
chciałbym nie być gołosłownym i powiedzieć, że senat podjął już inicjatywy ustawodaw-
cze, które są skutkiem działań kontrolnych Najwyższej Izby kontroli. przedmiotem na-
szych prac będą zmiany dotyczące uzyskiwania i przetwarzania przez służby państwo-
we danych telekomunikacyjnych, w dalszej kolejności z inicjatywy senatorów zajmiemy  
się zmianami w ustawach regulujących wykonywanie przez gminy zadań w dziedzinie 
ochrony zwierząt oraz projektem nowelizacji ustawy o statystyce publicznej, zakłada-
jącym dostęp inspektorów NIk do tajemnicy statystycznej. projekty ustaw dotyczą-
ce tych wszystkich kwestii zostały już skierowane do rozpatrzenia przez właściwe ko-
misje senackie. Chciałbym, panie i panowie, panie prezesie, pani Marszałek, aby nasz 
urodzinowy prezent właśnie miał taki kształt. panie prezesie, przynoszę go dzisiaj tutaj 
i kładę na ten stół przed nami.

panie i panowie, szanowni państwo, jestem przekonany, że współdziałanie parlamentu 
przyniesie wiele korzyści dla systemu prawnego obowiązującego w polsce i zaangażo-
wanie, szczególnie senatu, w proces legislacyjny, inicjowany w odpowiedzi na wnioski 
z raportów NIk, przyniesie zamierzony efekt.

wszystkim państwu, którzy pracowaliście i pracujecie w Najwyższej Izbie kontroli 
chciałbym z okazji tego Jubileuszu złożyć jak najlepsze życzenia. wasza praca jest po-
trzebna polsce, miejcie tego przeświadczenie, wszystkiego dobrego.
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Szanowni państwo!
Dwie godziny temu uczestniczyliśmy w Mszy Świętej w kościele św. aleksandra i tam 
przekazałem to, co chciałem powiedzieć w tym uroczystym jubileuszowym dniu. Do 
jednej myśli wrócę jednak na końcu. 

teraz chciałem powiedzieć krótko o dwóch rzeczach, które mi się nasunęły, kiedy po-
czytałem troszkę o historii NIk w ciągu tych 95 lat – od 7 lutego 1919 roku do dzisiaj. 
pierwsza refleksja historyczna jest taka, że właściwie ten czas się dzieli na 3 dające się 
zmierzyć czasowo okresy: 20 lat międzywojennych (1919-1939); 50 lat (1939-1989), 
które na pewno nie są szczególnie ważne do opisywania, choć pewnie zasługują na re-
fleksję historyków i 25 lat ostatnich instytucji, która po tamtym okresie 50 lat musiała 
odbudowywać swój autorytet, budować go w niektórych punktach od nowa. Jakkolwiek 
państwo patrzycie na to z różnych opcji społecznych, politycznych i innych, wydaje mi 
się, że ten czas dla tej instytucji był okresem szczęśliwym, to znaczy szczęśliwym, ale 
niepozbawionym trudności i problemów. trzeba powiedzieć także i to się mi nasuwa, 
chcę to wyrazić publicznie, że był to czas troski, bo nie chcę używać słowa walki, bo my 
w polsce troszkę o wszystko próbujemy walczyć. Był to czas wielkiej, głębokiej, społecz-
nej troski o autorytet NIk, o jej bezstronność, o jej apolityczność, o jej propaństwowość 
przede wszystkim. sądzę, że wszyscy prezesi NIk w tym czasie to były osoby nietu-
zinkowe i każdy z nich ma swój wkład w to, że NIk ma dzisiaj znaczący autorytet i tego 
życzę obecnym pracownikom i panu prezesowi, który prowadzi Najwyższą Izbę kontroli. 
Druga refleksja pochodzi z dzisiejszych czytań mszalnych, mówiłem o tym w kościele, 
ale tutaj przytoczę tylko jeden wniosek końcowy. otóż młody król salomon, o którym 

Ksiądz 
Kardynał Kazimierz Nycz
Arcybiskup  
Metropolita Warszawski
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nieraz mówimy „mądry jak salomon”, przyszedł do pana Boga i mówi: Jestem młody, 
zrobiłeś mnie królem po wielkim Dawidzie, proszę cię, daj mi mądrość rozstrzygania 
spraw ludzkich trudnych i skomplikowanych. a pan Bóg odpowiedział mu tak: ponieważ 
nie prosiłeś o długie życie, ponieważ nie prosiłeś o bogactwo, ponieważ nie prosiłeś o po-
gnębienie przeciwników, dlatego obdarzam cię mądrością, mądrością, która pozwala 
rozstrzygać najtrudniejsze sprawy społeczne. 

Chciałbym w tym życzeniu ostatecznym i ostatnim tego państwu życzyć, zwłaszcza 
wszystkim pracownikom Najwyższej Izby kontroli, żeby szli właśnie tą drogą salomo-
nowej mądrości, niemającej na celu pogrążenia przeciwników, ale troskę o państwo, tro-
skę o sprawy wspólne i społeczne. Życzę, aby szukali tej mądrości, która jest czymś wię-
cej niż wykształcenie, kompetencja i wiedza, żeby to, co jest syntezą kompetencji czło-
wieka na każdym stanowisku, gdzie go społeczeństwo posyła, nazywało się właśnie taką 
mądrością, o jaką prosił mądry król salomon. tego wszystkim państwu szczerze, najser-
deczniej życzę, bo wszyscy tego dzisiaj potrzebujemy. szczęść Boże.
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eminencjo, wielce czcigodny Księże Kardynale, pani Marszałek,  
panie Marszałku, panie Ministrze, panie prezesie Najwyższej Izby Kontroli!
obchodząc kolejną rocznicę powołania Najwyższej Izby kontroli warto ponownie sobie 
uzmysłowić to, że od samego początku Izba nie miała wyłącznie charakteru instytucji 
obrachunkowej, utworzonej tylko do kontroli finansów publicznych. od zarania jej za-
dania były szersze, obejmowały one kontrolę, jak to określał dekret Naczelnika państwa 
z 7 lutego 1919 roku, prawidłowości administrowania majątkiem państwa oraz gospo-
darki instytucji, zakładów fundacji i funduszów, tudzież jednostek samorządowych 
i miast, a także kontrolę wszechstronną wykonania budżetu. od samego początku zatem 
funkcją Izby było także to, co dziś wchodzi w zakres tak zwanej kontroli wykonywania 
zadań. wraz z odrodzeniem państwa polskiego powstała więc instytucja kontroli pań-
stwowej na wskroś nowoczesna, by nie powiedzieć, że zamysł z jakim ją tworzono, wy-
przedzał ówczesny czas. Nie było to następstwem przypadku, lecz rozsądnego dostoso-
wania instytucji państwowej do potrzeb i warunków krajowych. ten szczególny punkt 
wyjścia w pewnym stopniu określił nieco odmienną drogę rozwoju Izby w stosunku do 
instytucji kontroli państwowych w innych krajach o podobnym profilu cywilizacyjnym. 
w tym kontekście warto przypomnieć charakterystyczny element warsztatu kontro-
lerskiego, którego z czasem dorobiła się Izba, a mianowicie podzielenie procesu postę-
powania na dwie wyodrębnione fazy kończone odrębnymi dokumentami. Jest to faza 
ustalania stanu faktycznego i faza dokonywania ocen tego stanu. sposób formalizacji 
postępowania kontrolnego, polegający na odrębnym finalizowaniu każdego z etapów 
w postaci protokołu kontroli i oddzielnego wysłuchania wystąpienia pokontrolnego był 

Mariusz Błaszczak 
Przewodniczący sejmowej Komisji 
do spraw Kontroli Państwowej
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logiczny i z wielu powodów, których tu nie omawiam, pragmatyczny. taki sposób orga-
nizacji postępowania warto było propagować i rozpowszechniać w środowisku instytu-
cji kontroli państw demokratycznych. Niestety, stało się przeciwnie, sejm VI kadencji 
zmienił ustawę, rezygnując z fundamentalnego elementu własnej metody postępowa-
nia kontrolnego. wygląda to trochę tak, jakby rezygnować z używania języka polskie-
go tylko dlatego, że jego urok nie jest doceniany poza granicami naszego kraju. Nie było 
powodu rezygnować z dorobku metodycznego Izby tylko dlatego, że inni nie doceniali 
jego wartości, niemniej ważne jest, że opisany sposób organizacji postępowania kontrol-
nego nie był przypadkowy. wynikał on także z osadzenia w konkretnych warunkach 
kulturowych, z doświadczeń naszej wspólnoty państwowej, a tym samym stał się ele-
mentem twórczej tradycji, bo jak wyżej powiedziano, zgodnej z logiką i funkcjonalno-
ścią postępowania kontrolnego. 

Na tym tle przy okazji rocznicowej warto może pokusić się o krytyczną refleksję nad 
procesem dostosowywania się Izby przez ponad 10 ostatnich lat do standardów okre-
ślonych przez międzynarodowe organizacje i instytucje kontroli państwowej. w ciągu 
tych lat Izba przekształcała sposoby swego działania kierując się szczegółowymi stan-
dardami, które wcześniej uzgodnili inni uczestnicy tych organizacji. powstaje jednak 
pytanie, na ile Izba sama wpływała na modyfikację tych standardów starając się pro-
pagować własną tradycję i dorobek metodyczny kontroli państwowej. Nawiasem mó-
wiąc, warto zauważyć, że ukształtowanie się standardów środowiskowych nie tylko za-
leży od rzeczowej ich wartości, ale też od autorytetu promotorów tych standardów i ich 
determinacji. Zdolność zaprezentowania i przekonania do własnych rozwiązań koncep-
cyjnych jest jedną z miar faktycznej siły danej wspólnoty państwowej w kontekście roli 
Najwyższej Izby kontroli. warto przypomnieć starą prawdę, że metody i środki działa-
nia pożyteczne i skuteczne w określonych warunkach niekoniecznie są takimi w warun-
kach odmiennych. kilkadziesiąt lat temu w krajach demokratycznych, dzisiaj wysoko 
rozwiniętych, instytucje kontroli państwowej z reguły były nastawione na identyfiko-
wanie i obnażanie nieprawidłowości, z czasem jednak, w następstwie rozwoju cywiliza-
cyjnego w sferze społecznej istotniejsze niż piętnowanie niedostatków stawało się to, by 
upowszechniać dobre przykłady i wzorce, choć jedno z drugim nie jest w sprzeczności. 
Mówiąc skrótowo, strategia piętnowania zła ustępowała miejsca strategii propagowa-
nia dobra, wykorzystując sposoby postępowania przyjęte w innych krajach. powinniśmy 
więc zwracać uwagę na to, z jakiej strategii się one wywodzą. ośmielam się postawić 
tezę, że nie zwracaliśmy uwagi na ten aspekt, tymczasem czy nam się to podoba, czy 
też nie, Izba winna nadal stosować strategię obliczoną na ujawnianie nieprawidłowości, 
a to z powodu względnej słabości czynnika obywatelskiego w naszym kraju. w konse-
kwencji nie każde importowane podejście w postępowaniu kontrolnym jest funkcjo-
nalne w naszych warunkach. 

Z okazji dzisiejszej rocznicowej uroczystości warto też odnieść się do istotnej kwestii 
wewnętrznej, mianowicie do kwestii polityki personalnej w Izbie. Jak wiadomo, polity-
ka personalna w każdej instytucji znacząco wpływa korzystnie lub wprost przeciwnie 
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na wypełnianie funkcji, do których została powołana. w tym kontekście pozwolę sobie 
przypomnieć zasadę, jaką kierował się śp. lech kaczyński, późniejszy prezydent polski, 
wtedy, gdy kierował Izbą. właściwie należałoby powiedzieć, że formował ją jako nową 
instytucję, instytucję na miarę potrzeb współczesnych czasów. otóż istnieją liczne świa-
dectwa tego, że odnawiając ją także pod względem personalnym i angażując stosunko-
wo dużo nowych osób, w tym na stanowiska kierownicze, jednocześnie nie dokonywał 
zmian personalnych, które mogłyby osłabić realizację funkcji Izby. Dla niego liczyła się 
przede wszystkim zdolność i sprawność konkretnych ludzi do efektywnego pomnaża-
nia rzetelnego dorobku Izby jako instytucji kontroli państwowej. Dzięki temu w Izbie 
zgromadził kadrę kontrolerską będącą udaną kompozycją solidnego doświadczenia i od-
świeżającej kreatywności. Dzięki takiej polityce kadrowej śp. lechowi kaczyńskiemu 
w krótkim czasie udało się zbudować instytucję sprawną, która szybko zyskała autory-
tet społeczny. Nie tylko pod tym względem lech kaczyński pozostaje wzorem dla swo-
ich następców – kolejnych prezesów Izby. 

pragnę zwrócić państwa uwagę na niebezpieczeństwo, jakie stoi przed Izbą, jest to 
niebezpieczeństwo nieusuwalne, bo wynikające z samej jej natury. otóż ze swej natu-
ry Izba zawsze będzie niezbędna państwu i obywatelom. Jako bodaj jedyna instytucja 
publiczna dostarcza obywatelom i rozlicznym instytucjom, w tym organom władzy pu-
blicznej, udokumentowanej wiedzy o stanie spraw z bardzo szerokiego zakresu, nawet 
jeśli konkretna pula informacji nie jest odkrywcza, bo przeniknęła do publicznej wiado-
mości wcześniej, na przykład poprzez doniesienia medialne. Zaletą informacji dostar-
czonych przez Izbę zawsze jest to, że są one udokumentowane i w tym sensie pewne, 
przy tym ta pewność dotyczy wyjątkowo szerokiego spektrum spraw, na które to spek-
trum nie może sobie pozwolić bodaj żadna inna instytucja. powtarzam, Najwyższa Izba 
kontroli zawsze będzie niezbędna, ale to może być czynnikiem bardzo demobilizują-
cym, zwłaszcza kadrę kierowniczą. Niejako pod osłoną tej komfortowej sytuacji bardzo 
łatwo ukryć wszelkie niedociągnięcia Izby. podstawowym środkiem zabezpieczającym 
NIk przed owymi trudnymi do zauważenia słabościami jest stawianie na pracowników, 
którzy chcą poświęcić się sprawom naszego państwa, przy tym stawianie na pracowni-
ków mających zweryfikowane umiejętności zawodowe. 

po tych uwagach natury ogólnej na sam koniec chciałbym przekazać kilka informacji 
statystycznych dotyczących pracy komisji do spraw kontroli państwowej. otóż w VII ka-
dencji sejmu komisja rozpatrzyła 36 informacji Najwyższej Izby kontroli o wynikach 
przeprowadzonych kontroli. w rezultacie uchwaliła 17 dezyderatów skierowanych mię-
dzy innymi do prezesa rady Ministrów, rady Ministrów oraz poszczególnych mini-
strów. komisja do spraw kontroli państwowej uchwaliła także wnioski do Najwyższej 
Izby kontroli w sprawie przeprowadzenia kontroli, na przykład w agencji nieruchomo-
ści rolnych w oddziałach terenowych w szczecinie, warszawie i wrocławiu.

panie prezesie, szanowni państwo, z okazji uroczystości związanej z 95-leciem po-
wstania Najwyższej Izby kontroli chciałbym złożyć na ręce pana prezesa dla wszyst-
kich pracowników Najwyższej Izby kontroli najlepsze życzenia. 
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panie prezesie, szanowni państwo!
po wszystkich tych pięknych życzeniach ja chciałbym przekazać również życzenia 
z luksemburga, od Europejskiego trybunału obrachunkowego jako kolegium, ale rów-
nież od naszego prezesa osobiście, tymi słowami: 

„szanowny panie prezesie, w imieniu Europejskiego trybunału obrachunkowego 
oraz swoim własnym pragnę złożyć serdeczne gratulacje z okazji 95. rocznicy utworze-
nia Najwyższej Izby kontroli. w moim przekonaniu to niezwykle bogate doświadczenie 
przekłada się między innymi na doskonałą reputację oraz uznaną pozycję Izby w mię-
dzynarodowym środowisku organów kontroli. Jak sądzę, jubileusz ten skłania również 
do refleksji nad przyszłą pożądaną rolą Najwyższej Izby kontroli w strukturach pań-
stwa oraz nad korzyściami, jakie jej działalność ma stale przynosić zwykłym obywate-
lom. Jest to niezwykle istotne wyzwanie wymagające pogłębionej analizy co do znacze-
nia i wartości kontroli państwowej w obecnych czasach, dlatego życzę zarówno panu, 
panie prezesie, jak i wszystkim pracownikom Izby, aby te rozważania, jak i idące za nimi 
realne rozwiązania w dalszym ciągu przyczyniały się do usprawnienia systemu zarzą-
dzania państwem i finansami publicznymi. Mam również nadzieję, że kontynuacja bar-
dzo dobrej współpracy pomiędzy NIk a Eto w wyraźny sposób wpisze się w ten pro-
ces utrwalania pozycji NIk jako niezależnego strażnika interesów polski i jej obywate-
li. Z wyrazami szacunku – Vitor Manuel da silva Caldeira”. 

przekazuję też serdeczne życzenia od wszystkich 52 polaków pracujących w Europejskim 
trybunale obrachunkowym, z czego część to oczywiście wychowankowie Najwyższej 
Izby kontroli. wszystkiego najlepszego.

Augustyn Kubik
Członek Europejskiego  
Trybunału Obrachunkowego
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Refleksja wstępna
Choć zabrzmieć może jak truizm, to jed-
nak wyraża sprawdzalną tezę stwierdze-
nie, że w każdym współczesnym demo-
kratycznym państwie jednym z zasadni-
czych elementów sprawowania władzy 
publicznej jest kontrola. „w dobrze urzą-
dzonym państwie – pisał wybitny teore-
tyk państwa i prawa publicznego Czesław 
Znamierowski – całą strukturę ciała rzą-
dzącego przenikać powinna zasada nie-
ufności, a na niej powinien być oparty 
szeroko rozgałęziony system urządzeń 

kontrolnych”. stylistyka tej wypowie-
dzi zdawać się może dziś nieco przesad-
na – zwłaszcza w odniesieniu do owej za-
sady nieufności – to jednak przesłanie me-
rytoryczne jest jasne i w pełni aktualne do 
dziś: dobrze urządzone, demokratyczne 
państwo musi posiadać dobrze zorgani-
zowane instytucje kontrolne.

ten związek sprawnego funkcjono-
wania państwa z dobrze zorganizowa-
ną kontrolą doskonale rozumieli twór-
cy II rzeczypospolitej, którzy jeden 
z pierwszych aktów dotyczących owego 

prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego

ewolucja NIK w ostatnich 20. latach 
i rekomendacje na przyszłość niektórych 
zagadnień pod rozwagę ustawodawcy
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„urządzania” odrodzonego państwa 
polskiego poświęcili kwestii kontroli pań-
stwowej i ustanowienia najwyższego or-
ganu tej kontroli, to jest Najwyższej Izby 
kontroli państwa. NIkp była, podkreśl-
my, jedną z pierwszych instytucji państwo-
wych w niepodległej rzeczypospolitej, 
kiedy to istotne atrybuty niepodległości 
i suwerenności (np. sprawa granic, kwe-
stia obywatelstwa polskiego decydująca 
o tym, że nowe państwo ma swój substrat 
personalny w postaci „własnych” obywa-
teli) nie były jeszcze formalnie do końca 
rozstrzygnięte.

ale nie tylko w odradzającej się II rze-
czypospolitej sprawa kontroli państwowej 
i jej najwyższego organu znalazła się od sa-
mego początku organizacji struktur pań-
stwowych wśród podstawowych zagad-
nień. również w procesie transformacji 
ustrojowej po 1989 r. i „urządzania pań-
stwa” na nowych zasadach po wyjściu z sys-
temu komunistycznego zaistniała w moc-
nym wyrazie problematyka Najwyższej 
Izby kontroli. 

Z jednej, głównie jurydycznej strony 
przejawiała się ona w modyfikowaniu roz-
wiązań dotyczących Izby, związanych z do-
konywanymi przekształceniami w struk-
turze aparatu państwowego i zasadach jego 
funkcjonowania. 

Z drugiej zaś, w obrębie tej problematy-
ki znalazły się zagadnienia przewartościo-
wania roli i znaczenia kontroli państwo-
wej i reprezentującej ją NIk na tle wyzwań 
i zadań płynących z nowych warunków 
społeczno-politycznych i gospodarczych, 

kształtowanego systemu demokratycznie 
sprawowanych rządów, przyjmowania stan-
dardów demokratycznego państwa praw-
nego itd. w dość szerokiej dyskusji i wy-
mianie poglądów charakterystyczne było 
przy tym to, że Najwyższa Izba kontroli 
postrzegana była nie tylko z perspektywy 
ważnej czy nawet najważniejszej instytucji 
kontrolnej, lecz w kontekście szerszym, to 
jest traktowania Izby jako istotnego (i nie-
zbędnego) składnika całego systemu spra-
wowania władzy w III rp. takie podejście 
do Najwyższej Izby kontroli oraz określe-
nie jej roli i pozycji w rzeczypospolitej 
polskiej w nowym jej kształcie ustrojo-
wym (szeroko pojmowanym) znalazło 
normatywny wyraz w ustawie z 23 grud-
nia 1994 r. o Najwyższej Izbie kontroli1. 
w niedługi czas potem główne idee do-
tyczące pozycji prawnej NIk i jej miejsca 
w strukturach państwa uzyskały umoco-
wanie w konstytucji rzeczypospolitej 
polskiej z 1997 r.

w tym roku mija 95 lat istnienia i funk-
cjonowania Najwyższej Izby kontroli, która 
pomimo różnych zawirowań w procesie 
kształtowania się i rozwoju, zawsze była 
główną instytucją kontroli w państwie 
i dziś jako naczelny organ kontroli pań-
stwowej ma swoje miejsce w systemie naj-
ważniejszych, konstytucyjnych organów 
państwowych, a tym samym wpisana jest 
trwale w pejzaż podstawowych instytu-
cji ustrojowych rzeczypospolitej polskiej 
jako demokratycznego państwa prawne-
go. Jubileusz szacownej instytucji stwarza 
okazję do formułowania różnych refleksji 

1 DzU z 1995 r., nr 13, poz. 59.
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i uwag zarówno historycznej natury, na-
wiązujących do procesu kształtowania 
się NIk, jak i odnoszonych do współcze-
sności, w tym do dzisiejszej kondycji Izby 
i oczekiwań na przyszłość. korzystając z tej 
okazji i pozostając we wspomnianej kon-
wencji rozważań jubileuszowych, w swej 
wypowiedzi chciałbym się zatrzymać na 
dwóch sprawach. 

po pierwsze, na kształtowaniu się po-
zycji prawnej NIk w ostatnich dwudzie-
stu latach, to jest począwszy od ustawy 
o Najwyższej Izbie kontroli z 1994 r. 

po drugie, na próbie wydobycia na tym 
tle pewnych problemów rysujących się dziś 
względem NIk, które mogłyby być reko-
mendowane pod rozwagę ustawodawcy. 
Zaakcentowanie powyższych tematów 
wydaje się zasadne ze względu na to, że 
ustawa z 1994 r. otwierała zupełnie nowy 
etap istnienia i funkcjonowania Najwyższej 
Izby kontroli, sytuując ją w nowym sys-
temie prawnoustrojowym i zupełnie in-
nych warunkach społecznych, politycz-
nych, gospodarczych. ponadto ten etap 
– do dziś trwający – to najdłuższy w hi-
storii tej instytucji okres obowiązywania 
(choć z licznymi zmianami) jej podstaw 
prawnych i działania na tych podstawach. 
Daje to asumpt do spojrzenia na dzisiej-
szą NIk oraz sformułowania pewnych re-
fleksji na przyszłość, odnoszonych do pro-
blemów Izby i potrzeby zmian w ustawo-
dawstwie. 

Kształtowanie się NIK 
w ostatnim dwudziestoleciu
Izba pod rządami ustawy o NIK 
z 1994 r. oraz Konstytucji Rp

1. rozpoczęty po 1989 r. proces transfor-
macji ustrojowej, politycznej i społeczno- 
-gospodarczej objął również problematykę 
kontroli państwowej i reprezentującej ją 
NIk, ale w początkach procesu przemian 
ta problematyka wiązała się przede wszyst-
kim z praktyczną stroną funkcjonowania 
Izby, a nie z nowymi formalnoprawnymi 
rozwiązaniami w zakresie jej statusu praw-
noustrojowego, miejsca w aparacie pań-
stwowym czy też organizacji. w tej mierze 
sytuację NIk normowały przepisy usta-
wy z 8 października 1980 r. o Najwyższej 
Izbie kontroli2 oraz art. 34-36 zmienio-
nej ustawą tej samej daty konstytucji 
z 22 lipca 1952 r.3. rozwiązania tych re-
gulacji poddawane były jednakże modyfi-
kacjom w miarę dokonywania przekształ-
ceń w strukturze władzy państwowej i me-
chanizmie jej sprawowania.

Główne aspekty „odnajdywania” się NIk 
w procesie przemian dotyczyły – jak wspo-
mniano – jej funkcjonowania. Izba stanę-
ła tu wobec szeregu wyzwań i zadań gene-
rowanych niejako naturalną koleją rzeczy 
w związku z przeobrażeniami w aparacie 
państwowym (np. pojawienie się samorzą-
du terytorialnego) czy gospodarce i finan-
sach publicznych (np. cała sfera przekształ-
ceń własnościowych), ale także zetknęła 

2 DzU nr 22, poz. 82.
3 Por. ustawa z 8.10.1980 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (DzU nr 22, poz.81). 

Przepisy te utrzymane zostały w mocy – pomimo uchylenia Konstytucji z 1952 r. – przez tzw. małą konsty-
tucję z 1992 r., ustawa konstytucyjna z 17.10.1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawo-
dawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (DzU nr 84, poz. 426).
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się z całą masą zjawisk negatywnych to-
warzyszących wspomnianym przeobraże-
niom, a zwłaszcza procesom przekształ-
ceń własnościowych (błędy i nieprawidło-
wości przy prywatyzacji). Nie wchodząc 
w bliższe roztrząsania działalności NIk na 
wzmiankowanych polach i jej roli w eli-
minowaniu nieprawidłowości, ujawnia-
niu i „rozliczaniu” różnych afer, zwalcza-
niu korupcji itd., można powiedzieć, że 
NIk podjęła wysiłek, aby w tych trudnych 
czasach dobrze chronić „grosz publiczny”.

szybko jednak okazało się, że dla na-
leżytego wypełniania funkcji kontrol-
nych i „chronienia grosza publicznego” 
w nowych warunkach istniejące, a po-
chodzące z innego ustroju państwowego  
i gospodarczego ramy prawne organiza-
cji i funkcjonowania NIk są niewystar-
czające. koniecznością stało się więc wy-
pracowanie regulacji prawnej dostosowu-
jącej pozycję NIk, jej organizację, zasa-
dy działania, tryb wykonywania kontroli 
itd. do nowej sytuacji i wyłaniających się 
z niej zadań i wyzwań dla kontroli pań-
stwowej. tę regulację przyniosła – przy-
woływana już – ustawa z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie kontroli (dalej: „usta-
wa o NIk” bądź „ustawa”).
2. Ustawa, wychodząc ze wskazanych 
określonych przesłanek i potrzeb do-
tyczących osadzenia Najwyższej Izby 
kontroli w rzeczywistości prawnoustrojo-
wej, politycznej i społeczno-gospodarczej 
rzeczypospolitej polskiej jako demokra-
tycznego państwa prawnego miała charak-
ter rozbudowanej kompleksowej regula-
cji normującej zagadnienia organizacyjne, 
sferę kompetencyjną, zasady i tryb pro-
wadzenia kontroli, a także sprawy kadr 
Najwyższej Izby kontroli.

po raz pierwszy ustawa jednoznacznie 
ujęła status prawny NIk i jej pozycję w apa-
racie państwowym. w art. 1 stwierdzała, 
że NIk jest naczelnym organem kontroli 
państwowej podległym sejmowi i dzia-
łającym na zasadach kolegialności. tak 
określony status i pozycję NIk utrwali-
ła konstytucja rp z 1997 r.; w art. 202  
ust. 1 i 2 konstytucja powtarza postano-
wienia zawarte w ustawie. 

w sferze organizacyjnej NIk rozwią-
zania ustawy szły w kierunku unowocze-
śnienia struktury Izby przez, między inny-
mi, dokładniejsze jej opisanie i wskazanie 
pozycji organów wewnętrznych oraz jed-
nostek w terenie. Na podkreślenie zasłu-
guje, że ustawa nowocześnie i racjonalnie 
wypełniła dyrektywę działania NIk „na 
zasadach kolegialności”, łącząc w sposób 
przemyślany kolegialność z jednoosobo-
wym kierowaniem bieżącą działalnością 
tego organu. Najwyższa Izba kontroli nie 
jest klasycznym organem kolegialnym, lecz 
wyodrębnionym instytucjonalnie, bezoso-
bowo ujętym podmiotem (Izba jako cała 
instytucja jest organem naczelnym kon-
troli) o przypisanych prawem zadaniach 
i kompetencjach, w którym zasada kole-
gialności współistnieje z jednoosobowym 
kierownictwem.

to połączenie w ramach NIk kolegialno-
ści i jednoosobowego kierownictwa usta-
wa wyraziła w czytelnym opisaniu pozycji 
i ról dwóch podstawowych jej wewnętrz-
nych organów, to jest prezesa i kolegium 
NIk. Ustawa wyznaczyła silną pozycję 
prezesa Najwyższej Izby kontroli, po-
wierzając mu kierowanie NIk i obarcza-
jąc odpowiedzialnością przed sejmem za 
jej działalność. przepisy ustawy sprecyzo-
wały osobowy status prawny prezesa Izby, 
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a w tym kwestie jego powoływania i od-
woływania rozwiązywane w dążeniu do 
zapewnienia mu – służącej zresztą całej 
Izbie – niezależności, bezstronności i nie-
wikłania się w grę polityczną i politycz-
ne spory. ten status znalazł następnie po-
twierdzenie w przepisach konstytucji rp 
(art. 205-206), co jeszcze bardziej umac-
nia pozycję prezesa NIk. Mocno też za-
rysowana została merytoryczna rola pre-
zesa NIk jako organu Izby. Funkcja kie-
rowania NIk nie może być sprowadzana 
do organizacyjno-technicznych aspektów 
sterowania pracą tego organu i reprezento-
wania go na zewnątrz, odnosi się ona bo-
wiem do całokształtu spraw związanych 
z funkcjonowaniem Izby jako instytucji, 
co znajduje odzwierciedlenie w szerokim 
kompleksie zadań i kompetencji prezesa 
NIk, odnoszących się do organizacji Izby, 
bieżącego organizowania jej pracy, repre-
zentowania na zewnątrz (m.in. w relacjach 
z innymi najwyższymi organami władzy), 
prowadzenia działalności kontrolnej czy 
wykonywania budżetu.

równolegle z kształtowaniem silnej po-
zycji prezesa NIk ustawa wyraziście za-
znaczyła pozycję i rolę drugiego z pod-
stawowych organów, to jest kolegium 
Najwyższej Izby kontroli, będącego głów-
nym przejawem oparcia Izby na zasadach 
kolegialności. podobnie jak w odniesieniu 
do stanowiska prezesa NIk, tak i w odnie-
sieniu do kolegium ustawa określiła kwe-
stie ustalania składu personalnego tego 
organu i zasad jego działania (akcentując 
niezawisłość członków kolegium w spra-
wowaniu funkcji i kadencyjność sprawo-
wania funkcji), mając na uwadze dąże-
nie do zapewnienia obiektywizmu i nie-
zależności sądów członków tego organu, 

jak i połączenia w jego składzie kierow-
nictwa Izby i czynnika fachowego, kon-
trolerskiego z czynnikiem eksperckim, 
niezależnym od Izby.

Ustawa szeroko zakreśliła też sferę 
kom petencyjną kolegium NIk, ujmując 
ją w funkcje: zatwierdzającą, uchwałodaw-
czą i opiniodawczą, w istocie sprowadza-
jące się jednak do dwóch funkcji, to jest 
rozstrzygającej (stanowiącej, decydującej) 
oraz opiniodawczej. Generalnie można po-
wiedzieć, że kolegium NIk w strukturze 
i mechanizmie funkcjonowania Izby usy-
tuowane jest jako ośrodek rozstrzygania 
o bardzo istotnych, strategicznych spra-
wach dotyczących podstaw organizacyj-
nych i finansowych Izby (projekt statutu,  
projekt budżetu), jej pracy (okresowe 
plany pracy), wykonywania zadań kon-
trolnych o największym ciężarze gatun-
kowym. kolegium jest też miejscem wy-
rażania opinii we wszystkich sprawach, 
które mogą mieć znaczenie dla funkcjo-
nowania NIk, a ponadto organem zaan-
gażowanym w procedurę kontrolną oraz 
w sprawy personalne (istotnej rangi).
3. Ustawa o NIk zbudowała nowy zakres 
podmiotowy i przedmiotowy kontroli 
NIk, uwzględniający zmiany w ustroju 
administracji państwowej oraz reaktywo-
wanie samorządu terytorialnego, oparcie 
gospodarki na regułach rynkowych, potrze-
bę wzmożonej ochrony środków publicz-
nych w procesie transformacji gospodar-
czej itd. podmioty podległe kontroli NIk 
ujęte zostały w trzech grupach: podmio-
ty państwowe, organy samorządu teryto-
rialnego i inne podmioty niepubliczne, ale 
w określonym zakresie (art. 2). od strony 
podmiotowej kontrola NIk, według usta-
wy, sięgnęła najwyższych pięter władzy 
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państwowej: żaden inny organ kontrolny 
nie obejmuje swoim zasięgiem podmio-
tów z najwyższego poziomu organów pań-
stwowych. przy czym należy zauważyć, 
że krąg podmiotów z tego „najwyższego 
piętra władzy” jest różnicowany gdy chodzi 
o poddanie kontroli NIk. otóż w przypad-
ku administracji rządowej kontrolą objęte 
są naczelne i centralne o r g a n y  tej admi-
nistracji, jak i ich aparat pracy (urzędy ad-
ministracyjne). Natomiast w odniesieniu 
do innych ogniw z tego „najwyższego pię-
tra” kontrola NIk obejmuje nie same orga-
ny, lecz ich urzędy (np. kancelarię sejmu, 
kancelarię prezydenta rp, krajowe Biuro 
wyborcze itd.).

Co się tyczy zakresu przedmiotowe-
go kontroli NIk, to ustawa wprowadziła 
tu pewne zróżnicowanie. otóż w odnie-
sieniu do wskazanych wyżej trzech pod-
stawowych kategorii podmiotów pod-
danych kontroli przedmiotem tej kon-
troli była (i jest) d z i a ł a l n o ś ć  tych 
podmiotów, a w szczególności wyko-
nanie budżetu państwa oraz realizacja 
ustaw i innych aktów prawnych w zakre-
sie działalności finansowej, gospodar-
czej i organizacyjno-administracyjnej 
(art. 3). Natomiast przedmiotem kontroli  
tych innych, wymienionych w ustawie 
podmiotów usytuowanych na najwyż-
szym szczeblu (art. 4 ust. 1) stało się wy-
konanie budżetu, gospodarka finansowa 
i majątkowa, a w przypadku kontroli zle-
conej przez sejm – cała działalność tych-
że podmiotów (art. 4 ust. 2 i 3).

przepisy ustawy określiły kryteria kon-
troli, różnicując je w zależności od charakte-
ru podmiotów kontrolowanych. podmioty 
poddane zostały kontroli według kryte-
riów legalności, celowości, gospodarności 

i rzetelności. podobne kryteria znalazły 
zastosowanie przy kontroli działalno-
ści samorządu terytorialnego w zakresie  
wykonywania zadań zleconych admini-
stracji rządowej. w zakresie wykonywa-
nia zadań własnych działalność samorządu  
poddana została kontroli pod względem 
legalności, rzetelności i gospodarności. 
wobec sektora niepublicznego kontrola 
mogła odwoływać się do kryterium le-
galności i rzetelności.

tym rozstrzygnięciom co do zakresu 
kontroli NIk towarzyszyło bardzo skrupu-
latne – w porównaniu z dotychczasowymi 
regulacjami – unormowanie zasad i trybu 
przeprowadzania kontroli. rozbudowana 
ustawowa regulacja postępowania kontrol-
nego była szczególnym znakiem nowego 
czasu w funkcjonowaniu NIk. warunki 
demokratycznego państwa prawnego wy-
muszały jawność reguł działania organu 
kontrolującego wobec podmiotu kontro-
lowanego oraz sprecyzowania wzajemnych 
relacji (praw i obowiązków) między tymi 
podmiotami. te reguły i relacje nie mogły 
być już z oczywistych względów zapisywa-
ne w aktach wewnętrznych, typu instruk-
cyjnego, lecz wymagały odzwierciedlenia 
w regulacji ustawowej. w wykonaniu tej 
idei ustawa normowała cele postępowa-
nia kontrolnego, prawa upoważnionych  
przedstawicieli NIk i kontrolerów, obo-
wiązki podmiotów kontrolowanych 
(zwłaszcza ich kierowników) dotyczące 
współpracy z kontrolującym i udzielania 
mu pomocy w wykonywaniu zadań kon-
trolnych, szczegółowy przebieg kontroli 
(w tym działania zmierzające do ustalenia 
stanu faktycznego, dowody w postępowa-
niu kontrolnym oraz reguły ich stosowa-
nia i prawa kontrolera z tym związane), 
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a wreszcie ustalanie wyników kontroli. 
Bardzo ważne znaczenie miały tu rozwią-
zania wprowadzające możliwość zgłaszania 
przez kontrolowany podmiot zastrzeżeń  
do ustaleń zawartych w protokole kontro-
li oraz zastrzeżeń do uwag, ocen i wnio-
sków zawartych w wystąpieniu pokon-
trolnym. rozwiązania te stwarzały dość  
szerokie możliwości kwestionowania efek-
tów kontroli przez podmiot kontrolowa-
ny i doprowadzania do ich weryfikacji, ale 
trudno tu mówić o zastosowaniu do tego 
trybu zasady kontradyktoryjności na wzór 
sądowy. Moim zdaniem, temu trybowi 
zgłaszania zastrzeżeń i ich rozpatrywa-
nia można przypisać charakter procedu-
ry odwoławczej (administracyjnej), a nie 
sporu przed sądem. w ramach unormo-
wań procedury kontrolnej uregulowane 
zostało sporządzanie wystąpień pokon-
trolnych i informacji o wynikach przepro-
wadzonych kontroli.

Na koniec tego ogólnego przeglądu ure-
gulowań jakie niosła ze sobą ustawa o NIk 
z 1994 r. należy podkreślić, iż objęły one 
także – i to w sposób zdecydowanie po-
szerzony i bardziej gruntowny w porówna-
niu z dotychczasowymi przepisami – pro-
blematykę kadr Najwyższej Izby kontroli. 
Ustawa określiła krąg pracowników Izby, 
wyróżniając wśród nich stanowiska kieru-
jących NIk (prezes, wiceprezesi, dyrek-
tor generalny), pracowników nadzorują-
cych lub wykonujących czynności kontrol-
ne oraz pracowników administracyjnych  
i obsługi. Ustalone zostały też sposoby 
nawiązywania (i rozwiązywania) stosun-
ków pracy z poszczególnymi grupami pra-
cowników (co do pracowników nadzorują-
cych lub wykonujących czynności kontrol-
ne wprowadzono pewne rygory selekcyjne 

– art. 67), wskazano też prawa i obowiązki 
pracowników NIk uwzględniające pewną 
ich specyfikę związaną z zatrudnieniem 
w najwyższym organie kontroli, a wresz-
cie też unormowano kwestie odpowie-
dzialności dyscyplinarnej pracowników 
Izby. patrząc generalnie na unormowa-
nia dotyczące statusu pracowników NIk 
zawarte w ustawie, można powiedzieć, 
że zarysowały one – choć nie w pełnym 
jeszcze kształcie – pragmatykę służbową 
osób zaangażowanych zawodowo w wy-
konywanie funkcji i zadań najwyższego 
organu kontroli.
4. Ustawa o NIk z 1994 r. podlegała wie-
lokrotnym nowelizacjom, przy czym skala 
tych zmian, jak i ich znaczenie z punk-
tu widzenia położenia prawnego NIk 
i kształtowania się jej pozycji i roli była 
zróżnicowana. w początkowym okresie po 
1994 r. przeprowadzane zmiany były drob-
ne i miały niewielki (przedmiotowo i pod 
względem rangi) zakres i w sumie dokony-
wały jedynie niezbędnej kosmetyki istnie-
jących rozwiązań ustawowych. Dotyczyły 
one między innymi unormowania sprawy 
zrzeszania się pracowników Izby w związ-
ki zawodowe, rozszerzenia kręgu podmio-
tów objętych kontrolą NIk (o jednostki 
wykonujące zadania z zakresu ubezpie-
czenia, aparat pomocniczy Generalnego 
Inspektora Danych osobowych) czy też 
zupełnie niewielkich korekt brzmienia 
przepisów, jak na przykład zastąpienie 
określenia „podmioty gospodarcze” termi-
nem „przedsiębiorcy” w przepisach art. 2 
ust. 3 i art. 5 ustawy, odnoszących się do 
poddania kontroli NIk podmiotów nie-
publicznych. ogólnie można zauważyć, że 
wspomniane zmiany determinowane były 
zmianami (przekształceniami) w różnych 
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regulacjach prawnych, jakie dokonywa-
ły się w ramach transformacji ustrojowej 
i gospodarczej.

pierwsza poważniejsza, choć nie zasad-
niczej natury, nowelizacja ustawy z 1994 r. 
nastąpiła w 1998 r. i wiązała się z wejściem 
w życie konstytucji rp z 1997 r. ponieważ 
konstytucja zawarła postanowienia do-
tyczące NIk, ujmujące niektóre kwestie 
(np. kryteria kontroli) odmiennie niż obo-
wiązująca ustawa, a ponadto ukształtowa-
ła system źródeł prawa, z którym powin-
ny być zgodne akty normatywne niższe-
go rzędu odnoszące się do NIk – to na-
turalną koleją rzeczy zaistniała potrzeba 
dostosowania ustawy o NIk do regulacji 
konstytucyjnej. to miała na celu wspo-
mniana nowelizacja ustawy o NIk wpro-
wadzona ustawą z 8 maja 1998 r. o zmia-
nie ustawy o Najwyższej Izbie kontroli4.

w efekcie dokonanych zmian ustawowe 
określenie uprawnień NIk do kontrolowa-
nia podmiotów spoza sfery państwowej 
i samorządowej, jak i ustalenie kryteriów 
kontroli dostosowane zostało do postano-
wień konstytucji. Z uwzględnieniem prze-
pisów konstytucji zmienione zostały po-
stanowienia ustawy w zakresie uprawnie-
nia prezesa NIk do występowania z wnio-
skami do trybunału konstytucyjnego, do-
tyczące immunitetu prezesa NIk, a także 
zakazu łączenia przez prezesa stanowiska 
z innym zatrudnieniem czy funkcją tu-
dzież przynależnością do partii politycznej. 

ponadto efektem nowelizacji, o której 
mowa, było przeniesienie określonych 
kompetencji w stosunku do Izby, nale-
żących dotychczas do prezydium sejmu 
– w gestię Marszałka sejmu (jak powoły-
wanie i odwoływanie wiceprezesów NIk, 
powoływanie i odwoływanie członków 
kolegium NIk, nadawanie statutu NIk).

po tej relatywnie szerokiej noweliza-
cji nastąpiły dalsze, pojedyncze zmiany 
w omawianej ustawie, a kolejną obszer-
niejszą modyfikację ustawowych podstaw 
NIk przeprowadzono w 2010 r. Jeśli cho-
dzi o wspomniane pojedyncze zmiany, tu 
miały one zróżnicowany przedmiot i cha-
rakter, jak również rangę. Niektóre z nich 
dotyczyły zakresu kontroli i jej kryteriów. 
w ich efekcie uzupełniony został kata-
log pozarządowych państwowych insty-
tucji kontrolowanych przez NIk o Instytut 
pamięci Narodowej – komisję Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi polskiemu, 
a także krąg jednostek organizacyjnych 
i podmiotów gospodarczych o te, które 
udzielają lub korzystają z pomocy publicz-
nej podlegającej monitorowaniu na pod-
stawie odrębnych przepisów oraz wykonu-
jących zadania z zakresu funkcjonowania  
systemów gwarantowania środków pie-
niężnych i udzielania pomocy podmio-
tom objętym systemem gwarantowania5. 
Część zmian odnosiła się do sfery upraw-
nień NIk, na przykład: wyposażenie Izby 
w prawo wnoszenia o ukaranie w razie 

4 DzU nr 148, poz. 966.
5 Por. tu odpowiednio: art. 61 ustawy z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (DzU nr 155, poz. 1016); art. 51 ustawy z 30.04.2004 r. o po-
stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU nr 123, poz. 1291 ze zm.); art. 2 usta-
wy z 23.10.2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw 
(DzU nr 209, poz. 1315).
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ujawnienia naruszenia dyscypliny finan-
sów publicznych, możliwość zwracania 
się o opinię do prokuratorii Generalnej, 
a także do spraw pracowników NIk, mię-
dzy innymi w zakresie praw do świadczeń 
pieniężnych pracownika mianowanego, 
możliwości przenoszenia pracowników 
NIk na stanowiska urzędnicze, możliwo-
ści przenoszenia członka korpusu służby  
cywilnej na stanowisko pracownika nad-
zorującego bądź wykonującego czynności 
kontrolne w NIk6. wśród omawianych 
pojedynczych nowelizacji ustawy były też 
zmiany zupełnie drobne, w tym dosto-
sowujące przepisy ustawy do zmieniają-
cych się regulacji prawnych, na przykład 
dostosowanie brzmienia przepisów usta-
wy o NIk dotyczących samorządu oraz 
rozumienia samorządu w ustawie o NIk 
do rozwiązań organizacyjnych przyjmo-
wanych z początkiem 1998 r. w odniesie-
niu do samorządowego segmentu admi-
nistracji publicznej7.

wszystkie te pojedyncze zmiany w usta-
wie o NIk, choć niewątpliwie odgrywa-
ły razem wziąwszy modyfikacyjną rolę 
podstaw prawnych Izby, to jednak nie 

odzwierciedlały szerszej koncepcji zmian 
w odniesieniu do organizacji i funkcjono-
wania tego najwyższego organu kontro-
li. Miały zdecydowanie charakter zmian 
ad hoc, czasami podejmowanych w po-
dążaniu za zmieniającymi się regulacjami 
prawnymi w materiach, które miały zna-
czenie z punktu widzenia kontroli pań-
stwowej, a miejscami wprowadzanych jako 
techniczne korekty brzmienia przepisów 
w celu ich kompatybilności z przepisami 
innych regulacji.

Jak już wspomniano wcześniej, istotna no-
welizacja, bodajże najszersza od początku 
obowiązywania ustawy z 1994 r., nastąpiła za 
sprawą ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmianie 
ustawy o Najwyższej Izbie kontroli8. w ra-
mach niniejszego opracowania nie ma miej-
sca, ani też chyba potrzeby szczegółowego 
omówienia tej nowelizacji. „wrosła” ona już 
wszakże w materię obowiązującej ustawy 
o Najwyższej Izbie kontroli, poza tym była 
już przedmiotem komentarzy i uwag w pi-
śmiennictwie9. stąd też jedynie parę spo-
strzeżeń dotyczących ogólnej charaktery-
styki dokonanych zmian i głównych punk-
tów nowelizacji.

6 Por. odpowiednio: art. 197 ustawy z 17.12. 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych (DzU nr 14, poz. 114), art. 75 ustawy z 8.07. 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu 
Państwa (DzU nr 169, poz. 1417), art. 7 ustawy z 17.12.2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw 
(DzU z 2005 r., nr 10, poz. 71), ustawa z 10.03.2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, 
ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej (DzU nr 79, poz. 549 ze zm.), art. 148 
ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, poz. 1550 ze zm.).

7 Por. art. 18 ustawy z 29.12.1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojo-
wej państwa (DzU nr 162, poz. 1126).

8 DzU nr 227, poz. 1482.
9 Por. np. M. Niezgódka-Medek: Pozycja�ustrojowa�Najwyższej� Izby�Kontroli�–�nowelizacja�ustawy�o�NIK�

z�2010�r., „Kontrola Państwowa” nr 3/2013, s. 31 i n.; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Nowelizacja�usta-
wy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 1/2010; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyż-
sza�Izba�Kontroli.�Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, Warszawa 2011 (autorzy, komentując 
ustawę w brzmieniu po nowelizacji, zwracają uwagę na ostatnią nowelizację).
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w przeciwieństwie do przedstawio-
nych wyżej wcześniejszych zmian usta-
wy z 1994 r. (pojedynczych, ad hoc, czasa-
mi przypadkowych) nowelizacja, o której  
mowa, sprawia wrażenie ukierunkowa-
nej, nastawionej na osiągnięcie konkret-
nych celów, jak zwłaszcza dostosowanie 
niektórych regulacji ustawy do przepisów 
konstytucji, a także uwzględnienie zmian 
dokonanych w innych ustawach, które 
mogą rzutować na unormowania ustawy 
o NIk, potrzeba wzięcia pod uwagę rozwi-
jających się nowych technik i instrumentów  
kontroli, a wreszcie dążenie do przebudo-
wy postępowania kontrolnego i uczynie-
nia go prostszym, krótszym i przejrzystym 
dla podmiotów kontrolowanych.

Nowelizacja przyniosła obszerny kom-
pleks unormowań odnoszących się w więk-
szości do zagadnień postępowania kontrol-
nego i problematyki pracowników NIk, 
ale w części dotykających także kwestii 
ustrojowych oraz organizacyjnych i kom-
petencyjnych Izby. w materii ustrojowej 
i organizacyjno-kompetencjnej odnoto-
wać można przede wszystkim rozszerzenie  
zakresu podmiotowego i przedmioto-
wego kontroli. w pierwszym przypad-
ku chodzi o objęcie kontrolą aparatu ob-
sługi krajowej rady sądownictwa oraz 
rzecznika praw Dziecka, w drugim o włą-
czenie jako przedmiotu kontroli realizo-
wania w jednostkach kontrolnych zadań 
audytu wewnętrznego, co w istocie ozna-
cza ocenę funkcjonowania całego systemu 
kontroli wewnętrznej w sektorze finan-
sów publicznych10. Dalej zwraca uwagę 

ustawowe określenie możliwości prze-
prowadzania przez Izbę kontroli wspólnie 
z naczelnymi organami kontroli wspólnot 
Europejskich oraz naczelnymi organami 
kontroli innych państw, a także wyposa-
żenie Izby w uprawnienia sygnalizacyj-
ne dotyczące ocen i wniosków w zakre-
sie stanowienia i stosowania prawa (wnio-
ski do Marszałka sejmu o wystąpienie do 
prezesa rM o zajęcie stanowiska wobec 
sygnałów NIk). te nowe rozwiązania na-
kierowane są na ugruntowanie i wzmoc-
nienie NIk jako naczelnego organu kon-
troli państwowej. równolegle zaznacza 
się w nowelizacji kierunek zmian związa-
nych z pozycją ustrojową Izby, a konkret-
nie z jej powiązaniem z sejmem, polegający 
na silniejszym zaakcentowaniu podległości 
NIk sejmowi. Znajduje to przede wszyst-
kim wyraz w nowym zupełnie rozwiąza-
niu, polegającym na poddaniu na zlecenie 
Marszałka sejmu Izby audytowi zewnętrz-
nemu. Charakterystyczne w tym zakre-
sie jest zwiększenie uprawnień sejmowej 
komisji do spraw kontroli państwowej 
(np. opiniowanie projektu statutu NIk), 
a także skoncentrowanie licznych kompe-
tencji wyrażających nadrzędność sejmu 
wobec NIk w gestii Marszałka sejmu. Nie 
wchodząc w bliższe oceny rozwiązań no-
weli w tym obszarze, można jedynie zasy-
gnalizować, że niektóre z nich mogą wy-
dawać się dyskusyjne.

Jeśli chodzi o inne punkty zmian w ma-
terii ustrojowo-organizacyjnej, to warto 
dodać, że uwzględniając art. 61 konstytucji 
i zawarte w nim prawo obywateli do 

10 Por. M. Niezgódka-Medek: Pozycja�ustrojowa�Najwyższej�Izby�Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 3/2013, s. 36.
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informacji o działalności organów władzy 
publicznej, nowela wprowadziła obowiązek 
przedstawiania do wiadomości określonych 
dokumentów sporządzanych przez NIk 
(wskazanych w art. 7 ust. 1 i 1a, art. 8-9) 
oraz wystąpień pokontrolnych przed prze-
kazaniem ich właściwym organom.

Z kolei w zakresie najszerszego obsza-
ru nowelizacji, to jest postępowania kon-
trolnego, trzeba podkreślić rozbudowanie 
ustawowej regulacji procedury kontrol-
nej, co miało na celu dostosowanie unor-
mowań w tym przedmiocie do wymagań 
konstytucyjnych, którym nie odpowia-
dała regulacja tej materii w zarządzeniu 
prezesa NIk. poza tym nowe unormowa-
nia zawarte w ustawie zmieniającej od-
zwierciedlały założony, wspomniany już cel 
przebudowy postępowania kontrolnego,  
to jest jego uproszczenie i przyspieszenie. 
realizując ten cel, nowelizacja określiła 
dokładniej pojęcie kierownika jednost-
ki kontrolowanej, wskazała na czynno-
ści związane z przygotowaniem kontroli 
i opisała je bardziej szczegółowo, opisała  
też bardziej wyczerpująco czynności kon-
trolne, a co najistotniejsze – wprowadziła 
nowe zasady dokumentowania wyników 
kontroli i ich przedkładania zainteresowa-
nym podmiotom, a w konsekwencji two-
rzyła nowy ład w zakresie możliwości „od-
woławczych” od ustaleń kontroli. warte 
zaznaczenia są również te unormowania 
nowelizacji, które dotyczą wprowadze-
nia szerokiej możliwości przetwarzania 
przez upoważnionych przedstawicieli NIk 
danych osobowych (w tym tzw. wrażli-
wych, jeżeli jest to niezbędne do przepro-
wadzenia kontroli) oraz nader rozległego 
dostępu NIk do materiałów i dokumen-
tów zawierających informacje ustawowo 

chronione (ten dostęp może być wyłączo-
ny lub ograniczony jedynie na podstawie 
innych ustaw). wokół tych uprawnień NIk 
rysują się poważne wątpliwości. 

Istotnym efektem noweli z 2010 r. 
było wprowadzenie wielu zmian w re-
gulacji spraw pracowniczych, któ-
rych nie sposób tu po kolei wymie-
niać i komentować. kwitując je ogól-
ną refleksją, trzeba podkreślić, że po 
pierwsze – sprecyzowały one stanowi-
ska pracownicze w Izbie, ustanawiając  
jednolitą kategorię kontrolerów (miano-
wanych) i określając warunki zajmowania 
tego stanowiska; po drugie – wprowadziły 
(i opisały) nabór na stanowiska kontroler-
skie w drodze otwartego i konkursowego 
postępowania kwalifikacyjnego i obsadę  
stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów 
kontrolnych jednostek organizacyjnych 
w drodze konkursu wewnętrznego; po 
trzecie – uregulowały istotne sprawy sta-
tusu mianowanych kontrolerów (oceny 
kwalifikacyjne, dyspozycyjność, odpowie-
dzialność dyscyplinarna i postępowanie 
dyscyplinarne); po czwarte – dokonywa-
ły pewnych zmian w unormowaniu sto-
sunków pracy innych pracowników NIk.
5. obserwując liczbę zmian ustawy o NIk 
po 1994 r., można stwierdzić, że przez 
okres dwudziestu ostatnich lat ten funda-
mentalny (obok przepisów konstytucji) dla 
kontroli państwowej w polsce akt norma-
tywny poddawany był permanentnym ko-
rektom. Dynamizm zmian podstaw praw-
nych NIk nie odzwierciedlał tu jednak 
szerszych tendencji rekonstruowania po-
łożenia prawnego Izby. Jeżeli zatem mówi-
my o ewolucji NIk w okresie 1994–2014, 
to z perspektywy kształtujących ją regula-
cji prawnych oznaczała ona nie tyle rozwój 
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istotnych rozwiązań dotyczących organiza-
cji i funkcjonowania Izby, co systematycz-
ne korygowanie jej fundamentów praw-
nych i dostosowywanie ich do rozwijają-
cego się porządku prawnego. wyjątkiem 
od takiego charakteru zmian była w isto-
cie tylko nowelizacja z 2010 r. po tej głę-
bokiej nowelizacji ustawa była już jednak 
znów parokrotnie zmieniana. wszystko 
to każe sądzić, że proces modyfikowania 
(modernizowania) rozwiązań prawnych 
dotyczących NIk nie jest bynajmniej za-
mknięty.

O zmianach w regulacji NIK  
na przyszłość
uwagi dla ustawodawcy

poczyniona wyżej konstatacja co do trwa-
nia procesu modyfikowania podstaw praw-
nych NIk rodzi pytanie, jakich obszarów 
położenia prawnego Izby i jakich konkret-
nych zagadnień w tej mierze dotyczyć mogą 
ewentualne postulaty do rozważenia przez 
ustawodawcę. sprawa jest tu oczywiście 
ocenna, w moim przekonaniu, istnieje jed-
nak parę spraw, które w tym kontekście 
warte są wzięcia pod uwagę. poniżej parę 
refleksji w tym przedmiocie.
1. pierwsza sprawa dotyczy problematy-
ki samego modelu kontroli państwowej 
i ustrojowej (tj. w całym systemie wła-
dzy państwowej) pozycji NIk. otóż w tej 
materii perspektywa jest jednoznaczna: 
model kontroli państwowej reprezento-
wanej przez NIk nie powinien budzić 
wątpliwości i powodować poszukiwania 
rozwiązań alternatywnych. Jest to model 
nie tylko praktycznie sprawdzony, ale stoi 
za nim tradycja i walor konstrukcji ory-
ginalnej, będącej wytworem polskiej 
myśli państwowo-prawnej. w rezultacie 

zupełnie irracjonalny byłby pomysł orga-
nizowania kontroli państwowej bez udzia-
łu NIk.

Zasadniczo też nie budzi wątpliwości 
usytuowanie Najwyższej Izby kontroli 
w całym systemie sprawowania władzy 
w państwie. w tym systemie NIk podle-
ga sejmowi, ale nie przekreśla to jej pozy-
cji jako samodzielnego, konstytucyjnego 
organu państwa, któremu powierzona jest 
funkcja naczelnego organu kontroli pań-
stwowej. ta ustrojowa pozycja NIk może 
być (i jest) przedmiotem rozważań teo-
retycznoprawnych (np. problem postrze-
gania kontroli państwowej jako „czwartej 
władzy”), ale na płaszczyźnie rozwiązań 
prawnych jakaś zasadnicza zmiana usy-
tuowania NIk, na przykład propozycja 
wyjęcia jej spod podległości sejmu, nie 
wchodzi w grę. Choć normatywnie do-
puszczalne (ale przez zmianę konstytucji), 
nie miałoby chyba większych szans po-
wodzenia, ponieważ musiałoby się wią-
zać z usytuowaniem Izby na pozycji rze-
czywiście (i chyba formalnie) wydzielonej  
„czwartej władzy” w systemie władzy pań-
stwowej, a ponadto musiałoby się wiązać 
z poszukiwaniem zupełnie nowego mo-
delowego ujęcia tego najwyższego orga-
nu kontroli państwowej. w sumie, poten-
cjalna inicjatywa w tym kierunku nie jest 
warta zachodu. 

pozostawiając poza dyskusją niezmien-
ne pryncypia, można jednak sygnalizować 
pewne wątpliwości, jakie w tym obszarze 
pojawiają się wobec niektórych rozwiązań. 
Chodzi tu o dwie kwestie. pierwsza od-
nosi się do tych regulacji, według których 
w płaszczyźnie relacji NIk wobec sejmu 
(w ramach podległości) bardzo mocno za-
znaczona jest rola Marszałka sejmu, która 
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objawia się w kompetencjach personal-
nych w stosunku do kierownictwa Izby 
i jej kolegium, a także w uprawnieniach 
normodawczych. Generalnie rzecz bio-
rąc, nawet przy uznaniu zasadności argu-
mentu, że wyposażenie marszałka w sze-
rokie uprawnienia wobec NIk dyktowane 
jest względami sprawności i efektywności 
oddziaływania sejmu wobec Izby, istnie-
jące rozwiązania są ułomne z perspekty-
wy całej systemowej konstrukcji podle-
głości NIk sejmowi. taka ocena bierze się 
stąd, że te uprawniania Marszałka sejmu, 
wynikające z przepisów rangi ustawowej, 
kształtują jego pozycję w istocie jako od-
rębnego, samodzielnego organu państwo-
wego, a to oznacza, że NIk w ramach for-
muły podległości sejmowi, podlega – przy-
najmniej w jakimś uchwytnym zakresie 
– Marszałkowi sejmu. wątpliwości co do 
istniejących regulacji pogłębia dodatko-
wo i to, że stanowisko marszałka obsadza-
ne jest w praktyce przez opcję polityczną 
mającą większość w sejmie, co rodzi kon-
sekwencje, a w każdym razie je dopusz-
cza, że NIk poddana będzie nie tyle od-
działywaniu wszystkich sił politycznych 
(według oczywiście aktualnego układu) 
w sejmie, co wpływowi tej opcji politycz-
nej, która ma większość w parlamencie. 
wydaje się, że zasygnalizowane unormo-
wania warte są podjęcia dyskusji.

Niezależnie od głównego, teoretyczno-
prawnego w istocie problemu, niektóre 
dzisiejsze uprawnienia Marszałka sejmu 
związane z NIk wywołują konkretne 

zastrzeżenia. I tak, wynikające z art. 97 
ustawy upoważnienie Marszałka sejmu 
do określenia w drodze zarządzenia praw 
pracowników Izby budzi wątpliwości co do 
zgodności z art. 93 ust. 1 i 2 konstytucji 
i wyraźnie zderza się z zasadą, że materia 
praw i obowiązków jednostki może być 
unormowana tylko przepisami prawa po-
wszechnie obowiązującego. również kom-
petencja Marszałka do nadawania statutu 
NIk (art. 25 ust. 2) bez obowiązku jego 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym może 
być kwestionowana z punktu widzenia 
ograniczania konstytucyjnego (art. 61 
ust. 1) prawa obywatela do uzyskania in-
formacji o działalności organów władzy 
publicznej. wydaje się, że te unormowa-
nia powinny być poddane rychłej inter-
wencji ustawodawczej.

Druga kwestia w obrębie omawianej pro-
blematyki, na którą warto zwrócić uwagę 
– to poddanie NIk audytowi zewnętrz-
nemu. to rozwiązanie umacnia i posze-
rza podległość Izby sejmowi (choć zleca 
ten audyt Marszałek sejmu, a nie sejm 
in pleno, co nie do końca przekonuje), ale 
równocześnie będąc konstrukcją niespo-
tykaną do tej pory, niesie ze sobą pewne 
ryzyko. polega ono na zaistnieniu sytu-
acji, w której naczelny organ kontroli bę-
dzie sprawdzany i oceniany przez podmiot 
na przykład prywatny, który przy obec-
nym unormowaniu treści audytu (art. 7a) 
będzie miał realną pokusę oceniania ce-
lowości podejmowania przez Izbę kon-
troli11. a ponadto tenże podmiot może 

11 Na co trafnie zwraca uwagę doktryna; por. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa� Izba� Kontroli.�
Komentarz…, op. cit., s. 59; M. Niezgódka-Medek: Pozycja�ustrojowa…, op. cit., s. 40.
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uzyskiwać wgląd w sprawy objęte tajem-
nicami ustawowo chronionymi. w tym 
kontekście można postulować przeana-
lizowanie regulacji audytu zewnętrznego 
Izby pod kątem, po pierwsze, podejmo-
wania decyzji o jego podjęciu przez sejm, 
a nie Marszałka (miałby on tu rolę jedy-
nie techniczną) i po drugie, sprecyzowa-
nia treści i zakresu tego audytu tak, aby 
wykluczyć możliwość jakiegokolwiek się-
gania do oceniania merytorycznej (kon-
trolnej) działalności NIk.
2. kolejne zagadnienie, nad którym warto 
się zatrzymać, wiąże się z pozycją NIk 
jako naczelnego organu kontroli. 

ta pozycja, choć normatywnie (for-
malnie) jasno wskazana zarówno w kon-
stytucji, jak i w ustawie, w swoich treściach 
pozostaje niedoregulowana. stąd też może 
być (i jest) objaśniana różnie. wydaje się 
jednak, że sens „naczelności” NIk jako or-
ganu kontroli państwowej widzieć trzeba 
bardziej w uwypukleniu wiodącego zna-
czenia tej instytucji wśród innych instytu-
cji kontrolnych, w tym o charakterze pań-
stwowym, niż w postrzeganiu NIk jako 
organu stojącego „na czele” całego syste-
mu kontroli w państwie. Inaczej mówiąc, 
z przydania NIk waloru „naczelnego” orga-
nu trzeba odczytywać, że Izba jest wyod-
rębnionym, oddzielnym od struktur wła-
dzy wykonawczej, a powiązanym z sejmem 
organem państwowym, który odgrywa 
podstawową rolę w realizacji zadań kon-
trolnych w państwie. „Naczelność” NIk 
podkreśla też jej niezależność i samodziel-
ność w zakresie inicjowania i przeprowa-
dzania kontroli, tudzież zasięg kontroli 
rozciągający się na organy naczelne i cen-
tralne administracji państwowej. wreszcie 
też ustawa, niejako w konsekwencji owego 

naczelnego charakteru Izby, przewidzia-
ła pewne możliwości oddziaływania na 
inne instytucje kontroli. otóż wszystkie 
organy kontroli, rewizji, inspekcji, dzia-
łające w administracji rządowej i samo-
rządzie terytorialnym mają współpraco-
wać z NIk i w ramach tej współpracy są 
zobowiązane do udostępniania Izbie, na 
jej wniosek, wyników kontroli przepro-
wadzanych przez te organy, przeprowa-
dzania określonych kontroli wspólnie pod 
kierownictwem NIk oraz przeprowadza-
nia kontroli doraźnych na zlecenie Izby. 

przy takim pojmowaniu formuły okre-
ślającej NIk jako naczelny organ kontroli 
pojawia się jednocześnie pytanie, czy uję-
cie pozycji Izby nie powinno być wyrażo-
ne przez wskazanie, że NIk jest naczel-
nym organem kontroli w państwie (a nie 
jedynie wśród państwowych organów i in-
stytucji wykonujących funkcje kontrolne). 
przy czym nie jest to tylko kwestia zmiany  
stylistyki opisu NIk w regulacji prawnej, 
lecz także kwestia zaznaczenia swoistego 
miejsca i roli Izby zarówno w systemie kon-
troli w państwie, jak i w całym systemie 
najwyższych struktur władzy publicznej. 

wracając na grunt obowiązujących unor-
mowań pozycji NIk i pojmowania jej sta-
tusu prawnego jako naczelnego organu kon-
troli państwowej, należy podkreślić, że 
niewątpliwym tej „naczelności” przeja-
wem w ustawie są możliwości oddziały-
wania Izby na inne organy kontroli, rewi-
zji, inspekcji itd. (art. 12). 

w odniesieniu do tych możliwości na-
suwają się dwie uwagi. pierwsza dotyczy 
stylistyki ujęcia wpływania Izby na inne 
podmioty kontrolujące, która ten wpływ 
opisuje przede wszystkim od strony obo-
wiązków tych podmiotów wobec działań 
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Izby, a nie przez bezpośrednią ekspozy-
cję uprawnień NIk w stosunku do tych 
podmiotów. od strony merytorycznej nie 
ma to większej wagi, ale sformułowanie 
oddziaływania NIk od strony jej upraw-
nień akcentowałoby aktywną rolę Izby 
w relacjach z innymi instytucjami kon-
troli, a tym samym czytelniej pokazywa-
ło jej znaczenie jako naczelnego organu 
kontroli. Druga, istotniejsza sprawa – to 
krąg wspomnianych instytucji kontroli, 
rewizji i inspekcji objętych oddziaływa-
niem NIk, w którym znajdują się insty-
tucje działające w administracji rządowej 
i samorządzie terytorialnym. tymczasem, 
obok tych segmentów władzy publicznej 
mamy – co prawda niezbyt rozbudowany 
– segment administracji państwowej po-
zarządowej, w ramach którego występu-
ją podmioty wykonujące ważne funkcje 
kontrolne, jak państwowa Inspekcja pracy, 
komisja Nadzoru Finansowego czy też re-
gionalne izby obrachunkowe (rIo), choć 
w tym ostatnim przypadku taka kwalifi-
kacja może być dyskusyjna. wydaje się po-
trzebne rozważenie rozciągnięcia omawia-
nego oddziaływania (i współpracy) NIk 
również na instytucje kontrolne ze wspo-
mnianego fragmentu aparatu państwowe-
go. Może jeśli nie na wszystkie, to przynaj-
mniej na niektóre z nich, zwłaszcza na rIo.

pozycję NIk jako naczelnego orga-
nu kontroli podkreśla przyznane nowe-
lą z 2010 r. uprawnienie do formułowa-
nia wniosków dotyczących stanowienia 
i stosowania prawa. wprowadzenie tej sy-
gnalizacji NIk o niedostatkach w zakre-
sie tworzenia i stosowania prawa uznać 
należy za jak najbardziej pożądany kie-
runek wyposażania Izby w atrybuty na-
czelnego organu kontroli państwowej, 

tym niemniej nie można nie zauważyć, 
że dzisiejsza konstrukcja normatywna tego 
wpływania NIk na kształt i funkcjonowa-
nie porządku prawnego jest dość słaba. 
wynikające z kontroli wnioski dotyczą-
ce stanowienia i stosowania prawa nie są 
bezpośrednio kierowane do prezesa rady 
Ministrów, lecz stanowią podstawę do wy-
stąpienia prezesa NIk do Marszałka sejmu 
o skierowanie do premiera wniosku o zaję-
cie stanowiska wobec wniosków z kontro-
li Izby. Jak widać, w tej „piętrowej” pro-
cedurze sygnalizacji nadanie działaniom 
NIk biegu jest całkowicie uzależnione od 
stanowiska (i woli) Marszałka sejmu. ten 
istotny udział Marszałka w trybie reali-
zacji funkcji sygnalizacyjnej NIk nie jest 
do końca zrozumiały. o ile jeszcze można 
tłumaczyć to zainteresowaniem ze strony 
sejmu oceną stanowienia prawa (poziomu 
legislacji), o tyle trudno znaleźć uzasad-
nienie dla roli Marszałka sejmu w proce-
durze sygnalizacji nieprawidłowości przy 
stosowaniu prawa. Moim zdaniem, istnie-
jące rozwiązanie tej bardzo ważnej funk-
cji sygnalizacyjnej NIk, przy całej pozy-
tywnej ocenie w ogóle jego wprowadze-
nia, powinno być zrewidowane w kierunku 
uproszczenia jej wykonywania i zapewnie-
nia występowania przez NIk w tej funk-
cji bezpośrednio wobec prezesa rM, przy 
obowiązku równoczesnego informowania 
o tym Marszałka sejmu.
3. od zawsze jednym z kluczowych za-
gadnień przy rozważaniach nad kontro-
lą państwową i NIk (nawiasem mówiąc, 
także odnośnie do każdej formy i instytu-
cji kontroli) jawi się tematyka efektywno-
ści działalności kontrolnej. w jej ramach 
zwykle na czoło rozważań wysuwa się 
kwestia mechanizmów i instrumentów 
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prawnych pozwalających instytucji kon-
trolującej (w tym przypadku NIk) sku-
tecznie wpływać na podmioty kontro-
lowane (i organy nadrzędne) w kierun-
ku uwzględniania wyników kontro-
li i płynących z nich zaleceń, wniosków 
itd. oraz podejmowania na ich podsta-
wie działań naprawczych. Bardzo często  
też w tych rozważaniach nad skuteczno-
ścią kontroli powraca sprawa wyposaże-
nia instytucji kontrolnej w kompetencje 
do działań władczych (w ramach kontro-
li i stosowania środków pokontrolnych).

w moim przekonaniu, zagadnienie stwo-
rzenia w funkcjonowaniu NIk takiego me-
chanizmu prawnego (i stosowanych instru-
mentów prawnych), który zwiększyłby  
skuteczność kontroli Izby i efektywność 
w „wymuszaniu” usuwania nieprawidło-
wości i przeciwdziałania błędom na przy-
szłość, jest cały czas aktualne; można chyba 
mówić, że pozostaje ono nieustannie w za-
kresie problematyki tego organu kontro-
li. poszukiwanie coraz lepszych rozwią-
zań prawnych na tym polu jest w pełni 
zrozumiałe.

wydaje się jednak, że w tych poszuki-
waniach pewną zasadniczą linię, podsta-
wowy punkt odniesienia, powinien wy-
znaczać istniejący model Najwyższej Izby 
kontroli jako organu skoncentrowanego na 
funkcji kontroli w klasycznym wymiarze, 
to jest funkcji polegającej na obserwowa-
niu, sprawdzaniu, ocenianiu działalności 
(czy stanu), wskazywaniu na nieprawidło-
wości i ich przyczyny oraz osoby odpowie-
dzialne, a także na zalecaniu i proponowa-
niu działań naprawczych. Moim zdaniem, 
nie ma żadnych przesłanek, aby od tego 
modelu odstępować, bowiem Izba dobrze 
się w nim sprawdza. Dostarcza władzom 

(sejmowi, rządowi, innym organom) oraz 
społeczeństwu niezbędnych informacji 
o stanie państwa i finansów publicznych, 
pełni rolę ośrodka ostrzegania o niekorzyst-
nych zjawiskach, tendencjach, zagroże-
niach, tworzy szerokie możliwości i daje 
podstawy do podejmowania przez właści-
we podmioty (zarówno kontrolowane, jak 
i nad nimi nadrzędne czy też zwierzchnie 
w określonych sektorach aparatu władzy) 
działań naprawczych.

wzmocnienie skuteczności kontroli 
NIk nie powinno zatem wychodzić poza 
granice usytuowania Izby jako organu  
k o n t r o l i , którego mechanizm oddzia-
ływania opiera się na kompetencjach infor-
macyjnych, wnioskodawczych, do przed-
stawiania zaleceń i prawa do żądania od 
adresatów tego oddziaływania ustosunko-
wania się do stanowiska Izby i wyjaśnia-
nia (tłumaczenia), dlaczego stanowisko 
NIk nie jest podzielane. Mówiąc inaczej, 
wpływ NIk na podmioty kontrolowane 
powinien pozostać w konwencji „niewład-
czej”, bez wyposażania Izby w uprawnie-
nia władcze, które siłą rzeczy sterowałyby 
w kierunku czynienia z NIk organu nad-
zorującego, a w konsekwencji współodpo-
wiedzialnego za funkcjonowanie admini-
stracji publicznej, innych podmiotów wła-
dzy publicznej czy ze sfery gospodarczej. 
Innymi słowy, chodzi o to, aby ustrzec 
NIk przed włączaniem jej w bieżące za-
wiadywanie sprawami państwa i odpowie-
dzialność za stan rzeczy w tych sprawach.

odnosząc się zdecydowanie powścią-
gliwie do poprawiania skuteczności NIk 
przez przesterowanie jej pozycji w kierun-
ku organu kontrolnego i nadzorującego, 
chciałbym zwrócić uwagę na pewne rysu-
jące się możliwości rozwiązań prawnych, 
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służących w ostatecznym rachunku więk-
szej skuteczności kontroli NIk. otóż, 
moim zdaniem, warto zauważyć tu: po 
pierwsze – wskazanie w ramach opinii 
w przedmiocie absolutorium dla rady 
Ministrów liczby wniosków skierowanych 
w związku z kontrolą do prezesa rM i mi-
nistrów; po drugie – wprowadzenie jako 
oddzielnego, obligatoryjnego punktu do 
wystąpienia premiera przy okazji ubie-
gania się o absolutorium dla rządu „roz-
liczenia” się z wniosków, informacji, sy-
gnałów itd., które rząd (tj. premier, ale 
także ministrowie) otrzymał od Izby;  
po trzecie – wprowadzenie przy rozpa-
trywaniu wniosków o wotum nieufności 
wobec ministrów analogicznego rozlicze-
nia się z realizacji (bądź niezrealizowania) 
wniosków i informacji otrzymywanych 
od NIk. postulowane kierunki rozwią-
zań prawnych dyscyplinowałyby najwyż-
sze „piętra władzy wykonawczej” do rze-
telnego odniesienia się do sygnałów kon-
troli co do funkcjonowania nie tylko ich 
samych, ale i podporządkowanych im seg-
mentów władzy publicznej.
4. Na koniec rozpatrywania niektórych ak-
tualnych aspektów problematyki NIk i jej 
regulacji prawnej warto jeszcze zwrócić 
uwagę na zagadnienie pracowników Izby. 
Nie trzeba przekonywać, że dobre, profe-
sjonalne i etyczne kadry to nie tylko zapew-
nienie właściwej realizacji zadań NIk, ale 
także bardzo istotny element budowania 
jej autorytetu jako naczelnego organu kon-
troli. stąd też wielka waga odpowiednich 
rozwiązań normatywnych w sprawach ka-
drowych. Dzisiejszy ich kształt zasługu-
je na pozytywną ocenę, choć w odniesie-
niu do niektórych szczegółowych uregu-
lowań można by podjąć dyskusję, co nie 

jest jednak moją intencją w tym miejscu. 
odnośnie do tej tematyki chciałbym je-
dynie zgłosić trzy uwagi. po pierwsze, wy-
daje się potrzebne doprecyzowanie sytu-
acji osób na stanowiskach kierowniczych 
w Izbie (m.in. po opuszczeniu przez nie 
tych stanowisk). obecnie te zagadnienia 
nie są unormowane wystarczająco, a odpo-
wiedzi na pojawiające się pytania wyma-
gają interpretacji przepisów, podczas gdy 
należałoby oczekiwać, że rozstrzygnięcia 
w sprawach personalnych powinny jasno 
wynikać z norm prawnych. sprawa druga 
dotyczy obsad personalnych na stanowiska 
dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych 
jednostek organizacyjnych NIk. obsady 
te dokonywane są w drodze konkursu (co 
jest rozwiązaniem ze wszech miar słusz-
nym) spośród kandydatów, którymi mogą 
być jedynie mianowani kontrolerzy, a jeśli 
chodzi o stanowiska dyrektorów, spełnia-
jący także określone warunki dotyczące 
zatrudnienia w NIk lub wykonywania, 
lub nadzorowania czynności kontrolnych 
(art. 69e ust. 102). rozumiejąc i podziela-
jąc intencję ustawodawcy do ustanowienia 
„ścieżki awansu” w NIk dla osób w sposób 
trwały związanych z Izbą, można zapytać, 
czy dzisiejsza konstrukcja nie za bardzo 
ogranicza dostęp do konkursu na wspo-
mniane stanowiska kandydatów spoza Izby, 
co ma szczególny wydźwięk odnośnie do 
byłych pracowników NIk będących mia-
nowanymi kontrolerami. wydaje się, że 
akceptowalna generalnie idea tworzenia 
swoistego korpusu kontrolerów kontroli 
państwowej, a temu między innymi ma 
służyć jasna droga „kariery w Izbie”, po-
winna jednak być domknięta o precyzyjnie 
określony (ale chyba nieco szerzej niż dziś) 
dostęp do konkursów także kandydatów 
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„zewnętrznych”. Uwaga trzecia w zasa-
dzie wiąże się z problemem, o którym była 
mowa wyżej. Chodzi mianowicie o ujęcie 
statusu „mianowanego kontrolera”. Czy 
ma to być wyłącznie stanowisko, czy też 
może ująć ten status w formułę „upraw-
nienia zawodowego” (jak np. w przypad-
ku radcy prawnego, doradcy podatkowego 
itd., oczywiście gdy chodzi o konstrukcję 
prawną, a nie treść uprawnienia). Może 
warto rozważyć ten szerszy status miano-
wanego kontrolera, przynajmniej na uży-
tek poszerzenia dostępności konkursu.

Zamiast podsumowania
przedstawione uwagi, choć z pewnością 
nie wyczerpują tematyki określonej w ty-
tule opracowania, prowadzą do generalnej 
konkluzji, że w państwie prawnym insty-
tucje władzy publicznej dla dobrego funk-
cjonowania muszą mieć dobre podstawy 
prawne. Dwudziestoletnia historia usta-
wy z 1994 r. o Najwyższej Izbie kontroli 
tę tezę potwierdza, skoro przez ten cały 
okres podejmowane były działania w kie-
runku systematycznego modernizowania 

prawnego fundamentu organizacji i funk-
cjonowania tego organu. Chodziło wszakże 
cały czas o to, aby osadzenie prawne NIk 
było adekwatne do istniejących warun-
ków i potrzeb. patrząc dziś z perspektywy  
ciągłego procesu modyfikowania ustawy 
z 1994 r., świadczącego o podstawowym 
jej zakotwiczeniu w okresie przebudowy 
ustrojowej, można z coraz większym prze-
konaniem skłaniać się ku pytaniu: czy aby 
nie czas na nową ustawę o Najwyższej Izbie 
kontroli? Nie chodzi tu o kwestionowa-
nie dzisiejszych rozwiązań ustawowych, 
którym w sumie można wystawić pozy-
tywną notę. w powyższym pytaniu wy-
rażam jedynie refleksję co do rozważenia 
potrzeby rozpoczęcia działań zmierzają-
cych do wypracowania dla NIk podstaw 
prawnych, które wykorzystując cały naj-
lepszy dorobek dzisiejszej regulacji, two-
rzyłyby unormowania zapewniające jej jak 
najbardziej sprawne i efektywne wywiązy-
wanie się z roli naczelnego organu kontroli  
w państwie w przyszłości, bez potrzeby 
ciągłych zmian (nowelizacji) w tychże pod-
stawach prawnych.
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panie prezesie, panie przewodniczący, szanowni państwo!
Czas rzeczywiście biegnie bardzo szybko, kolejne jubileusze mijają, trudno nawet uwie-
rzyć, że ja już się rozstałem z Najwyższą Izbą kontroli prawie 13 lat temu. Bardzo jest mi 
miło być dzisiaj tutaj z państwem, widzieć tak wiele znajomych twarzy, tych, z który-
mi miałem zaszczyt i honor współpracować przez 6 lat, dość istotne 6 lat. Był to okres, 
kiedy właśnie wchodziła w życie ustawa o Najwyższej Izbie kontroli, ustawa, której 
twórcą był śp. prezes lech kaczyński, późniejszy prezydent rp. Ustawa, którą oce-
niam jako jedno z najlepszych dzieł polskiej legislacji, ustawa, która nie tylko potrafiła 
zachować cały wcześniejszy historyczny dorobek silnej pozycji Najwyższej Izby kontroli 
w polsce, ale która jeszcze doprowadziła do wzmocnienia tej pozycji. ta silna pozycja 
ustrojowa Najwyższej Izby kontroli została wpisana do konstytucji z 1997 roku i rze-
czywiście kontrola państwowa w polsce uzyskała bardzo silne podstawy. Śmiem twier-
dzić, że nie ma w Europie drugiego organu kontroli, który miałby tak szerokie, a równo-
cześnie tak głębokie kompetencje kontrolne i to wiem z perspektywy moich doświad-
czeń, a także z dzisiejszych obserwacji Najwyższej Izby kontroli, bo nie przestaję się  
interesować tym, co Izba robi i śledzę na bieżąco państwa działalność. ważne jest, aby 
zachować to, co jest polską specyfiką kontroli państwowej, tę siłę kontroli państwowej, 
która bierze się może nie wprost z jakichś władczych kompetencji, bo tych Izba nie ma, 
ale bierze się z autorytetu, przede wszystkim z dobrego przełożenia na opinię publicz-
ną. panie prezesie, cieszę się, że wybrał pan ten właśnie kierunek prezentowania dorob-
ku Izby, to jest bardzo ważne. Jeśli opinia publiczna nie dowie się o wynikach kontroli, 
to i efekt polityczny w tym sensie, czy politycy się tym zainteresują, czy jakieś wnioski 

Janusz Wojciechowski 
Poseł do Parlamentu Europejskiego
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z tego wyciągną, jest zdecydowanie mniejszy. poprzez opinię publiczną kontrola pań-
stwowa osiąga zdecydowanie większe efekty. Miło było mi dzisiaj usłyszeć to w wystą-
pieniu pana prezesa krzysztofa kwiatkowskiego, o tej pozytywnej ocenie działalności 
antykorupcyjnej Najwyższej Izby kontroli. Miałem też zaszczyt zapoczątkować tę dzia-
łalność, to wtedy powstawały pierwsze analizy zagrożenia korupcją i metodyka antyko-
rupcyjna. Jeśli dzisiaj Najwyższa Izba kontroli zbiera z tego tytułu pozytywne recen-
zje, czy bardzo pozytywne opinie, również zapoznawałem się z nimi w dokumentach, 
które otrzymał parlament Europejski, to bardzo się cieszę i też przyłączam się do po-
dziękowań dla wszystkich, którzy na taki właśnie pozytywny wizerunek Izby nie tylko 
w polsce, ale i w Europie zapracowali.

proszę państwa, byłem i jestem krytycznie ustosunkowany do zmian, które wprowa-
dziła ustawa z 2010 roku. Żal mi protokołu kontroli, powiem wprost, żal mi tego do-
kumentu, który był jakby fotografią państwa, nawet jeśli protokół kontroli nie zawsze 
wprost był wykorzystywany. przywoływano go potem w informacjach, bo częściej te 
tezy z wystąpienia przechodziły do informacji, to jednak ta triada: protokół sporządza-
ny przez kontrolera, wystąpienie przez dyrektora, informacja przez prezesa – miało to 
głębokie uzasadnienie. Niezależność kontrolerów była zachowana, bo to właśnie kon-
troler odpowiadał za treść protokołu, dyrektor za oceny wystąpienia, a prezes za całość. 
Była w tym naprawdę głęboka logika. procedury odwoławcze, których bardzo się ba-
liśmy na początku, wtedy, kiedy wchodziła w życie ustawa, też się okazały uzasadnio-
ne, nie sparaliżowały procesu kontroli. Naprawdę była to dobra ustawa i to czasem tak 
jest, że lepsze bywa wrogiem dobrego. państwo kontrolerzy mają swoje doświadczenia 
praktyczne, ja ich nie mam, od tej strony relacji w kontrolowanych instytucjach, ale tę 
pełną fotografię stanu państwa, jaką stanowił protokół kontroli, może nie całkiem stra-
ciliśmy, ale ta fotografia stała się mniej ostra. po prostu to są już pewne uproszczenia, 
pewne skróty i tej pełnej fotografii stanu państwa, takiej jaką kiedyś mieliśmy, już nie 
mamy. Jeśli ktoś będzie przekopywał kiedyś archiwa i szukał odpowiedzi jaki był stan 
państwa w naszych dzisiejszych czasach, to będzie już wiedza w znacznej mierze okro-
jona, ponieważ kiedyś w protokołach kontroli NIk znajdował kopalnię wiadomości.

proszę państwa, bardzo mi się spodobała teza na początku referatu pana profesora 
Jacka Jagielskiego, kiedy przytoczył wypowiedź profesora Znamierowskiego, że pań-
stwo musi się opierać na nieufności. to budzi pewien sprzeciw, ale chyba tak rzeczywi-
ście jest, my musimy to zakładać, zresztą sami często takiej nieufności doświadczamy. 
Bezpieczeństwo wymaga nieufności wobec każdego i bezpieczeństwo państwa, bez-
pieczeństwo finansów państwa też wymaga takiej nieufności i to jest jakby postulat 
o tym, że kontrola musi być i głęboka i właśnie jakby z tym elementem nieufności pro-
wadzona. Mamy znakomicie określone ustawowe kryteria kontroli: legalność, gospodar-
ność, rzetelność oraz celowość i rolą Najwyższej Izby kontroli jest nazywanie po imie-
niu tego co jest nielegalne, tego co jest nierzetelne, tego co jest niegospodarne i tego co 
jest niecelowe. pokazywanie tych nieprawidłowości jest kluczową rolą Najwyższej Izby 
kontroli, oczywiście, jeśli są jakieś przykłady pozytywne, to nie można ich pomijać, 
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ale zasadniczą rolą Najwyższej Izby kontroli jest jednak pokazywanie nieprawidłowo-
ści i dążenie do tego, żeby były one usunięte. ostatnia kwestia – odniosę się do końco-
wego fragmentu wystąpienia pana profesora. Nie sądzę, żebyśmy potrzebowali nowej 
ustawy o Najwyższej Izbie kontroli. oczywiście, to jest kwestia wyboru politycznego, 
czy będzie powrót w innych warunkach, innej większości parlamentarnej do poprzed-
niej ustawy, czy do poprzedniego modelu kontroli, czy też nie. wydaje mi się jednak, 
że ustawa o Najwyższej Izbie kontroli w ciągu tych 20 lat funkcjonowania sprawdziła 
się w praktyce na tyle, że i dzisiaj nie ma jakichś zasadniczych wad, które wymagałyby 
całkowicie nowej regulacji. tutaj może powiem coś kontrowersyjnego, ale obawiam się 
takiego na siłę europeizowania NIk. Jestem w utrudnionej sytuacji, bo na sali są dwaj 
członkowie Europejskiego trybunału audytorów – obecny i poprzedni. Jeśli w stronę 
pana prezesa Jacka Uczkiewicza spoglądam, to wydaje mi się, że jego pogląd nie jest tak 
bardzo odległy od tego, co za chwilę powiem. w kontrolach trybunału, ale także wielu 
innych instytucji kontrolnych w Europie jest dużo też nie tylko „trybunału”, ale też ta-
kiego „rytuału obrachunkowego”, natomiast Najwyższa Izba kontroli ma wszelkie wa-
runki, żeby wykonywać prawdziwą kontrolę i nie traćmy tego. Europeizowanie NIk na 
siłę, czyli szukanie, przenoszenie wzorców, które wcale nie muszą być lepsze, a w wielu 
przypadkach są gorsze, na przykład w zakresie kontroli wykonania budżetu. My mamy 
naprawdę stworzony przez lata dobry model kontroli budżetowej, każda kontrola bu-
dżetowa to było wydarzenie, to było wiele ustaleń, o których się w polsce mówiło i tak 
powinno pozostać. Nie traćmy tego, co jest siłą i wartością Najwyższej Izby kontroli.

proszę państwa, życzę wszystkim państwu z okazji Jubileuszu, żeby Najwyższa Izba 
kontroli była instytucją dobrze służącą polsce, bo jest taką instytucją, ale żeby było to 
doceniane w jeszcze większym stopniu przez polaków, żeby wnioski płynące z kontroli 
były w większym niż dziś stopniu respektowane. panie prezesie, życzę sukcesów w wy-
pełnianiu pańskiej misji. 
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Szanowni państwo!
w tak uroczystej części posiedzenia na ręce pana prezesa krzysztofa kwiatkowskiego 
składam podziękowania wszystkim byłym i obecnym pracownikom Najwyższej Izby 
kontroli za 95 lat służby państwu polskiemu i naszemu narodowi. tak właśnie rozu-
miem Najwyższą Izbę kontroli – że wszyscy jej pracownicy służą państwu polskiemu, 
służą naszemu narodowi. Najwyższa Izba kontroli w ciągu minionych 95 lat zmienia-
ła się tak, jak zmieniało się całe państwo, podążała za przemianami w kraju, czasem je 
wyprzedzała, a niekiedy inspirowała zmiany. trzeba przyznać, że pod tym względem 
Najwyższa Izba kontroli jest unikalna w Europie. po przejściu z jednego systemu ustro-
jowego socjalistycznego do kapitalistycznego, z komunizmu do kapitalizmu, jedynie 
w polsce nie została rozwiązana i od nowa stworzona instytucja kontrolna. odpowiedź 
jest bardzo prosta – nie musiała. pomimo tego, że Najwyższa Izba kontroli była insty-
tucją państwa socjalistycznego, na tyle miała już wtedy dobrą, rzetelną opinię i autory-
tet, że wystarczyło ją naprawić. 

Niewątpliwie działalność prezesa waleriana pańki, działalność prezesa lecha 
kaczyńskiego i nowa ustawa z roku 1994 były takimi procesami naprawiania Najwyższej 
Izby kontroli. Misją NIk jest nieustanne naprawianie państwa – gdyż każdy kraj wyma-
ga nieustannej naprawy – a więc szukania takich dróg, które lepiej będą mu służyły, le-
piej służyły narodowi. Życzę, żeby nadal tak było, żeby Najwyższa Izba kontroli podą-
żała za zmianami w państwie, wyprzedzała te zmiany oraz je inspirowała. Zgadzam się 
także z tezą, że należy być nadzwyczaj ostrożnym i rozważnym w dokonywaniu wszel-
kich zmian, aby nie utracić dorobku, który jest kapitałem Izby na przyszłość.

Mirosław Sekuła
Marszałek  
Województwa Śląskiego
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Chciałbym teraz przedstawić czekające na kontrolę państwową zadania, w tym szcze-
gólnie zwrócić uwagę na dwa aspekty. pierwszy, to art. 202 konstytucji mówiący o tym, 
że Najwyższa Izba kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. tu specjalnie 
zwracam się do przewodniczącego komisji ds. kontroli państwowej. prawodawców czeka 
opisanie tej normy w drodze ustawowej. w tej chwili wykorzystujemy tę normę konsty-
tucyjną w bardzo ograniczonym zakresie. wydaje się, że kontrola państwowa w polsce 
wciąż czeka na stworzenie z niej w miarę jednolitego systemu. rozwinięcie normy kon-
stytucyjnej mogłoby być szansą na stworzenie w miarę jednolitego systemu kontroli. 
według mnie artykuł 203 konstytucji rp wymaga już korekty idącej w takim kierun-
ku, jaki został nakreślony 95 lat temu. przypomnę – była to Najwyższa Izba kontroli 
państwa. Natomiast rozróżnienie w ustępach 1 i 2 art. 203 konstytucji różnych za-
kresów kontroli dla administracji rządowej oraz kontroli organów samorządu teryto-
rialnego odeszło od tego pojęcia i w pewnym stopniu stworzyło z NIk Najwyższą Izbę 
kontroli rządu, a nie Najwyższą Izbę kontroli państwa. wydaje się, że ten model się 
nie sprawdził, że ograniczenie kompetencji kontrolnych w naszym państwie w stosun-
ku do kontroli samorządów spowodowało znacznie mniejszą „kontrolowalność” samo-
rządów, które przecież dysponują w tej chwili większą ilością środków publicznych niż 
sam budżet państwa. w związku z tym chciałbym na ręce pana przewodniczącego zło-
żyć tę troskę, żeby przy nadarzającej się okazji jednak wrócić do koncepcji Najwyższej 
Izby kontroli państwa, czyli kontrolowania w takim samym zakresie, według tych sa-
mych kryteriów i w taki sam sposób administracji rządowej i samorządowej, co łącz-
nie stanowi administrację państwową. Z moich doświadczeń, również osobistych – za-
równo jako osoby kontrolowanej, kontrolującej, jak i powtórnie kontrolowanej – wyni-
ka, że szczególnie w obszarze samorządu terytorialnego oparcie kontroli środków pu-
blicznych, które są w gestii samorządu terytorialnego, głównie na komisjach rewizyj-
nych odpowiednich szczebli samorządu terytorialnego powoduje z jednej strony niską 
jakość tej kontroli (bo rzadko się zdarza, żeby w komisjach rewizyjnych byli przygoto-
wani do prowadzenia kontroli specjaliści). Z drugiej strony powoduje tzw. „naszość” tej 
kontroli, bo przecież większość w odpowiedniej radzie czy w sejmiku powoduje rów-
nież większość głosów w komisji rewizyjnej. 

Chcę też zwrócić państwa uwagę na regionalne izby obrachunkowe. w projekcie z 1993 
roku, bo wtedy powstawały, miały one być instytucją kontrolną specjalnie przeznaczo-
ną dla samorządów, tak jak to jest w niektórych innych państwach Unii Europejskiej. 
Naprawdę jednak stały się, mówiąc przekornie, instytucją do sprawdzania słupków. 
Duża ilość zmian w budżetach samorządów dokonywanych w trakcie roku, a zwłaszcza 
pomiędzy Bożym Narodzeniem a sylwestrem, skutecznie czyści budżet przed kontro-
lą regionalnych izb obrachunkowych. Brakuje więc w naszym państwie takich organów 
kontrolnych, które by naprawdę sprawdzały samorządy pod względem celowości i efek-
tywności wydawania środków publicznych. Jeżeli jednak nie będzie zmiany art. 203 
konstytucji rzeczypospolitej polskiej, ten zamysł się nie uda, nie to będzie możliwe.
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Jestem głęboko przekonany, że misją najwyższego organu kontroli w państwie ma być 
nieustanne naprawianie państwa. Na pewno należy oddzielić tę działalność kontrolną 
od działalności zarządczej. w związku z tym jestem przeciwny takim rozwiązaniom, 
które nadają instytucji kontrolnej uprawnienia władcze. tutaj jest w zasadzie jądro sporu 
i niekonsekwencja ustawy w takiej postaci, w jakiej była w 1994 roku przy tworzeniu tej 
ustawy. według mnie zderzyły się dwie koncepcje – z jednej strony koncepcja trybuna-
łu, czyli instytucji, która ma podobną procedurę do instytucji sądowej, z drugiej – in-
stytucji audytorskiej, eksperckiej. Jak to często w naszym państwie się zdarza, ustawa 
stanęła w pół drogi; co prawda nie stworzyła z Najwyższej Izby kontroli trybunału, ale 
za to zostawiła procedurę podobną do procedury trybunału. tu jest punkt sporu – czy 
zostawić taką dwoistość, czyli tę trybunalską procedurę i narodowe biuro kontroli, czy 
zrezygnować z tej procedury, która jest przypisana trybunałom, sądom, czyli wielostop-
niowej. Z pokorą przyjmuję, że mogą być dwa różne rozwiązania; tyle że jeśli przyjmie-
my procedurę podobną do postępowania sądowego, do postępowania trybunału, wtedy 
już w konsekwencji powinniśmy się zdecydować, że najwyższy organ kontroli państwo-
wej w naszym państwie powinien jednak być trybunałem ze wszystkimi konsekwencja-
mi. większość parlamentarna rozstrzygnęła, że jednak nie; że chcemy, żeby najwyższy 
organ kontroli państwa był instytucją audytorską, instytucją ekspercką. postępowanie 
podobne do postępowania sądowego, trybunalskiego jest w takiej sytuacji obciążeniem, 
a nie zaletą. Myślę, że te dyskusje jeszcze będą trwały i poszczególne kadencje sejmu 
będą do niego się odnosiły. 

Ja też jestem kontrolowany – już wniosłem zastrzeżenia do dwóch wystąpień po-
kontrolnych. spodobało mi się, że mogłem to zrobić raz, a nie dwa razy i że nie musia-
łem zastanawiać się, co jest podstępnego w protokole kontroli. Mogłem od razu się od-
nieść do konkretnych ocen, które są w wystąpieniu pokontrolnym. Zyskałem więc czas 
i większą przejrzystość tego, co zamierza Najwyższa Izba kontroli wobec kontrolowa-
nego. Uważam, że czas i większa przejrzystość to zysk, ale też z pokorą się odnoszę do 
tych głosów, które uważają, że proces 2-stopniowy był wartością. 

Myślę, że bardzo złym kierunkiem jest próba dyskusji, czy Najwyższa Izba kontroli 
ma „gonić, łapać złodziei czy nie”? Nie, nie ma tego robić, nie ma być instytucją do szu-
kania winnych i nie ma być instytucją, która zastępuje instytucje wymiaru sprawiedli-
wości. Moim zdaniem nie ma też mieć uprawnień śledczych i nie ma szukać winnych, 
gdyż od tego są inne organy państwa. Boję się takiej właśnie myśli, która chce zrobić 
z Najwyższej Izby kontroli np. kolejne Centralne Biuro antykorupcyjne w wydaniu 
pierwotnym. przypomnę, że państwo polskie zapłaciło dość dużą cenę na skutek mani-
pulowania przy instytucjach wywiadowczych i przy instytucjach śledczych. Nie chciał-
bym dożyć takich czasów, w których Najwyższa Izba kontroli będzie instytucją wyko-
nującą określone misje polityczne. Chciałbym państwa prosić o to, aby Najwyższa Izba 
kontroli była instytucją nieustannego naprawiania państwa, a nie instrumentem repre-
sji politycznej czy instytucją śledczą w naszym kraju. 
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Jeszcze raz życzę państwu, przede wszystkim kontrolerom, satysfakcji z wykonywanej 
pracy. wiem, że o tę satysfakcję jest nadzwyczaj trudno, wiem, że jest pewna dwoistość, 
ta delikatna relacja pomiędzy kontrolującymi a kontrolowanymi. sam jej w mojej karie-
rze zawodowej doświadczam. wiem, że trudno jest pracować w atmosferze podejrzli-
wości ze strony kontrolowanych, w przekonaniu, że kontrolerzy nie przychodzą po to, 
żeby pomóc instytucji, ale żeby znaleźć dziurę w całym. Życzę państwu, żeby wszyst-
kie państwa kontrole były przyjmowane ze zrozumieniem i z taką intencją, że służą bu-
dowaniu wspólnego dobra. 

Do miłego spotkania na uroczystości 100-lecia Najwyższej Izby kontroli! tę dzisiej-
szą uroczystość traktuję bowiem jako wstęp do obchodów 100-lecia Najwyższej Izby 
kontroli. wszystkiego dobrego!
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Szanowny panie prezesie, szanowni goście, szanowni i drodzy Koledzy!
Chciałbym podkreślić jak ważne jest dzisiejsze posiedzenie, bo właśnie mija 95 lat od 
powołania NIk, ta rocznica pozwala nam na pewne refleksje – chcielibyśmy, żeby to-
warzyszyły nam częściej. pozwala nam na pewne wyprostowanie „kręgosłupa”, który 
jest lekko przegięty naszymi codziennymi obowiązkami, codziennymi staraniami o to, 
żeby nasza praca wydawała jak najlepsze owoce. to jest okazja do uświadomienia sobie, 
że warto ten „kręgosłup” prostować na pewnych wzorcach. 

tak jak co roku, przez ostatnie 6 lat, tak i tym razem również chciałbym się odnieść do 
pierwszego prezesa Józefa Higersbergera, który działał w niezwykle trudnych warun-
kach, podobnie jak całe jego pokolenie. Było to pokolenie budowniczych, którzy musieli 
scalić państwo polskie z trzech różnych zaborów, po ponadstuletnim niebycie. Musieli 
scalić to państwo z trzech różnych kultur, z trzech języków. trzeba było rozstrzygnąć, 
jakich mamy przyjaciół, a jakich wrogów. to było naprawdę niezwykle trudne zadanie 
i warto te osoby przypominać dlatego, że wypełnili je naprawdę dobrze. Byli to wła-
śnie tacy ludzie jak Józef Higersberger, ludzie, o których zbyt często zapominamy. to 
postać, która nie jest powszechnie znana, ale dzięki temu, że NIk istnieje już od 95 lat, 
mamy to szczęście, ale mamy też obowiązek przypominania takich postaw, po to wła-
śnie, żeby mieć na kim się wzorować. Chcielibyśmy mieć taki model postaw, które po-
winny dzisiaj również nam przyświecać i które właśnie w tych momentach, tak uroczy-
stych jak dzisiaj, ten „kręgosłup” pozwalają wyprostować i uformować go na kształt na-
szych pierwszych wzorów. Chciałbym też powiedzieć, że to było zapewne pokolenie 
szczęśliwe, mimo tych wielkich problemów, z jakimi się spotykało. Było to pokolenie, 

Jacek Jezierski
Radca Prezesa NIK
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które po stukilkudziesięciu latach miało świadomość, że od nowa buduje państwo pol-
skie. państwo, które było przecież tak wymarzone przez całe pokolenia polaków pielę-
gnujących w swoich rodzinach kulturę i język polski, ale bez państwa polskiego. Była 
to olbrzymia wartość i myślę, że my dzisiaj często o tej wartości zapominamy, a przy-
najmniej jej nie doceniamy. Dzisiaj możemy zasłużenie cieszyć się z własnego państwa 
ale też pamiętajmy, że powinniśmy je pielęgnować, bo nic nie jest nam dane na zawsze. 
warto o tym pamiętać w codziennych naszych obowiązkach. każde czasy wymagają 
innego typu postaw, innego typu poświęceń. Dzisiaj też wymagane jest od nas pewne 
poświęcenie; już nie takie jakiemu musieli stawiać czoła ci wspominani pierwsi twórcy 
odrodzonej państwowości polskiej, później pokolenie, które przeżywało okropne czasy 
wojny i kolejne pokolenie, które żyło 50 lat, znowu w niesuwerennej polsce oraz poko-
lenie budowniczych, o którym na spotkaniu w Izbie wspominała pani profesor Irena 
lipowicz, które z kolei reprezentował w naszej instytucji pan profesor walerian pańko. 
Niestety, nie dane mu było odcisnąć wielkiego piętna, bo pracował u nas niecałe 5 mie-
sięcy, ale tchnął pewnego ducha i myślę, że na tym oparł się lech kaczyński, którego dzi-
siaj słusznie nazywamy twórcą nowoczesnej kontroli państwowej w polsce i kolejni moi 
zacni poprzednicy. Chcę podkreślić, że warto doceniać to, że przez ostatnie ponad dwa-
dzieścia lat utrzymujemy pewną ciągłość, pewną ewolucję w kształtowaniu Najwyższej 
Izby kontroli. widać szczególnie jak duża jest to wartość, kiedy się porówna olbrzymie 
zmiany w propozycjach władzy wykonawczej, które z jednej strony są, być może, oczy-
wiste, w związku z tym, że dochodzą do głosu kolejne opcje, które mają przecież różne 
wizje polityczne, społeczne i gospodarcze, ale które z drugiej strony obciążają nas, jako 
społeczeństwo. ponosimy olbrzymie straty – zarówno straty finansowe, bo przecież te 
kolejne wielkie zmiany powodują wielkie nakłady finansowe, ale chyba dużo bardziej 
znaczące, to straty w ludziach, w entuzjazmie ludzi, którzy przystępują do realizacji ja-
kichś pomysłów, a później są gaszeni kolejną zmianą, która próbuje całkowicie zmienić 
pewne ustrojowe podstawy naszego państwa. Na szczęście w Najwyższej Izbie kontroli 
możemy powiedzieć, że w wyniku pewnej ciągłości kształtujemy to, co jest istotą kontro-
li państwowej, ewoluujemy, jestem przekonany, że w dobrym kierunku, mimo że oczy-
wiście, nie wszystkie proponowane i wprowadzane rozwiązania są dobre. 

pan prezes postawił przed nami wysoko poprzeczkę zapowiadając ciekawą dyskusję na 
temat ustawy, ja właściwie nie chcę odnosić się polemicznie do wypowiedzianych na ten 
temat słów, choć z częścią z nich się zgadzam, a z częścią nie. to jest chyba oczywiste, że 
każdy z nas ma swoje własne poglądy i własne doświadczenia. Jestem przekonany, że usta-
wa z 1994 roku rzeczywiście była jednym z najlepszych aktów prawnych. Funkcjonowała 
długo i warto ją było kontynuować – tu się zgadzam z panem prezesem wojciechowskim. 
Natomiast w przeciwieństwie do niego uważam, że dzisiaj powinniśmy państwo polskie bu-
dować na większym zaufaniu do siebie. powszechna wzajemna podejrzliwość wynika z baga-
żu naszych wieloletnich doświadczeń. Być może, że właśnie jeszcze od czasów zaborów, po-
przez czasy wojny, potem czasy prl, kiedy społeczeństwo, obywatele i państwo traktowa-
li się wzajemnie jako ciała czasem wrogie, a czasem sobie obce. po tych 25 latach uważam, 
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że czas na to, żebyśmy wzajemnie do siebie zaczęli podchodzić z większym zaufaniem, co 
wcale nie oznacza, że niepotrzebna jest nam kontrola. kontrola oczywiście jest potrzebna, 
ale kontrola, która nie wychodzi z takiego założenia, że musimy kogoś złapać na czymś złym. 
tak samo kontrolowany, byłoby dobrze, gdyby nie traktował, wbrew znanemu dowcipowi 
o dwóch kłamstwach kontrolerskich, kontroli jako czegoś, co jest tylko uciążliwe. kontrola 
może i jest uciążliwa, to jest oczywiste, ale przede wszystkim powinny przeważać korzyści, 
które dzięki niej osiągamy. 

Nasze osiągnięcia widać bardzo dobrze nie tylko na tle krajowym, nie tylko na tle tej za-
chowywanej ciągłości, jaką możemy się naprawdę szczycić, ale też i na forum międzynaro-
dowym. pan przewodniczący mówił, że kiedyś zbyt pochopnie przyjmowaliśmy bezkry-
tycznie wzorce naszych partnerów zachodnich, czy w ogóle partnerów międzynarodowych, 
ale dzisiaj możemy z pełnym przekonaniem i dumą powiedzieć, że sytuacja się odwraca. 
przecież to nam powierzono kierowanie przez 3 lata pracami zarządu EUrosaI. Udało nam 
się to osiągnąć miedzy innymi dzięki wspominanej ciągłości w naszej instytucji. Miałem za-
szczyt i szczęście akurat być przewodniczącym tego zarządu, ale przecież wypracowywa-
li to moi poprzednicy, to oni swoim zaangażowaniem, zdecydowaniem się na poszerzanie 
współpracy międzynarodowej, poświęceniem też naszych pewnych zasobów kosztem we-
wnętrznych zadań, uznali, że to jest tego warte. Dzisiaj, żeby już nie powtarzać o tych wielu 
osiągnięciach, które niewątpliwie mamy, chcę powiedzieć, że jesteśmy, bez przesady, roz-
chwytywanym partnerem. pan prezes wie, ile mamy zaproszeń ze strony naszych kolegów 
z EUrosaI, a także z innych regionów, dotyczących współpracy w postaci, czy to przeglą-
dów partnerskich, czy procesów twiningowych, a także partnerskich stosunków, jakie mamy 
np. z Irakiem. Być może, jesteśmy jedyną instytucją publiczną w polsce, która rzeczywiście 
współpracuje z bliźniaczą instytucją w Iraku. Gdyby nie nasze osiągnięcia na niwie krajowej, 
gdyby nie pewna ciągłość, którą często podkreślam, nie byłoby tego, nie mielibyśmy szan-
sy przekazywać innym naszych doświadczeń, często unikalnych, z których powinniśmy być 
dumni. to jest czas korzystania z owoców naszej pracy, ale też czas oddawania tego, co uzy-
skaliśmy od innych, oddawania tym, którzy tego potrzebują, a potrzebują tego nie tylko nasi 
młodsi partnerzy w demokracji. potrzebują tego również najwyższe organy kontroli państw 
zachodnich, bo my wszyscy, jak to było też już dzisiaj powiedziane, ewoluujemy, wszyscy 
szukamy swojego miejsca w demokratycznych społeczeństwach. Nie tylko musimy nadążać 
za tymi kierunkami, w których świat się rozwija, ale tam, gdzie to tylko jest możliwe, musi-
my się starać wyprzedzać nasze społeczeństwa po to, żeby być przygotowanym na zmiany, 
które nieuchronnie nadchodzą. 

Z naszej kontrolerskiej perspektywy i jeszcze raz odnosząc się do tego międzynarodowego 
zaangażowania możemy powiedzieć, że również w środowisku najwyższych organów kon-
troli zachodzą, być może, że jeszcze nieco podskórnie, ale daleko idące zmiany. standardy 
INtosaI zaczynają nabierać coraz bardziej powszechnego i przyziemnego charakteru, coraz 
więcej instytucji je przyjmuje jako bezpośredni odnośnik. Jeśli chodzi o komitet standardów 
kontroli państwowej, to dzisiaj jesteśmy już nie tylko jego członkiem, ale jesteśmy członkiem 
komitetu sterującego, przewodniczymy także jednej z podgrup. w związku z tym jesteśmy 
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w stanie w rzeczywisty sposób odciskać tam nasze piętno i wykorzystać te doświadczenia, 
z których powinniśmy być dumni, wpływając na kształt standardów. tenże komitet zaczyna 
rozważać wprowadzenie międzynarodowej certyfikacji audytora kontroli państwowej – co 
to będzie dla nas wszystkich oznaczało? kraje, które się nie poddadzą takiej certyfikacji zo-
staną krajami w „drugim lub trzecim rzędzie”. oczywiście, nie będzie formalnego przymu-
su, bo każdy z nas jest suwerennym krajem, każdy z nas jest suwerennym najwyższym or-
ganem kontroli, ale dzisiejsza globalizacja tę suwerenność bardzo w niektórych wypadkach 
ogranicza. po to, żeby z niej korzystać, a nie być jej ofiarą, powinniśmy chcieć być tego pro-
cesu aktywnym uczestnikiem. 

pan prezes sekuła, mój poprzednik „na urzędzie”, że tak powiem po staropolsku, w dzi-
siejszym wystąpieniu mówił, że powinniśmy naprawiać państwo. Uważam jednak, że po-
winniśmy powoli przechodzić na pozycję poprawiania, a nie naprawiania. to jest, być może, 
niewielka zmiana, ale ona może być jednak odbierana w sposób istotny. Naprawia się coś ze-
psutego, a my chcemy poprawiać coś, co już funkcjonuje, funkcjonuje lepiej lub gorzej, ale 
tak naprawdę właśnie powinniśmy tę naszą ocenę kształtować nie tylko na podstawie dzisiej-
szych doświadczeń, ale tego, w jakim kierunku widzimy rozwój naszych społeczeństw i na-
szych najwyższych organów kontroli. szczególnie w takim dniu jak dzisiejszy, w odniesieniu 
do historii, jeżeli spojrzymy na warunki, w jakich funkcjonowali kontrolerzy 95 lat temu, czy 
25 lat temu, to naprawdę mamy dzisiaj nieporównywalnie lepsze warunki.

Chciałbym życzyć państwu, żebyśmy wszyscy potrafili to docenić. Chcę życzyć państwu 
trzech rzeczy – tej salomonowej mądrości, o której mówił ksiądz kardynał, nie wiem, na ile 
możemy się o nią osobistym wysiłkiem starać, ale pewnie możemy przynajmniej prosić o jej 
uzyskanie. Na pewno w większym stopniu możemy się już własnym wysiłkiem starać o to, 
żebyśmy opierali się na drugim niezwykle istotnym filarze, jaki powinien cechować każdego 
kontrolera – na etyce. Uczciwość, rzetelność, bezstronność to naprawdę nieodzowne cechy 
każdego kontrolera, coraz bardziej również doceniane. widzimy jak to zaczyna być istotne, 
nie tylko w kraju, być może w kraju ciągle za mało, ale szczególnie z perspektywy doświad-
czeń naszych międzynarodowych. trzeci element, który już w największym stopniu zależy 
od nas to profesjonalizm, żebyśmy ciągle nie zapominali, że to jest wymóg konieczny na co 
dzień do kształcenia, do pewnego wysiłku. Znajdując równowagę między tymi trzema fila-
rami będziemy w stanie wypełniać nasze zadania należycie i w związku z tym służyć pań-
stwu polskiemu tak, jak tylko możemy najlepiej.





Obchody jubileuszowe 
na fotografii

Fot. górna na s. 70 – Krzysztof Andrzejewski, NIK
Fot. dolna na s. 78 – Piotr Smyrak, Del. NIK w Krakowie
Autorem pozostałych fotografii  na s. 25-78 jest Zbigniew Matwiej, NIK
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7 lutego 2014 r., siedziba Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie. prezes NIK Krzysztof 
Kwiatkowski – inaugurując obchody 95. rocznicy powołania Izby – powitał przybyłych na 
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej zmarłemu tragicznie prezesowi 
NIK Walerianowi pańce oraz nadania jego imienia konferencyjnej sali kominkowej.

prezes Krzysztof Kwiatkowski oraz rodzina Waleriana pańki – żona urszula pańko (po prawej)  
i siostra Wiktoria Orlik odsłonili tablicę pamiątkową, którą poświęcił ksiądz prałat henryk 
Bartuszek z parafii św. Jakuba Apostoła w Warszawie.
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Tablica pamiątkowa, na której widnieje przesłanie prezesa Waleriana pańki: „Mam nadzieję, że 
kiedyś będzie inaczej, a i moja cegiełka dołożona do porządkowania polski będzie się liczyć”.

profesor Irena Lipowicz – Rzecznik praw Obywatelskich bardzo interesująco i wzruszają-
co przypomniała okres pracy Waleriana pańki na uniwersytecie Śląskim oraz działalność 
w Solidarności. profesora wspominali także członkowie rodziny, współpracownicy z uniwer-
sytetów Śląskiego i Wrocławskiego oraz parlamentarzyści.
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przed pomnikiem Józefa piłsudskiego pod Belwederem zebrali się liczni uczestnicy uroczy-
stości, aby oddać hołd Marszałkowi, który już w pierwszych miesiącach po odzyskaniu nie-
podległości dekretem z 7 lutego 1919 r. powołał Najwyższą Izbę Kontroli państwa.

Członkowie kierownictwa NIK złożyli wieńce pod pomnikiem Marszałka piłsudskiego, od le-
wej: dyrektor generalny Józef górny, prezes Krzysztof Kwiatkowski oraz wiceprezesi Ma-
rian Cichosz i Jacek uczkiewicz.
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prezes Krzysztof Kwiatkowski oraz członkowie kierownictwa NIK oddali hołd pierwszemu 
premierowi Rp Ignacemu Janowi paderewskiemu, który w początkach istnienia niepodle-
głego państwa przyczynił się do utworzenia najwyższego organu kontroli.

Moment zadumy na Cmentarzu powązkowskim w Warszawie – miejscu wiecznego spoczyn-
ku pierwszego prezesa NIKp Józefa higersbergera, którego zasługi i niezłomna postawa są 
dla nas wzorem do naśladowania.
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Kościół Świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie – Andrzej górny z de-
partamentu prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego NIK podczas pierwszego czytania mszal-
nego; chwilę potem homilię wygłosił ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszaw-
ski, który celebrował uroczystą Mszę Świętą.

W świątyni zebrani uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji byłych i obecnych pracowników 
NIK, w drugiej ławce członkowie kierownictwa, od prawej: prezes Krzysztof Kwiatkowski,  
wiceprezes Marian Cichosz i dyrektor generalny Józef górny. Na pierwszym planie pracownicy 
NIK: Katarzyna Kopeć z Wydziału Rzecznika prasowego i Andrzej górny.
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Sala Kolumnowa w Sejmie – prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski otworzył seminaryjne posie-
dzenie Kolegium NIK z okazji 95.rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli i podzielił się 
z zebranymi swoimi refleksjami oraz planami na przyszłość.

W uroczystym posiedzeniu Kolegium NIK wzięli udział znakomici goście, obok prezesa NIK 
siedzą: po lewej marszałek Sejmu Rp ewa Kopacz, po prawej: wicemarszałek Senatu Rp 
Jan Wyrowiński i przewodniczący sejmowej Komisji do spraw Kontroli państwowej Mariusz 
Błaszczak.
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Szef Kancelarii prezydenta minister Jacek Michałowski odczytał list prezydenta Rp  
Bronisława Komorowskiego z gratulacjami i życzeniami z okazji jubileuszu NIK.

uroczystość w Sejmie była okazją do spotkań i wymiany poglądów. profesor zw. dr hab.  
Jacek Jagielski (pierwszy z lewej), autor okolicznościowego referatu, oraz trzej byli prezesi  
NIK: Jacek Jezierski (drugi z lewej), Janusz Wojciechowski i Mirosław Sekuła (siedzą na-
przeciw), którzy w swoich wystąpieniach mówili o historii i wyzwaniach stojących przed Izbą.
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pracownicy NIK w tak uroczystym dniu licznie przybyli do Sejmu, na fotografii dyrekcja 
departamentu porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, od lewej: Marek Bieńkowski  
– dyrektor oraz wicedyrektorzy Sławomir Sierański i Tomasz Sordyl.

Wśród zaproszonych gości była sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Małgorzata  
Niezgódka-Medek, wieloletnia dyrektor departamentu prawnego NIK, obok niej siedzi  
Antoni górski – przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.
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Barbara Stasiak (po lewej) ze wzruszeniem słuchała jak prezes NIK ogłaszał I edycję Nagro-
dy imienia Władysława Stasiaka, Jej Męża, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej. 
Obok siedzi Bożena Anyszewska – dyrektor Zespołu Szkół w Turzym polu, rodzinnej miej-
scowości prezesa Waleriana pańki.

W seminaryjnym posiedzeniu brali udział obecni i byli członkowie Kolegium NIK, od prawej: 
Wiesław Motyka – dyrektor delegatury NIK w Rzeszowie; prof. dr hab. Mirosław Stec – uni-
wersytet Jagielloński; przemysław Szewczyk – dyrektor delegatury NIK w łodzi; ks. prof.  
dr hab. Włodzimierz Broński – Katolicki uniwersytet Lubelski; Stanisław Jarosz – dyrektor de-
partamentu Budżetu i finansów NIK oraz prof. dr hab. Czesław Martysz – uniwersytet Śląski.
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Zakończenie seminaryjnego posiedzenia Kolegium NIK – prezes Krzysztof Kwiatkowski po-
dziękował wszystkim za udział w spotkaniu, a prelegentom za cenne wypowiedzi.

11 lutego 2014 r. w Krakowie, na zakończenie obchodów jubileuszowych, prezes NIK Krzysztof  
Kwiatkowski oraz dyrektor delegatury NIK w Krakowie Jolanta Stawska i wicedyrektor Jan 
Kosiniak złożyli kwiaty na grobie Lecha i Marii Kaczyńskich w krypcie wawelskiej pod wie-
żą Srebrnych dzwonów.
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Ustawa o NIk w obowiązującym brzmie-
niu wyróżnia w art. 66 następujące ka-
tegorie pracowników NIk: a) prezes, 

wiceprezesi, dyrektor generalny (ścisłe kie-
rownictwo Izby); b) kontrolerzy; c) pracow-
nicy zatrudnieni na stanowiskach admini-
stracyjnych i obsługi. status pracowniczy 
poszczególnych kategorii pracowników jest 

Kontrola 
i audyt

Znowelizowana ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli

Nawiązanie stosunku pracy 
na stanowisku kontrolerskim

Ustawa z  22 stycznia 2010  r. nowelizująca ustawę o  Najwyższej Izbie 
kontroli wniosła istotne zmiany dotyczące regulacji stosunków pracy pra-
cowników działalności podstawowej Izby, określanych przez nią mianem 
kontrolerów. Zmiany w tym zakresie skoncentrowały się w rozdziale IV 
– „pracownicy NIk” oraz w dodanym, nowym rozdziale V – „odpowie-
dzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów”. w jednym artykule 
nie sposób omówić, nawet z grubsza, całej tej problematyki, toteż ograni-
czę się do zagadnień związanych z powstaniem stosunku pracy kontrole-
ra, z położeniem akcentu na nowości wprowadzone ustawą nowelizującą.
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zróżnicowany; różnice występują też w ob-
rębie poszczególnych kategorii, zwłasz-
cza w grupie kontrolerów, ze względu na 
różne podstawy nawiązania stosunku pracy 
(umowa o pracę bądź mianowanie).

przepisy ustawy o NIk1 regulujące sto-
sunki pracy w Izbie stanowią przepisy 
szczególne w rozumieniu art. 5 kodeksu 
pracy2, co oznacza, że przepisy tego ko-
deksu stosuje się do stosunków pracy pra-
cowników NIk tylko w zakresie nieure-
gulowanym ustawą o NIk.

Ustawa o NIk, jako pragmatyka pra-
cownicza, nie musi być (i w niektórych 
sprawach nie jest, np. w kwestii rekom-
pensaty za pracę ponadwymiarową) bar-
dziej ani nawet tak samo korzystna dla 
objętych nią pracowników, jak kodeks 
pracy. w relacjach między tym kodek-
sem a pragmatykami nie obowiązuje bo-
wiem zasada uprzywilejowania (korzy-
ści) pracownika, o której mowa w art. 9 
ust. 2 i 3 k.p., lecz zasada lex specialis 
derogat legi generali.

Ustawa o NIk kompleksowo (chociaż 
niewyczerpująco) reguluje stosunki pracy 
członków ścisłego kierownictwa NIk oraz 
kontrolerów. status pracowniczy pozosta-
łych pracowników Izby jest w niej uregu-
lowany szczątkowo, toteż w szerokim za-
kresie stosuje się do nich (przez art. 5 k.p.) 
przepisy kodeksu pracy, podczas gdy do 
kontrolerów zastosowanie regulacji ko-
deksowej jest znacznie węższe.

Należy zwrócić uwagę, że ustawa o NIk 
nie zawiera, w nieuregulowanych w niej 
sprawach ze stosunku pracy kontrole-
rów NIk, generalnego odesłania do usta-
wy o służbie cywilnej ani do ustawy o pra-
cownikach urzędów państwowych, mimo 
że charakter pracy kontrolerów wskazy-
wałby na większą celowość uzupełnia-
jącego stosowania do tej kategorii pra-
cowników tychże ustaw, aniżeli przepi-
sów kodeksu pracy. Do ustawy o służ-
bie cywilnej3 ustawa o NIk odsyła tylko 
w czterech kwestiach szczegółowych, do-
tyczących: a) uprawnień kontrolera zwią-
zanych z przeniesieniem go do innej kon-
trolnej jednostki organizacyjnej (art. 77 
ust. 5); b) sumowania okresów pracy wa-
runkujących prawo i wymiar dodatku sta-
żowego do wynagrodzenia (art. 81 ust. 2) 
i c) prawo do gratyfikacji jubileuszowych 
(art. 82 ust. 2) oraz d) uprawnień miano-
wanego kontrolera zwolnionego z pracy 
z powodu likwidacji lub reorganizacji kon-
trolnej jednostki organizacyjnej (art. 93 
ust. 1 pkt 2).

Wymagania kwalifikacyjne 
wobec kandydata na kontrolera
kontrolerami, według art. 66a ustawy 
o NIk, są wyłącznie pracownicy zatrud-
nieni na stanowiskach: 1) dyrektorów 
i 2) wicedyrektorów kontrolnych jedno-
stek organizacyjnych NIk (dalej w skrócie: 
„k.j.o.”), czyli departamentów i delegatur; 

1 DzU nr 227, poz. 1482; przepisy tej ustawy, dotyczące m.in. zmian w statusie prawnym pracowników NIK, 
weszły w życie 10.12.2010 r., z zastrzeżeniem art. 69e-69f, odnoszących się do konkursów na stanowi-
ska dyrektorskie, które – z mocy art. 14 przepisów przejściowych ustawy nowelizującej – weszły w życie 
1 stycznia 2013 r.

2 Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.); dalej w skrócie: „k.p.”.
3 Ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, poz. 1505 ze zm.).
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są to kierownicze stanowiska kontroler-
skie; 3) radców prezesa NIk; 4) dorad-
ców: prawnych, ekonomicznych i technicz-
nych; 5) głównych specjalistów i 6) specja-
listów kontroli państwowej (dalej: „kp.”); 
7-9) starszych inspektorów kp. – inspek-
torów kp. i młodszych inspektorów kp.

Co do zasady, tylko kontrolerzy przepro-
wadzają kontrole, chociaż zgodnie z art. 30 
ust. 1 zd. 2 ustawy o NIk, mogą je prze-
prowadzać również: prezes, wicepreze-
si i dyrektor generalny NIk, nienależący 
do grupy kontrolerów. Członkowie ści-
słego kierownictwa NIk w praktyce nie 
biorą udziału w przeprowadzeniu wła-
ściwych kontroli, natomiast współdecy-
dują o planie kontroli, decydują o podej-
mowaniu kontroli doraźnych, podpisują 
wystąpienia pokontrolne adresowane do  
naczelnych i centralnych organów pań-
stwowych. Żaden z pozostałych pracow-
ników NIk nie jest uprawniony do prze-
prowadzania kontroli.

Z całą pewnością można więc stwier-
dzić, że kontrolerzy, wraz z członkami ści-
słego kierownictwa NIk, są pracownika-
mi działalności podstawowej NIk.

w art. 67 ustawa określa warunki brze-
gowe, jakie musi spełnić kandydat do pracy 
w charakterze kontrolera. są to: 1) obywa-
telstwo polskie; 2) pełna zdolność do czyn-
ności prawnych i korzystanie z pełni praw 
publicznych; 3) niekaralność za przestęp-
stwo popełnione z winy umyślnej; 4) wyż-
sze wykształcenie; 5) stan zdrowia po-
zwalający na zatrudnienie na określonym 
stanowisku.

wymóg obywatelstwa polskiego ozna-
cza, że dostęp do stanowiska kontrole-
ra NIk jest – bez wyjątku – zamknięty 
dla cudzoziemców, podczas gdy na przy-
kład ustawa o służbie cywilnej dopusz-
cza – w ograniczonym zakresie – do pracy 
w korpusie służby cywilnej osoby niema-
jące obywatelstwa polskiego, lecz mające 
obywatelstwo państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub innego państwa, któ-
rego obywatelom, na podstawie umowy 
międzynarodowej lub prawa wspólnoto-
wego, przysługuje prawo do zatrudnienia 
w polsce i znające język polski – na stano-
wiskach, na których praca nie polega na 
bezpośrednim lub pośrednim wykony-
waniu władzy publicznej, ani na pełnie-
niu funkcji mających na celu ochronę ge-
neralnych interesów państwa.

Nie jest natomiast prawną przeszkodą 
do zatrudnienia na stanowisku kontrolera 
posiadanie przez kandydata – obok oby-
watelstwa polskiego – także obywatelstwa 
innego państwa. Zgodnie bowiem z art. 3 
ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o obywatel-
stwie polskim4, obywatel polski posiada-
jący równocześnie obywatelstwo innego 
państwa jest traktowany przez władze rp 
jako wyłącznie polski obywatel.

pełną zdolność do czynności prawnych 
osiąga się (i posiada), z mocy art. 11 k.c., 
wraz z osiągnięciem pełnoletności, to jest 
ukończeniem 18 roku życia (kobieta co 
najmniej 16-letnia może ją uzyskać wyjąt-
kowo wcześniej, z mocy art. 10 kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, przez zawar-
cie małżeństwa), pod warunkiem braku 

4 DzU z 2012 r., poz. 161.
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dotyczącego jej prawomocnego orzecze-
nia sądu o ubezwłasnowolnieniu (całko-
witym bądź częściowym) bądź o ustano-
wieniu doradcy tymczasowego w postępo-
waniu sądowym o ubezwłasnowolnienie.

korzystanie z pełni praw publicznych 
oznacza brak dotyczącego danej osoby 
prawomocnego orzeczenia sądu oraz 
trybunału stanu o pozbawieniu danej 
osoby wszystkich lub niektórych praw 
publicznych lub o zakazie pełnienia nie-
których funkcji publicznych.

sąd karny może orzec pozbawienie praw 
publicznych jako środek karny, na pod-
stawie art. 39 kodeksu karnego (dalej 
„k.k.”), w razie skazania na karę pozba-
wienia wolności na czas nie krótszy niż 
3 lata za przestępstwo popełnione z mo-
tywów zasługujących na szczególne po-
tępienie. pozbawienie (całkowite) praw 
publicznych obejmuje: utratę czynnego 
i biernego prawa wyborczego do organów 
władzy publicznej, organów samorządu 
zawodowego lub gospodarczego; utratę 
prawa do udziału w wymiarze sprawiedli-
wości oraz pełnienia funkcji w organach 
i instytucjach państwowych i samorządu 
terytorialnego lub zawodowego; utratę po-
siadanego stopnia wojskowego; utratę or-
derów, odznaczeń i tytułów honorowych 
oraz zdolności do ich odzyskania w okre-
sie trwania pozbawienia praw.

pozbawienie praw publicznych orzeka 
się w latach – od roku do 10 lat. Jeżeli prze-
pis szczególny nie stanowi inaczej, obo-
wiązuje ono od dnia uprawomocnienia się 

wyroku. okres, na który orzeczono ten 
środek karny, nie biegnie w czasie odby-
wania kary pozbawienia wolności, cho-
ciażby orzeczonej za inne przestępstwo 
(art. 43 k.k.).

pełni praw publicznych nie ma również 
ten, komu trybunał stanu wymierzył, 
na podstawie art. 25 ustawy z 26 marca 
1982 r. o trybunale stanu5, za czyn niebę-
dący przestępstwem – łącznie lub osobno  
– następujące kary: utratę praw wybor-
czych, zakaz zajmowania stanowisk kie-
rowniczych lub pełnienia funkcji związa-
nych ze szczególną odpowiedzialnością 
w organach państwowych i w organiza-
cjach społecznych, utratę orderów, odzna-
czeń i tytułów honorowych oraz zdolno-
ści do ich odzyskania, bądź pozbawienie  
mandatu poselskiego. kary dotyczące utra-
ty praw i zakazów są orzekane na czas od 
2 do 10 lat.

przeszkodą do zatrudnienia na stano-
wisku kontrolera może być też orzeczo-
ny prawomocnie przez sąd środek karny 
w postaci zakazu zajmowania określone-
go stanowiska lub wykonywania określo-
nego zawodu (art. 39 pkt 2 k.k.).

kontrolerem nie może być osoba ukarana 
(prawomocnym wyrokiem) za przestęp-
stwo popełnione z winy umyślnej. Należy 
się zgodzić z autorami komentarza do zno-
welizowanej ustawy o NIk, że przez poję-
cie umyślnego przestępstwa należy rozu-
mieć też umyślne przestępstwo skarbowe6, 
mimo że na przykład ustawa o służbie cy-
wilnej w art. 4 ust. 3 wyraźnie wymienia 

5 DzU z 1993 r., nr 38, poz. 172 ze zm.
6 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli.�Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, 

Warszawa 2010, s. 222.
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umyślne przestępstwo i umyślne przestęp-
stwo skarbowe. Za taką (celowościową) 
wykładnią tego przepisu przemawia jego 
ratio legis – niedopuszczenie do pełnie-
nia funkcji kontrolera osoby, która dopu-
ściła się jakiejkolwiek zbrodni lub umyśl-
nego występku. Nie jest, co do zasady, 
przeszkodą do zatrudnienia na stanowi-
sku kontrolera skazanie za przestępstwo 
nieumyślne lub za wykroczenie.

skazanie za przestępstwo umyślne prze-
staje być (formalnoprawną) przeszkodą 
do zatrudnienia na stanowisku kontrole-
ra po jego zatarciu. w myśl art. 106 k.k., 
z chwilą zatarcia skazania uważa się je 
za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się  
z rejestru skazanych. potwierdzeniem speł-
nienia warunku niekaralności za przestęp-
stwo popełnione z winy umyślnej jest ne-
gatywna odpowiedź na zapytanie o karal-
ność, skierowane do krajowego rejestru 
karnego7.

Zwraca uwagę to, że ustawa o NIk 
nie wymienia wśród warunków brzego-
wych zatrudnienia na stanowisku kon-
trolera szczególnych kwalifikacji moral-
nych w postaci „nieposzlakowanej opinii” 
(jak np. ustawa o służbie cywilnej) bądź 
„nieskazitelnego charakteru” (jak ustawa 
o ustroju sądów powszechnych). Nie ulega 
jednak wątpliwości, że to, czy kandydat 
na kontrolera przestrzegał w dotychczaso-
wym swoim życiu zawodowym i publicz-
nym, a w pewnym zakresie także – pry-
watnym, zasad moralnych uznawanych 
powszechnie w naszym społeczeństwie 

za obowiązujące, a także dobrych obycza-
jów, nie jest bez znaczenia przy jego za-
trudnieniu.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że do-
datkowe wymaganie kwalifikacyjne, 
dotyczące wyłącznie osób urodzonych 
przed 1 sierpnia 1972 r., wynika z usta-
wy z 18 października 2006 r. o ujawnia-
niu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów8. Zgodnie 
z art. 5 ust. 2 i ust. 7 w zw. z art. 4 ust. 2 
tej ustawy, kandydat na kontrolera NIk 
powinien przedłożyć prezesowi NIk ak-
tualne urzędowe potwierdzenie, wydane 
w formie zaświadczenia przez dyrektora 
właściwego oddziału Instytutu pamięci 
Narodowej (IpN), w przedmiocie istnie-
nia w archiwach IpN dotyczących jego 
osoby dokumentów organów bezpieczeń-
stwa państwa z lat 1944–1990. w przy-
padku gdy objęcie funkcji publicznej ma 
nastąpić na podstawie (między innymi) 
mianowania lub umowy o pracę, dokona-
nie każdej z tych czynności jest dopusz-
czalne jedynie po uprzednim przedło-
żeniu przez tę osobę właściwemu orga-
nowi (tu – prezesowi NIk) urzędowego 
potwierdzenia (zaświadczenia), o któ-
rym mowa.

osoba, która w dniu wejścia w życie 
ustawy lustracyjnej była zatrudniona na 
stanowisku kontrolera NIk, była zobo-
wiązania (przez art. 56 ustawy) do wystą-
pienia w ciągu 3 miesięcy od jej wejścia 
w życie z prośbą o wydanie zaświadczenia. 

7 Ustawa z 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (DzU nr 50, poz. 580, ze zm.).
8 DzU z 2006 r., nr 218, poz. 1592; zwana potocznie „ustawą lustracyjną”.
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Jeżeli kandydat nie wypełnił tego obo-
wiązku, prezes NIk powinien zawiado-
mić o tym IpN, a ten – wszcząć z urzę-
du postępowanie w sprawie wydania za-
świadczenia.

Należy dodać, że kandydat na kontro-
lera może być członkiem partii politycz-
nej, musi jednak zrezygnować z tego człon-
kostwa niezwłocznie po zatrudnieniu, ze 
względu na treść art. 74 ust. 1 ustawy.

Ustawa wymaga od kandydata na kon-
trolera wyższego wykształcenia. wyższe 
wykształcenie ma w polsce ten, kto uzy-
skał jeden z następujących tytułów zawo-
dowych: magistra, magistra inżyniera,  
magistra sztuki, magistra pielęgniarstwa, 
magistra położnictwa, lekarza, lekarza sto-
matologa, lekarza weterynarii bądź inży-
niera lub licencjata (nadawane po ukończe-
niu studiów I stopnia, niemagisterskich), 
potwierdzony odpowiednim dyplomem9.

Nie ma wyższego wykształcenia ten, 
kto uzyskał tylko tak zwane absoluto-
rium, czyli złożył przepisane regulami-
nem studiów egzaminy, zaliczył zajęcia 
teoretyczne i praktyczne, lecz nie złożył 
egzaminu dyplomowego i nie uzyskał ty-
tułu zawodowego.

rodzaj wykształcenia wyższego (dzie-
dzina wiedzy) nie ma w zasadzie znacze-
nia prawnego, z wyjątkiem kandydatów 
na doradcę prawnego.

szczegółowe wymagania co do kwalifi-
kacji wymaganych od kandydata na kon-
trolera określa – wydane na podstawie 

art. 97 ustawy – zarządzenie Marszałka 
sejmu z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wy-
nagradzania pracowników Najwyższej Izby 
kontroli10. obok wyższego wykształcenia, 
przepisy te wymagają określonej liczby lat 
pracy zawodowej. wyjątkowo, na stano-
wisko doradcy prawnego wymaga się wy-
kształcenia określonego rodzaju – wyższe-
go prawniczego lub wyższego administra-
cyjnego II stopnia.

kandydat na kontrolera (i kontroler) po-
winien mieć stan zdrowia pozwalający na 
zatrudnienie na określonym stanowisku. 
Ustawa nie określa konkretnych wyma-
gań dotyczących stanu zdrowia, pozosta-
wiając to ocenie lekarza, który powinien 
przy dokonywaniu tej oceny mieć na uwa-
dze obowiązki przywiązane do konkret-
nego stanowiska kontrolerskiego.

przed zatrudnieniem stan zdrowia kan-
dydata jest sprawdzany w toku wstępnych 
badań lekarskich, które są przeprowadzane 
na podstawie art. 229 k.p., na koszt praco-
dawcy. w czasie trwania stosunku pracy 
kontroler, jak każdy pracownik, podlega 
okresowym badaniom lekarskim. w przy-
padku gdy był niezdolny do pracy z powodu  
choroby dłużej niż 30 dni, przed dopusz-
czeniem go do pracy po tej niezdolności 
musi przejść badania kontrolne, mające na 
celu ustalenie zdolności do pracy na do-
tychczasowym stanowisku. Zakres i tryb 
przeprowadzenia tych badań lekarskich 
reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia 
i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. 

9 Określa je rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19.12.2009 r. w sprawie rodzajów ty-
tułów zawodowych, nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych 
przez uczelnie (DzU z 2009 r., nr 11, poz. 61, ze zm.).

10 MP nr 79, poz. 803 ze zm.



86 koNtrola państwowa

kontrola i audyt   Teresa Liszcz

w sprawie przeprowadzenia badań lekar-
skich pracowników, zakresie profilaktycz-
nej opieki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 
celów przewidzianych w kodeksie pracy11.

Nabór kandydatów na 
stanowiska kontrolerskie
Znowelizowana ustawa o NIk przewi-
duje w art. 69a ust. 1 nabór kandydatów 
na stanowiska kontrolerskie, z wyłącze-
niem stanowisk dyrektorów i wicedyrek-
torów k.j.o. (dalej: „stanowisk dyrektor-
skich”), „w drodze otwartego i konkur-
sowego postępowania kwalifikacyjnego”  
(art. 69a-69d) oraz obsadzanie stano-
wisk dyrektorskich w drodze konkursu 
wewnętrznego (art. 69e-69g).

przepis art. 69a ust. 1 nie jest jedno-
znaczny. Można go rozumieć w ten spo-
sób, że stanowiska kontrolerskie obsadza 
się wyłącznie w drodze naboru, a więc za-
trudniony już kontroler, jeżeli ma przejść 
na inne (niedyrektorskie) stanowisko kon-
trolerskie, powinien wziąć udział jako kan-
dydat w tym naborze (tak jest nota bene 
obecnie w szkolnictwie wyższym, gdzie 
jednak wynika to jednoznacznie z usta-
wy). Inny sposób rozumienia tego prze-
pisu zakłada, że dotyczy on wyłącznie za-
trudnienia w Izbie osoby z zewnątrz (także 
takiej, która wcześniej była zatrudniona 
w NIk w charakterze kontrolera, lecz 
przestała pracować w Izbie) i nie wyłą-
cza możliwości obsadzenia stanowisk kon-
trolerskich (z wyłączeniem, oczywiście, 

dyrektorskich) w drodze „przesunięć” we-
wnątrz korpusu kontrolerskiego, decyzją 
prezesa NIk, za zgodą kontrolera. Moim 
zdaniem, należy przyjąć tę drugą inter-
pretację, bardziej racjonalną i sprzyjającą 
ukształtowaniu się wewnętrznej ścieżki 
awansu w Izbie12.

Możliwość ta nie występuje w odnie-
sieniu do pracownika NIk niebędącego 
kontrolerem, chociażby spełniał wyma-
gania stawiane kandydatom na kontrole-
rów, gdyż mogłoby to prowadzić do ob-
chodzenia przepisów o obowiązkowym 
otwartym i konkurencyjnym naborze. 
Nie ma przy tym znaczenia prawnego to, 
że wcześniej taki pracownik był zatrud-
niony w charakterze kontrolera, jakkol-
wiek może się to wydawać nieracjonal-
ne w przypadku, gdy uczestniczył on już 
wcześniej w naborze na stanowisko kon-
trolera i przerwa w pracy kontrolerskiej 
nie była długa. Naborem są, oczywiście, 
objęci także kandydaci, którzy chcą być 
zatrudnieni jako kontrolerzy w niepełnym 
wymiarze czasu pracy.

o przeprowadzeniu naboru decyduje 
prezes NIk, gdy uzna to za potrzebne.

postępowanie kwalifikacyjne prowa-
dzone w ramach naboru powinno służyć 
sprawdzeniu, czy kandydat spełnia warun-
ki ustawowe oraz dodatkowe wymagania 
wynikające z opisu stanowiska (np. doty-
czące określonego rodzaju wykształcenia 
lub znajomości języków obcych), oraz wy-
łonieniu kandydata, który spełnia je w naj-
wyższym stopniu.

11 DzU nr 69, poz. 332 ze zm.
12 Taką interpretację przyjęli E. Jarzęcka-Siwik i B. Skwarka w: Najwyższa� Izba� Kontroli... op. cit., 

s. 230 i 231.
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Nabór na stanowiska kontrolerskie został 
uregulowany na wzór ustawy o służbie cy-
wilnej. ogłoszenie o naborze powinno być 
upublicznione, w szczególności (można więc 
dodatkowo i w inny sposób) przez umiesz-
czenie go we wszystkich jednostkach orga-
nizacyjnych NIk w miejscu powszechnie 
dostępnym oraz w Biuletynie Informacji 
publicznej (BIp) i powinno zawierać treść 
określoną w ustawie. Informacje dotyczą-
ce kandydatów, w zakresie objętym treścią 
ogłoszenia o naborze, są jawne (art. 69b 
ustawy). termin składania dokumentów 
określony w ogłoszeniu nie może być krót-
szy niż 14 dni od ukazania się ogłoszenia 
w BIp (art. 69d ustawy).

prezes NIk powinien określić, w dro-
dze zarządzenia (podlegającego publika-
cji w BIp), „szczegółowe zasady” prze-
prowadzania naboru, w tym sposób jego 
prowadzenia i oceny wiedzy oraz kwali-
fikacji kandydatów. Zarządzenie to, jako 
akt prawa wewnętrznego, może regulo-
wać tylko kwestie techniczno-organiza-
cyjne naboru, nie może natomiast zmie-
niać ani uzupełniać regulacji ustawowych 
dotyczących wymagań kwalifikacji i sa-
mego naboru.

Niezbyt precyzyjny jest przepis art. 69c, 
dotyczący informacji o wynikach nabo-
ru. według ust. 1 tego przepisu, w ter-
minie 14 dni od dnia zakończenia nabo-
ru (tj. zakończenia postępowania kwalifi-
kacyjnego) powinna zostać podana do pu-
blicznej wiadomości „lista osób zakwali-
fikowanych do pracy” w wyniku naboru 
– w taki sam sposób jak ogłoszenie o na-
borze. wynika z tego, że podmiot prze-
prowadzający postępowanie kwalifikacyj-
ne powinien umieścić na tej liście wszyst-
kich kandydatów, co do których uznał, że 

spełniają wymagania „określone w ogło-
szeniu o naborze”. „Zakwalifikowanie do 
pracy” w wyniku tego postępowania nie 
oznacza jednak ani nawiązania stosunku 
pracy, ani roszczenia zakwalifikowanych 
osób o zatrudnienie. o tym, który lub któ-
rzy zakwalifikowani kandydaci zostaną 
zatrudnieni, decyduje prezes Izby, który 
może również nie zatrudnić nikogo.

przepis art. 69c ust. 2 ustawy naka-
zuje ponadto udostępnić w BIp – przez 
okres co najmniej 3 miesięcy – informa-
cję „o wyniku naboru”, nie określając tre-
ści tej informacji (inaczej niż np. usta-
wa o służbie cywilnej). Należy przyjąć, 
że chodzi o informację o osobie lub oso-
bach, które zostały zatrudnione w Izbie 
w wyniku naboru na określone stanowi-
sko kontrolera albo o tym, że nikt nie zo-
stał zatrudniony.

Zarządzenie o upowszechnieniu listy za-
kwalifikowanych kandydatów oraz o pu-
blikacji informacji o wynikach naboru po-
winien wydać prezes NIk.

Nawiązanie stosunku pracy 
z kontrolerem
umowa o pracę

stosunek pracy z kontrolerem, według 
art. 68 ust. 1 ustawy, nawiązuje się, co 
do zasady, na podstawie mianowania, które 
powinno być jednak poprzedzone zatrud-
nieniem na podstawie umowy o pracę na 
czas nie dłuższy niż 3 lata (art. 68 ust. 1 
ustawy).

Ustawa (inaczej niż np. ustawa o służbie 
cywilnej) nie określa minimalnego okresu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
sądzę, że powinien to być okres wystar-
czający na odbycie aplikacji kontrolerskiej 
i złożenie egzaminu kontrolerskiego.
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Na podstawie umowy o pracę – bez ogra-
niczenia czasowego – zatrudnia się też kon-
trolerów w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Ustawa nie określa jakichś szcze-
gólnych przesłanek zatrudnienia kontro-
lera na niepełny etat ani też minimalne-
go i maksymalnego wymiaru jego czasu 
pracy (części etatu), pozostawiając to w ge-
stii stron stosunku pracy. Moim zdaniem, 
jest to dość niebezpieczna „furtka”, umoż-
liwiająca zatrudnianie przez bliżej nieokre-
ślony czas na stanowiskach kontrolerskich 
także osób, które nie mają za sobą aplika-
cji kontrolerskiej i zdanego egzaminu kon-
trolerskiego oraz mających nietrwałą pod-
stawę zatrudnienia, niesprzyjającą nieza-
leżności kontrolera.

Nie można wykluczyć, że umowa o pracę 
na stanowisku kontrolerskim w wymiarze 
czasu pracy zbliżonym do pełnego ustawo-
wego wymiaru (np. 9/10 etatu), bez szcze-
gólnego uzasadnienia, na przykład w po-
staci posiadania specjalnych kwalifikacji, 
mogłaby być uznana za czynność prawną 
mającą na celu obejście ustawy (przepisów 
art. 68 ustawy o NIk dotyczących mia-
nowania), o której mowa w art. 58 § 1 k.c.

okres zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę powinien być wykorzystany na od-
bycie aplikacji kontrolerskiej i sprawdzenie 
predyspozycji pracownika do pracy kontro-
lerskiej przed związaniem się z nim na stałe 
mianowaniem. Umowa o pracę nie zosta-
ła uregulowana w ustawie o NIk, toteż na 
mocy art. 5 k.p. – należy stosować w zakresie 
trybu jej zawarcia, formy i rodzajów przepi-
sy kodeksu pracy, a w sprawach w nim nie-
uregulowanych – przez art. 300 k.p. – od-
powiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Umowę o pracę z kontrolerem można za-
wrzeć na czas określony – na maksymalny 

okres 3 lat, bądź na krótsze okresy, nie-
przekraczające łącznie 3 lat. w tym ostat-
nim przypadku należy pamiętać o art. 251 
k.p., który stanowi, że zawarcie kolejnej 
umowy o pracę na czas określony jest 
równoznaczne w skutkach z zawarciem 
umowy o pracę na czas nieokreślony, je-
żeli poprzednio strony dwukrotnie zawar-
ły umowę o pracę na czas nieokreślony na 
następujące po sobie okresy, bez przerwy 
albo z przerwą nieprzekraczającą 1 mie-
siąca. przy tym przedłużenie czasu trwa-
nia umowy jest traktowane jako zawarcie 
nowej umowy.

Do sekwencji trzech umów, o których 
mowa w art. 251 k.p., nie wlicza się umów 
o pracę na zastępstwo oraz umów o pracę 
o charakterze dorywczym lub sezonowym. 
te ostatnie nie wchodzą w grę na stanowi-
sku kontrolerskim, natomiast można roz-
ważać (raczej teoretycznie) zatrudnienie 
kontrolera na podstawie umowy o pracę na 
zastępstwo kontrolera nieobecnego przez 
dłuższy czas, jeżeli założymy, że jest to 
szczególny rodzaj umowy o pracę na czas 
określony. Uważam jednak, że nie jest to do-
puszczalne, ze względu na skrajną nietrwa-
łość tego rodzaju umowy o pracę. Zawarcie 
umowy na zastępstwo wymagałoby, zresz-
tą, także poprzedzenia procedurą naboru, 
co czyni ją mało przydatną w sytuacji, gdy 
potrzeba zastępstwa powstaje nagle.

w umowie o pracę zawartej na czas okre-
ślony dłuższy niż 6 miesięcy można (za 
obopólną zgodą) zamieścić klauzulę o do-
puszczalności jej rozwiązania za wypowie-
dzeniem, z zachowaniem 2-tygodniowego 
okresu wypowiedzenia, (bez obowiązku 
uzasadniania wypowiedzenia, art. 33 k.p.).

każda z umów o pracę, o których wyżej 
mowa, może być poprzedzona umową 
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o pracę na okres próbny nie dłuższy niż 3 
miesiące (art. 25 § 2 k.p.).

Umowa o pracę z kontrolerem zatrud-
nianym na podstawie umowy o pracę ze 
względu na niepełny wymiar czasu pracy 
może być zawarta na czas określony (tyle 
że bez ograniczenia czasu jej trwania do 
3 lat) na wyżej przedstawionych zasadach 
bądź na czas nieokreślony, z możliwością 
poprzedzenia każdej z tych umów zatrud-
nieniem na okres próbny.

Umowę o pracę z kontrolerem powi-
nien zawrzeć prezes NIk, jako organ pra-
codawcy w rozumieniu art. 3 k.p.; może 
on jednak upoważnić do zawierania takich 
umów inną osobę, w szczególności wice-
prezesa lub dyrektora generalnego Izby.

Mianowanie

właściwą podstawą stosunku pracy kon-
trolera jest mianowanie. poza spełnieniem 
przez kandydata przesłanek brzegowych 
i innych wymagań kwalifikacyjnych okre-
ślonych w przepisach o wynagrodzeniu, 
mianowanie jest uzależnione od odbycia 
aplikacji kontrolerskiej i zdania egzami-
nu aplikacyjnego (kontrolerskiego) przed 
komisją egzaminacyjną powołaną przez 
prezesa NIk. aplikacja kontrolerska ma 
na celu teoretyczne i praktyczne przygo-
towanie kontrolera do wykonywania i nad-
zorowania czynności kontrolnych.

Ustawa w brzmieniu sprzed noweliza-
cji zezwalała prezesowi NIk na mianowa-
nie kontrolera bez uprzedniego zawarcia 
z kandydatem umowy o pracę, a także bez 
odbycia aplikacji kontrolerskiej, w przy-
padkach uzasadnionych kwalifikacja-
mi lub praktyką zawodową kandydata. 
w wyniku nowelizacji ta możliwość zo-
stała wyeliminowana, jak sądzę, z obawy, 

że mogła stanowić furtkę do „szybkich” 
mianowań z powodów pozamerytorycz-
nych. Uzasadnieniem tego rozwiązania 
było pozyskiwanie do pracy kontrolerskiej 
wysoko kwalifikowanych osób z dużym 
doświadczeniem zawodowym, na przy-
kład pracowników po prawniczej aplika-
cji państwowej lub korporacyjnej, których 
obowiązkowa aplikacja kontrolerska i nie-
pewne wstępne zatrudnienie na podsta-
wie umowy o pracę mogą zniechęcać do 
podjęcia pracy w Izbie.

Ustawa nie przewiduje żadnej specjal-
nej procedury poprzedzającej mianowa-
nie, takiej jak postępowanie kwalifikacyj-
ne przed mianowaniem w służbie cywil-
nej (dalej: „sc.”), mimo że tam również 
mianowanie jest poprzedzone zatrudnie-
niem na podstawie umowy o pracę i służ-
bą przygotowawczą, kończącą się egza-
minem. Istotna różnica polega jednak na 
tym, że ustawa o sc. określa minimalny 
okres zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę wymagany do mianowania, a usta-
wa o NIk – maksymalny okres takiego za-
trudnienia.

odbycie aplikacji i złożenie (z wynikiem 
pozytywnym) egzaminu kontrolerskie-
go w czasie zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę nie gwarantuje miano-
wania. Decyzję o mianowaniu podejmu-
je, według swego uznania, prezes NIk, 
który nie może tego uprawnienia scedo-
wać na inną osobę, gdyż ustawa wskazu-
je expressis verbis na niego.

Niedopuszczalne jest, co do zasady, dal-
sze zatrudnienie kontrolera po upływie 
3 lat na podstawie umowy pracę, chyba że 
będzie to zatrudnienie w niepełnym wy-
miarze czasu pracy. Nie jest jednak wy-
kluczone, że zawarcie przez prezesa NIk 
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umowy o pracę z kontrolerem, który złożył 
egzamin kontrolerski, po upływie 3-let-
niego okresu zatrudnienia, w pełnym wy-
miarze czasu pracy, może zostać uznane 
przez sąd, w razie sporu, za mianowanie13.

akt mianowania powinien określać: 
imię i nazwisko kontrolera, datę miano-
wania, stanowisko służbowe i jednostkę 
organizacyjną, składniki i wysokość wy-
nagrodzenia oraz – oczywiście – podpis 
prezesa NIk. aby akt mianowania spo-
wodował nawiązanie stosunku pracy, ko-
nieczne jest wyrażenie na to zgody przez 
osobę mianowaną. Może ona być wyra-
żona przed mianowaniem – w postaci pi-
semnego wniosku (podania) o mianowa-
nie, albo ex post przez przyjęcie miano-
wania, potwierdzone na piśmie.

akt mianowania dokonany przez pod-
miot państwowy jest, moim zdaniem, de-
cyzją administracyjną, do której w spra-
wach nieuregulowanych w pragmatyce pra-
cowniczej i w kodeksie pracy należy stoso-
wać właściwe przepisy kodeksu postępo-
wania administracyjnego14. Jednakże sąd 
Najwyższy od drugiej połowy lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku prezentuje tezę, że 
mianowanie (poza żołnierzami zawodo-
wymi i funkcjonariuszami służb mundu-
rowych) nie jest decyzją administracyjną, 

lecz jednostronną czynnością prawa pracy, 
do której w sprawach nieuregulowanych 
w prawie pracy należy stosować, przez 
art. 300 k.p., przepisy kodeksu cywilne-
go o czynnościach prawnych15.

przy mianowaniu (moim zdaniem, 
przed wręczeniem mu aktu mianowania) 
kontroler powinien złożyć ustnie, przed 
prezesem NIk, ślubowanie o treści okre-
ślonej w art. 70 ust. 1 ustawy, które na-
stępnie powinien potwierdzić na piśmie. 
w razie odmowy złożenia ślubowania, 
która oznacza w istocie odmowę objęcia 
stanowiska, nie może dojść do mianowania.

Mianowanie oznacza nawiązanie stosun-
ku pracy na czas nieokreślony (z zastrze-
żeniem odrębnej regulacji dotyczącej sta-
nowisk dyrektorskich), co wiąże się z dość 
silną stabilizacją stosunku pracy16. Z dru-
giej strony, mianowany kontroler zostaje 
poddany okresowemu ocenianiu kwalifika-
cyjnemu oraz odpowiedzialności dyscypli-
narnej. w pozostałym zakresie, zwłaszcza 
gdy chodzi o obowiązki pracownika, jego 
status pracowniczy nie różni się istotnie 
od stosunku pracy kontrolera zatrudnio-
nego na podstawie umowy o pracę.

szczególną ścieżką do zatrudnienia 
w NIk w charakterze kontrolera jest 
przeniesienie na takie stanowisko członka 

13 Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 17.11.1997 r., I PKN 360/97 (OSP z 1999 r., nr 1, poz. 15); Lex 
33475.

14 Tak NSA w wyrku z 24.09.1991 r., II SA 746/91 (OSP 1993, nr 9, poz. 175), a także np. J. Jagielski, 
K. Rączka: Komentarz�do�ustawy�o�służbie�cywilnej, Warszawa 2001, s. 141.

15 Uchwała SN z 3.04.1997 r., II ZP 14/94 (OSP 1998, nr 4, poz. 179; z krytyczną glosą T. Liszcz) oraz wy-
rok SN z 23.11.2004 r., I PK 35/04 (OSNP 2005, nr 11, poz. 160; w doktrynie np. J. Stelina: Charakter�
prawny�stosunku�pracy�z�mianowania,�Gdańsk 2006, s. 102 i n.

16 Sąd Najwyższy w wyroku z 26.04.2005 r., I PK 161/04 (OSNP 2006, nr 1-2, poz. 7) stwierdził, że „jest to 
cecha istotna ze względu na to, że zatrudnienie na tej podstawie stosowane jest często wobec pracowni-
ków, którzy wykonują zadania wymagające pewnej niezależności, a w każdym razie niepodatności na oba-
wę o utratę miejsca pracy”.



Nr 2/marzec-kwiecień/2014 91 

Nawiązanie stosunku pracy na stanowisku kontrolerskim   kontrola i audyt  

korpusu służby cywilnej w rozumieniu 
ustawy o służbie cywilnej (pracownika 
bądź urzędnika sc.) w drodze „porozumie-
nia pracodawców”, na podstawie art. 68a 
ustawy o NIk. przeniesienie to odbywa 
się poza procedurą naboru, nie zwalnia 
natomiast przeniesionej osoby od wstęp-
nego zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę oraz obowiązku odbycia aplikacji 
kontrolerskiej i zdania egzaminu kontro-
lerskiego jako warunku mianowania. Nie 
zapewnia też mianowania w NIk po speł-
nieniu tych warunków, nawet gdy prze-
niesiony został mianowany urzędnik sc. 
Z tego względu i z uwagi na bardzo trud-
ne do przejścia postępowanie kwalifika-
cyjne przed mianowaniem w służbie cy-
wilnej mało prawdopodobne wydaje się, 
aby mianowany urzędnik sc. zdecydował 
się na przeniesienie do NIk na takich wa-
runkach. w praktyce może to interesować 
tylko zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę pracowników sc. „porozumienie 
pracodawców” o przeniesieniu członka kor-
pusu sc. do NIk powinien zawrzeć prezes 
NIk (lub upoważniona przez niego osoba) 
z dyrektorem generalnym właściwego urzę-
du administracji rządowej, oczywiście za 
zgodą przenoszonego członka korpusu służ-
by cywilnej.

Obsadzanie  
stanowisk dyrektorskich
Istotnym novum wprowadzonym do usta-
wy o NIk przez nowelizację z 2010 r. jest 
obsadzanie stanowisk dyrektorów i wice-
dyrektorów k.j.o. w drodze konkursu we-
wnętrznego (art. 69e-69g).

obowiązkowy konkurs na te stanowiska 
powiązany jest z mianowaniem na tych sta-
nowiskach na czas określony. Do konkursu 

aktualnie mogą stawać tylko mianowani 
kontrolerzy, spełniający wymagania okre-
ślone w ogłoszeniu o konkursie. kandydaci 
na stanowisko dyrektora muszą się do-
datkowo wykazać co najmniej 5-letnim 
okresem pracy w NIk (niekoniecznie na 
stanowisku kontrolerskim), poprzedzają-
cym, jak sądzę, bezpośrednio konkurs lub 
takim samym okresem pracy (lecz tylko 
na stanowiskach kontrolerskich) w innej 
jednostce sektora finansów publicznych.

od tej drugiej grupy kandydatów, któ-
rzy legitymują się okresem pracy kontro-
lerskiej poza NIk, wymaga się ponadto, 
aby aktualnie oraz w okresie co najmniej 
5 lat bezpośrednio poprzedzających kon-
kurs „nie wchodzili w skład organów partii 
politycznych reprezentujących partie po-
lityczne na zewnątrz lub uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań”. to, o jakie organy 
chodzi, należy ustalać na podstawie statu-
tu partii. omawiane wymaganie, mające 
zapewne zapobiegać zatrudnianiu na sta-
nowiskach dyrektorów w NIk osób jedno-
znacznie kojarzonych z którąś z partii po-
litycznych, nie jest w pełni zharmonizo-
wane z treścią art. 74 ust. 1 ustawy, który 
zakazuje wszystkim kontrolerom przyna-
leżności do partii politycznej i publicznego 
manifestowania poglądów politycznych.

Ustawa, jak widać, faworyzuje kandy-
datów, którzy mają za sobą co najmniej 
5 lat pracy w NIk na jakimkolwiek stano-
wisku, w stosunku do kandydatów, aktu-
alnie również mianowanych kontrolerów 
NIk, którzy w ostatnich 5 latach praco wali 
w innych jednostkach sektora publiczne-
go, wymagając tylko od tych ostatnich,  
aby była to praca związana z nadzorowa-
niem lub wykonywaniem czynności kon-
trolnych.
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konkurs na stanowiska dyrektorskie, 
chociaż wewnętrzny, powinien być ogło-
szony w taki sam sposób jak otwarty nabór 
na pozostałe (niższe) stanowiska kontro-
lerskie.

konkurs przeprowadza komisja kon-
kursowa, powołana zarządzeniem prezesa 
NIk. w toku konkursu sprawdza się wie-
dzę kandydatów niezbędną do wykony-
wania zadań na stanowisku, na które prze-
prowadzany jest nabór, a także ich pre-
dyspozycje i umiejętności kierownicze. 
listę osób dopuszczonych do konkursu 
oraz informację o jego wyniku upublicz-
nia się w analogiczny sposób, jak informa-
cje o wynikach naboru na szeregowe sta-
nowiska kontrolerskie.

prezes NIk, zarządzeniem wydanym na 
podstawie art. 69g ustawy o NIk – pu-
blikowanym w BIp – określa skład i orga-
nizację komisji konkursowej oraz sposób 
jej działania.

szczegółowa regulacja dotycząca ogło-
szenia i przeprowadzenia konkursu jest 
zawarta obecnie w zarządzeniu prezesa 
NIk z 4 marca 2013 r. w sprawie kon-
kursu na stanowiska dyrektorów i wice-
dyrektorów kontrolnych jednostek orga-
nizacyjnych NIk17.

konkurs obejmuje dwa etapy: 1) spraw-
dzenie spełnienia wymogów formalnych 
(bez udziału kandydata); 2) autoprezen-
tacja kandydata, w tym prezentacja kon-
cepcji działania na stanowisku, którego 
dotyczy nabór oraz rozmowa sprawdza-
jąca wiedzę niezbędną na tym stanowi-
sku, a także predyspozycje i umiejętności 

kierownicze kandydata. komisja punktu-
je odrębnie: koncepcję działania, wiedzę, 
predyspozycje i umiejętności kierownicze.

w sprawozdaniu z przebiegu konkursu, 
sporządzanym przez komisję dla prezesa 
NIk, wskazuje się w szczególności, który 
kandydat (lub kandydaci, gdy konkurs do-
tyczył większej liczby stanowisk) uzyskał 
najwięcej punktów, wraz ze wskazaniem, 
że posiada wystarczającą wiedzę oraz pre-
dyspozycje i umiejętności kierownicze do 
zajmowania stanowiska, którego dotyczy 
konkurs.

Niewskazanie żadnego kandydata, który 
spełniałby wszystkie kryteria oznacza, 
że konkurs nie przyniósł rozstrzygnię-
cia. w przypadku stwierdzenia „niepra-
widłowości co do legalności postępowa-
nia konkursowego” prezes NIk powinien 
unieważnić postępowanie, podając przy-
czynę jego unieważnienia.

prezes NIk, zgodnie z art. 69e ust. 1 
ustawy, ma obowiązek mianować zwy-
cięzcę konkursu na stanowisko, którego 
dotyczyło postępowanie. 

obsadzanie stanowisk kierowniczych 
średniego szczebla w NIk w drodze we-
wnętrznego konkursu uważam za dobre 
rozwiązanie. Zapobiega ono mianowa-
niu na te stanowiska, według klucza poli-
tycznego, rodzinnego lub towarzyskiego,  
osób niemających kwalifikacji kontroler-
skich, które miałyby wiedzę i doświad-
czenie w tym zakresie mniejsze niż ich 
podwładni. ponadto, stwarza większe 
perspektywy awansu kontrolerom w ra-
mach Izby.

17 <http://www.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne/>
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trudno natomiast jednoznacznie po-
zytywnie ocenić rozwiązanie polegające 
na mianowaniu na stanowiska dyrektora 
lub wicedyrektora jednostki kontrolnej na 
okres 5 lat, po upływie których ogłasza się 
kolejny konkurs. trzeba podkreślić, że te 
dwa rozwiązania nie musiały iść w parze. 
Ustawodawca mógł przewidzieć, że wy-
łonionego w drodze konkursu kandydata 
mianuje się na czas nieokreślony, z możli-
wością zakończenia stosunku pracy z nim 
na zasadach dotyczących ogółu kontro-
lerów, ewentualnie nieco zmodyfikowa-
nych w kierunku ułatwienia prezesowi 
NIk jego zwolnienie.

Jak przypuszczam, chodziło o to, że 
w sytuacji gdy dyrektor (wicedyrektor) 
był mianowany na czas nieokreślony (na 
stałe), trudno było go z tego stanowiska 
usunąć, nawet jeśli był miernym dyrek-
torem, jeżeli potrafił uniknąć dwukrot-
nej, kolejnej negatywnej oceny, nie dopu-
ścił się poważnego przewinienia dyscypli-
narnego, a przy tym był zdrowy. wtedy 
mógł być „dożywotnim” dyrektorem, co 
oczywiście nie było korzystne dla Izby. 
kadencyjność stanowisk dyrektorskich, 
z zastrzeżeniem możliwości ubiegania się 
przez zajmujące je osoby w kolejnym kon-
kursie o powtórne mianowanie na to stano-
wisko, powinna mobilizować dyrektorów 
do jak najlepszej pracy. Z drugiej strony  
jednak, trudno stanowczo odrzucić za-
rzut, że permanentne konkursy na stano-
wiska dyrektorów i wicedyrektorów mogą 
zakłócić pracę Izby i niekorzystnie wpły-
wać na niezależność dyrektorów, którzy, 

mając zamiar ponownie stawać do konkur-
su, mogą ulegać naciskom ze strony osób 
mogących, ich zdaniem, mieć wpływ na 
wynik konkursu18.

ponadto wątpliwości interpretacyjne 
budzą przepisy art. 69e ust. 3 i 4 w od-
niesieniu do tego, co dzieje się z dotychcza-
sowym stosunkiem pracy kontrolera mia-
nowanego w związku z wygraniem kon-
kursu na stanowisko dyrektora – trwa on 
nadal w zawieszeniu, czy ulega rozwią-
zaniu?

Z przepisu przewidującego mianowanie 
byłego dyrektora po zakończeniu kaden-
cji na stanowisko doradcy, a nie jego po-
wrót na wcześniej zajmowane stanowisko, 
zdaje się wynikać, że wcześniejszy stosu-
nek pracy ustał z dniem mianowania na 
stanowisko dyrektorskie. Uważam jed-
nak, że nie można domniemywać usta-
nia (wygaśnięcia) stosunku pracy opar-
tego na mianowaniu, lecz należy przyjąć, 
że stosunek pracy między NIk i kontro-
lerem istnieje od zawarcia z nim po raz 
pierwszy umowy o pracę, a mianowania 
na kolejne stanowiska oznaczają tylko jego 
przekształcenia.

Można też mieć zastrzeżenia co do racjo-
nalności obowiązkowego mianowania by-
łego dyrektora (wicedyrektora) po upływie 
kadencji na stanowisko doradcy w jednost-
ce kontrolnej NIk w tej samej miejscowo-
ści, „w której znajduje się siedziba kontro-
lnej jednostki organizacyjnej NIk, w któ-
rej (osoba ta) zajmowała dotychczasowe 
stanowisko” (nota bene nie jest jasne, czy 
chodzi o ostatnio zajmowane stanowisko 

18 Tak E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli..., op. cit., s. 236.
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dyrektora bądź wicedyrektora, czy o sta-
nowisko kontrolerskie zajmowane przed 
mianowaniem na dyrektora lub wicedy-
rektora; sądzę, że raczej o to drugie).

Cel, jaki zdaje się przyświecać kaden-
cyjności i konkursowemu trybowi obsa-
dzania stanowisk dyrektorskich może być 
jednak częściowo zniwelowany przez to, że 
ustawa o NIk, inaczej niż ustawa o służ-
bie cywilnej, nie zabrania tak zwanego po-
wierzenia pełnienia obowiązków na sta-
nowiskach kierowniczych.

Z powyższych względów być może ko-
rzystniejsze byłoby mianowanie na tych 
stanowiskach na czas nieokreślony, z jed-
noczesnym ułatwieniem wypowiedzenia 
stosunku pracy z dyrektorem i wicedyrek-
torem przez wprowadzenie dodatkowych 
przesłanek tego wypowiedzenia.

podsumowanie
regulacja w znowelizowanej ustawie 
o Najwyższej Izbie kontroli nawiązania 
stosunku pracy na stanowiskach kontro-
lerskich zasługuje, moim zdaniem, na 
pozytywną ocenę. Dotyczy to zwłaszcza 
otwartego i konkurencyjnego naboru na te 

stanowiska oraz konkursowego trybu ob-
sadzania stanowisk dyrektorskich.

Nie oznacza to, że nie są potrzebne żadne 
zmiany. Na przykład, w zakresie warunków 
brzegowych stawianych kandydatom na kon-
trolerów postulowałabym wprowadzenie 
wymagania o charakterze moralnym, w ro-
dzaju „nienagannej postawy moralnej” lub 
„nieposzlakowanej opinii”. w odniesieniu 
do umowy o pracę z kontrolerem pożąda-
ne byłoby, moim zdaniem, bliższe określe-
nie przesłanek zawarcia i rodzaju umowy 
o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dobrze byłoby również wyraźnie wyarty-
kułować zasadę, że w przypadku mianowa-
nia kontrolera na kolejne stanowiska, włącz-
nie z objęciem stanowiska dyrektorskiego  
w jednostce kontrolnej w wyniku konkur-
su, jego stosunek pracy trwa nieprzerwa-
nie, ulegając tylko przekształceniom.

dr hab. TERESA LISzCz,
profesor Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
sędzia Trybunału Konstytucyjnego
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partnerstwo publiczno-prywatne funk-
cjonuje w polskim systemie prawnym sto-
sunkowo niedługo. Uchwalona 28 lipca 
2005 r. ustawa o partnerstwie publicz-
no-prywatnym1 była pierwszym aktem 
normatywnym w polsce, który kładł pod-
waliny pod budowę niezmiernie ważnej, 
z punktu widzenia zaspokajania potrzeb 
publicznych, instytucji. Niestety, w okre-
sie obowiązywania tej ustawy nie uru-
chomiono żadnego projektu partnerstwa 

publiczno-prywatnego (dalej: „ppp”); było 
więc to prawo martwe. Dopiero wejście 
w życie ustawy z 19 grudnia 2008 r. o part-
nerstwie publiczno-prywatnym2 spowo-
dowało powolny, acz systematyczny pro-
ces rozwoju idei partnerstwa dwóch sek-
torów: publicznego i prywatnego. Niemal 
równocześnie z tą ustawą uchwalono inny 
akt prawny, stanowiący rozszerzenie praw-
nych możliwości podejmowania przedsię-
wzięć w formule szeroko pojętego ppp, 
a mianowicie ustawę z 9 stycznia 2009 r. 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi3. 

Refleksje po kontroli NIK

Partnerstwo publiczno-prywatne

partnerstwo publiczno-prywatne (ppp) jest powszechnie stosowaną na 
świe cie metodą współpracy administracji publicznej z prywatnymi fir-
mami. polega ono na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji  
zadania o charakterze publicznym, jest więc połączeniem sił władzy pań-
stwowej bądź samorządowej oraz kapitału prywatnego na rzecz wyko-
nania inwestycji, które pozostawały dotychczas w sferze działań władzy  
publicznej. rozwój instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w polsce  
nastąpił po wejściu w życie ustawy o ppp i jest niezwykle ważnym przed-
sięwzięciem w obecnej sytuacji finansowej państwa.

1 DzU z 2008 r., nr 169, poz. 1420 oraz nr 171, poz. 1058.
2 DU z 2009 r., nr 19, poz. 100 ze zm.
3 DzU z 2009 r., nr 19, poz. 101 ze zm.
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obie ustawy zmieniły również szereg prze-
pisów w innych ustawach4 i stanowią od-
rębną (komplementarną) podstawę praw-
ną podejmowania i realizacji wspólnych 
działań partnera publicznego i prywatne-
go, w celu realizacji ważnych zadań pu-
blicznych.

Najwyższa Izba kontroli przez pojęcie 
partnerstwa publiczno-prywatnego ro-
zumie zarówno przedsięwzięcia podej-
mowane na podstawie ustawy o partner-
stwie publiczno-prywatnym, jak i ustawy 
o koncesji na roboty budowlane i usługi5. 
stanowisko NIk obejmuje wszystkie pro-
jekty ppp, a więc takie, których istotą jest 
wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta 
na podziale zadań i ryzyka pomiędzy pod-
miotem publicznym i partnerem prywat-
nym. takie podejście oznacza, że kontro-
li poddano nie tylko przedsięwzięcia pro-
wadzone na podstawie ustawy o ppp, ale 
także przeprowadzone procesy i umowy 
zawarte na podstawie innych przepisów 
niż ta ustawa.

partnerstwem publiczno-prywatnym 
w szerokim rozumieniu są zatem umowy 
zawarte na podstawie:
•	ustawy	o partnerstwie	publiczno-pry-

watnym,
•	ustawy	o koncesji	na	roboty	budowla-

ne lub usługi,
•	ustawy	o autostradach	płatnych	oraz	

o krajowym Funduszu Drogowym,

•	Kodeksu	cywilnego	i Kodeksu	spółek	
handlowych.
Implikacją stanowiska NIk jest uzna-

nie za partnerstwo publiczno-prywat-
ne także takich przedsięwzięć, jak cho-
ciażby budowa autostrad czy wielu inwe-
stycji komunalnych. takie rozumienie  
ppp jest spójne z opinią Europejskiego 
komitetu Ekonomiczno-społecznego 
(EkEs) z 21 października 2010 roku6. 
kluczowe znaczenie dla tego problemu ma 
także komunikat komisji do parlamentu 
Europejskiego, rady, Europejskiego 
komitetu Ekonomiczno-społecznego 
i komitetu regionów z 19 listopada 2009 r., 
pod nazwą „wspieranie inwestycji publicz-
no-prywatnych krokiem w kierunku napra-
wy gospodarki i długotrwałej zmiany struk-
turalnej: zwiększanie znaczenia partnerstw 
publiczno-prywatnych” (CoM (2009) 615, 
wersja ostateczna). Zgodnie z tym komu-
nikatem, partnerstwo publiczno-prywat-
ne obejmuje zarówno kwestie związane 
z umowami koncesyjnymi (płatność po 
stronie koncesjobiorcy), jak też umowy 
przewidujące płatność władzy publicz-
nej (całkowitą lub częściową). koncepcja 
szerokiego rozumienia idei ppp stwarza 
szersze możliwości jej wykorzystania dla 
dobra obu stron kontraktu. w tej sytuacji 
niewykluczona jest w przyszłości również 
unifikacja prawa krajowego i uchwalenie 
jednej ustawy o ppp, obejmującej także 

4 Między innymi: ustawę z 21.03.1985 r. o drogach publicznych, ustawę z 26.07.1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, ustawę z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę z 19.10.1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

5 Inaczej uważa Ministerstwo Finansów, które stoi na stanowisku, że partnerstwem publiczno-prywatnym 
są jedynie przedsięwzięcia podejmowane na podstawie ustawy o ppp (z wyłączeniem ustawy o koncesji 
na roboty budowlane i usługi).

6 Opubl. w DzUUE C nr 51 z 17.02. 2011 r., s. 59-66.
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przedsięwzięcia przewidziane obecnie 
w ustawie o koncesji na roboty budow-
lane i usługi. tym bardziej niezrozumiałe 
jest stanowisko Ministerstwa Finansów, 
które pojmuje ppp bardzo wąsko i wyma-
ga spełniania obowiązków sprawozdaw-
czych od podmiotów je realizujących tylko 
w tym zakresie.

Ustawa – prawo zamówień publicznych7 

stwarza także możliwości współpracy obu 
sektorów w realizacji zadań publicznych, 
jednakże w tym wypadku strona publicz-
na (zamawiający) finansuje całość przed-
sięwzięcia ze środków budżetowych (kra-
jowych lub europejskich).

Uchwalona w 2008 r. ustawa o ppp znio-
sła obowiązek sporządzania analiz w postę-
powaniu zmierzającym do wyboru part-
nera publicznego, kategoryzowania ryzy-
ka oraz tworzenia zamkniętego katalogu 
przedmiotu partnerstwa. Fakt ten wpły-
nął między innymi na wzrost zaintereso-
wania instytucją ppp i w konsekwencji 
na podejmowanie konkretnych przedsię-
wzięć przez zainteresowane strony. w dro-
dze kolejnych zmian legislacyjnych stwo-
rzono dość elastyczną formułę poszuki-
wania i konstruowania partnera prywat-
nego; mianowicie wybiera się go według 
przepisów ustawy o koncesji na roboty 
budowlane i usługi, w określonych wy-
padkach stosując zaś ustawę – prawo za-
mówień publicznych i w końcu przepisy 
kodeksu cywilnego, w sposób gwarantu-
jący zachowanie uczciwej i wolnej konku-
rencji oraz przestrzeganie zasad równego 

traktowania, przejrzystości i proporcjo-
nalności. Na ożywienie w podejmowaniu 
inicjatyw w omawianym zakresie wpły-
nął też z pewnością przychylny klimat ze 
strony instytucji rządowych i konkretne 
działania promujące instytucję ppp, po-
dejmowane przez Ministerstwo rozwoju 
regionalnego i Ministerstwo Gospodarki.

ppp jako alternatywna forma 
realizacji zadań publicznych
obserwowane w ostatnich latach zadłuża-
nie się sektora finansów publicznych staje 
się istotną barierą w rozwoju kolejnych 
usług, za które odpowiada państwo lub 
samorządy terytorialne. partnerstwo pu-
bliczno-prywatne zrywa z zasadą, że zama-
wiający usługi publiczne (podmiot publicz-
ny) musi dysponować (lub mieć prawną 
obietnicę jej pokrycia) pełną kwotą na sfi-
nansowanie zamierzonego zadania inwesty-
cyjnego. w formule ppp to głównie partner 
prywatny przejmuje na siebie obowiązek 
sfinansowania przedsięwzięcia (w wysoko-
ści wynikającej z efektów negocjacji prowa-
dzonych przed zawarciem umowy), a także 
odpowiedzialność za większość działań go-
spodarczych związanych z realizacją pro-
jektu. Nie oznacza to jednak prywatyzacji 
tych usług. Filozofia partnerstwa publicz-
no-prywatnego sprowadza się do konstata-
cji – prywatyzować należy działalność go-
spodarczą związaną ze świadczeniem usług 
publicznych, ale odpowiedzialność za do-
stępność tych usług pozostawać powinna 
nadal domeną władzy publicznej8. Zatem 

7 DzU z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.
8 Raport�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym�w�Polsce. Praca zbiorowa pod red. J. Hausnera, Warszawa 

2013, s. 9.
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ppp nie jest prywatyzacją, ale ją zastępuje.  
oznacza to, że organy publiczne (jednost-
ki samorządu terytorialnego, administra-
cja rządowa lub jej agendy), utrzymując 
władztwo nad aktywami danego podmio-
tu, a więc nie dokonując ich prywatyzacji, 
osiągają cele, które z prywatyzacją ściśle 
się kojarzą. Chodzi o większą efektyw-
ność w realizacji inwestycji i usług oraz 
lepsze nimi zarządzanie.

Daje się wyspecyfikować realne korzy-
ści wynikające z tej formuły prowadzenia 
inwestycji i usług. według autorów rapor-
tu o partnerstwie publiczno-prywatnym 
(powołujących się na publikacje zachod-
nioeuropejskie), są one następujące9:
1. strona publiczna uzyskuje dostęp do 
prywatnego kapitału – co w warunkach 
zwiększonych potrzeb w sferze usług pu-
blicznych umożliwia podniesienie nadkła-
dów na rozwój infrastruktury.
2. Możliwe staje się odroczenie wydatków 
publicznych i rozłożenie ich na cały okres 
funkcjonowania projektu; płatności (wy-
nagrodzenie) na rzecz partnera prywatne-
go zaczynają być przekazywane dopiero 
z chwilą uruchomienia świadczenia usług.
3. ppp jest tańsze niż tradycyjna forma 
realizacji inwestycji, pomimo wyższej 
ceny pozyskania kapitału przez podmiot 
prywatny; ppp pozwala osiągnąć 15-17% 
oszczędności w porównaniu z tradycyjnym 

modelem – lepsze zarządzanie, kryterium 
efektywności ekonomicznej liczone dla ca-
łego okresu życia projektu, a nie odrębnie 
dla poszczególnych jego faz.
4. projekty ppp są realizowane szybciej 
i sprawniej niż w tradycyjny sposób, gdzie 
tylko 30% inwestycji zostaje ukończonych 
zgodnie z założonym harmonogramem, 
a 27% zgodnie z zaplanowanym budże-
tem; w ppp około 70% inwestycji wyko-
nywanych jest zgodnie z założonym har-
monogramem i budżetem10.
5. Jakość usług dostarczanych przez part-
nera prywatnego jest wyższa, co wynika 
ze zwiększonego dostępu podmiotów pry-
watnych do innowacyjnej wiedzy, efektów 
skali i doświadczeń zdobytych we wcze-
śniejszej działalności operacyjnej o podob-
nym profilu.
6. Następuje podział ryzyka między part-
nera publicznego i prywatnego – każdy 
z partnerów odpowiada za ryzyko, z któ-
rym sobie lepiej (taniej, wydajniej, szyb-
ciej) radzi.
7. odpowiedni podział ryzyka pozwa-
la partnerowi publicznemu na niewlicza-
nie zobowiązań finansowych, zaciąganych 
w ramach zawartej umowy o ppp, do długu 
publicznego.
8. Całkowite koszty realizacji projek-
tu definiowane są przed podjęciem de-
cyzji inwestycyjnej, co pozwala określić 

9 Tamże, s. 11.
10 Według brytyjskiego naczelnego organu kontroli (National Audit Office), dokonana ewaluacja projek-

tów PFI/PPP w październiku 2009 r. wykazała, że 65% tych projektów prowadzonych jest zgodnie z za-
kładanym budżetem oraz 69% zgodnie z harmonogramem, co przewyższa wskaźniki dla projektów reali-
zowanych w formule tradycyjnej. W 91% przypadków projekty PFI/PPP uzyskały pozytywną ocenę ja-
kości projektowania oraz jakości budowlanej (Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie partnerstw pu-
bliczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji (Bruksela, 
15.11.2005, C(2005) 569, s.4).
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potrzeby budżetu publicznego, także 
i w przyszłości.
9. przypisanie partnerowi publicznemu 
odpowiedzialności za całość działań go-
spodarczych przedsięwzięcia umożliwia 
zoptymalizowanie (w długim okresie) 
przyjmowanych rozwiązań; skuteczność 
i efektywność liczone są bowiem nie dla  
poszczególnych etapów – budowy, eksplo-
atacji, zarządzania – ale w stosunku do ca-
łości zintegrowanych kosztów, przez cały 
okres życia projektu.
10. Długoterminowy charakter umów 
ppp tworzy sprzyjające warunki stabil-
nego wzrostu gospodarczego.
11. Elastyczność w ustalaniu specyfiki 
produktu końcowego lub usługi zwięk-
sza możliwości realizacji bardziej skom-
plikowanych, nowatorskich technicznie 
projektów.
12. większe możliwości wykorzystania 
innowacji (m.in. łatwiejszy dostęp do in-
formacji o nich, większe możliwości finan-
sowe, przerzucenie ryzyka innowacyjno-
ści na partnera prywatnego).

w polskiej rzeczywistości brakuje wy-
starczających doświadczeń we wdrażaniu 
projektów ppp, stąd trudno ocenić, czy 
wszystkie omówione wyżej dobre strony 
ppp przejdą pozytywną weryfikację prak-
tyczną. Dopiero ukończenie ważnych, stra-
tegicznych inwestycji i ich uruchomienie 
pozwoli na kompleksową ocenę ich eko-
nomiczności i społecznej przydatności. 
Należy jednak zakładać, iż większa część 
omówionych tu zalet ppp potwierdzi ich 
aktualność w warunkach polskich.

Jak przyznają sami entuzjaści ppp, ta 
forma finansowania i realizacji zadań stwa-
rza też zagrożenia, do których trzeba za-
liczyć11:
•	wyższy	koszt	kapitału	pozyskiwanego	

przez partnera prywatnego na rynku;
•	wysoki	poziom	trudności	przygotowania	

projektów (czasochłonność) i związane 
z tym wyższe koszty przygotowania;

•	utratę	możliwości	bezpośredniego	za-
rządzania projektem przez sektor pu-
bliczny w całym okresie życia projektu;

•	długoterminowy	charakter	umowy	i ry-
zyko z tym związane – w tym ryzyko po-
lityczne i ekonomiczne (np. zwrot na-
kładów odroczony w czasie);

•	nieodpowiedni	podział	ryzyka	między	
partnerów,

•	zagrożenie	projektu	w przypadku	upa-
dłości partnera prywatnego.
Do tego trzeba dodać wysokie koszty 

doradztwa fachowego, zwłaszcza w po-
czątkowym okresie rozwoju instytucji (tak 
jak obecnie w polsce), a także brak wy-
pracowanego modelu realizacji inwesty-
cji w tym trybie i promowania wzorców 
dobrych praktyk. obecnie w polsce zde-
cydowana większość zadań ppp jest wy-
konywana przez samorządy terytorialne. 
pojawiają się dopiero nieśmiałe próby re-
alizacji inwestycji w trybie ppp przez ad-
ministrację rządową (np. budowa siedzi-
by sądu rejonowego w Nowym sączu).

przez umowę ppp partner prywatny zo-
bowiązuje się do wykonania przedsięwzię-
cia za wynagrodzeniem oraz poniesienia 
w całości lub w części wydatków na jego 

11 Raport�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym, op. cit., s.12.
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realizację lub poniesienia ich przez osobę 
trzecią (wkład własny podmiotu prywat-
nego), a podmiot publiczny zobowiązuje 
się do współdziałania w osiągnięciu celu 
przedsięwzięcia, w szczególności przez 
wniesienie wkładu własnego. wkładem 
własnym jest więc świadczenie zarówno 
podmiotu publicznego, jak i prywatnego. 

Ustawa dopuszcza możliwość poniesie-
nia części wydatków na przedsięwzięcie, 
w tym finansowanie dopłat do usług świad-
czonych przez podmiot prywatny, okre-
ślane właśnie jako wkład własny podmio-
tu publicznego. rozróżnienie to, aczkol-
wiek może być mylące, pokazuje istotę 
partnerstwa jako formy „układanki finan-
sowej”, której proporcje wypracowuje się 
w toku dialogu, w celu racjonalnego roz-
łożenia zadań i ryzyka.

wynagrodzenie partnera prywatnego za-
leży przede wszystkim od rzeczywistego 
wykorzystania lub faktycznej dostępno-
ści przedmiotu partnerstwa publiczno- 
-prywatnego; może składać się z szeregu  
elementów, które strony określą w tre-
ści umowy.

Można wyróżnić następujące sposoby 
wynagrodzenia partnera prywatnego:
•	prawo	do	korzystania,	pobierania	po-

żytków lub uzyskiwania innych korzyści 
z przedsięwzięcia lub ze składników ma-
jątkowych wykorzystywanych w przed-
sięwzięciu;

•	zapłata	części	sumy	pieniężnej	przez	
podmiot publiczny, polegająca na jed-
norazowej lub płaconej ratami wypłacie 

stronie prywatnej kwoty stanowiącej 
ekwiwalent jej wkładu w realizację 
przedsięwzięcia;

•	uiszczanie	przez	podmiot	publiczny,	
przez okres określony w umowie, do-
płat służących pokryciu części kosztów 
świadczenia przez partnera prywatne-
go usług publicznych;

•	udział	partnera	prywatnego	w cenie	zby-
cia składników majątkowych powsta-
łych w wyniku przedsięwzięcia12.
prawo polskie nie narzuca określonego 

modelu, na podstawie którego powinno być 
realizowane przedsięwzięcie. Dotychczas 
w praktyce wykrystalizowały się następu-
jące modele realizacyjne zadań publicz-
nych w trybie ppp:
•	model	DBOT	(zaprojektuj	–	wybuduj	

– zarządzaj – przekaż);
•	model	BOT	(wybuduj	–	zarządzaj	–	prze-

każ);
•	model	DBO	(zaprojektuj	–	wybuduj	– za-

rządzaj);
•	model	BOMT	(wybuduj	–	zarządzaj	

– utrzymuj – przekaż);
•	model	BO	(wybuduj	–	zarządzaj).

w polsce zdecydowanie dominuje 
model DBot, który zakłada komplek-
sowe podejście do problemu, a miano-
wicie przejęcie przez podmiot prywatny  
obowiązku kompleksowego przygoto-
wania procesu inwestycyjnego, począw-
szy od projektu aż do oddania do użyt-
ku obiektu, a następnie zarządzania nim 
w zamian za korzyści wynikające z jego  
eksploatacji.

12 J. Herbst, A. Jadach-Sepioło, E. Marczewska: Analiza� potencjału� podmiotów� publicznych� i� przedsię-
biorstw�do�realizacji�projektów�partnerstwa�publiczno-prywatnego�w�Polsce, Warszawa 2012, s. 21.
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Zielone światło dla ppp  
– wyniki kontroli NIK
opublikowany w kwietniu 2013 r. raport 
Najwyższej Izby kontroli zawierający in-
formację o wynikach kontroli realizacji 
przedsięwzięć w systemie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego oczekiwany był przez 
wiele środowisk gospodarczych i samo-
rządowych. występowała bowiem obawa 
przed krytyczną oceną ppp przez naczel-
ny organ kontroli państwowej, związana 
z dość sceptycznym podejściem do samej 
instytucji partnerstwa przez jej adresatów. 
Częste były głosy, że partnerstwo publicz-
no-prywatne obarczone jest dużym ryzy-
kiem, spowodowanym niemożliwością po-
godzenia interesów dwóch światów: biz-
nesu i administracji publicznej. Niektórzy 
wskazywali w związku z tym na duże za-
grożenie korupcją, prowadzące wręcz do 
zmiany nazwy trzech „p” na cztery „p”, 
czyli także „prokurator”, co miało ozna-
czać, że każde wspólne przedsięwzięcie 
skończy się w prokuraturze, która doszuki-
wać się będzie aspektów prawnokarnych. 
obawy te na szczęście nie potwierdziły 
się, aczkolwiek Najwyższa Izba kontroli 
ujawniła łamanie prawa przez kilku part-
nerów, wskazujące w jednym przypadku 
na uzasadnione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa. Generalnie jednak wyni-
ki kontroli wykazały wysoką użyteczność 
społeczną samej instytucji partnerstwa 
publiczno-prywatnego oraz prawidłową 
– co do zasady – realizację podejmowa-
nych inicjatyw ppp.

kontrolą objęto 43 postępowania zmie-
rzające do wyboru prywatnego partnera 
w 21 podmiotach, głównie samorządach 
terytorialnych (gminach, miastach na pra-
wach powiatu, urzędzie marszałkowskim). 
Negatywnie oceniono działania 4 podmio-
tów publicznych. stwierdzone nieprawi-
dłowości polegały głównie na nierzetel-
nym przygotowaniu niektórych przedsię-
wzięć ppp, co nie pozwoliło na wyłonie-
nie partnera prywatnego do ich realizacji 
lub prowadziło do zawarcia umów na wa-
runkach niekorzystnych dla podmiotu pu-
blicznego. podejmowano też próby reali-
zacji przedsięwzięcia ppp bez przeprowa-
dzenia analiz wskazujących na optymalny 
sposób wykonania planowanej inwestycji 
publicznej lub ignorowano wyniki prze-
prowadzonych analiz w postępowaniach 
zmierzających do wyboru partnera pry-
watnego. Negocjowane umowy nie do-
chodziły do skutku, ponieważ podmioty  
publiczne dążyły do obarczenia maksy-
malnym ryzykiem przedsięwzięcia part-
nera prywatnego i nie godziły się na dopła-
ty na rzecz partnera prywatnego, nawet 
wówczas, kiedy takie dopłaty wynikały 
z przeprowadzonych analiz13. Należy zwró-
cić uwagę, że pomimo iż nie ma obecnie 
obowiązku wykonania analiz przedreali-
zacyjnych (którą to zmianę należy ocenić 
pozytywnie), to potrzeba ich przeprowa-
dzenia jest oczywista.

Nie chodzi więc o spełnienie obowiązku 
biurokratycznego, ale o faktyczną, rzetelną 
i fachową analizę zmierzającą do udzielenia 

13 Informacja o wynikach kontroli NIK Realizacja�przedsięwzięć�w�systemie�partnerstwa�publiczno-prywatne-
go, Warszawa 2013, s. 5.
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odpowiedzi przede wszystkim na takie 
pytania, jak:
•	Czy	zamierzone	przedsięwzięcie	jest	

uzasadnione względami społecznymi 
i ekonomicznymi?

•	Czy	realizacja	inwestycji	lub	wykona-
nia usługi w formule ppp jest najbar-
dziej ekonomiczna z punktu widzenia 
interesu publicznego?

•	Czy	przyjęte	reguły	postępowania	za-
pewnią „zamknięcie finansowe”, czyli 
czy źródła finasowania zadania (ze stro-
ny prywatnej i publicznej) są jasno i re-
alnie określone?
wyniki kontroli wykazały, że najlepiej 

przygotowane do realizacji przedsięwzięć 
ppp były jednostki, które korzystały z fa-
chowego doradztwa i analizowały przy-
czyny niepowodzenia nieudanych postę-
powań. Doradcy, których zadaniem było 
przeprowadzenie analiz i przygotowanie 
przedsięwzięcia, byli zatrudniani w spo-
sób gospodarny i przy zachowaniu zasad 
konkurencji. przeciwnie – ci, którzy nie 
prowadzili rzetelnych analiz przedreali-
zacyjnych lub nie uwzględniali wyników 
sporządzanych wcześniej analiz w warun-
kach prowadzonego postępowania, natra-
fiali na spore problemy z wyborem partne-
ra prywatnego, a w wypadkach gdy z wy-
branym partnerem prywatnym zawarto 
umowę, spotkali się z trudnościami re-
alizacyjnymi.

Dla przykładu: nierzetelne przygoto-
wanie budowy basenu w formule ppp na 
nieruchomości stanowiącej własność mia-
sta włocławka, w szczególności brak ana-
lizy wskazującej na optymalną formułę 
realizacji tego przedsięwzięcia oraz brak 
kosztorysu i analizy okresu zwrotu na-
kładów, skutkowało niepowodzeniem 

negocjacji z partnerem prywatnym. w kon-
sekwencji, zdecydowano o realizacji in-
westycji wyłącznie ze środków publicz-
nych. przedsięwzięcie nie było poprze-
dzone analizami, które pozwoliłyby rze-
telnie określić możliwości jego wykonania  
oraz przyjąć optymalne warunki postę-
powania zmierzające do zawarcia umowy 
koncesji. Nie opracowano jakichkolwiek 
udokumentowanych analiz, w tym doty-
czących możliwych wariantów realizacji 
oraz formuły finansowania, wyboru naj-
korzystniejszego wariantu ppp pod wzglę-
dem opłacalności i efektywności plano-
wanego przedsięwzięcia. Formułę ppp 
wybrano pomimo braku analiz sposobu 
podziału zadań i ryzyka pomiędzy pod-
miotem publicznym a podmiotem pry-
watnym. Brak udokumentowanych analiz  
tłumaczono tym, że na etapie wstępnym 
ocena nie była jednoznaczna, natomiast 
identyfikacji i wstępnej alokacji ryzyka 
dokonano „w sposób niesformalizowany, 
a analizy możliwości ryzyka były wstęp-
ne”. ponadto, nie sporządzono analiz w celu 
ustalenia okresu zwrotu nakładów konce-
sjonariusza w związku z wykonywaniem 
koncesji – o których mowa w art. 24 usta-
wy o koncesji. okres zwrotu nakładów 
finansowych przyjęto jako maksymalny 
okres wynikający z ustawy o koncesji, czyli 
30 lat. Zatem zakładany okres obowiązy-
wania umowy koncesji w żaden sposób nie 
odnosił się do okresu zwrotu nakładów 
koncesjonariusza. w fazie przygotowaw-
czej przedsięwzięcia nie zidentyfikowano 
podmiotów, które mogłyby być zaintere-
sowane tym projektem i w związku z tym 
nie skonsultowano z potencjalnymi konce-
sjonariuszami projektowanego przedsię-
wzięcia pod względem zakresu planowanej 
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inwestycji. Niedokładnie, czyli bez nale-
żytej staranności, obliczono szacunkową 
wartość koncesji, czym naruszono art. 9 
ust. 1 ustawy o koncesji. spowodowało 
to, że wskazana w ogłoszeniu o koncesji 
na roboty budowlane szacunkowa wartość 
koncesji w wysokości 19 mln zł nie miała 
uzasadnienia w odpowiednim kosztory-
sie i była kwestionowana przez zaintere-
sowany podmiot, z którym prowadzono 
negocjacje. rozbieżności co do finanso-
wania przedsięwzięcia były ostatecznie 
powodem niepowodzenia negocjacji o za-
warcie umowy koncesji, ponieważ rada 
miasta nie wyraziła zgody na finansowy 
udział miasta w przedsięwzięciu z part-
nerem prywatnym14.

Innym przykładem lekceważenia ko-
nieczności sporządzenia solidnych i fa-
chowych analiz przed podjęciem decyzji 
o zastosowaniu formuły ppp w wykony-
waniu zadań społecznych (realizowanych 
przez państwo i samorząd terytorialny) 
jest park wodny w sanoku. Nierzetelne 
przygotowanie przedsięwzięcia jego bu-
dowy skutkowało niewyłonieniem part-
nera prywatnego oraz brakiem decyzji co 
do dalszego sposobu realizacji zamierzo-
nej inwestycji. w studium wykonalności 
parku wodnego przyjęto, że okres zwrotu 
inwestycji wyniesie 73 lata15, przy założe-
niu braku subwencji. Finansowanie tego 
przedsięwzięcia kredytem wydłużyłoby 
okres zwrotu inwestycji, a rentowność 
uległaby zmniejszeniu. Miasto rozważa-
ło subwencjonowanie do 50% kosztów, 

zmniejszając tym samym okres zwrotu 
inwestycji, nie wskazując jednak źródła 
subwencji. rozmowy z podmiotami za-
interesowanymi budową parku wodne-
go na spotkaniach, targach branżowych 
oraz misjach gospodarczych wojewódz-
twa podkarpackiego oraz przygotowanie 
informacji w formie oferty nie skutkowały  
szerszym zainteresowaniem inwestorów. 
w postępowaniu o wyłonienie partnera 
prywatnego, w opisie potrzeb i wymagań 
podmiotu publicznego wskazano między 
innymi, że preferowany okres eksploata-
cji wynosi 25 lat, co przy braku subwencji 
nie gwarantowało partnerowi prywatne-
mu zwrotu inwestycji. Na ogłoszenie od-
powiedział jeden oferent, którego wnio-
sek został odrzucony z przyczyn formal-
nych. przyczynami niepowodzenia po-
stępowania w sprawie realizacji parku 
wodnego były: niska stopa zwrotu z tego 
typu inwestycji i zainteresowanie partne-
rów prywatnych infrastrukturą hotelo-
wą przy już istniejącym parku wodnym 
(wcześniej zrealizowanym). Miasto nie 
podjęło ponownej próby wyboru partne-
ra prywatnego do budowy parku wodne-
go, co wskazuje, że przygotowanie tego 
przedsięwzięcia było niedostateczne16.

w dwóch innych przypadkach nierzetelne  
przygotowanie inwestycji, w szczególno-
ści brak analizy wskazującej na optymal-
ną formułę realizacji przygotowywanych  
przedsięwzięć, doprowadziło do podpisa-
nia umów na warunkach niekorzystnych 
dla podmiotu publicznego.

14 Jw., s. 15.
15 Bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych.
16 Informacja o wynikach kontroli NIK Realizacja…, op. cit., s. 16.
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Znamiennym przykładem gigantomanii 
w projektowaniu zadań inwestycyjnych, 
czyli decyzji podjętych bez należytego roz-
poznania rynku i bez analizy opłacalności 
zadania, są termy gostynińskie. Umowę 
koncesji z 11 lipca 2010 r. podpisano do-
piero w wyniku powtórzonego postępo-
wania, a błędy popełnione na etapie przy-
gotowania przedsięwzięcia były przyczyną 
opóźnień i mogą uniemożliwić w przyszło-
ści realizację inwestycji. Jedyny podmiot, 
który złożył ofertę w pierwszym (nieuda-
nym, ostatecznie odwołanym) postępowa-
niu, przeprowadzonym w 2009 r., wskazał, 
że opracowane wówczas jedynie wstępne 
studium wykonalności tego przedsięwzię-
cia powinno być uzupełnione o studium 
pełne, służące uzyskaniu wyczerpującej in-
formacji ekonomicznej, wraz z badaniami 
rynku. wskazał też na brak skompletowa-
nego finansowania inwestycji (oszacował 
lukę finansową na 130 mln zł) oraz moż-
liwość utraty całości lub części planowa-
nego współfinansowania unijnego. Miasto 
Gostynin (woj. mazowieckie) nie zapew-
niło rzetelnego przygotowania przedsię-
wzięcia, pomimo wydania na analizy i do-
radztwo kwoty 887 tys. zł.

przedsięwzięcie przygotowano opierając 
się na nieudokumentowanych i nieuzasad-
nionych założeniach, a jego skala nie od-
powiadała przyjętemu w 2004 r. „planowi 
rozwoju lokalnego miasta Gostynina”. 
w „planie rozwoju” przewidywano do 
realizacji obiekt z 3-5 basenami, część  
relaksacyjną z saunami, gabinetami zabie-
gowymi i lekarskim oraz część ogólnore-
kreacyjną z boiskiem i pensjonat w stan-
dardzie 3 gwiazdek z 350-400 miejscami 
noclegowymi. tymczasem, według wstęp-
nego studium wykonalności z 2009 r., 

przedsięwzięcie miało konkurować swą 
skalą nie tylko z innymi projektami tu-
rystycznymi na terenie województwa  
mazowieckiego, ale również w skali mię-
dzynarodowej (m.in. z podobnymi obiek-
tami na słowacji i węgrzech). realizacja 
projektu miała pobudzić lokalną dzia-
łalność gospodarczą przez zatrudnienie 
około 230 osób bezpośrednio w obiek-
cie oraz około 1000 osób w jego otocze-
niu. Zakładano zagospodarowanie obsza-
ru 17 ha, w tym budowę: parku wodnego 
(o łącznej powierzchni 6684 m2) z 11 base-
nami, spa (3670 m2) z 6 basenami, części 
leczniczej, terapeutycznej i balneologicz-
nej (1766 m2), centrum konferencyjnego 
(2607 m2), lodowiska (1800 m2), czte-
rogwiazdkowego hotelu z 400 miejscami 
noclegowymi (8660 m2), terenów zielo-
nych (23 000 m2), kortów tenisowych, mi-
nigolfa, boisk sportowych i placów zabaw 
(5388 m2). przyjęto, że z basenów geoter-
malnych będzie korzystać 860 tys. osób 
rocznie, czyli średnio ponad 2 tys. osób 
dziennie, a liczba sprzedanych noclegów 
hotelowych wyniesie 43 800 miejsc rocz-
nie (120 na dobę). Założenia te nie były 
poparte jakimikolwiek analizami, z któ-
rych wynikałaby możliwość osiągnięcia 
takiej frekwencji.

Na przeszacowanie założeń popytu 
wskazują dane zawarte w studium wy-
konalności projektu, opracowanym dopiero  
w 2012 r. Z przytaczanych w tym stu-
dium danych wynikało, że na rynku par-
ków wodnych w polsce liczba odwiedza-
jących waha się od 240 tys. osób rocznie 
w Zakopanem do 1100 tys. osób rocznie 
we wrocławiu. Natomiast, według publi-
kacji Urzędu statystycznego w warszawie 
„turystyka w województwie mazowieckim 
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w 2010 r.”, na obszarze powiatu gostyniń-
skiego sprzedano w 3 obiektach zbiorowe-
go zakwaterowania łącznie 9423 miejsca 
noclegowe (na 1 obiekt średnio 3141 miejsc 
rocznie i 9 miejsc na dobę). Cały powiat 
gostyniński dysponował 86 całorocznymi 
miejscami noclegowymi, z czego ich wy-
korzystanie wynosiło 15-30%.

w procesie przygotowania inwestycji sa-
morząd popełnił wiele błędów. Nie doko-
nano analizy efektywności realizowania 
projektu termy gostynińskie w formule 
ppp ani identyfikacji, oceny i alokacji ry-
zyka. wybierając formułę koncesji na ro-
boty budowlane, miasto nie przeprowa-
dziło analizy porównawczej opłacalności 
różnych rozważanych form jego realiza-
cji. Decyzja o wyborze koncesji na robo-
ty budowlane jako formy realizacji przed-
sięwzięcia była uzasadniana korzystnym 
dla miasta podziałem ryzyka przy budo-
wie i realizacji przedsięwzięcia (całe ry-
zyko miał ponosić koncesjonariusz) oraz 
faktem, że partner prywatny zrealizuje 
projekt szybciej i sprawniej niż podmiot 
publiczny, a jakość świadczonych usług 
będzie wyższa.

przedstawione argumenty nie odnoszą 
się, według NIk, jedynie do koncesji jako 
formy realizacji inwestycji, bowiem wszyst-
kie modele ppp odpowiadają takim kry-
teriom. ponadto, argumen tacja dotycząca 
przypisania całego ryzyka koncesjonariu-
szowi nie znalazła potwierdzenia w stanie 
faktycznym, ponieważ istotną część ryzyka 
w postanowieniach umowy koncesji przypi-
sano miastu. Dopiero w 2012 r. opracowano 

studium wykonalności, w którym urealnio-
no niektóre założenia (m.in. zmniejszono 
przewidywaną liczbę bezpośrednio utwo-
rzonych nowych etatów do 112, a liczbę 
osób korzystających z wytworzonych pro-
duktów turystycznych do 600 tys. rocznie).  
Dokonano też analizy rynku i tendencji roz-
wojowych, przeprowadzono analizę wyko-
nalności w sferze przyszłego wykorzystania 
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, grupy 
docelowej, analizę konkurencji, kosztów 
i korzyści, efektywności kosztowej, wraż-
liwości i ryzyka. NIk wskazuje jednak, że 
opracowanie to zostało zlecone już po zawar-
ciu umowy koncesji i nie mogło mieć żad-
nego wpływu na postanowienia tej umowy 
czy skorygowanie jej warunków. Nie doko-
nano właściwego rozpoznania geologiczne-
go terenów przeznaczonych pod budowę 
term gostynińskich. tereny te, w wyniku 
stwierdzenia bardzo wysokiego poziomu 
wód gruntowych, wymagały palo wania lub 
wymiany gruntu, co zwiększyło planowane 
koszty realizacji projektu o około 15 mln zł17.

kolejnym przykładem lekceważenia za-
sady rzetelności w przygotowaniu inwe-
stycji do jej realizacji w trybie ppp jest 
budowa kotłowni opalanej biomasą oraz 
wytwarzanie energii cieplnej dla 18 wie-
lorodzinnych budynków mieszkalnych 
oraz szkoły podstawowej i Gimnazjum 
w pieckach. wójt gminy piecki podpisa-
ła 10 listopada 2010 r. umowę koncesji na 
„zaprojektowanie i wykonanie na koszt 
i ryzyko koncesjonariusza kotłowni opa-
lanej biomasą oraz wytwarzanie energii 
cieplnej dla 18 wielorodzinnych budynków 

17 Jw., s. 14.
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mieszkalnych oraz szkoły podstawowej 
i Gimnazjum w pieckach, a także zapro-
jektowanie i wykonanie 20 węzłów ciepl-
nych dla wymienionych budynków”, bez 
uprzedniego sporządzenia analizy i podzia-
łu ryzyka pomiędzy koncesjodawcę i kon-
cesjonariusza. podjęcie decyzji o wykona-
niu tego przedsięwzięcia inwestycyjnego 
nie zostało również poprzedzone sporzą-
dzeniem analizy wykonalności, efektyw-
ności, kosztów i ryzyka, co uzasadniało-
by, że jego realizacja w formule koncesji  
na roboty budowlane będzie korzystniej-
sza od samodzielnej realizacji inwestycji 
przez gminę. pracowników urzędu gminy 
nie przeszkolono w zakresie przygotowy-
wania i prowadzenia takich przedsięwzięć, 
a czynności związane z przygotowaniem 
realizacji budowy kotłowni ekologicznej 
w trybie koncesji na roboty budowlane 
(m.in. opracowanie dokumentów wyma-
ganych ustawą o koncesji i umowy konce-
sji oraz uczestnictwo w komisji ds. wybo-
ru koncesjonariusza) zlecono firmie do-
radczej i nie nadzorowano dostatecznie 
jej działań18. Z informacji uzyskanych już 
po zakończeniu kontroli wynika, że inwe-
stycja ta ostatecznie została wykonana.

Bariery rozwoju instytucji ppp  
oraz propozycje ich przezwyciężania
Dominuje pogląd, że polskie prawo regulu-
jące zasady podejmowania i realizacji part-
nerstwa publiczno-prywatnego należy do 

udanych. podkreśla się dość proste kon-
strukcje norm prawnych i przejrzystość re-
gulacji. podnosi się jednak brak stabilno-
ści prawa (ustawa o ppp była trzykrotnie 
nowelizowana, natomiast ustawa o konce-
sji na roboty budowlane i usługi była już 
pięciokrotnie zmieniana), brak sztywnych 
ram prawnych i transparentnego otocze-
nia prawnego19.

przez umowę o partnerstwie publicz-
no-prywatnym partner prywatny zobo-
wiązuje się do realizacji przedsięwzięcia 
za wynagrodzeniem oraz poniesienia w ca-
łości albo w części wydatków na jego re-
alizację lub poniesienia ich przez osobę 
trzecią, a podmiot publiczny zobowiązu-
je się do współdziałania w osiągnięciu celu 
przedsięwzięcia, w szczególności przez 
wniesienie wkładu własnego (art. 7 ust.1 
ustawy o ppp). wynagrodzenie partnera 
prywatnego zależy przede wszystkim od 
rzeczywistego wykorzystania lub faktycz-
nej dostępności przedmiotu partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Z kolei w umo-
wie koncesji zawieranej z koncesjodawcą 
koncesjonariusz zobowiązuje się do wy-
konania przedmiotu koncesji za wyna-
grodzeniem, które stanowi w przypad-
ku: koncesji na roboty budowlane – wy-
łącznie prawo do eksploatacji obiektu  
budowlanego, w tym pobierania pożytków, 
albo takie prawo wraz z płatnością kon-
cesjodawcy; koncesji na usługi – wyłącz-
nie prawo do wykonywania usług, w tym 

18 Jw., s. 15.
19 Por. M. Bitner, B. Korbus, A. Jędrzejewski, M. Wawrzyniak: Raport�samorządowy�ppp „Forum ppp – maga-

zyn inwestycji publicznych” nr 2(15)/2011, passim; I. Herbst, A. Jadach-Sepioło: Raport�z�analizy�danych�za-
stanych, op. cit., s. 114 i 128; J. Herbst, A. Jadach-Sepioło: Analiza�stanu�prawnego�w�zakresie�realizacji�pro-
jektów�w�formule�ppp, raport zrealizowany na potrzeby Analizy�potencjału�podmiotów�publicznych�i�przedsię-
biorstw�do�realizacji�projektów�ppp dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 62.
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pobierania pożytków, albo takie prawo 
wraz z płatnością koncesjodawcy (art. 1 
ust. 2 ustawy o koncesji).

Istotną cechą odróżniającą umowy ppp 
i umowy koncesji od zwykłego zamówie-
nia publicznego jest montaż finansowy obu 
stron stosunku zobowiązaniowego, ma-
jący zapewnić wykonanie oraz sprawne 
funkcjonowanie przedmiotu zamówie-
nia. Zawsze jednak powinno się dążyć do 
ekwiwalentności świadczeń i braku po-
krzywdzenia jednej ze stron. Umiejętne 
(racjonalne i sprawiedliwe) rozłożenie 
ryzyka i ciężarów finansowych jest pod-
stawowym warunkiem udanych przed-
sięwzięć ppp. Ustawodawca założył, że 
w umowie koncesji to koncesjonariusz 
w zasadniczej części ponosi ryzyko eko-
nomiczne wykonania umowy (inaczej niż 
w ppp). wynagrodzenie koncesjonariusza 
pochodzi w całości lub w większej części 
ze sprzedaży usług w ramach koncesji, stąd 
też koncesje znajdują zastosowanie głów-
nie do realizacji projektów, w wyniku któ-
rych dostarczane są płatne usługi publicz-
ne (infrastruktura sportowa i rekreacyjna, 
utylizacja odpadów komunalnych).

podstawową przyczyną niewielkiego 
wykorzystania szeroko pojętego ppp jest 
ciągle obawa zamawiających (partnerów 
publicznych) przed konsekwencjami po-
pełnienia błędu w procesie przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w trybie partner-
stwa. ryzyko zaś zaistnienia takiego błędu 
(co zrozumiałe) jest wyższe niż w klasycz-
nym zamówieniu publicznym, gdzie regu-
ły postępowania są już utrwalone i dość 

jednoznaczne. taki stan rzeczy wynika 
przede wszystkim z niedostatecznej wie-
dzy o ppp i braku zaufania ze strony sek-
tora publicznego do wstępowania w rela-
cje finansowe z przedstawicielami bizne-
su. Barierę tę mogą łagodzić kolejne udane 
przedsięwzięcia partnerskie oraz stała akcja 
promująca ppp.

Jak już wspomniano, regulacje prawne 
funkcjonujące w omawianym zakresie na-
leży ocenić dość pozytywnie. Niemniej 
jednak do Ministerstwa Gospodarki na-
pływają ciągle propozycje zmiany stanu 
prawnego, pochodzące zarówno od przed-
stawicieli sfery publicznej, jak i prywatnej.

Dotyczą one przede wszystkim20:
•	wprowadzenia	możliwości	stosowania	

ustawy – prawo zamówień publicznych 
(dalej: „pzp”) przy wyborze partnera 
prywatnego, bez względu na sposób jego 
wynagrodzenia;

•	umożliwienia	powoływania	spółki	pro-
jektowej po dokonaniu wyboru oferty 
przez podmiot publiczny;

•	dopuszczenia	do	zawarcia	umowy	z part-
nerem prywatnym na podstawie prze-
pisów ustawy pzp na okres dłuższy niż 
4 lata (art. 142 ust. 3 ustawy pzp);

•	zniesienia	rygoru	dotyczącego	limitów	
wysokości zabezpieczenia (art. 150 ust. 
2 ustawy pzp);

•	rozszerzenia	podejmowanych	w umo-
wie ppp kwestii możliwości i zasad jej 
wcześniejszego rozwiązania;

•	rozszerzenia	regulacji	o umożliwienie	
wstąpienia podmiotów finansujących 
w miejsce partnera prywatnego;

20 Na podstawie materiałów roboczych uzyskanych z Ministerstwa Gospodarki.
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•	wprowadzenia	zapisów	dających	jednost-
kom samorządu terytorialnego upraw-
nienia do udzielania podmiotowi pry-
watnemu dotacji celowych na realiza-
cję inwestycji i związane z wykonaniem 
umowy ppp usługi.
Znaczenie wyżej opisanych propozy-

cji dla rozwoju partnerstwa publiczno-
-prywatnego jest zróżnicowane. Jedne 
z nich mają charakter porządkujący i do-
precyzowujący obecne przepisy, na przy-
kład: możliwość zawarcia umowy z part-
nerem wybranym na podstawie przepisów 
pzp na okres dłuższy niż 4 lata – bez ko-
nieczności uzasadniania kontraktu, znie-
sienie rygoru dotyczącego limitów wyso-
kości zabezpieczenia, rozszerzenie kwestii 
przewidzianych w umowie o możliwość 
jej wcześniejszego rozwiązania, możliwość 
stosowania przepisów pzp do wyboru part-
nera prywatnego także w sytuacji, gdy jego 
wynagrodzeniem będzie prawo pobierania 
pożytków albo przede wszystkim to prawo 
wraz z zapłatą sumy pieniężnej. Inne z tych 
propozycji mogą stworzyć realne szanse 
na rozszerzenie instytucji partnerstwa, na 
przykład: umożliwienie wstąpienia pod-
miotów finansujących w miejsce partne-
ra prywatnego, uregulowanie możliwości 
udzielania podmiotowi prywatnemu przez 
jednostki samorządu terytorialnego dotacji 

celowych na realizację inwestycji i zwią-
zane z wykonaniem ppp usługi, wprowa-
dzenie możliwości utworzenia przez part-
nera prywatnego spółki, która będzie re-
alizować projekt/inwestycję, po wyborze 
jego oferty jako najkorzystniejszej.

rozwój partnerstwa publiczno-prywat-
nego jest szczególnie ważny w obecnej sy-
tuacji finansowej państwa. powiększający 
się z roku na rok dług publiczny (sięgający 
już niemal 1 bln zł) i koszty jego obsługi 
(które w 2012 r. wyniosły ponad 43 mld zł) 
powodują zagrożenie płynności budżeto-
wej. Brak pieniędzy na inwestycje i usłu-
gi publiczne jest coraz bardziej odczuwal-
ny. swoistym antidotum na tę sytuację 
może być właśnie partnerstwo publicz-
no-prywatne. Zaangażowanie się biznesu 
w prowadzenie usług publicznych wywo-
łuje z kolei ożywienie gospodarcze w in-
stytucjach finansowych, które powinny 
coraz bardziej wpływać na rozwój ppp. 
w bilansie zagrożeń i korzyści zdecydo-
wanie przeważają te drugie (co wynika 
jasno z ustaleń kontroli NIk). warto więc 
popularyzować i wspierać tę instytucję.

dr MARIAN CIChOSz,
wiceprezes NIK
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Wprowadzenie
Gospodarowanie państwową ziemią 
rolną w polsce leży w gestii agencji 
Nieruchomości rolnych (dalej: „agencja”). 
Jest ona następcą prawnym agencji 
własności rolnej skarbu państwa, którą 
powołano w październiku 1991 r. w celu 
przejęcia, restrukturyzacji i prywatyza-
cji mienia po byłych państwowych go-
spodarstwach rolnych oraz nieruchomo-
ści rolnych państwowego Funduszu Ziemi. 
przejmowane przez agencję nieruchomości 

rolne oraz mienie z nimi związane stworzy-
ły Zasób własności rolnej skarbu państwa 
(dalej: „Zasób”). według stanu na 31 grud-
nia 2012 r., łącznie od początku istnie-
nia agencji do Zasobu przyjęto 4,7 mln 
ha gruntów i pozostawało w nim nadal 
1,8 mln ha1 (ok. 38%), w tym do rozdy-
sponowania około 321,4 tys. ha2.

agencja (będąca państwową osobą 
prawną) działa na podstawie ustawy 
z 19 października 1991 r. o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi skarbu  

Polityka rolna państwa

Gospodarowanie Zasobem  
Własności Rolnej Skarbu Państwa

Powszechnie wiadomo, że zakup gruntów rolnych to niemal pewna i zyskowna inwesty-
cja, stale bowiem rośnie zarówno popyt, jak i ich cena. Znacznym obszarem nieruchomo-
ści rolnych Skarbu Państwa gospodaruje Agencja Nieruchomości Rolnych. Na przykła-
dzie ustaleń kontroli Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu 
oraz jego Filii w Pile, przeprowadzonej przez Delegaturę NIK w Poznaniu, pokazano jak 
w ostatnich sześciu latach przedstawiał się stan zagospodarowania tych nieruchomości, 
zawieranie umów sprzedaży i dzierżawy, windykacja należności oraz system nadzoru.  
Protesty rolników dotyczące sprzedaży gruntów rolnych Skarbu Państwa wskazują, że   
pro blem gospodarowania nimi ma istotne znaczenie społeczne i gospodarcze.

JAN KOŁTUN 

aLicJa zDYch

1 Oddział Terenowy Agencji w Poznaniu, wraz z jego Filią w Pile, przyjął 459 239 ha, a 219 208 ha (48%) 
pozostaje nadal w Zasobie.

2 Źródło: Raport z działalności ANR w 2012 r.

  kontrola i audyt  
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państwa3 (dalej: „ustawa”), ustawy 
z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu us-
troju rolnego4, rozporządzeń wydanych 
do tych ustaw oraz statutu.

Na mocy art. 6 ustawy, aNr jest zobo-
wiązana do: tworzenia i poprawy struktu-
ry obszarowej gospodarstw rodzinnych; 
tworzenia warunków dla racjonalnego 
wykorzystania potencjału produkcyjne-
go Zasobu; restrukturyzacji oraz prywaty-
zacji mienia skarbu państwa użytkowanego 
na cele rolnicze; obrotu nieruchomościa-
mi i innymi składnikami majątku skarbu 
państwa użytkowanego na cele rolne;  
administrowania tymi zasobami; zabez-
pieczenia majątku skarbu państwa; ini-
cjowania prac urządzeniowo-rolnych na 
gruntach skarbu państwa oraz popiera-
nia organizowania na tych gruntach pry-
watnych gospodarstw rolnych; wykony-
wania praw z udziałów i akcji w spółkach 
hodowli roślin uprawnych oraz hodow-
li zwierząt gospodarskich o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Zgodnie zaś z art. 24 ustawy, agencja go-
spodaruje Zasobem przez: sprzedaż mie-
nia w całości lub jego części (w pierwszej 
kolejności); oddanie na czas oznaczony do 
odpłatnego korzystania osobom prawnym 
lub fizycznym (wydzierżawienie); wniesienie 
mienia lub jego części do spółki; oddanie na 
czas oznaczony administratorowi całości lub 
części mienia w celu gospodarowania; prze-
kazanie w zarząd i przekazanie nieodpłatnie 
(wyszczególnionym w ustawie podmiotom 
na wskazane cele); zamianę nieruchomości.

agencja wyposażona została w upraw-
nienia, za pomocą których – działając 
w imieniu państwa – może sprawować 
częściową kontrolę nad rynkiem obrotu 
nieruchomościami rolnymi, a w razie po-
trzeby interweniować przez korzystanie 
z prawa pierwokupu. agencja może także 
podejmować decyzje dotyczące sposobu 
i trybu rozdysponowania wcześniej sprze-
danych nieruchomości skarbu państwa.

Istotną funkcją agencji jest wpływ na 
politykę rolną przez dokonywanie obro-
tu ziemią rolną w polsce. Może to czy-
nić zarówno w interesie gospodarstw ro-
dzinnych, jak i w celu racjonalnego scala-
nia gruntów rolnych, bowiem słabością, 
a zarazem cechą charakterystyczną pol-
skiego rolnictwa jest rozdrobnienie gospo-
darstw rolnych. Funkcje te częściowo ko-
lidują ze sobą. w głównej mierze wynika 
to z tego, że gospodarstwa rodzinne nie 
dysponują na ogół odpowiednimi środka-
mi finansowymi (własnymi lub kredytem 
na zakup ziemi) i dla wielu z nich jest to 
bariera niemożliwa albo trudna do prze-
łamania, choć pod tym względem sytu-
acja zmieniła się nieco na korzyść po wpro-
wadzeniu tak zwanych dopłat bezpośred-
nich. ponadto, dostęp do państwowej ziemi 
rolnej w niektórych regionach kraju jest 
ograniczony, ponieważ geograficznie jest 
ona rozłożona bardzo nierównomiernie. 
Głównie dostępna jest w polsce zachod-
niej i północnej, gdzie gospodarstwa rolne 
są i tak stosunkowo duże, w porównaniu 
z pozostałymi regionami kraju.

3 DzU z 2012 r., poz. 1187.
4 DzU z 2003 r., nr 64, poz. 592 ze zm.
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prawo Unii Europejskiej umożliwia 
wszystkim podmiotom z państw człon-
kowskich nabywanie nieruchomości na 
jej terenie na zasadzie równego traktowa-
nia, co oznacza, że mogą one kupować zie-
mię we wszystkich państwach członkow-
skich. przystępując 1 maja 2004 r. do Unii 
Europejskiej, polska wynegocjowała dwu-
nastoletni okres ochronny na swobodny 
obrót ziemią rolną w naszym kraju. po tym 
terminie, a więc od 1 maja 2016 r., podmio-
ty zagraniczne nie będą musiały uzyskiwać 
zgody Ministerstwa spraw wewnętrznych, 
by kupić nieruchomość. Grono zaintere-
sowanych zakupem polskich gruntów rol-
nych poszerzy się zatem o podmioty z in-
nych państw. Ziemie te są atrakcyjne nie 
tylko ze względu na ich urodzajność, ale 
przede wszystkim na ceny, które nadal na-
leżą do najniższych w Europie. Z tego po-
wodu grunty rolne przestały być obecnie 
traktowane jedynie jako środek produk-
cji dla rolników, ale stały się także formą 
lokaty kapitału lub rentowną inwestycją 
dla różnych podmiotów.

konieczność wykonania zapisanego 
w ustawie budżetowej planu finansowego  
w praktyce oznacza realizację napię-
tych planów sprzedaży przez agencję, 
co znajduje odzwierciedlenie w sposobie 

prowadzenia dwóch form gospodaro-
wania Zasobem: sprzedaży i dzierżawy 
nieruchomości. w okresie od 2005 r. do 
końca 2012 r. agencja wpłaciła do bu-
dżetu państwa kwotę 9097,3 mln zł. 
w 2012 r. wpłaty wyniosły 1717,6 mln zł 
i były o 8% wyższe od wielkości plano-
wanych (o 131,4 mln zł). Niewiele mniej-
sze wpływy do budżetu państwa prze-
widziane zostały na 2013 r. – agencja 
zaplanowała wniesienie 1460,3 mln zł5. 
według danych „raportu z działalno-
ści agencji Nieruchomości rolnych na 
Zasobie własności rolnej skarbu państwa 
w 2012 r.”, na 31 grudnia 2012 r. z Zasobu 
sprzedano łącznie 2336 tys. ha, w tym 
132,2 tys. ha w 2012 r. i była to najwięk-
sza powierzchnia sprzedana od 2003 r.6 
w dzierżawie7 zaś pozostawało 1319,1 tys. 
ha nieruchomości Zasobu, w tym w 2012 r. 
wydzierżawiono ogółem 11,6 tys. ha na 
podstawie około 0,7 tys. umów8.

większa możliwość kupna państwo-
wych gruntów rolnych powstała dzięki 
ustawie z 16 września 2011 r. o zmianie 
ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi skarbu państwa9, która 
weszła w życie 3 grudnia 2011 r. Na tej 
podstawie agencja zaproponowała dzier-
żawcom gruntów Zasobu o powierzchni 

5 <http://www.anr.gov.pl/web/guest/biuro-prasowe/rzecznik/-/asset_publisher/PgG2/content/
3243656?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fbiuro-prasowe%2Frzecznik>

6 W Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu wraz z Filią w Pile sprzedano łącznie 
189,6 tys. ha, w tym w 2012 r. 16 tys. ha.

7 Dzierżawa jest kierunkiem nietrwałego rozdysponowania i zagospodarowania Zasobu. Jest to dogodny 
sposób użytkowania znacznych powierzchni, niewymagający angażowania dużych środków finansowych 
(jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości). Wykupowi podlegały jedynie ruchome środki trwałe 
i majątek obrotowy, głównie produkcja w toku.

8 W woj. wielkopolskim wydzierżawionych pozostawało 205,1 tys. ha, w tym w 2012 r. wydzierżawiono ogó-
łem 0,8 tys. ha.

9 DzU nr 233, poz. 1382.
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ponad 429 ha użytków rolnych wyłączenie 
30% dzierżawionych powierzchni. Grunty 
te mają być sprzedane przede wszystkim 
rolnikom indywidualnym na powiększe-
nie gospodarstw rodzinnych. Dzierżawcy 
wyrazili zgodę na wyłączenie nierucho-
mości o powierzchni 77 453 ha10. Będą 
one systematycznie przejmowane przez 
agencję w okresie kilku lat, ze względu 
na uczestnictwo dzierżawców w progra-
mach pomocowych finansowanych lub 
współfinansowanych z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu rolnego 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
lub Europejskiego Funduszu orientacji 
i Gwarancji rolnej (odroczono przejęcie 
gruntów od dzierżawców, którzy realizu-
ją te programy, do czasu ich zakończenia).

podstawowym celem nowelizacji usta-
wy było dążenie do przyspieszenia proce-
su prywatyzacji państwowych gruntów, 
z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych, 
a mimo to państwowe grunty rolne czę-
sto nie trafiają do rolników indywidual-
nych chcących powiększyć gospodarstwo 
rodzinne. według przekazów medialnych  
i protestujących rolników, w przetar-
gach uczestniczą bowiem osoby podsta-
wione, tak zwane słupy, kupujące ziemię 

na rzecz podmiotów stojących w cieniu11. 
te ukryte firmy i osoby prywatne, zarów-
no z kraju jak i zagranicy, dysponują go-
tówką i podbijają na przetargach ceny, eli-
minując w ten sposób rolników. w wy-
pracowanym przez zainteresowane strony  
(agencję, Ministerstwo rolnictwa i roz-
woju wsi i zrzeszenia rolników) porozumie-
niu12 sposobem na uniknięcie tych proble-
mów ma być: uspołecznienie przetargów  
przez udział przedstawicieli izb rolniczych 
znających region, co hipotetycznie pozwo-
li zminimalizować wystąpienie nieprawi-
dłowości; uszczelnienie obrotu nierucho-
mościami przez wnikliwą analizę kandy-
datów na nabywców albo dzierżawców; 
częstsze korzystanie przez agencję z prawa 
pierwo kupu i odkupu wówczas, gdy ziemia 
wykorzystywana jest niezgodnie z prze-
znaczeniem; organizowanie przetargów 
ograniczonych, skierowanych wprost do 
rolników indywidualnych13.

wedle oceny aktualnej sytuacji, choć ist-
nieją warunki do sprzedaży indywidual-
nym rolnikom państwowych gruntów rol-
nych, nie ma pewności co do tego, że do 
terminu zakończenia okresu ochronne-
go, o którym wyżej wspomniano, proces 
sprzedaży będzie przebiegał wystarczająco 

10 Źródło: Raport z działalności ANR w 2012 r.
11 Jest wiele informacji na ten temat; poniżej kilka przykładowych:
 <http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ziemia-na-slupa-2743621.html>,
 <http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/gdy-slupy-kupuja-ziemie-rolna-wojt-moze-wystapic-do-sadu>,
 <http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/slupy-przetargowe>,
 <http://www.agrofortis.com/art/jak-niemcy-rzucili-sie-na-polska-ziemie.html>,
 <http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/2F6C9BED783DACCDC1257B47002FBE5D/$file/Analiza_

BAS_2012_92.pdf>.
12 <http://kolkarolnicze.eu/Informator-KR/Aktualnosci/ustalenia-z-dn-11012013-r-zawarte-pomiedzy-

ministrem-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-prezesem-anr-a-miedzyzw>
13 Przetargi nieograniczone adresowane są do szerszego grona nabywców i pozwalają osiągnąć wyższe 

ceny za nieruchomości, co sprzyja polityce fiskalnej, ale nie sprzyja realizacji założeń polityki agrarnej.
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efektywnie. wiele zależy nie tylko od re-
gulacji prawnych, ale i od codziennej prak-
tyki agencji, jej poszczególnych oddzia-
łów i filii.

ustalenia kontrolne
wyniki kontroli NIk „Gospodarowanie 
Zasobem własności rolnej skarbu państwa 
przez agencję Nieruchomości rolnych 
oddział terenowy w poznaniu”14 pozwa-
lają na wskazanie przyczyn, które mogą 
negatywnie wpływać na udostępnianie 
rolnikom państwowych gruntów rolnych.

kontrola przeprowadzona została z ini-
cjatywy własnej NIk, w związku z sugestią 
sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, 
która zgłosiła temat „kontrola realizacji 
umów dzierżawy i cesji tych umów latach 
2000–2010 przez oddział terenowy agencji 
Nieruchomości rolnych w poznaniu i Filię 
oddziału w pile”. Badaniem objęto właści-
we jednostki organizacyjne agencji woje-
wództwa wielkopolskiego, to jest oddział 
terenowy w poznaniu (dalej: „oddział”) 
oraz Filię oddziału terenowego w poznaniu 
z siedzibą w pile (dalej: „Filia”). Celem kon-
troli była ocena działań obu tych jednostek 
w zakresie gospodarowania mieniem wcho-
dzącym w skład Zasobu. analizy zostały 
ograniczone do dwóch podstawowych form 
gospodarowania Zasobem, to jest sprzeda-
ży oraz dzierżawy nieruchomości rolnych, 
ze względu na ich powszechność i skutki, 
a w konsekwencji, największą możliwość 
uszczupleń z punktu widzenia dochodów 
budżetu państwa.

Sprzedaż nieruchomości

przebieg transakcji sprzedaży sprawdzono 
na podstawie 12 transakcji dotyczących 
7,3% powierzchni nieruchomości sprze-
danych w okresie objętym kontrolą, czyli 
w latach 2006–2012 (I półrocze). NIk oce-
niła negatywnie pod względem legalno-
ści, rzetelności oraz gospodarności prze-
bieg 8 spośród tych transakcji.

Nieprawidłowości występowały na 
różnych etapach procesu sprzedaży. 
stwierdzono zwłaszcza:
•	w pojedynczych	przypadkach	nienale-

żyte przygotowanie nieruchomości do 
sprzedaży oraz nierzetelne zlecanie i od-
biór operatów szacunkowych; postępo-
wanie takie potencjalnie umożliwia ma-
nipulowanie wynikami przetargów oraz 
cenami uzyskiwanymi za te nierucho-
mości;

•	niepublikowanie	albo	publikowanie	wa-
dliwego wykazu sprzedawanych nieru-
chomości oraz informacji o przetargach; 
przy takiej praktyce informacje o moż-
liwości zakupu nieruchomości mogą nie 
docierać do zainteresowanych albo mogą 
wprowadzać w błąd;

•	nieuzasadnioną	przewlekłość	w zawia-
damianiu osób uprawnionych do pierw-
szeństwa w nabyciu nieruchomości; 
potencjalnie zakłóca to prawidłowość  
postępowań związanych ze sprzedażą;

•	nieuzyskanie	opinii	izby	rolniczej	i rady	
nadzorczej agencji, mimo obowiązku 
opiniowania określonych transakcji 
sprzedaży nieruchomości, ustalonego 

14 Informacja o wynikach kontroli nr 47/2013/P12164/LPO, zob. <http://www.nik.gov.pl/plik/
id,5172,vp,6699.pdf >.
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w  uregulowaniach wewnętrznych 
agencji; obowiązek taki jest elemen-
tem zabezpieczenia się przed sprzeda-
żą nieruchomości podmiotom podsta-
wionym (tzw. słupom);

•	koncentrację	decyzji	w ręku	jednej	osoby	
przy zawieraniu porozumienia w spra-
wie ustalenia warunków sprzedaży; wia-
domo, że jest to jeden z czynników uła-
twiających działania nietransparentne;

•	niedokonanie	oceny	wiarygodności	na-
bywcy przez odstąpienie od obowiązku 
przedłożenia niezbędnych dokumen-
tów; potencjalnie umożliwia to zatajanie 
informacji istotnych dla danej transak-
cji i rzutuje na jej zabezpieczenie finan-
sowe.
przykładem może być sprzedaż nie-

ruchomości położonej w Czesławicach, 
w której kandydat na nabywcę przedło-
żył dokumenty finansowe warunkujące 
zawarcie porozumienia dopiero po jego 
podpisaniu. w tej samej transakcji decy-
zja o rozłożeniu należności na raty i sposo-
bie zabezpieczenia niespłaconej należności 
została podjęta samodzielnie przez dyrek-
tora Filii, bez wniosku nabywcy oraz bez 
opinii komisji do spraw zabezpieczania na-
leżności. Z kolei przy transakcji sprzedaży 
nieruchomości położonej w obrębie miej-
scowości Miłostowo i linie porozumienie 
w sprawie warunków sprzedaży dyrektor 
Filii zawarł przed formalnym zawiadomie-
niem kandydata na nabywcę o przezna-
czeniu nieruchomości do sprzedaży oraz 
przed złożeniem przez kandydata oświad-
czenia o skorzystaniu z prawa pierwszeń-
stwa przy zakupie nieruchomości i wnio-
sku o rozłożenie należności na raty.

trzeba dodać, że kontrolowane jed-
nostki naruszały reguły przeprowadzania 

transakcji, ustalone w przepisach we-
wnętrznych agencji, na przykład przy 
sporządzaniu wniosków do prezesa 
agencji o wydanie szczególnych pełno-
mocnictw do sprzedaży lub przy zawie-
raniu umów sprzedaży. tymczasem prze-
pisy te miały zapewnić transparentność 
w działaniu agencji (przez ujednolicenie 
procedur, a tym samym wyeliminowanie 
dowolności postępowania podczas reali-
zacji transakcji).

dzierżawa nieruchomości

przebieg transakcji dzierżawy sprawdzo-
no na podstawie 12 transakcji, o łącznej 
powierzchni gruntów 1814,7359 ha. NIk 
oceniła negatywnie pod względem legal-
ności, rzetelności oraz gospodarności prze-
bieg tych wszystkich transakcji.

Nieprawidłowości wystąpiły zarówno 
na etapie przygotowania nieruchomości do 
wydzierżawienia, zawarcia umów dzierża-
wy, jak i ich realizacji. Zaliczono do nich:
•	nienależyte przygotowanie nieruchomo-

ści do dzierżawy, na przykład brak do-
kumentacji geodezyjnej lub protokołów 
szczegółowych przeglądów budynków;

•	publikowanie	błędnych	wykazów	nie-
ruchomości przeznaczonych do dzier-
żawy; potencjalnie ogranicza to krąg za-
interesowanych transakcjami;

•	nieprawidłowy	przebieg	postępowań	
przetargowych, polegający na dowolno-
ści w wyborze dzierżawców albo prefe-
rencyjnym traktowaniu niektórych spo-
śród nich, na przykład przez nierzetelną 
ocenę wiarygodności kontrahentów; po-
stępowanie takie przekreśla sens regu-
lacji ustawowych i wewnętrznych, które 
mają służyć rzetelności i przejrzysto-
ści transakcji;
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•	nieegzekwowanie	zabezpieczeń	prawie	
we wszystkich skontrolowanych trans-
akcjach, co potencjalnie naraża skarb 
państwa na straty majątkowe.
Na przykład, w przetargu na dzierża-

wę obiektu raczkowo, ze względu na 
zamieszczenie w ogłoszeniu nieprecy-
zyjnych informacji o zawartości oferty,  
dotyczących zwłaszcza koncepcji prowa-
dzenia działalności oraz kondycji ekono-
micznej oferenta, złożone oferty zawierały  
dane, których porównanie było znacz-
nie utrudnione. pozwoliło to na dowol-
ność ocen dokonywanych przez człon-
ków komisji oraz ich subiektywny cha-
rakter. skutkiem było odrzucenie oferty,  
która zawierała najwyższy proponowa-
ny czynsz dzierżawny (5950 q pszenicy 
rocznie) i wybranie oferty, w której za-
proponowano czynsz w wysokości 4000 q 
pszenicy, mimo że wykazana przez tego 
uczestnika przetargu sytuacja finansowa 
nie gwarantowała należytego prowadze-
nia działalności gospodarczej na nieru-
chomości będącej przedmiotem przetar-
gu. Dzierżawca, po zawarciu umowy, nie 
uregulował żadnej raty z tytułu czynszu 
dzierżawnego, co spowodowało rozwią-
zanie umowy. Do dnia zakończenia kon-
troli Najwyższej Izby kontroli nierucho-
mość nie została zwrócona do Zasobu, 
a dzierżawca miał wobec agencji zale-
głości w łącznej wysokości 522,1 tys. zł.

podobnie jak przy transakcjach sprzeda-
ży, umowy dzierżawy zawierano bez za-
mieszczenia w nich postanowień wyma-
ganych w uregulowaniach wewnętrznych 
agencji. w ten sposób agencja znacząco 
ograniczała lub wręcz pozbawiała się na-
rzędzi do sprawowania nadzoru nad re-
alizacją zawartych umów.

Cesje umów dzierżawy

Zgodnie z art. 39 ustawy, agencja dokonuje 
wyboru dzierżawcy po przeprowadzeniu 
przetargu ofert pisemnych lub publiczne-
go przetargu ustnego. Ustawa przewidu-
je nieliczne odstępstwa od tej zasady i to 
w szczególnych okolicznościach, na przy-
kład gdy dotychczasowy dzierżawca złożył 
oświadczenie o zamiarze dalszego dzier-
żawienia gruntu na nowych warunkach 
uzgodnionych z agencją, z tym że czynsz 
nie może być niższy niż dotychczasowy.

kontrola NIk ujawniła praktykę wyraża-
nia zgody przez prezesa agencji na zmianę 
podmiotu umowy (czyli dzierżawcy) z po-
minięciem postępowań przetargowych. 
Zgodę taką uzasadniano tym, że przeję-
cie praw i obowiązków przez osobę trze-
cią następowało na warunkach ustalonych 
w przetargach z pierwotnymi dzierżawca-
mi. Było to jednak naruszenie ustawowej 
zasady przetargowego wyłaniania dzier-
żawców nieruchomości Zasobu, prowa-
dzące do obejścia bezwzględnie obowią-
zujących przepisów prawa.

w jednostkach kontrolowanych, w okre-
sie objętym kontrolą podpisano 186 anek-
sów do umów dzierżawy. w ich wyniku  
dochodziło do cesji praw i obowiązków 
bez zastosowania procedur przetargo-
wych. Cesje te następowały w związku  
z ubieganiem się dzierżawców o naby-
cie uprawień do rent strukturalnych 
(73 cesje), świadczeń emerytalno-rento-
wych (53 cesje), pogorszeniem się stanu 
zdrowia (24 cesje), „przepisaniem” przed-
miotu dzierżawy na członka rodziny lub 
powinowatego, przekazaniem gospodar-
stwa (11 cesji), a także w zamian za prze-
jęcie długu (10 cesji) oraz z innych powo-
dów (7 cesji). przypadki te nie mieściły 
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się w katalogu wyłączeń z obowiązku pro-
wadzenia postępowań w trybie przetar-
gowym, o których mowa w art. 39 ust. 2 
ustawy. ponadto, w niektórych wypad-
kach (8 cesji) nie dysponowano dokumen-
tacją potwierdzającą przesłanki zawarcia 
aneksów, co wskazywało na okoliczności 
noszące znamiona mechanizmów korup-
cjogennych.

Nadzór właścicielski i kontrola

Nadzór nad agencją Nieruchomości 
rolnych sprawuje Minister rolnictwa 
i rozwoju wsi, natomiast formy nadzo-
ru właścicielskiego nad mieniem Zasobu 
reguluje statut agencji, stanowiący obec-
nie załącznik do rozporządzenia Ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi z 5 grudnia 
2011 r.15. w ramach nadzoru oddziały te-
renowe i filie zobowiązane są w szczegól-
ności do kontroli umów dzierżawy, sprze-
daży na raty oraz sprzedaży obiektów za-
bytkowych, których cena została obniżona.

w praktyce nadzór właścicielski spra-
wowany przez jednostki objęte kontrolą 
okazał się nieskuteczny, co przyczyniło się 
do powstania licznych nieprawidłowości 
oraz zaniedbań. Mimo to prezes agencji 
ograniczył zakres tego nadzoru, zalecając 
w 2010 r. odstąpienie od niektórych zapla-
nowanych kontroli, ze względu na zinten-
syfikowanie działań związanych z przygo-
towaniem nieruchomości do sprzedaży.

Nieskuteczny był również system kon-
troli zarządczej. w badanych jednost-
kach stwierdzono niewłaściwą organizację 

pracy na stanowiskach merytorycznych, 
a zwłaszcza nadmierne obciążenie zada-
niami niektórych pracowników.

Bezpośrednim następstwem braku nad-
zoru oraz skutecznego systemu kontroli 
zarządczej było powtarzanie się niepra-
widłowości ujawnionych w toku kontro-
li przeprowadzonych przez biuro preze-
sa agencji (w okresie objętym kontrolą 
NIk) oraz nierzetelna realizacja wnio-
sków z kontroli NIk przeprowadzonych  
w latach 2005–2006. w dłuższej per-
spektywie ograniczanie funkcji nadzor-
czej i kontrolnej nie sprzyja rzetelnemu 
wykonywaniu przez agencję ustawowych 
obowiązków. Jak wykazała kolejna kon-
trola NIk, jest to źródłem wielu niepra-
widłowości w pracy agencji.

Należy zwrócić uwagę, że w wyni-
ku wspomnianej kontroli NIk ujawnio-
ne zostały nieprawidłowości także w in-
nych dziedzinach funkcjonowania agencji. 
Dotyczyły one zaniechania działań win-
dykacyjnych lub niesystematycznego ich 
prowadzenia, a także dopuszczenia do 
przedawnienia należności skarbu państwa. 
Negatywnie ocenione zostało także nie-
podjęcie wszystkich możliwych działań 
mających na celu ograniczenie lub wyelimi-
nowanie zjawiska tak zwanego bezumow-
nego użytkowania nieruchomości. według 
stanu na 30 czerwca 2012 r., nieruchomości 
o łącznej powierzchni 814,8370 ha pozo-
stawały w dyspozycji użytkowników, któ-
rzy nie mieli tytułu prawnego do gospo-
darowania nimi. kontrolowane jednostki 

15 DzU nr 262, poz. 1567. Poprzednio statut był załącznikiem do rozporządzenia ministra Skarbu Państwa 
z 1.08.2003 r.
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nie wykorzystywały jednak wszystkich 
możliwości w celu ograniczenia lub wy-
eliminowania tego zjawiska, co świadczy-
ło o nierzetelności prowadzonych działań. 
pomimo zaleceń prezesa agencji, w razie 
odmowy wydania gruntów lub rzeczy ru-
chomych związanych z uprawą (po usta-
niu stosunku dzierżawy) nie kierowano do 
organów ścigania zawiadomień o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa16 przez 
osoby dokonujące bezprawnego zajęcia 
tych gruntów. Nie współpracowano także 
z wielkopolskim oddziałem regionalnym 
agencji restrukturyzacji i Modernizacji 
rolnictwa w udostępnianiu informacji 
dotyczących „bezumownych użytkow-
ników”, będących jednocześnie benefi-
cjentami arMir17. Zagadnienia te były 
jednak przedmiotem odrębnych kontro-
li NIk, przeprowadzanych w oddziale 
terenowym agencji Nieruchomości 
rolnych w poznaniu18.

Zdaniem Najwyższej Izby kontroli, 
wpływ na nieprawidłowości oraz niewy-
eliminowanie wieloletnich zaniedbań 
w funkcjonowaniu obu jednostek miała 
znaczna rotacja osób zajmujących kierow-
nicze stanowiska. Na przykład, w latach  
2006–2007 na stanowisku dyrekto-
ra oddziału zatrudnionych było kolej-
no 7 osób, a w latach 2006–2009 stano-
wisko dyrektora Filii zajmowało łącznie 
9 osób. Miała miejsce także rotacja kan-
celarii prawnych angażowanych do obsługi 

spraw windykacyjnych (w okresie obję-
tym kontrolą Filia zatrudniała 6 kance-
larii prawnych).

podsumowanie
Ustawowym obowiązkiem agencji jest 
racjonalne gospodarowanie mieniem 
Zasobu, w tym obrót państwową ziemią 
rolną w sposób sprzyjający jednocześnie 
interesom rolniczych gospodarstw rodzin-
nych i uzasadnionemu scalaniu gruntów 
rolnych. kontrola NIk wykazała, że w wy-
konywaniu tego zadania występuje wiele 
nieprawidłowości, mimo szczegółowych 
regulacji prawnych. agencja powinna dzia-
łać w sposób bardziej przemyślany, rze-
telny i transparentny.

Na przykładzie poznańskiego oddziału 
terenowego agencji i podległej mu Filii 
w pile można wykazać, że działają one do-
wolnie, według własnych praktyk i reguł. 
realizując transakcje z kontrahentami, 
skontrolowane jednostki agencji nie prze-
strzegały w postępowaniach przetargo-
wych regulacji ustawowych i przepisów 
wewnętrznych, niewłaściwie przygoto-
wywały dokumentację gruntów przezna-
czonych do sprzedaży albo dzierżawy, nie 
publikowały kompletnych informacji przy 
wydzierżawianiu i sprzedaży nierucho-
mości rolnych, nienależycie zabezpieczały  
interes skarbu państwa, a także nie wy-
korzystywały swoich uprawnień i instru-
mentów nadzorczych. Co więcej, wiele 

16 W zależności od rodzaju i skali czynu przestępnego, Prezes Agencji wskazał dyrektorom oddziałów możli-
we kwalifikacje prawne: art. 278 § 1 kk, art. 284 kk, art. 288 § 1 kk lub art. 296 kk (pismo z 26.10.2004 r., 
ZGZ-dn-4201-45-34/24/94/04).

17 Jeszcze w 2004 r. Oddział podjął próbę współpracy, ale ARMiR odmówiła przekazania tych informacji.
18 Kontrole: Zarządzanie�należnościami� finansowymi�w�agencjach�rolnych�w� latach�2008–2012 oraz Ochrona�

gruntów�rolnych�Skarbu�Państwa�przed�nieuprawnionym�wykorzystywaniem�w�latach�2009–2013�(I�półrocze).
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spośród tych nieprawidłowości, w tym 
– oprócz wyżej wymienionych – jedno-
osobowe i dowolne podejmowanie decy-
zji, nieegzekwowanie niezbędnych doku-
mentów, nieprzestrzeganie terminów wy-
wieszenia wykazów nieruchomości i ogło-
szeń o przetargach, podawanie w ogłosze-
niach nierzetelnych informacji oraz nie-
dokumentowanie lub nienależyte doku-
mentowanie działań, sprzyjało nierówne-
mu traktowaniu kontrahentów i kształto-
waniu się mechanizmów określanych mia-
nem korupcjogennych.

Zdaniem autorów, trudno przedsta-
wić jednoznaczną ocenę obecnego kie-
runku, w jakim zmierza przyjęty sposób 
gospodarowania zasobem własności rol-
nej skarbu państwa. Z jednej strony bo-
wiem sprzedaż gruntów rolnych nie tylko 
umożliwia szybkie i skuteczne generowanie  
wysokich przychodów do budżetu pań-
stwa, ale także pozwala trwale rozdyspo-
nować grunty rolne, do czego agencja zo-
stała zobowiązana w art. 24 ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi  
skarbu państwa. Jednak z drugiej strony, 
wykonywanie tego zadania pospiesznie 

i z pominięciem należytej staranności pro-
wadzi do wypaczenia założeń zawartych 
w art. 6 cytowanej ustawy, to jest tworze-
nia i poprawy struktury obszarowej gospo-
darstw rodzinnych oraz tworzenia warun-
ków do racjonalnego wykorzystania poten-
cjału produkcyjnego Zasobu. Niestety, taki 
właśnie sposób funkcjonowania agencji, 
niesprzyjający systematycznej realizacji 
jej zadań ustawowych i mogący negatyw-
nie wpływać na udostępnianie rolnikom 
państwowych gruntów rolnych, jawi się po 
kontroli w oddziale terenowym agencji 
Nieruchomości rolnych w poznaniu oraz 
Filii w pile. Należy pamiętać, że ziemia 
rolna jest dobrem szczególnym, a agencja 
– będąc państwową jednostką powołaną 
do gospodarowania tą ziemią – powinna 
dochować szczególnej staranności i stwa-
rzać warunki do jej jak najlepszego zago-
spodarowania.

JAN KOŁTUN,
ALICJA zDYCh,
Delegatura NIK w Poznaniu
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kształcenie i doskonalenie nauczycieli 
prowadzą publiczne i niepubliczne szko-
ły wyższe na poziomie studiów i studiów 
podyplomowych, publiczne i niepubliczne 
zakłady kształcenia nauczycieli oraz pu-
bliczne i niepubliczne placówki doskona-
lenia nauczycieli.

podstawę finansową funkcjonowania 
systemu doskonalenia zawodowego na-
uczycieli stanowią środki finansowe za-
gwarantowane art. 70a ustawy z 26 stycz-
nia 1982 r. – karta nauczyciela1. ponadto, 
w perspektywie finansowej 2007–2013 

na powyższy cel przewidziano w ramach 
programu operacyjnego „kapitał ludzki” 
(pokl) w priorytetach III – „wysoka 
jakość edukacji” oraz IX – „rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach” 
równowartość 331 156 360 euro2.

podjęcie kontroli wynikało z podstawo-
wego znaczenia rozwoju zawodowego na-
uczycieli dla jakości kształcenia w szkołach 
w sytuacji trwającego od 2009 r. kolejnego 
etapu reformy oświaty, w tym: wdrażania 
nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego, zmian w systemie egzaminów 

Podwyższanie kompetencji ogólnych i specjalistycznych

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli rozumiane jako ciągłe podwyższanie kompetencji 
ogólnych i specjalistycznych, uznawane jest za istotny czynnik wpływający na jakość edu-
kacji w dobie społeczeństwa wiedzy. O randze problemu świadczy to, że dotyczy on ponad  
650 tysięcy osób zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli w publicznych i niepublicz-
nych szkołach oraz placówkach oświatowych. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła  
funkcjonowanie systemu wsparcia zawodowego nauczycieli w formach doskonalenia za-
wodowego i doradztwa metodycznego, a także wykorzystanie środków publicznych prze-
znaczonych na ten cel.

anDrzeJ zaLeski-eJgierD

1 DzU z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm. Na podstawie art. 70a ust. 1, 3 i 4 ustawy, na dofinansowanie kształ-
cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek publicznych wydziela się w budżetach jed-
nostek samorządu terytorialnego (JST) środki w wysokości 1% planowanej na dany rok budżetowy kwoty  
wynagrodzeń osobowych nauczycieli, a w budżecie Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) oraz budże-
tach wojewodów środki w równowartości po 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty.

2 Por. opis priorytetów programu operacyjnego „Kapitał ludzki’ 2007–2013, 1.06.2011 r., s. 101 i 293, 
<www.efs.gov.pl>.
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zewnętrznych, a także zasad sprawowa-
nia nadzoru pedagogicznego.

Celem kontroli, która objęła lata 
2009–2011, była ocena organizacji oraz 
efektów kształcenia i doskonalenia za-
wodowego nauczycieli oraz prawidłowo-
ści wykorzystania środków publicznych 
na to zadanie. kontrolę przeprowadzo-
no w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 
ośmiu wojewódzkich placówkach dosko-
nalenia nauczycieli, 23 jednostkach samo-
rządu terytorialnego i  23 szkołach pu-
blicznych3.

Dotychczasowe wyniki badań Najwyż-
szej Izby kontroli wskazywały na wy-
stępowanie istotnych nieprawidłowości 
w systemie doskonalenia zawodowego  
nauczycieli4, a zwłaszcza na: niewłaści-
we gospodarowanie środkami publiczny-
mi przeznaczonymi na ten cel, niewyko-
rzystywanie kwalifikacji nabytych przez  
nauczycieli w wyniku ukończenia kształ-
cenia, planowanie zaniżonej wysokości 
środków na to zadanie w budżetach jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz w bu-
dżecie Ministra Edukacji Narodowej, 
a także niepowiązany z wynikami pracy 
szkoły system awansu zawodowego na-
uczycieli.

System wsparcia zawodowego
Sieć placówek doskonalenia nauczycieli 
i doradztwa metodycznego

w roku szkolnym 2010/2011 (stan na 
31 października 2010 r.) w kraju funk-
cjonowały 532 placówki doskonalenia na-
uczycieli, w tym 118 publicznych (21%). 
akredytację posiadało jedynie 48 spośród 
nich (9%)5. Brak dążenia do poddania się 
akredytacji świadczy o niskiej atrakcyjno-
ści tego instrumentu zapewnienia jakości.

sieć 118 publicznych placówek dosko-
nalenia nauczycieli w skali kraju jest silnie 
zróżnicowana terytorialnie – od trzech pla-
cówek w województwie świętokrzyskim, 
lubelskim i lubuskim, do 24 w dolnośląskim. 
placówki doskonalenia nauczycieli prowa-
dziło jedynie osiem spośród 2479 gmin  
i 63 spośród 379 powiatów (pozostałe to 
placówki prowadzone przez samorządy wo-
jewództw). podobnie niekorzystne relacje 
występują w odniesieniu do zapewnienia 
szkołom doradztwa metodycznego. w la-
tach szkolnych 2009/2010–2011/2012 za-
dania doradcy wykonywało w kraju odpo-
wiednio: 1155, 1160 i 1133 nauczycieli (na 
jednego doradcę przypadało: 571, 573 i 590 
osób6). o skali niezaspokojenia potrzeb 
świadczy to, że w roku szkolnym 2010/2011 

3 Informacja o wynikach kontroli Organizacja� i� finansowanie�kształcenia� i�doskonalenia�zawodowego�na-
uczycieli,�2012 r. (nr P/11/073). W artykule pominięto wyniki kontroli kształcenia w specjalności nauczy-
cielskiej prowadzonej w szkołach wyższych.

4 Por. kontrole: Organizacja�oraz� finansowanie�dokształcania�oraz�doskonalenia�zawodowego�nauczycieli 
(P/03/079); Wychowanie�fizyczne�i�sport�w�szkołach�publicznych (P/09/069); Efekty�realizacji�projektów�
edukacyjnych�sektorowego�programu�operacyjnego�„Rozwój�zasobów�ludzkich” (P/09/070); Funkcjono-
wanie�systemu�awansu�zawodowego�nauczycieli (P/07/079).

5 Według danych MEN – raporty z 2010 r.: Wzmocnienie�systemu�wspierania�rozwoju�szkół�ze�szczególnym�
uwzględnieniem�doskonalenia�nauczycieli�i�doradztwa�metodycznego.�Fotografia�stanu oraz Wzmocnienie�
systemu�wspierania�rozwoju�szkół�ze�szczególnym�uwzględnieniem�doskonalenia�nauczycieli�i�doradztwa�
metodycznego�–�Koncepcja�systemu�wsparcia.

6 W badanych latach w szkołach i placówkach zatrudnionych było odpowiednio: 659 440; 665 097 i 668 355 
nauczycieli.
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w województwie mazowieckim funkcjono-
wało 260 doradców powołanych w 36 spo-
śród 314 gmin (11%) i w 15 spośród 38 po-
wiatów (39%). powyższa sytuacja wynikała  
między innymi z przypisania organiza-
cji doradztwa jednostkom samorządu  
terytorialnego, które nie są w  stanie  
sfinansować doradztwa dla nauczycieli 
wszystkich specjalności.

Z danych systemu informacji oświatowej 
(sIo) MEN wynika, że w roku szkolnym 
2010/2011 (stan na 30 września 2011 r.) 
formy kształcenia nadające dodatkowe lub 
wyższe kwalifikacje ukończyło ogółem 
w kraju 17 910 nauczycieli (3%), natomiast 
formy doskonalenia – ogółem 216 114 osób 
(33%). oznacza to, że dwie trzecie na-
uczycieli nie wypełniało obowiązku pod-
noszenia kompetencji ogólnych i zawodo-
wych, wynikającego z art. 12 ust. 3 usta-
wy – karta nauczyciela.

placówki wojewódzkie

placówki wojewódzkie przeprowadziły 
w latach 2009–2011 (30 września) 221 kur - 
sów kwalifikacyjnych, które ukończy-
ło 5 379 nauczycieli7. w 2010 r. zorga-
nizowano 5 985 form doskonalenia dla 
159 854 osób. placówki te posiadały akre-
dytację, tym niemniej w trakcie kontroli 
NIk nie znalazło to potwierdzenia w jako-
ści zarządzania doskonaleniem nauczycieli.
• siedem spośród ośmiu placówek wcale 

lub nie w pełni wywiązało się z sześciu 
spośród dziewięciu zadań obowiązko-
wych, określonych w § 15 ust. 1 pkt 1-5 

i 9 rozporządzenia w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli. siedem pla-
cówek nie opracowało, we współpracy 
z właściwym kuratorem oświaty, prio-
rytetów doskonalenia nauczycieli w wo-
jewództwie, a także nie przygotowało 
programów zarządzania oświatą dla pra-
cowników Jst i wizytatorów kuratoriów 
oświaty. sześć placówek nie przygoto-
wywało, we współpracy z organami spra-
wującymi nadzór pedagogiczny, progra-
mów doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli doradców, a także nie organizowało  
doradztwa metodycznego, w tym dla 
nauczycieli przedmiotów zawodowych 
nauczanych w zawodach unikatowych 
i dla nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach z językiem nauczania mniejszości 
narodowych i etnicznych.

• w  Mazowieckim samorządowym 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w warszawie nie zachowano warunków 
rekrutacji uczestników w pięciu spośród 
siedmiu kursów kwalifikacyjnych obję-
tych kontrolą. Na pięć kursów dla czyn-
nych zawodowo nauczycieli przyjęto 
36 (30%) osób niebędących nauczycie-
lami spośród 119 osób, które je ukończy-
ły. Nie określono zasad organizacji, do-
kumentowania i nadzorowania praktyk 
pedagogicznych w ramach powyższych 
kursów, pozostawiając dyrektorom szkół 
i opiekunom praktyk dowolność w tym za-
kresie. spowodowało to, że nie zapewnio-
no uczestnikom kursów równomiernego 
i rzetelnego przygotowania zawodowego.

7 Największym zainteresowaniem cieszyły się kursy oligofrenopedagogiki (51) oraz organizacji i zarządza-
nia oświatą (41).
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•	Dyrektorzy	czterech	placówek	dosko-
nalenia nie sprawowali odpowiedniego 
nadzoru pedagogicznego nad wykonywa-
niem zadań przez nauczycieli doradców  
(w roku szkolnym 2010/2011 nadzo-
rem obejmowano 153 doradców), wy-
nikającego z § 23 ust. 8 rozporządzenia 
w sprawie placówek doskonalenia na-
uczycieli. Brak nadzoru pedagogiczne-
go spowodował, że część doradców nie 
realizowała zadań o charakterze inno-
wacyjnym i lekcji otwartych.
odnosząc się do przyczyn stwierdzo-

nych nieprawidłowości, dyrektorzy skon-
trolowanych placówek doskonalenia na-
uczycieli wskazywali, że: obowiązkowe dla 
nich zadania nie zostały precyzyjnie sfor-
mułowane, co prowadzi do sprzecznych 
interpretacji i utrudnia ich wykonanie; 
brakuje synchronizacji planowania pracy  
placówek doskonalenia z planowaniem 
pracy szkół oraz terminem publikowa-
nia priorytetów przez kuratorów oświa-
ty; utrzymuje się anachroniczny status 
prawny nauczyciela doradcy metodycz-
nego oraz sposób finansowania jego zadań. 
ponadto dyrektorzy postulowali potrze-
bę określenia miejsca i roli oraz zakresu 
zadań wojewódzkich placówek w zmienia-
nym systemie doskonalenia nauczycieli.

Organizacje doskonalenia nauczycieli 
przez JST

w ośmiu spośród 23 skontrolowanych 
Jst funkcjonowało w roku szkolnym 
2010/2011 łącznie 41 nauczycieli do-
radców, spośród których 25 osób (61%) 

powołały dwa samorządy. ograniczało to 
zakres możliwego wsparcia udzielanego 
nauczycielom do co najwyżej kilku przed-
miotów (rodzajów zajęć). kierownicy Jst 
jako najczęstsze przyczyny niepowołania 
nauczycieli doradców wymieniali: brak za-
interesowania sprawowaniem funkcji do-
radcy, korzystanie przez nauczycieli z usług 
wojewódzkiej placówki doskonalenia na-
uczycieli lub innych publicznych i niepu-
blicznych placówek oraz brak prawnego 
obowiązku zapewnienia doradców przez 
organ prowadzący.

tylko miasto olsztyn skorzystało 
z mo żliwości wynikającej z art. 77a ust. 1 
w związku z art. 5 ust. 6a ustawy z 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty8 i założyło 
placówkę doskonalenia nauczycieli. wśród 
przyczyn nieutworzenia takiej placówki 
podawano: funkcjonowanie w tej samej 
miejscowości publicznej placówki dosko-
nalenia prowadzonej przez inny organ lub 
niepublicznej placówki doskonalenia oraz 
położenie organów prowadzących szkoły  
blisko miast, gdzie działają te placówki; brak 
obowiązku założenia przez organy prowa-
dzące szkoły placówki doskonalenia nauczy-
cieli; niezasadność samodzielnego tworze-
nia takiej placówki ze względu na wzrost 
kosztów wykonywania zadań oświatowych.

Nieprawidłowości stwierdzono w sied-
miu spośród ośmiu Jst, które powołały 
nauczycieli doradców metodycznych, po-
legające na nieprzestrzeganiu przepisów 
prawa przy powierzaniu zadań doradcy 
oraz nienadzorowaniu realizacji wyzna-
czonych im zadań.

8 DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.
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•	W trzech	skontrolowanych	JST	zadania	
doradcy metodycznego powierzono sied-
miu nauczycielom nie zachowując przy 
tym właściwej formy prawnej, to jest 
przyznając im jedynie dodatek funkcyj-
ny, bez obniżenia wymiaru zajęć prowa-
dzonych w szkole i bez zawarcia dodat-
kowej umowy o pracę, co było niezgodne 
z § 23 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w spra-
wie placówek doskonalenia zawodowego.

•	W jednej	JST	powierzono	15	nauczycie-
lom funkcję doradcy bez wymaganego 
uzgodnienia z dyrektorami szkół zatrud-
niających tych nauczycieli oraz nie wska-
zując szkół i placówek, w których powin-
ni wykonywać swoje zadania, co było nie-
zgodne odpowiednio z § 23 ust. 1 i ust. 
4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie pla-
cówek doskonalenia nauczycieli.

•	W czterech	JST	zakresy	zadań	doradcy	
nie obejmowały zadań wymienionych 
w § 22 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia w spra-
wie placówek doskonalenia nauczycieli 
planowania, to jest: organizowania i ba-
dania efektów procesu dydaktyczno-wy-
chowawczego, doboru i adaptacji lub two-
rzenia programów nauczania, rozwijania 
umiejętności metodycznych, podejmo-
wania działań innowacyjnych oraz współ-
pracy z placówkami doskonalenia i orga-
nami nadzoru pedagogicznego.

Organizacja doskonalenia nauczycieli 
w szkołach

w badanym okresie nauczyciele zatrud-
nieni w 23 szkołach ukończyli łącznie 

185 form kształcenia oraz 2 283 formy 
doskonalenia zawodowego9. stwierdzono, 
że 462 (33%) spośród ogółem 1 383 na-
uczycieli zatrudnionych w roku szkolnym 
2010/2011 nie uczestniczyło w trakcie 
trzech lat szkolnych w zewnętrznych for-
mach kształcenia i doskonalenia. Dotyczyło 
to 269 (35%) spośród 774 nauczycieli dy-
plomowanych, to jest o najwyższym stop-
niu awansu zawodowego.

Zdaniem dyrektorów szkół, brak ak-
tywności nauczycieli w doskonaleniu wy-
nikał między innymi z posiadania przez 
nich stopnia nauczyciela dyplomowane-
go (w roku szkolnym 2010/2011 w skon-
trolowanych szkołach zatrudniano 79% 
nauczycieli dyplomowanych i mianowa-
nych) oraz wymaganych kwalifikacji, 
w tym uprawnień do nauczania dwóch, 
a nawet trzech przedmiotów lub rodza-
jów zajęć. Nauczyciele preferowali posie-
dzenia szkoleniowych rad pedagogicznych, 
zamiast udziału w zewnętrznych formach 
doskonalenia zawodowego, ponadto, ich 
zdaniem, brakowało odpowiedniej ofer-
ty tematycznej ze strony placówek dosko-
nalenia.

ograniczona aktywność i nierówno-
mierny udział nauczycieli w kształceniu 
i doskonaleniu oznacza niewypełnianie 
obowiązku podnoszenia wiedzy ogólnej  
i zawodowej, wynikającego z art. 12 ust. 
3 ustawy – karta nauczyciela. sytuacja ta 
świadczy też o niewystarczającym motywo-
waniu nauczycieli przez dyrektorów szkół 
do uczestnictwa w doskonaleniu, do czego 

9 W latach szkolnych 2008/2009–2010/2011 w szkołach było zatrudnionych odpowiednio: 1394, 1406 
i 1383 nauczycieli.
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zobowiązuje § 20 ust. 1 pkt 3 lit. b rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 7 października 2009 r. w sprawie nadzo-
ru pedagogicznego10. w szkołach nie mo-
nitorowano udziału nauczycieli w formach 
kształcenia i doskonalenia, tymczasem wie-
dza ta jest dyrektorowi niezbędna, ponie-
waż doskonalenie stanowi jedno z kryte-
riów oceny pracy nauczyciela11.

Dyrektorzy szkół nieefektywnie za-
rządzali dziedziną doskonalenia, nie za-
pewniając nauczycielom wystarczającej  
pomocy w tej kwestii, do czego są zobli-
gowani na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4 
ustawy – karta nauczyciela.
•	W 17	szkołach	nie	ustalono,	na	podsta-

wie art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o syste-
mie oświaty, zasad organizacji doskona-
lenia nauczycieli.

•	W pięciu	szkołach	nie	opracowano	wie-
loletniego planu doskonalenia nauczy-
cieli, wymaganego na podstawie § 6 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i sportu z 29 marca 2002 r. 
w sprawie sposobu podziału środków na 
wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli12, a w 15 spośród 18 szkół, 
które opracowały plan, nie był on aktu-
alizowany stosownie do potrzeb.

•	W 16	szkołach	sporządzone	plany	wie-
loletnie nie uwzględniały wymagań 
§ 6 ust. 1 powyższego rozporządzenia, 

ponieważ nie odnosiły się do potrzeb ka-
drowych wynikających z programu roz-
woju szkoły (połowa szkół nie miała ta-
kiego dokumentu), planów rozwoju na-
uczycieli ubiegających się o wyższy sto-
pień awansu zawodowego oraz wniosków 
nauczycieli o dofinansowanie form kształ-
cenia i doskonalenia zawodowego, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia.

Wykorzystanie środków publicznych 
na doskonalenie nauczycieli
w latach 2009 i 2010 Minister Edukacji 
Narodowej wyodrębnił w budżecie pań-
stwa, w części 30 – „oświata i wychowa-
nie”, środki na realizację ogólnokrajowych 
zadań w zakresie doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli w kwotach niższych niż wy-
nikające z przepisów art. 70a ust. 4 ustawy 
– karta nauczyciela. Zamiast (odpowied-
nio) kwoty 11 071 tys. zł i 11 701 tys. zł za-
planowano 62% i 89% wielkości wymaga-
nej, przy czym wykorzystanie tych środ-
ków wyniosło jedynie (odpowiednio) 26% 
i 3%. Na 2011 r. wyodrębniono wymaganą 
kwotę 12 520 tys. zł, jednak zmniejszono 
ją do 51 tys. zł, nie dokonując żadnych wy-
datków13. Zmniejszenie kwot i niski po-
ziom ich wydatkowania MEN wyjaśnia-
ło dostępnością środków z pokl, a także 
brakiem obowiązku wykorzystania pienię-
dzy w wyodrębnionej wysokości14.

10 DzU nr 200, poz. 1324 ze zm.
11 Zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2.11.2000 r. w sprawie kryte-

riów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i spo-
sobu powoływania zespołu oceniającego (DzU nr 98, poz. 1066 ze zm.).

12  DzU nr 46, poz. 430.
13 Ustalenia kontroli NIK�Wykonanie�budżetu�państwa�w�części�30:�„Oświata�i�wychowanie”�w�roku�2011.
14 Przepisy art. 70a ust. 1, 3 i 4 ustawy – Karta nauczyciela nie stanowią o obligatoryjności wydania określonej 

wielkości środków, lecz o konieczności zagwarantowania ich na dany cel. Naruszeniem tych przepisów będzie 
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również w ustawach budżetowych na 
lata 2009, 2010 i 2011 zaplanowano w bu-
dżetach wojewodów wydatki w kwotach 
4164 tys. zł, 6038 tys. zł i 5764 tys. zł, stano-
wiących jedynie 38%, 52% i 46% wymaga-
nej wysokości, wynikającej z art. 70a ust. 3 
ustawy – karta nauczyciela. Nastąpiło to 
w wyniku przyjęcia przez wojewodów za-
niżonego planu wydatków na doskonale-
nie nauczycieli na etapie przygotowywania  
materiałów do projektów ustaw na po-
szczególne lata (wykonanie wyniosło od-
powiednio 81%, 78% i 88% planu).

oprócz środków wyodrębnionych na 
doskonalenie nauczycieli na podstawie 
art. 70a ust. 3 i 4 ustawy – karta nauczy-
ciela, zadania ogólnokrajowe finansowane 
są w ramach pokl priorytet III – „wysoka 
jakość systemu oświaty”, a zadania wo-
jewódzkie – w ramach pokl priorytet 
IX– „rozwój wykształcenia i kompeten-
cji w regionach”.

w latach 2008–2011 (do 30 listopa-
da) w ramach priorytetu III, w działa-
niu 3.3. „poprawa jakości kształcenia”, 
w poddziałaniu 3.3.2. „Efektywny system 

niezaplanowanie środków w danym budżecie na ten cel, wyodrębnienie ich w niższej wysokości niż wymaga-
na lub zmniejszenie planu wydatków na ten cel w trakcie roku budżetowego poniżej wymaganego poziomu, 
bez jednoczesnego zmniejszenia – w przypadku JST – środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Rysunek 1. planowane i wydatkowane środki na zadania dotyczące doskonalenia 
nauczycieli w budżecie państwa w części 30: Oświata� i� wychowanie i w częściach 
budżetowych 85/00: Województwa
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kształcenia i doskonalenia nauczycieli” 
wdrożono projekty konkursowe o war-
tości 243 987 tys. zł, co oznacza zwiększe-
nie przeciętnie rocznie o 34 855 tys. zł do-
finansowania zadań z zakresu doskonale-
nia nauczycieli, liczone dla siedmioletniej 
perspektywy budżetu Unii Europejskiej. 
w poddziałaniu 3.3.1. „Efektywny sys-
tem kształcenia i doskonalenia nauczycie-
li” MEN zrealizowało w latach 2009–2010 
projekt systemowy: „wzmocnienie sys-
temu wspierania rozwoju szkół ze szcze-
gólnym uwzględnieniem doskonalenia 
nauczycieli i doradztwa metodycznego” 
(690 tys. zł), a ośrodek rozwoju Edukacji 
w warszawie przyjął do wykonania w la-
tach 2010–2015 projekt „system doskona-
lenia nauczycieli oparty na ogólnodostęp-
nym kompleksowym wspomaganiu szkół” 
(z budżetem 56 500 tys. zł). Celem obu 
projektów jest wdrażanie nowego systemu 
doskonalenia, którego podstawę mają two-
rzyć powiatowe centra rozwoju edukacji.

w priorytecie IX, działanie 9.4. „wysoko 
wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, 
wdrożono do końca 2010 r. ogółem w kraju 
projekty15 o wartości 243 mln zł, co stano-
wiło ponad 63% wartości alokacji na lata 
2007–2013. oznacza to zwiększenie dofi-
nansowania zadań wojewódzkich w zakre-
sie kształcenia i doskonalenia nauczycieli 
przeciętnie rocznie o kwotę 34,7 mln zł.

Minister Edukacji Narodowej, jako organ 
prowadzący szkoły i centralne placówki 
doskonalenia16, wyodrębnił w budżecie 
państwa w części 30 – „oświata i wycho-
wanie” w latach 2009–2011 na dofinan-
sowanie doskonalenia nauczycieli środ-
ki w wysokości 123 tys. zł, zaniżając je 
o 14 tys. zł (11,4%) w stosunku do kwoty 
wymaganej na podstawie art. 70a ust. 1 
ustawy – karta nauczyciela.

w budżetach skontrolowanych organów 
prowadzących, w latach 2009–2011 (do 
30 września) wyodrębniono na doskona-
lenie nauczycieli środki w łącznej kwocie 
12 740 tys. zł17. Środki zaplanowane na lata 
2009 i 2010 (7991 tys. zł) zostały wykorzy-
stane w 87%. Z kwoty ogółem 9 075 tys. zł 
wydanej w latach 2009–2011 (do 30 wrze-
śnia), Jst przeznaczyły 2797 tys. zł (31%) 
na opłaty za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczy-
cieli za kursy kwalifikacyjne (dla łącznie 
3567 osób) oraz 1216 tys. zł (14%) na dofi-
nansowanie kosztów funkcjonowania do-
radców metodycznych. pozostałe środki 
finansowe przeznaczono głównie na szko-
lenie rad pedagogicznych oraz udział na-
uczycieli w kursach, seminariach i kon-
ferencjach.

stwierdzono, że w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej i w 15 spośród 23 Jst 
nie przestrzegano zasad planowania 

15 W działaniu 9.4 realizowane są projekty konkursów na formy kształcenia i doskonalenia m.in. dla nauczy-
cieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu i pracowników administracji oświatowej.

16 W 2011 r. Minister Edukacji Narodowej był organem prowadzącym dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w War-
szawie, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie oraz Ośrodka 
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

17 W roku szkolnym 2010/2011 JST prowadziły łącznie 380 szkół i placówek, w których zatrudnionych było 
13 354 nauczycieli, w tym 77% stanowili nauczyciele dyplomowani i mianowani (bazy danych SIO JST, 
stan na 30.09.2010 r.).
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i finansowania zadań dotyczących do-
skonalenia nauczycieli.
•	W 15	JST	zaniżono	w okresie	objętym	

kontrolą o 9% kwotę, która powinna zo-
stać wyodrębniona, to jest 1295 tys. zł 
z ogółem 14 036 tys. zł. kierownicy Jst 
wyjaśniali, że powyższe działania wystę-
powały w sytuacji zaspokojenia potrzeb 
zgłaszanych przez dyrektorów szkół we 
wnioskach o dofinansowanie form do-
skonalenia zawodowego. w ich opinii, 
istniejący stan prawny, nakładający na 
Jst obowiązek zapewnienia w budżecie 
przez cały rok wyodrębnionych środków 
na doskonalenie nauczycieli, bez możli-
wości przesuwania niewykorzystanych 
pieniędzy na inne zadania oświatowe, 
jest wadliwy, ponieważ uniemożliwia 
elastyczne zarządzanie finansami.

•	W MEN	i	w	siedmiu	skontrolowa-
nych Jst nie ustalono rocznych pla-
nów dofinansowania form doskonale-
nia zawodowego nauczycieli; ponadto 
pięć Jst opracowywało plany roczne 
bez uwzględnienia wniosków dyrek-
torów szkół, co było niezgodne z wy-
maganiami § 6 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie sposobu podziału środków 
na wspieranie doskonalenia zawodowego  
nauczycieli.

•	Minister	Edukacji	Narodowej	i kierowni-
cy siedmiu Jst nie zasięgali opinii związ-
ków zawodowych zrzeszających nauczy-
cieli w sprawie podziału środków wyod-
rębnionych na doskonalenie, do czego 
organy prowadzące są zobowiązane na 
podstawie art. 70a ust. 2a ustawy – karta 
nauczyciela.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w organach prowadzących szkoły.

Rysunek 2. planowanie i wydatkowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
w budżetach skontrolowanych JST
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•	W siedmiu	JST	nie	ustalano	corocz-
nie maksymalnej kwoty dofinanso-
wania opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady kształce-
nia nauczycieli oraz specjalności i form, 
na które dofinansowanie jest przyzna-
wane; ponadto w 11 Jst podejmowa-
no ustalenia w powyższym zakresie bez 
wymaganego porozumienia z dyrekto-
rami szkół, co było niezgodne z § 7 roz-
porządzenia w sprawie sposobu podzia-
łu środków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.

•	W ośmiu	JST	nie	egzekwowano	obo-
wiązku składania przez dyrektorów szkół 
sprawozdań ze sposobu wykorzystania 
przyznanych środków, wynikającego z § 6 
ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposo-
bu podziału środków na wspieranie do-
skonalenia zawodowego nauczycieli.
w planach finansowych 23 skontrolo-

wanych szkół ujęto środki na doskonale-
nie zawodowe nauczycieli w kwocie łącz-
nie 734 tys. zł, z czego wykorzystano je-
dynie 71% (524 tys. zł). pieniądze na to 
zadanie nie zostały w pełni wykorzysta-
ne przez 10 szkół. Jako przyczyny tej sy-
tuacji dyrektorzy szkół wymieniali mię-
dzy innymi korzystanie przez nauczycie-
li z bezpłatnych szkoleń organizowanych 
w ramach projektów finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, z wydawnictw 
oraz z e-learningu.

stwierdzono, że 132 nauczycielom  
(18%), którzy w  latach szkolnych 
2008/2009–2010/2011 ukończyli formy  

kształcenia dofinansowane kwotą 135 tys. zł,  
w kolejnych latach szkolnych następują-
cych po ich ukończeniu nie powierzono 
zajęć edukacyjnych zgodnie z uzyskanymi 
kwalifikacjami18. Nieprzydzielenie zajęć 
świadczy o braku powiązania kształcenia 
nauczycieli z potrzebami szkół oraz o nie-
efektywnym wydawaniu pieniędzy, to jest 
niezgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a usta-
wy z 2009 r. o finansach publicznych. 
Dyrektorzy szkół wyjaśniali nieprzydzie-
lanie zajęć edukacyjnych nauczycielom po-
trzebą zapewnienia kadry pedagogicznej na 
wypadek ewentualnych zdarzeń losowych, 
brakiem danego rodzaju zajęć w szkolnym 
planie nauczania oraz nieprzydatnością za-
kresu tematycznego danej formy kształ-
cenia w pracy nauczyciela.

powyższa sytuacja świadczyła o  nieroz-
poznaniu przez Jst i dyrektorów potrzeb 
szkół, w tym o braku analizy przydatności 
kształcenia, a także o nieskutecznym nad-
zorze Jst nad szkołami w zakresie dys-
ponowania środkami budżetowymi – sto-
sownie do art. 34a ust. 1 w zw. z art. 34a 
ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o systemie oświaty.

Dyrektorzy w niewystarczającym zakre-
sie wykorzystywali możliwość sterowania 
procesem rozwoju kadry pedagogicznej 
w celu doskonalenia pracy szkół, w tym 
poprawy efektów nauczania. w 14 spośród 
23 skontrolowanych szkół wyniki egzami-
nów zewnętrznych (lub ich części) były 
znacząco niższe od wyników danego typu 
szkoły w województwie. w szkołach tych 
w trakcie trzech lat objętych kontrolą od 

18  W trakcie kontroli w szkołach i w JST sprawdzono wykorzystanie kwalifikacji 749 (65%) spośród ogółem 
1145 nauczycieli.
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16% do 90% ogółu nauczycieli nie ukoń-
czyło żadnej z form kształcenia lub do-
skonalenia zawodowego. w ocenie efek-
tów działalności dydaktycznej szkoły dy-
rektorzy nie uwzględniali wyników anali-
zy egzaminów i w konsekwencji nie ukie-
runkowywali doskonalenia nauczycieli na 
poprawę osiągnięć dydaktycznych szkoły.

w dwóch szkołach dyrektorzy wykorzy-
stali w latach 2009–2011 środki niezgod-
nie z przeznaczeniem określonym w § 2 
ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie spo-
sobu podziału środków na wspieranie do-
skonalenia zawodowego nauczycieli, wy-
dając 62 tys. zł na zakup sprzętu kom-
puterowego i rtV, mebli i wyposażenia 
sportowego. stanowiło to naruszenie zasa-
dy ponoszenia wydatków publicznych na 
cele i w wysokościach ustalonych w pla-
nie finansowym jednostki sektora finan-
sów publicznych, określonej art. 35 ust. 1 
ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych19 – obowiązującej w 2009 r. 
i art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych20 – obo-
wiązującej od 1 stycznia 2010 r.

Bazy danych SIO MeN, 
JST i szkół
w bazie sIo w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej ujawniono nierzetelne dane 
o liczbie placówek doskonalenia nauczy-
cieli i ich organach prowadzących. według 
stanu na 30 września 2010 r., nie ujęto 
w niej sześciu (5%) spośród 118 placówek 

publicznych i 117 (28%) spośród 419 pla-
cówek niepublicznych.

w bazach sIo prowadzonych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego niezgodne 
ze stanem faktycznym dane za lata szkolne 
2008/2009–2010/201121 stwierdzono od-
powiednio: w 101 (76%) spośród zwery-
fikowanych 133 szkół, w 128 (78%) spo-
śród 164 szkół i w 156 (63%) spośród 242  
szkół. również w szkolnych bazach sIo 
nie ujęto w latach szkolnych 2009/2010 
i 2010/2011 łącznie 93 ze 135 ukończo-
nych form kształcenia (69%) oraz 1398 
spośród 1625 form doskonalenia (86%).

Niezgodność ze stanem faktycznym da-
nych o kształceniu i doskonaleniu nauczy-
cieli w bazach sIo szkół i brak działań 
korygujących te błędy na poziomie inte-
gracji danych w bazach sIo Jst wpły-
wały na nierzetelność informacji prezen-
towanych zbiorczo dla kraju w bazie da-
nych sIo MEN. taka sytuacja była wyni-
kiem niedopełnienia przez kierowników 
jednostek obowiązków ustalonych art. 7 
ust. 1-5 ustawy z 19 lutego 2004 r. o sys-
temie informacji oświatowej22, dotyczą-
cych sprawdzenia kompletności, popraw-
ności i zgodności ze stanem faktycznym 
gromadzonych danych.

kierownicy Jst tłumaczyli przyczy-
ny niewłaściwego wykonania obowiąz-
ków w powyższym zakresie ograniczoną 
funkcjonalnością programu informatycz-
nego obsługującego sIo, który nie pozwa-
la na wygenerowanie raportu zbiorczego 

19 DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.
20 DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.
21 Według stanu na 30 września 2009 r., 2010 r. i 2011 r.
21 DzU nr 49, poz. 463 ze zm.
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uwzględniającego liczbę nauczycieli oraz 
liczbę i rodzaj ukończonych form kształ-
cenia i doskonalenia. wykonanie analiz nie 
było możliwe bez zakupu specjalistycznego 
oprogramowania. Dyrektorzy szkół z kolei 
wskazywali, że przyczyną występowania 
nieprawidłowości jest przede wszystkim 
niewłaściwa interpretacja instrukcji wpro-
wadzania i przekazywania danych w sys-
temie sIo, niesygnalizowanie przez pro-
gram informatyczny wymagalności wy-
pełniania formularzy i niezdefiniowanie 
w instrukcji form doskonalenia.

Wnioski
Najwyższa Izba kontroli oceniła negatyw-
nie wykonywanie zadań przez skontrolo-
wane wojewódzkie placówki doskonale-
nia nauczycieli, organy prowadzące szkoły 
i szkoły publiczne w zakresie kształcenia 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
system podnoszenia kwalifikacji nie za-
pewnia bowiem wsparcia dla szkół w dobie 
zmian w systemie oświaty, wprowadza-
nych od 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej dyspono-
wał wystarczającymi środkami finanso-
wymi, które umożliwiały przeprowadze-
nie gruntownej, powiązanej z potrzebami 
szkół modernizacji systemu doskonalenia 
nauczycieli, skorelowanej z wdrażaną re-
formą systemu oświaty. Brak takiego po-
dejścia spowodował, że szkoły pozbawione 
są właściwego wsparcia w rozwiązywaniu 
problemów dydaktycznych i wychowaw-
czych oraz podnoszeniu efektów nauczania.

w ocenie NIk, wynikająca z ustawy 
– karta nauczyciela obligatoryjność wy-
odrębnienia w budżecie państwa określo-
nego poziomu środków na zadania doty-
czące doskonalenia nauczycieli wymusza 

nieracjonalne planowanie wydatków i nie-
wykorzystywanie znacznej części pienię-
dzy w kolejnych latach. pomimo zaniżania 
kwot wydzielonych na podstawie art. 70a 
ust. 3 i 4 tej ustawy, jak też niepełnego ich 
wykorzystywania, nauczyciele mają moż-
liwość udziału w nieodpłatnym dla nich 
kształceniu i doskonaleniu dofinansowa-
nym ze środków wyodrębnionych na pod-
stawie art. 70a ust. 1 oraz form dofinan-
sowanych w ramach projektów pokl.

sieć publicznych placówek doskonale-
nia nauczycieli oraz liczba zatrudnionych 
w nich doradców metodycznych jest nie-
wystarczająca, przez co nie została zapew-
niona pomoc metodyczna odpowiednia 
do potrzeb. skontrolowane wojewódzkie 
placówki nie wykonywały większości obo-
wiązkowych zadań, co wynikało z nieza-
leżnych od nich uwarunkowań prawnych 
i finansowych; nie były w stanie, na przy-
kład, skutecznie zapewniać doradztwa me-
todycznego nauczycielom, z powodu po-
woływania doradców i finansowania ich 
zadań przez Jst. oferta edukacyjna pla-
cówek nie odpowiadała jednak w pełni po-
trzebom, ponieważ nie uwzględniała kom-
pleksowego doskonalenia szkoły.

Niepełne spożytkowanie środków i brak 
szerszego zainteresowania nauczycieli wy-
nika z nieefektywnego wykorzystania do-
skonalenia jako instrumentu wspomagania  
rozwoju szkół przez Jst oraz dyrektorów, 
zgodnie z potrzebami szkół. w konsekwen-
cji w okresie objętym kontrolą, pomimo 
zapewnienia odpowiedniego dofinanso-
wania, ponad jedna trzecia nauczycieli, 
głównie dyplomowanych, nie uczestni-
czyła w zewnętrznych formach doskona-
lenia, gdyż uznawali oni, że osiągnęli już 
najwyższy stopień awansu zawodowego. 
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Z kolei o nietrafności wydawania środ-
ków finansowych świadczy niewykorzy-
stywanie przez dyrektorów szkół kwalifi-
kacji nauczycieli, nabywanych w wyniku  
kształcenia dofinansowanego ze środków 
publicznych.

NIk wniosła do Ministra Edukacji Naro-
do wej o ukierunkowanie systemu podno-
szenia kwalifikacji nauczycieli na efektyw-
ne zaspakajanie potrzeb szkół i placówek  
oświatowych. w celu wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości minister 
powinien podjąć również działania legi-
slacyjne, dotyczące: rozważenia wprowa-
dzenia w art. 70a ust. 3 i 4 ustawy – karta  
nauczyciela elastycznego mechanizmu wy-
odrębniania środków na doskonalenie zawo-
dowe nauczycieli, uzależnionego od zakre-
su i form tego doskonalenia w danym roku 
budżetowym; skorygowania wykazu zadań 
obowiązkowych wojewódzkich placówek 
doskonalenia nauczycieli w celu komplek-
sowego rozwiązywania problemów szkół 
i placówek oświatowych23; zmodyfikowa-
nia sIo w sposób umożliwiający organom 
prowadzącym weryfikację danych o kształ-
ceniu i doskonaleniu nauczycieli wykazy-
wanych w szkolnych bazach sIo oraz ich 
wykorzystanie w zarządzaniu.

Dyrektorzy wojewódzkich placówek 
doskonalenia nauczycieli powinni zapew-
nić pełną realizację zadań obowiązkowych 
oraz zaproponować szkołom kompleksowe 
wsparcie, dostosowane do ich faktycznych 
potrzeb obejmujących wykonywanie zadań 
szkół i placówek oraz zarządzanie szkołą.

prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 
powinni dążyć do systematycznego roz-
poznawania potrzeb w zakresie kształce-
nia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 
prowadzonych przez nich szkół i placówek; 
zapewnić przestrzeganie obowiązujących 
zasad planowania i finansowania doskonale-
nia zawodowego nauczycieli, a także moni-
torować, w ramach nadzoru, efekty udziału 
nauczycieli w formach kształcenia i dosko-
nalenia dofinansowywanych z budżetu Jst.

Dyrektorzy szkół publicznych powin-
ni skuteczniej zarządzać rozwojem zawo-
dowym zespołu nauczycieli, ukierunko-
wując ich na potrzeby szkoły wynikające 
z jej podstawowych zadań.

ANDRzEJ zALESKI-EJgIERD,
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego NIK

23 Minister Edukacji Narodowej opublikował rozporządzenie z 26.10.2012 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (DzU z 2012 r., poz. 1196), w którym zmieniono część za-
dań obowiązkowych publicznych placówek doskonalenia.
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Założenia kontroli

w latach 2012–2013 Najwyższa Izba 
kontroli przeprowadziła kompleksowe 
badanie funkcjonowania systemu profi-
laktyki narkomanii skierowanej do dzie-
ci i młodzieży szkolnej. „według dostęp-
nych źródeł informacji, młodzież jest grupą 
w największym stopniu dotkniętą proble-
mem związanym z zażywaniem narkoty-
ków. Młodzi ludzie najczęściej ekspery-
mentują i okazjonalnie używają przetwo-
rów konopi”1. kontrola2 objęła 61 jednostek 
szczebla centralnego (krajowe Biuro do 

spraw przeciwdziałania Narkomanii, re-
sort edukacji i resort kultury) oraz lokal-
nego (urzędy miast, komendy miejskie 
policji i szkoły), a także wybrane organi-
zacje pozarządowe. Została przeprowa-
dzona w ośmiu województwach i miała 
na celu ocenę prawidłowości i skutecz-
ności wykonywania zadań z zakresu pro-
filaktyki narkomanii w polsce.

analizy koncentrowały się na następu-
jących zagadnieniach:
−	 podejmowanie działań z zakresu profi-
laktyki narkomanii, skierowanych do dzie-
ci i młodzieży szkolnej;

Zapobieganie, leczenie i reintegracja społeczna

Profilaktyka narkomanii w szkołach

Okres dojrzewania, z uwagi na naturalną ciekawość dzieci i młodzieży, sprzyja sięganiu 
po różnorodne środki zmieniające świadomość. Okazjonalne branie narkotyków wyma-
ga jednak interwencji, choć zazwyczaj kończy się zaprzestaniem eksperymentowania bez 
konieczności leczenia. Narkotyki nieodłącznie zagrażają wywołaniem uzależnienia, któ-
re powoduje nieobliczalne szkody we wszystkich sferach życia człowieka, może prowadzić 
do zmian osobowości i wyniszczenia organizmu. Ogromne są także koszty społeczne tego 
zjawiska. Sprawę komplikuje to, że większość osób okazjonalnie stosujących narkotyki nie 
zdaje sobie sprawy, kiedy przekracza cienką granicę dzielącą używanie incydentalne od 
problemowego. Nawet sporadyczne i kontrolowane zażywanie narkotyków przez młodzież 
w wieku szkolnym powinno być zatem uważane za bardzo ryzykowne.

BarBara anTkieWicz

1 J. Sierosławski, B. Bukowska, P. Jabłoński: Podłoże�epidemiologiczne [w:] Młodzież�i�narkotyki.�Terapia�
i�rehabilitacja, KBPN, Warszawa 2007.

2 Informacja�o�wynikach�kontroli�profilaktyki�narkomanii�w�szkołach,�nr ewid.152/2013/P/12/094/KPB.
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−	 działania interwencyjne w sytuacjach 
związanych z posiadaniem narkotyków 
przez uczniów;
−	 proces przygotowywania, koordynowa-
nia, wdrażania oraz monitorowania kra-
jowych programów przeciwdziałania nar-
komanii na lata 2006–2010 i 2011–2016;
−	 sprawowanie nadzoru pedagogiczne-
go w zakresie działalności wychowawczej 
i profilaktycznej szkół artystycznych;
−	 udzielanie i rozliczanie dotacji na za-
dania publiczne związane z przeciwdzia-
łaniem narkomanii, a także ich realizacje 
i sprawozdawczość.

w zakresie realizacji zadań związa-
nych z opracowaniem i wdrożeniem kra-
jowych programów przeciwdziałania nar-
komanii kontrolą objęto okres od 2006 r. 
do dnia zakończenia czynności kontrol-
nych. Działania profilaktyczne w szko-
łach oceniano w dwóch latach szkolnych: 
2010/2011 i 2011/2012. w pozostałym za-
kresie tematycznym badania objęły okres 
od 2010 r. do dnia zakończenia kontroli.

Krajowe programy 
przeciwdziałania narkomanii
przeciwdziałanie narkomanii obejmuje za-
sadniczo działania zmierzające do zapobie-
gania sięganiu po narkotyki, pomoc oso-
bom używającym narkotyków w sposób 
problemowy (leczenie, rehabilitacja, ogra-
niczanie szkód zdrowotnych i reintegra-
cja społeczna) oraz ograniczenie podaży. 

według tej logiki budowane są także kra-
jowe programy przeciwdziałania narkoma-
nii (kppN), przyjmowane rozporządze-
niem rady Ministrów na okresy kilkulet-
nie3. wsparciem dla powyższych działań 
są badania i monitoring oraz współpraca 
międzynarodowa.

profilaktyka zmierza do ograniczenia 
popytu wśród różnych grup społecznych, 
w tym dzieci i młodzieży. w kppN na 
lata 2006–2010 określono między innymi 
działania wspierające inicjatywy profilak-
tyczne – w tym nowatorskie – adresowa-
ne do wszystkich uczniów, bez względu 
na stopień zachowań ryzykownych, oraz 
ukierunkowane na uczniów należących do 
grupy zwiększonego ryzyka, a także zwią-
zane ze szkoleniami dla pracowników szkół 
dotyczącymi problematyki ograniczania 
popytu na narkotyki. również jednost-
ki samorządu terytorialnego przewidy-
wały zwiększenie swego zaangażowania, 
między innymi przez wspieranie działań 
interwencyjnych adresowanych do dzie-
ci i młodzieży zagrożonych narkomanią.

w kppN na lata 2011–2016 położono 
natomiast nacisk na wspieranie działań 
opartych na wiedzy i empirycznie zwe-
ryfikowanych modelach rozwiązań, zgod-
nie z tendencją do posiłkowania się fak-
tami, badaniami i analizami naukowymi 
(evidence based policy). takie podejście 
zastosowano też w „strategii antynarko-
tykowej UE (2005–2012)” oraz „planie 

3 Kontrola NIK objęła wybrane działania w obszarze „Profilaktyka KPPN na lata 2006–2010” (wprowadzo-
ny rozporządzeniem Rady Ministrów z 27.06.2006 r. w sprawie „Krajowego programu przeciwdziałania 
narkomanii na lata 2006–2010”; DzU nr 143, poz. 1033) oraz KPPN na lata 2011–2016 (wprowadzony 
rozporządzeniem Rady Ministrów z 22.03.2011 r. w sprawie „Krajowego programu przeciwdziałania nar-
komanii na lata 2011–2016”; DzU nr 78, poz. 428).



134 koNtrola państwowa

kontrola i audyt   Barbara Antkiewicz

działań UE w zakresie narkotyków na 
lata 2000–2012”4. w kppN zaplanowa-
no wspieranie wdrażania w szkołach pod-
stawowych i gimnazjalnych programów 
profilaktyki uniwersalnej5, opierających 
się na naukowych podstawach lub o po-
twierdzonej skuteczności. w szkołach pod-
stawowych miały to być programy pole-
cane w ramach „systemu rekomendacji 
programów profilaktycznych i promocji 
zdrowia psychicznego” (dalej: „system 
rekomendacji”), utworzonego i rozwija-
nego we współpracy czterech instytucji: 
krajowego Biura do spraw przeciwdziałania 
Narkomanii (kBpN), ośrodka rozwoju 
Edukacji, Instytutu psychiatrii i Neurologii 
oraz państwowej agencji rozwiązywania 
problemów alkoholowych. także kie-
runek działań przewidziany przez jed-
nostki samorządu terytorialnego zakła-
dał wspieranie programów profilaktycz-
nych na wszystkich poziomach edukacji, 
a zwłaszcza programów rekomendowa-
nych przez wymienione podmioty.

kontrola NIk wykazała jednak, że „sys-
tem rekomendacji” powstał ze znacznym 
opóźnieniem. Został wprawdzie opraco-
wany tak jak planowano, to jest w latach  
2006–2010, jednak pierwsze progra-
my rekomendowane pojawiły się dopie-
ro w 2012 roku6. przyczyną opóźnienia 

był długotrwały proces przygotowania 
„systemu”, wynikający głównie z trud-
ności w skoordynowaniu współpracy wy-
mienionych wyżej czterech podmiotów. 
od dłuższego czasu kBpN upowszech-
niało jednak na swojej stronie interneto-
wej programy zgodne z międzynarodowy-
mi kryteriami jakości, zamieszczonymi 
w bazie EDDra7. w latach 2006–2010 
w bazie tej umieszczono pięć polskich pro-
gramów zgłoszonych przez kBpN; 30 li-
stopada 2012 r. było ich już sześć, przy 
czym cztery z nich były pozytywnie oce-
nione w ramach „systemu rekomendacji”.

Z uwagi na opóźnienie we wdrażaniu 
„systemu”, a także ograniczony dostęp do 
bazy europejskiej, Najwyższa Izba kontroli 
przyjęła założenie, że jako programy oparte 
na naukowych podstawach lub o potwier-
dzonej skuteczności traktowane też będą 
programy profilaktyczne ujęte w Banku 
programów profilaktycznych ośrodka 
rozwoju Edukacji. w trakcie kontro-
li NIk w Banku było łącznie 26 progra-
mów, w tym 12 do realizacji w klasach, 
dwa dla dużych grup oraz po cztery dla 
grup zwiększonego ryzyka, liderów mło-
dzieżowych oraz nauczycieli i rodziców. 
Dotyczyły one głównie profilaktyki uza-
leżnień, w tym od narkotyków i przemo-
cy oraz wspierania rozwoju osobowości, 

4 Plan działań UE na lata 2009–2012 zawiera m.in. zalecenia dotyczące rozwijania i wdrażania najlepszych 
praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków.

5 Profilaktyka kierowana do wszystkich uczniów w określonym wieku, bez względu na stopień ryzyka wy-
stąpienia zachowań problemowych; ma na celu przeciwdziałanie inicjacji przez dostarczenie odpowiedniej 
informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka.

6 Do 30.09.2012 r. było ich cztery.
7 Exchange�on�Drug�Demand�Reduction�Action; program oceny jakości programów Europejskiego Centrum 

Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie (EMCDDA), mający na celu upowszechnianie infor-
macji o programach ograniczania popytu na narkotyki realizowanych w krajach UE, spełniających kryte-
ria dobrej jakości.
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często łączyły w sobie moduły związane 
z różnymi zagrożeniami. programy zgła-
szane przez autorów do rekomendacji 
w Banku programów profilaktycznych 
były oceniane przez ośrodek rozwoju 
Edukacji (orE) według kryteriów pro-
fesjonalnego programu, a zwłaszcza bez-
pieczeństwa uczestników, adekwatności 
programu (dostosowania do potrzeb i pro-
blemów odbiorców), jego skuteczności 
oraz ewaluacji8.

Wspieranie działań  
opartych na wiedzy
kontrola NIk objęła 32 szkoły, w tym 
24 placówki kształcenia ogólnego (po osiem 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych) oraz osiem szkół arty-
stycznych o profilu ogólnym. Ustalono, że 
tylko trzy spośród tych szkół zaplanowały 
w okresie objętym kontrolą realizację pro-
gramów profilaktyki uniwersalnej, choć 
programy te lub ich elementy ostatecznie 
wdrożono w 10 szkołach: w pięciu spo-
śród ośmiu szkół podstawowych; w trzech 
z ośmiu gimnazjów; w dwóch z ośmiu szkół 
(zespołów szkół) artystycznych.

Były to następujące programy:
•	„Szkoła	dla	rodziców	i wychowaw-

ców” – program zamieszczony w Banku 
programów profilaktycznych orE 
(programy dla rodziców i nauczycie-
li) oraz polecany w ramach „systemu 
rekomendacji”; własny program pro-
filaktyki uniwersalnej orE, ukierun-
kowany na zwiększenie kompetencji 

wychowawczych rodziców, wychowaw-
ców i nauczycieli pracujących z dzieć-
mi i młodzieżą oraz na przeciwdziała-
nie zachowaniom problemowym dzie-
ci i młodzieży przez wzmacnianie więzi 
między nimi a znaczącymi dla nich oso-
bami dorosłymi.

•	„Spójrz	inaczej”	oraz	„Spójrz	inaczej	
na agresję” – program wychowawczo- 
-profilaktyczny zamieszczony w Banku 
programów profilaktycznych orE 
(programy do realizacji w klasach); 
przewidziany dla szkół podstawowych 
i gimnazjów, dotyczący całego proce-
su powstawania negatywnych zacho-
wań u dzieci i młodzieży, mający na 
celu naukę rozpoznawania i zaspokaja-
nia własnych potrzeb i wyrażania emo-
cji w konstruktywny sposób, lepszego 
radzenia sobie z różnymi problemami 
oraz umiejętności dobrego współżycia 
z innymi, aby w przyszłości nie sięgać 
po środki uzależniające.

•	„Trzeci	 elementarz,	 czyli	 program	
siedmiu kroków” – program edukacyj-
ny zamieszczony w Banku programów 
profilaktycznych orE (programy do re-
alizacji w klasach); adresowany do dzie-
ci i młodzieży w wieku 12-17 lat, ukie-
runkowany na profilaktykę uzależnień 
(dostarczenie wiedzy o środkach psy-
choaktywnych, niebezpieczeństwach 
związanych z ich używaniem oraz moż-
liwości unikania tych zagrożeń) połączo-
ną z elementami treningu umiejętno-
ści życiowych, takich jak odmawianie, 

8 Por. K. Wojcieszek, J. Szymańska: Standardy� jakości� pierwszorzędowych� programów�profilaktycznych�
realizowanych�w� szkołach� i� placówkach� oświatowych, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
-Pedagogicznej, Warszawa 2002.
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zdolność do satysfakcjonującej zabawy 
bez sięgania po środki uzależniające oraz 
kształtowanie konstruktywnych zacho-
wań w kontaktach z ludźmi.

•	„Archipelag	skarbów”	(w	jednym	gimna-
zjum) – program profilaktyki uniwersal-
nej, zamieszczony w Banku programów 
profilaktycznych orE (programy dla 
dużych grup) oraz wskazywany w ra-
mach „systemu rekomendacji”; adreso-
wany do uczniów szkół gimnazjalnych, 
ukierunkowany na ograniczenie zacho-
wań problemowych.

•	„Cukierki”	(w	jednej	szkole	podstawo-
wej) – program wczesnej profilaktyki 
uzależnień i przemocy, zamieszczony 
w Banku programów profilaktycznych 
orE (programy do realizacji w klasach); 
przeznaczony dla klas I-III szkół pod-
stawowych oraz starszych grup przed-
szkolnych.

•	„Golden	Five”	(w	jednym	gimnazjum)	
– zamieszczony w Banku programów 
profilaktycznych orE (programy dla 
nauczycieli i rodziców) program eduka-
cyjny, wspomagający osiągnięcia szkolne 
i rozwój osobisty uczniów gimnazjum, 
zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem; 
skierowany do nauczycieli gimnazjum, 
głównie wychowawców klas I, a doce-
lowo do uczniów i rodziców.

w żadnej z ośmiu kontrolowanych szkół 
ponadgimnazjalnych nie realizowano w la-
tach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 pro-
gramów profilaktycznych o potwierdzonej 
skuteczności. Istotnym ustaleniem kontro-
li było także to, że w 10 spośród 12 szkół, 
w których zdiagnozowano zwiększone ry-
zyko sięgania przez dzieci i młodzież po 
substancje psychoaktywne, nie zaplano-
wano żadnych działań o potwierdzonej 
skuteczności oddziaływania na odbiorców.

Dyrektorzy szkół, którzy nie planowali 
i nie korzystali w działalności profilaktycz-
nej z programów opartych na naukowych 
podstawach lub o potwierdzonej skutecz-
ności, wyjaśniali to zazwyczaj brakiem ta-
kich potrzeb z uwagi na niewystępowa-
nie narkotyków w szkole, jak również nie-
wiedzą o istnieniu baz takich programów 
oraz brakiem odpowiednio przeszkolonych 
nauczycieli. wskazywali też na niedosta-
tek godzin na programy profilaktyczne. 
Dyrektorzy czterech szkół uważali, że pro-
gramy zamieszczone w Banku programów 
profilaktycznych orE czy europejskiej 
bazie EDDra nie są dostosowane lub od-
powiednie dla uczniów ich szkoły9.

Jedno gimnazjum podjęło współpracę 
z organizacją pozarządową przy realiza-
cji programu wczesnej interwencji „FreD 
goes net”, w wyniku której skierowano do 

9 Tymczasem w badaniach fokusowych przeprowadzonych w 2010 r. przy okazji opracowywania europej-
skich standardów jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków 88% badanych w Polsce odpowiedzia-
ło pozytywnie na pytanie, czy chcieliby poświęcać więcej czasu na profilaktykę. W badaniu starano się 
również ustalić przyczyny nieangażowania się w działania profilaktyczne w większym stopniu. Najczęściej 
badani w Polsce wskazywali na brak czasu (33%), na drugim miejscu (24%) na brak pieniędzy, na trze-
cim (16%) niewystarczającą liczbę szkoleń, a na czwartym (12%) brak spójnego podejścia do profilakty-
ki w działaniach różnych służb. W sprawie rodzaju respondentów i metodyki badań patrz: A. Malczewski: 
Opracowywanie�standardów�w�Polsce [w:] Europejskie�standardy�jakości�w�profilaktyce�uzależnień�od�nar-
kotyków.�Podręcznik�dla�specjalistów�profilaktyki�uzależnień, Europejskie Centrum Monitorowania Narko-
tyków i Narkomanii, Luksemburg 2011.
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udziału w tym programie dwóch uczniów. 
Jest to program profilaktyki selektywnej, 
adresowany do młodych ludzi (14-21 lat) 
używających narkotyków w sposób oka-
zjonalny lub szkodliwy, zidentyfikowa-
nych przez szkołę, policję lub sąd. polega 
na krótkiej interwencji profilaktycznej 
prowadzonej metodą terapii motywują-
cej przez spotkania indywidualne i zaję-
cia warsztatowe. Jego celem jest posze-
rzenie wiedzy o skutkach uzależnienia, 
zachęcenie do oceny ryzyka i odpowie-
dzialności, zmiana nastawienia i zacho-
wania związanego z używaniem narkoty-
ków oraz poznanie oferty lokalnego sys-
temu pomocowego.

wspieranie przez gminy programów re-
komendowanych – mimo wyraźnej dys-
pozycji kppN – jednak nie miało miej-
sca. tylko dwa spośród ośmiu kontrolowa-
nych urzędów miast wspierały realizację 
w szkołach programów profilaktyki uni-
wersalnej o potwierdzonej skuteczności, 
natomiast trzy urzędy miast deklarowa-
ły finansowe wsparcie programu wcze-
snej interwencji „FreD goes net”.

diagnoza problemu i proponowane 
rozwiązania w szkołach
od 2002 r. szkoły w polsce mają obowią-
zek opracowania i wdrożenia własnych pro-
gramów profilaktyki (spp), dostosowa-
nych do potrzeb i możliwości środowiska 
szkolnego. wymóg ten wynikał w okresie 
objętym kontrolą z załącznika do rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolne-
go oraz kształcenia ogólnego w poszcze-
gólnych typach szkół10. Badania kontro-
lne wykazały, że wszystkie szkoły opra-
cowały spp: 17 placówek przygotowało 
je na okres jednego roku szkolnego, 4 nie 
określiły okresu ich obowiązywania, na-
tomiast w pozostałych 10 szkołach miały 
one charakter programów dwu- lub kilku-
letnich. w jednej ze szkół podstawowych 
sformułowany w 2003 r. spp przyjmowa-
ny był w niezmienionej treści na kolejne 
okresy obowiązywania.

szkolne programy profilaktyki w zde-
cydowanej większości kontrolowanych 
szkół opracowywane były przez pedago-
gów bądź psychologów szkolnych przy po-
mocy zespołów powołanych przez dyrek-
tora szkoły.

stworzenie skutecznych programów pro-
filaktyki wymaga oceny rozmiaru i cha-
rakteru problemu. Dane zebrane w skali 
całego kraju czy nawet regionu mogą nie 
odzwierciedlać sytuacji w danym środo-
wisku szkolnym. kluczowe zatem wydaje 
się rzetelne zdiagnozowanie i monitorowa-
nie tego zjawiska przez samą szkołę. NIk 
przyjrzała się, w jaki sposób szkoły starały 
się rozpoznać rzeczywistą skalę i charakter 
problemu w jej społeczności. ocena stanu 
używania substancji psychoaktywnych 
przez dzieci i młodzież szkolną, pozwa-
lająca na dobór adekwatnych działań pro-
filaktycznych11, została przeprowadzona 
w większości szkół, głównie na podstawie 

10 DzU z 2009 r., nr 4, poz. 17.
11 Dostosowanie SPP do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska było wymogiem 

określonym w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej.
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obserwacji zachowań uczniów, badań an-
kietowych, analizy zapisów w dzienniku 
pedagoga bądź psychologa szkolnego, roz-
mów z rodzicami lub opiekunami i wy-
chowawcami klas, a także informacji z ze-
wnątrz, to jest z poradni psychologiczno-
pedagogicznych, policji, straży miejskiej 
i miejskich ośrodków pomocy społecznej.

w wyniku analizy tego zagadnienia NIk 
sformułowała jednak zastrzeżenia, doty-
czące zwłaszcza:
−	 nieprzeprowadzenia przez dyrektorów 
szkół diagnozy stanu używania substan-
cji psychoaktywnych w środowisku szkol-
nym (w dwóch szkołach);
−	 projektowania działań profilaktycznych 
na lata szkolne 2010/2011 i 2011/2012 na 
podstawie nieaktualnej diagnozy, przepro-
wadzonej w 2003 r. (w dwóch szkołach);
−	wykorzystania w diagnozie imiennych 
ankiet wypełnianych przez uczniów, któ-
rych wiarygodność – w zakresie kwestii 
związanych z narkotykami – była ograni-
czona z uwagi na penalizację czynów zwią-
zanych z posiadaniem i rozprowadzaniem 
środków odurzających (w jednej szkole);
−	 niepełnego rozpoznania stanu używania 
substancji psychoaktywnych przez dzie-
ci i młodzież szkolną, gdyż badania an-
kietowe objęły niewielką grupę uczniów 
(8%), a część z nich nie dotyczyła bezpo-
średnio problemu narkomanii (w jednej  
szkole);
−	 nieudokumentowania diagnozy i ziden-
tyfikowanych w jej wyniku zachowań pro-
blemowych uczniów (w dwóch szkołach).

Głównymi zachowaniami problemowy-
mi uczniów rozpoznanymi w kontrolowa-
nych szkołach było palenie papierosów,  
agresja i przemoc, w tym przemoc słow-
na, picie alkoholu, wagary i trudności 
z radzeniem sobie w sytuacjach stresu. 
Zagrożenie sięganiem przez uczniów po 
narkotyki stwierdziło 12 spośród 32 szkół, 
w tym jedna szkoła podstawowa, cztery 
gimnazja, trzy szkoły ponadgimnazjalne 
oraz cztery szkoły artystyczne.

w trakcie kontroli NIk przeprowadzo-
ne zostały badania ankietowe, którymi 
objęto 9250 uczniów, 2161 nauczycieli 
i 56 pedagogów bądź psychologów szkol-
nych, co stanowiło odpowiednio 86%, 88% 
i 95% liczebności tych grup w kontrolowa-
nych szkołach, według stanu na 3 wrze-
śnia 2012 r. ponad 31% uczniów przyzna-
ło, że na terenie swojej szkoły było świad-
kiem używania narkotyków lub słyszało 
o tym od koleżanek i kolegów, którym 
wierzą. Na pytanie dotyczące sprzedaży 
narkotyków12 twierdząco odpowiedzia-
ło 17% uczniów. problem zażywania nar-
kotyków dostrzegało też ponad 28% na-
uczycieli, a 22% przyznało, że nie ma na 
ten temat wiedzy.

profilaktyka narkomanii prowadzona 
bez postrzegania tego zjawiska w szer-
szym kontekście problemów młodzieży 
nie może być skuteczna, dlatego progra-
mowanie działań w spp wymaga komplek-
sowego podejścia. problem narkotykowy 
jest zazwyczaj powiązany z innymi, taki-
mi jak używanie alkoholu, agresja, wagary.  

12 Czy na terenie Twojej szkoły byłeś świadkiem sprzedawania narkotyków albo słyszałeś o nich od koleża-
nek/kolegów, którym wierzysz?
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we wszystkich badanych szkołach kon-
trola NIk wykazała umieszczenie działań 
z zakresu profilaktyki narkomanii w szer-
szym kontekście profilaktyki uzależnień, 
dotyczącym zwłaszcza używania alkoho-
lu, papierosów, „dopalaczy”, eksperymen-
towania z lekami lub uzależnienia od gier 
komputerowych czy Internetu, a także 
działań wzmacniających pożądane posta-
wy, między innymi tolerancję, umiejęt-
ność rozwiązywania konfliktów, radzenie 
sobie z przemocą i asertywność.

Główny ciężar prowadzenia działań 
profilaktycznych w szkołach spoczywał 
na nauczycielach oraz pedagogach i psy-
chologach szkolnych, jednak nauczyciele 
z 12 kontrolowanych szkół oraz pedagodzy 
i psycholodzy szkolni z 9 szkół nie uczest-
niczyli w badanym okresie w żadnych szko-
leniach z tego zakresu. Dyrektorzy szkół 
wyjaśniali to przede wszystkim brakiem 
zapotrzebowania ze strony samej kadry pe-
dagogicznej, mimo że to dyrektorzy – zgod-
nie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i sportu z 31 stycznia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych form działalno-
ści wychowawczej i zapobiegawczej wśród 
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnie-
niem13 – byli odpowiedzialni za przygoto-
wanie nauczycieli do działań wychowaw-
czych i zapobiegawczych.

Działania profilaktyczne w szkołach pro-
wadzone były także przez podmioty ze-
wnętrzne. Największą aktywność przeja-
wiała policja, lecz organizowane przez nią 
spotkania (w połowie skontrolowanych 
szkół) koncentrowały się na informowaniu  

o odpowiedzialności prawnej nieletnich 
za używanie, posiadanie i dystrybucję nar-
kotyków. podobną tematykę poruszały 
straż miejska i prokuratura. profilaktykę 
narkomanii w kontrolowanych szkołach 
prowadziły ponadto organizacje poza-
rządowe (w 12 szkołach), pracownicy 
poradni psychologiczno-pedagogicznych 
(w trzech szkołach) oraz przedstawiciele 
służby zdrowia (w dwóch szkołach), or-
ganizując warsztaty i prelekcje dla dzieci 
i młodzieży, a także szkolenia dla rodzi-
ców i nauczycieli.

w większości szkół jednak zapobiega-
nie narkomanii odbywa się głównie przez 
działania o nieznanej lub niskiej skutecz-
ności, takie jak poruszanie tego zagadnie-
nia w trakcie zajęć dydaktycznych i go-
dzin wychowawczych, oglądanie spek-
takli o charakterze profilaktycznym czy 
konkursy wiedzy, plastyczne lub literac-
kie o tematyce związanej ze zjawiskiem 
narkomanii. w badaniach ankietowych za-
pytano uczniów, czy w ostatnich dwóch 
latach szkolnych brali udział w zajęciach 
związanych z zagrożeniem narkomanią oraz 
na ile zajęcia te były interesujące. wyniki 
wskazują, że działaniami profilaktyczny-
mi w badanym okresie szkoły objęły śred-
nio połowę uczniów, przy czym najwięcej 
(54%) w szkołach ponadgimnazjalnych, 
a najmniej w podstawowych (45%). około 
25% tych, którzy wzięli udział w przed-
miotowych zajęciach, uznała je za „raczej 
nudne” lub „bardzo nudne”; pozostali de-
klarowali, że były „bardzo ciekawe” lub 
„średnio ciekawe”.

13 DzU nr 26, poz. 226.
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w trzech spośród 32 szkół nie zaplano-
wano na lata szkolne objęte kontrolą żad-
nych działań z zakresu profilaktyki narko-
manii skierowanych do rodziców lub opie-
kunów uczniów. w pozostałych szkołach 
działania te polegały głównie na przekazy-
waniu ulotek informacyjnych oraz rozmo-
wach o zagrożeniu narkotykami na wywia-
dówkach i w kontaktach indywidualnych 
z wychowawcą klasy. aktywnością wobec 
rodziców wykazała się policja: w sześciu 
szkołach w okresie objętym kontrolą pro-
wadziła spotkania na temat odpowiedzial-
ności prawnej nieletnich oraz rodziców 
za czyny karalne popełnione przez dzie-
ci, w tym w związku z ustawą o przeciw-
działaniu narkomanii. Niektórzy dyrek-
torzy szkół zwracali jednak uwagę na brak 
zainteresowania rodziców uczestnictwem 
w tych prelekcjach, uzasadniając tym brak 
aktywności szkoły w ich organizowaniu.

w trakcie badania Najwyższa Izba 
kontroli formułowała uwagi o ryzyku nie-
rzetelnego planowania działań zapobiegaw-
czych na kolejne lata szkolne, w związku 
z niewystarczającą ewaluacją szkolnych 
programów profilaktycznych. większość 
szkół przy dokonywaniu oceny spp lub po-
szczególnych działań koncentrowała się 
na sprawozdawczości obejmującej liczbę 
wykonanych zadań w stosunku do planu, 
analizę poziomu satysfakcji uczestników 
zajęć lub stwierdzenie, czy w szkole wy-
stąpiły incydenty związane z narkotyka-
mi i innymi środkami psychoaktywny-
mi. Brak takich incydentów niejednokrot-
nie służył jako uzasadnienie prowadzenia 
tych samych działań w kolejnych latach 
szkolnych. Faktyczna ewaluacja zastosowa-
nych interwencji, oceniająca ich adekwat-
ność oraz skuteczność, to jest wywieranie 

pożądanego wpływu na postawy i zacho-
wania uczniów, nie była przeprowadzana. 
Jedną z przyczyn niedokonywania takiej 
oceny był brak określonych wskaźników 
realizacji działań czy stopnia osiągnięcia 
celów na etapie konstruowania spp. w sze-
ściu kontrolowanych szkołach ewaluacji 
przeciwdziałania narkomanii nie podję-
to w ogóle, zaś w jednej ze szkół poddano 
jej tylko działania podmiotów zewnętrz-
nych, przy czym ewaluację przeprowa-
dzały właśnie te podmioty.

praktyka podejmowania 
interwencji w szkołach
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej i szkolnictwa w spra-
wie szczegółowych form działalności wy-
chowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci 
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, 
szkoły, w których zidentyfikowano takie 
zagrożenie, powinny opracować strate-
gię działań wychowawczych i zapobiegaw-
czych oraz interwencyjnych, określającą 
między innymi:
−	 procedury postępowania w sytuacjach 
szczególnych zagrożeń środkami odurza-
jącymi i substancjami psychotropowymi, 
z uwzględnieniem zadań osób podejmu-
jących interwencje;
−	 sposób współdziałania pracowników 
szkoły ze służbą zdrowia i policją w sytu-
acjach wymagających interwencji.

strategię tę opracowano w sześciu spo-
śród 32 kontrolowanych szkół, przy czym 
tylko w dwóch szkołach zdiagnozowano 
zagrożenie sięganiem przez uczniów po 
środki odurzające.

we wszystkich 32 szkołach opracowa-
no i przyjęto do stosowania procedury po-
stępowania w sytuacjach szczególnych 
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zagrożeń, a w 28 szkołach były one zgod-
ne z „procedurami postępowania nauczy-
cieli i metodami współpracy szkół z policją 
w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 
przestępczością i demoralizacją, w szcze-
gólności: narkomanią, alkoholizmem, pro-
stytucją”, to jest modelowymi procedura-
mi, opracowanymi w ramach jednego z mo-
dułów „krajowego programu zapobiega-
nia niedostosowaniu społecznemu i prze-
stępczości wśród dzieci i młodzieży”14. 

Jedna ze szkół podstawowych wprowa-
dziła dodatkowo procedurę postępowania 
w sytuacji, gdy na terenie szkoły przebywa-
ją osoby dorosłe będące pod wpływem al-
koholu lub innych środków odurzających. 
Jedna szkoła ponadgimnazjalna uzupełniła 
natomiast procedury o warunki, których 
niespełnienie mogło skutkować wydale-
niem. po pierwsze: uczeń, wobec którego 
zaistniało podejrzenie, że był w szkole pod 
wpływem narkotyków, a w trakcie inter-
wencji nie otrzymano jednoznacznego po-
twierdzenia tego faktu, był zobowiązany 
dostarczyć w ciągu trzech dni od zaistnie-
nia zdarzenia pisemną informację o wyni-
ku testu na obecność narkotyków, przepro-
wadzonego w poradni uzależnień nie póź-
niej niż 24 godziny od zdarzenia. po dru-
gie: uczeń, który znajdował się pod wpły-
wem alkoholu lub narkotyków oraz uczeń, 
który posiadał w szkole narkotyki, był zo-
bowiązany do podpisania kontraktu okre-
ślającego warunki zachowania przez niego 

praw ucznia, opracowanego wspólnie z ro-
dzicami oraz pedagogiem szkolnym i wy-
chowawcą klasy. ponowna sytuacja prze-
bywania ucznia w szkole pod wpływem al-
koholu lub narkotyków oraz niespełnienie 
wskazanych powyżej warunków skutkowa-
ło skreśleniem go z listy uczniów tej szkoły.

w przeprowadzonych w trakcie kon-
troli badaniach ankietowych zapytano na-
uczycieli, jakie czynniki wewnątrzszkolne 
utrudniają, ich zdaniem, skuteczną pomoc 
uczniom, którzy byliby zagrożeni uzależ-
nieniem od narkotyków15. ponad 42% re-
spondentów stwierdziło, że szkoła dobrze 
sobie radzi w takich sytuacjach. poza tym 
ankietowani wskazali głównie na trudno-
ści we współpracy z rodzicami lub opie-
kunami uczniów (39%), zbyt liczne klasy 
(28%) i niedostateczne przygotowanie na-
uczycieli pod kątem tego problemu (18%).

w okresie objętym kontrolą w dziewię-
ciu spośród 32 kontrolowanych szkół wy-
stąpiło łącznie 17 incydentów16 związanych 
z posiadaniem, używaniem lub rozprowa-
dzaniem przez uczniów narkotyków, w tym 
w jednej szkole podstawowej, dwóch gim-
nazjach, czterech szkołach ponadpodsta-
wowych oraz jednej szkole artystycznej 
(poziom gimnazjum). we wszystkich przy-
padkach podjęte przez pracowników szko-
ły interwencje były zgodne z przepisami 
wspomnianego rozporządzenia MENis 
w sprawie szczegółowych form działal-
ności wychowawczej i zapobiegawczej 

14 Rada Ministrów 12.11.2010 r., na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, postanowiła od-
stąpić od dalszej realizacji tego programu, z uwagi na brak środków finansowych na jego wdrażanie, po-
krywanie się zapisanych w nim zadań z zadaniami innych programów, a także z uwagi na zbyt dużą liczbę 
programów profilaktycznych dotyczących tego obszaru.

15 Można było wskazać do trzech odpowiedzi.
16 W trzech przypadkach podejrzenia o posiadanie i używanie narkotyków nie potwierdziły się.
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(…) oraz przyjętymi w szkole procedu-
rami postępowania w sytuacjach szcze-
gólnych zagrożeń. powiadamiano rodzi-
ców lub opiekunów i policję, a uczniów 
obejmowano dodatkowymi działaniami 
profilaktycznymi (np. skierowanie do pro-
gramu wczesnej interwencji) lub udziela-
no im i ich rodzicom wzmożonej pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej w for-
mie indywidualnych porad i konsultacji 
czy zajęć socjoterapeutycznych. w dwóch 
szkołach wymienione incydenty spowodo-
wały przeprowadzenie wspomagających 
zajęć profilaktycznych w klasach, do któ-
rych uczęszczali uczniowie przyłapani na 
posiadaniu, używaniu lub rozpowszech-
nianiu narkotyków.

w ankietach skierowanych z kolei do 
uczniów zapytano, do kogo z dorosłych 
zwróciliby się o pomoc, gdyby mieli pro-
blem z narkotykami. ponad 65% wskaza-
ła rodziców, 40% – pedagoga bądź psy-
chologa szkolnego, ponad 28% – wycho-
wawcę, a prawie 23% zwróciłoby się do 
innej osoby dorosłej spoza szkoły. Do ni-
kogo z dorosłych nie zwróciłoby się 19% 
ankietowanych, a 7% poinformowałoby 
któregoś z nauczycieli.

Brak problemu  
w szkolnictwie artystycznym?
kontrola NIk w pionie szkolnictwa arty-
stycznego – w tym w Ministerstwie kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (MkiDN) oraz 

Centrum Edukacji arty stycznej (CEa)17 
– wykazała, że resort kultury przyjął – zda-
niem Izby – nieuprawnione założenie o nie-
występowaniu problemu narkotyków 
w nadzorowanych szkołach i placówkach.  
Założenia tego nie zmieniła informacja 
o używaniu narkotyków przez wychowan-
ków jednej z nadzorowanych przez CEa 
placówek. Centrum nie podjęło żadnych 
działań – w ramach czynności nadzorczych 
– zmierzających do rzetelnego zdiagnozo-
wania i ograniczenia tego zagrożenia w in-
nych szkołach i placówkach artystycznych. 
również MkiDN, poinformowane o wy-
nikach badań w tej placówce, nie podjęło 
żadnych działań nadzorczych w celu rzetel-
nego rozpoznania tych zagrożeń w całym 
szkolnictwie artystycznym.

podobnie, szeroko komentowany w środ-
kach masowego przekazu problem sięga-
nia przez dzieci i młodzież po „dopalacze” 
został uznany przez CEa oraz MkiDN za 
nieistniejący w szkolnictwie artystycznym. 
przeprowadzone przez Najwyższą Izbę 
kontroli badania ankietowe nie potwier-
dziły tej tezy. w ośmiu kontrolowanych 
szkołach artystycznych o ogólnym profi-
lu kształcenia ponad 30% ankietowanych 
uczniów przyznało, że na terenie swojej 
szkoły było świadkiem używania narko-
tyków lub słyszało o tym od koleżanek 
i kolegów, którym wierzy, natomiast 69% 
nigdy nie było świadkiem ani nie słysza-
ło. sprzedaż narkotyków na terenie swojej 

17 CEA wykonuje zadania związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego m.in. nad publicznymi i niepu-
blicznymi szkołami artystycznymi, a także zadania organu prowadzącego w stosunku do szkół, których pro-
wadzenie należy do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (por. rozporzą-
dzenie Ministra Kultury i Sztuki z 26.05.1992 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Artystycznej; DzU 
nr 47, poz. 210 ze zm.). W okresie objętym kontrolą CEA funkcjonowało na podstawie rozporządzenia Mi-
nistra Kultury z 22.09.2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (DzU nr 226, poz. 2292 ze zm.).
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szkoły widziało lub słyszało o niej od ko-
leżanek i kolegów, którym wierzy, prawie 
10% ankietowanych uczniów. odpowiedzi 
„nigdy” na to pytanie udzieliło prawie 90% 
ankietowanych uczniów. większość ankie-
towanych nauczycieli (54%) stwierdziła, 
że zjawisko używania przez uczniów sub-
stancji psychoaktywnych, takich jak nar-
kotyki czy leki zażywane bez wskazań le-
karza, nie występuje w ich szkole. Jednak 
ponad 19% przyznało, że zjawisko to wy-
stępuje w ich szkole, a 26% nie miało na 
ten temat zdania.

podsumowanie  
i wnioski pokontrolne
w ocenie Najwyższej Izby kontroli, pro-
filaktyka narkomanii obecna jest w na-
szym kraju na wszystkich etapach edukacji 
szkolnej. problemem pozostaje niska jakość 
podejmowanych działań, a tym samym 
ich niewielka skuteczność. tworzone są 
programy przeciwdziałania temu zjawisku 
praktycznie na każdym szczeblu admini-
stracji: począwszy od programów krajo-
wych, przez wojewódzkie i gminne, skoń-
czywszy na szkolnych programach pro-
filaktyki. w większości nie zapewniono 
jednak ich spójności z programami wyż-
szego szczebla bądź też planowane działa-
nia pozostawały jedynie na papierze. Nie 
przykładano wagi do doboru zajęć profi-
laktycznych i jedynie sporadycznie korzy-
stano z programów, które w obiektywnych 
badaniach ewaluacyjnych zostały uznane 
za skuteczne. winę za niską jakość oma-
wianych działań tylko częściowo można 

przypisać samym szkołom, których dy-
rektorzy nie dostrzegali wagi problemu. 
odpowiedzialne za ten stan rzeczy były 
też instytucje i podmioty szczebla central-
nego i samorządowego, które nieefektyw-
nie propagowały tak zwane dobre prakty-
ki w profilaktyce uzależnień.

w wyniku przeprowadzonej kon-
troli NIk sformułowała wiele wnio-
sków, w tym skierowanych do dyrek-
torów szkół. w odpowiedzi na wystą-
pienia pokontrolne Izba została po-
informowana o zaplanowaniu dla na-
uczycieli szkoleń z zakresu działalności 
profilaktycznej szkoły; uwzględnieniu 
w spp programów o potwierdzonej sku-
teczności; zapewnieniu przeprowadze-
nia oceny skuteczności przeciwdziała-
nia narkomanii oraz rzetelnej diagnozy 
potrzeb i zagrożeń środowiska szkolne-
go. Minister Edukacji Narodowej oraz 
dyrektor ośrodka rozwoju Edukacji 
poinformowali o kontynuowaniu prac 
nad wdrażaniem programu profilaktyki 
uniwersalnej, skierowanego do uczniów 
gimnazjów oraz jego upowszechnianiu na 
stronach internetowych Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i ośrodka rozwoju 
Edukacji. Zakomunikowali także o roz-
poczęciu rzetelnej diagnostyki problemu 
używania narkotyków w szkolnictwie ar-
tystycznym oraz – w ramach sprawowa-
nego nadzoru pedagogicznego – wzmac-
nianiu wychowawczej i zapobiegawczej 
roli szkół artystycznych. 

w gminnych programach przeciw-
działania narkomanii18 prezydenci miast 

18 Na przykład Miasta Radomia.
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zaplanowali prowadzenie w szkołach pro-
gramów profilaktyki uniwersalnej. 

postanowiono także uzupełnić gmin-
ne programy przeciwdziałania narkoma-
nii o zapis dotyczący wspierania zwłasz-
cza programów rekomendowanych 
przez krajowe Biuro przeciwdziałania 

Narkomanii, resort edukacji czy Instytut 
psychiatrii i Neurologii.

BARBARA ANTKIEWICz,*
dyrektor Delegatury NIK w Bydgoszczy

*Autorka artykułu poprzednio pracowała w Departamencie Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK; 
w latach 2012–2013 koordynowała kontrolę pn. Profilaktyka narkomanii w szkołach.
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Zagrożenie 
powodziowe

skontrolowano działalność or-
ganów samorządu terytorial-
nego dotyczącą gospodaro-
wania terenami zagrożonymi  
powodzią i wyrażania zgody na 
realizację inwestycji na tych 
terenach, a także ustanawiania 
szczególnych warunków w za-
kresie możliwości lokalizowa-
nia inwestycji. Badanie, prze-
prowadzone z inicjatywy wła-
snej Najwyższej Izby kontro-
li w 24 urzędach miast i gmin 
oraz w 6 starostwach, objęło 
lata 2010–2012. 

Współpraca 
transgraniczna

kontrola została podjęta 
w wyniku wspólnej inicjatywy 
Najwyższej Izby kontroli oraz 
Najwyższego organu kontroli 
republiki Czeskiej. Jej celem 
była ocena wdrażania progra-
mu operacyjnego współpra-
cy transgranicznej republika 
Czeska – rzeczpospolita pol-
ska 2007–2013. Badaniem ob-
jęto działania koordynatora 
krajowego oraz kontrolerów 
w ramach ustanowionego sys-
temu zarządzania i kontroli, 
sprawdzono również prawidło-
wość wykonania przez bene-
ficjentów wybranych projek-

tów. w szczególności weryfi-
kowano przygotowanie zadań 
do realizacji oraz ich finansowe 
i rzeczowe wykonanie, a także 
osiągnięcie założonych celów 
i wskaźników. Badanie prze-
prowadzono w 13 jednostkach, 
tj.: Ministerstwie rozwoju re-
gionalnego, trzech urzędach 
wojewódzkich, trzech staro-
stwach powiatowych, trzech 
urzędach miejskich i jednym 
gminnym, a także w powiato-
wym i wojewódzkim zarządzie 
dróg, w województwach dol-
nośląskim, opolskim i śląskim. 

Dostępność  
opieki zdrowotnej

Izba oceniła kontraktowanie 
świadczeń przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia pod wzglę-
dem zapewnienia świadcze-
niodawców gwarantujących 
należytą jakość i dostępność 
świadczeń opieki zdrowot-
nej. Zwrócono także uwagę 
na odpowiednie gospodaro-
wanie środkami publiczny-
mi. kontrolę przeprowadzo-
no w Ministerstwie Zdrowia, 
Centrali Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, pięciu oddzia-
łach wojewódzkich NFZ oraz 
w 26 podmiotach leczniczych 
(3 publicznych i 23 prywat-
nych). wybierając świadcze-
niodawców do oceny, kierowa-

no się skargami złożonymi do 
Najwyższej Izby kontroli i Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
oraz doniesieniami prasowy-
mi. Badaniami bezpośrednimi 
objęto wybrane rodzaje i za-
kresy świadczeń, w których za-
stosowano tryb konkursu ofert 
lub przeprowadzono postępo-
wania dodatkowe. Czynności 
kontrolne dotyczyły okresu od 
2010 r. do 2013 r. 

Aktywizacja 
zawodowa 

sprawdzono skuteczności 
działań dotyczących aktywi-
zacji zawodowej i łagodzenia 
skutków bezrobocia osób po-
wyżej 50. roku życia. Bada-
nie przeprowadzono w Mini-
sterstwie pracy i polityki spo-
łecznej oraz 24 powiatowych 
urzędach pracy. w minister-
stwie skontrolowano między 
innymi: stosowane metody 
pomiaru efektów w odnie-
sieniu do działań aktywizu-
jących bezrobotnych; plano-
wanie wydatków Funduszu 
pracy na aktywne formy prze-
ciwdziałania bezrobociu, sto-
sowanie algorytmu podziału 
środków oraz sposób wykorzy-
stania dodatkowych środków 
Funduszu w 2012 r.; ustalanie 
potrzeb w zakresie aktywnych 
form przeciwdziałania bezro-
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bociu. w powiatowych urzę-
dach pracy badania koncen-
trowały się głównie na realiza-
cji wybranych form aktywiza-
cji zawodowej oraz skuteczno-
ści stosowanych instrumentów 
rynku pracy: staży, szkoleń, 
przyznawania jednorazowych 
środków na podjęcie działal-
ności gospodarczej, refunda-
cji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowisk pracy, 
pracach interwencyjnych i ro-
botach publicznych. kontrolą 
objęto lata 2010–2012.

Zarobki  
kobiet i mężczyzn 

Inspektorzy sprawdzili prze-
strzeganie zasady równego 
traktowania kobiet i męż-
czyzn w zakresie wynagra-
dzania w  wybranych jed-
nostkach sektora publicznego.  
ocenili także działania zmie-
rzające do zapewnienia prze-
strzegania tej zasady, w tym 
ich koordynowanie i moni-
torowanie. Badanie prze-
prowadzono w jednostkach  
administracji rządowej, w jed-
nostkach samorządu teryto-
rialnego, w jednoosobowych  
spółkach skarbu państwa oraz 
w jednoosobowych spółkach 
utworzonych przez jednost-
ki samorządu terytorialne-
go w pięciu województwach: 

małopolskim, śląskim, świę-
tokrzyskim, warmińsko-ma-
zurskim i  wielkopolskim, 
oraz w wybranych minister-
stwach i u pełnomocnika rzą-
du ds. równego traktowania 
w kancelarii prezesa rady Mi-
nistrów. Czynności kontrol-
ne dotyczyły lat 2012–2013  
(do 30 kwietnia 2013 r.). 

Sprzedaż 
nieruchomości 
rolnych

Najwyższa Izba kontroli zba-
dała sprzedaż nieruchomo-
ści Zasobu własności rol-
nej skarbu państwa przez 
oddziały terenowe agen-
cji Nieruchomości rolnych 
(aNr) w szczecinie, warsza-
wie i wrocławiu. Inspektorzy 
ocenili również wykonywanie 
przez agencję ustawowych za-
dań mających na celu poprawę 
struktury obszarowej gospo-
darstw rolnych i przeciwdzia-
łanie nadmiernej koncentracji 
nieruchomości. sprawdzono 
w szczególności: działalność 
oddziałów w zakresie wyboru  
nieruchomości oraz przygo-
towania postępowań i usta-
lania trybu sprzedaży; prze-
bieg sprzedaży nieruchomości,  
w  tym ustalanie uczestni-
ków postępowań; prawidło-
wość zawierania umów sprze-

daży i zabezpieczenia interesu  
skarbu państwa oraz korzy-
stanie przez oddziały z pra-
wa pierwokupu, nabycia oraz 
odkupu nieruchomości. Ce-
lem kontroli było także zbada-
nie skuteczności zabezpieczeń 
ustawowych przed nabywa-
niem nieruchomości Zasobu  
przez osoby nieuprawnione 
oraz możliwość występowa-
nia mechanizmów korupcjo-
gennych. Badanie objęło lata 
2011–2013 (do 30.04).

Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna

Zbadano, czy istnieją barie-
ry ograniczające dostępność 
świadczeń nocnej i  świą-
tecznej opieki zdrowotnej, 
czy pomoc ta jest udzielana 
z zachowaniem obowiązują-
cych w tym zakresie proce-
dur, a pacjenci są odpowiednio  
poinformowani o możliwo-
ści skorzystania z tego rodza-
ju świadczeń. kontrolą objęto  
lata 2011–2013. przeprowa-
dzono ją w siedmiu oddzia-
łach wojewódzkich Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, 
u 17 świadczeniodawców, dla 
których podmiotem tworzą-
cym są jednostki samorządu 
terytorialnego i u 8 świadcze-
niodawców będących przed-
siębiorcami.                       (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w lutym i marcu 2014 r., s. <www.nik.gov.pl>.
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uwagi ogólne
problematyka terminów zapłaty w szero-
ko rozumianych transakcjach handlowych 

– zarówno w sektorze prywatnym, jak i pu-
blicznym – została w prawie polskim unor-
mowana od 1 stycznia 2002 r. Uregulowano 
ją najpierw ustawą z dnia 6 września 
2001 r. o terminach zapłaty w obrocie  

Państwo 
i społeczeństwo

Terminy zapłaty  
w transakcjach handlowych

Funkcjonowanie przepisów w praktyce

artykuł wskazuje na praktyczne aspekty funkcjonowania ustaw o terminach za-
płaty w transakcjach handlowych (z 12 czerwca 2003 r. i z 8 marca 2013 r.), z naci-
skiem na uwarunkowania i orzecznictwo dotyczące sektora finansów publicznych. 
skoncentrowano się zwłaszcza na problematyce rodzajów umów, do których te 
przepisy znajdują zastosowanie oraz na uprawnieniach wierzycieli wobec dłużni-
ków, przekraczających określone w ustawie terminy zapłaty. przywołano również 
najistotniejsze regulacje dyrektyw parlamentu Europejskiego i rady w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (z 29 czerwca 
2000 r. i z 16 lutego 2011 r.), w kontekście ich implementacji do prawa polskiego.
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gospodarczym1, zastąpioną 1  stycz-
nia 2004 r. ustawą z 12 czerwca 2003 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach han-
dlowych2, a od 28 kwietnia 2013 r. usta-
wą z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych3.

powodem uchwalenia tych ustaw była 
implementacja coraz to bardziej roz-
budowywanych przepisów prawa Unii 
Europejskiej (dwie dyrektywy i cztery roz-
porządzenia z lat 2000–2011)4. Ich rozrost 
wynikał z narastania w krajach UE (głów-
nie basenu Morza Śródziemnego) opóź-
nień w płatnościach, prowadzących do za-
torów płatniczych. Zjawisko to ma cha-
rakter systemowy, a jego skala i natężenie 
zależy zarówno od kondycji gospodarczej 
poszczególnych krajów, jak też od uwarun-
kowań kulturowych (zarządzania należ-
nościami przez dany podmiot, czy to pu-
bliczny, czy prywatny). Z reguły w krajach 
Europy płatność za dostawę lub usługę na-
stępuje w terminie 30-60 dni od jej wyko-
nania, ale – szczególnie w krajach basenu 
Morza Śródziemnego (w całości należą-
cych do UE od kilku dziesięcioleci) – ter-
min ten ma tendencję do wydłużania się.

wydaje się, że w sektorze prywat-
nym skuteczność omawianych przepi-
sów jest mała. Ustalenia wywiadowni 
gospodarczych wskazują na wydłuża-
nie się terminów płatności (zwłaszcza od 

2010 r.) zarówno w obrocie międzynaro-
dowym (imporcie i eksporcie), jak i kra-
jowym. według wywiadowni gospodar-
czej Bisnode polska, w okresie od kwiet-
nia 2012 r. do kwietnia 2013 r. wartość 
faktur niepłaconych od trzech miesięcy 
i dłużej wzrosła o prawie 40% i stanowi-
ła 7,2% całego portfela należności w ob-
rocie krajowym (rok wcześniej było to 
5,3%). luka między faktycznym wpły-
wem należności a średnim okresem kre-
dytowania w tym samym okresie wzrosła 
do 43 dni, to jest o 60%. w efekcie firmy 
ufają sobie coraz mniej, gdyż przetermino-
wane faktury są obarczone wyższym ryzy-
kiem finalnej niewypłacalności dłużnika5. 
pośrednio wskazuje to na nierespektowa-
nie przepisów ustaw o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych (obrocie go-
spodarczym).

trudno natomiast ocenić wpływ tych re-
gulacji na sektor publiczny. problematyka 
stosowania ustaw o terminach zapła-
ty w transakcjach handlowych (obro-
cie gospodarczym) jedynie incydental-
nie pojawia się w publikowanym orzecz-
nictwie sądów powszechnych czy sądu 
Najwyższego, a instytucje kontrolne (re-
gionalne izby obrachunkowe, Najwyższa 
Izba kontroli, urzędy kontroli skarbo-
wej czy Urząd Zamówień publicznych) 
w sprawozdaniach ze swojej działalności 

1 DzU nr 129, poz. 1443; zwana dalej „ustawą o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym” lub „dawną 
ustawą z 2001 r.”.

2 DzU nr 139, poz. 1323 ze zm.; zwana dalej „dawną ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlo-
wych” lub „dawną ustawą z 2003 r.”.

3 DzU z 2013 r., poz. 403; zwana dalej „obecną ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych” 
lub „obecną ustawą”.

4 Wskazane m.in. w pkt. 4 preambuły do dyrektywy nr 2011/7/UE z 16.02.2011 r. (zob. przyp. 13).
5 Por. M. Chądzyński: Na�zapłatę�firmy�czekają�dłużej, „Dziennik Gazeta Prawna” z 27.06.2013 r., nr 123 

(3513), s.A14.
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nie poruszają spraw z tego zakresu ani usta-
leń kontroli, które dotyczyłyby tego zagad-
nienia. sprawa ustalania terminów płatno-
ści w zamówieniach publicznych rzadko 
też występuje w orzecznictwie krajowej 
Izby orzeczniczej. wydaje się jednak, że 
szeroko rozumiana sfera budżetowa ge-
neralnie nie ma powodu, aby przekraczać 
dopuszczalne terminy płatności, gdyż, co 
do zasady, zamówień dokonuje wtedy, gdy 
ma zapewnione środki finansowe na dane 
wydatki. Jeśli zaś występują opóźnienia 
w płatnościach, z reguły spowodowane 
przejściowym niedoborem środków, nie 
dotyczą one wyłącznie transakcji handlo-
wych i zwykle nie mają przyczyny w nie-
właściwym stosowaniu przepisów ustaw 
o terminach zapłaty. Natomiast organy 
kontroli zajmują się zaległościami płatni-
czymi sektora publicznego głównie w kon-
tekście globalnej kwoty zadłużenia danej 
jednostki oraz pod kątem odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. przekroczenie terminu za-
płaty samo w sobie nie stanowi zaś takie-
go naruszenia.

w uzasadnieniu projektu obecnej ustawy 
o terminach zapłaty w transakcjach han-
dlowych (z 12 grudnia 2012 r.) wskazano, 
że ustawodawca nie dysponuje informacją 
o faktycznej ilości i wielkości zasądzonych 
lub wypłaconych na rzecz przedsiębiorców 
przez administrację publiczną odsetek z ty-
tułu nieterminowej płatności. Z informa-
cji uzyskanych z ankiet oraz z oszacowania 
rynku zamówień publicznych wynika, że 
całkowita kwota odsetek spowodowanych 

uchybieniami w płatnościach może wyno-
sić do 229 mln zł w 2012 r. i do 240 mln zł 
w 2013 r.6 (w latach 2014–2015 jeszcze 
się zwiększy).

Zakres przedmiotowy i podmiotowy 
ustawy o terminach zapłaty
Zgodnie z art. 4 pkt 1 obecnej ustawy o ter-
minach zapłaty w transakcjach handlo-
wych, transakcją handlową jest umowa 
w sprawie odpłatnej dostawy towaru lub 
odpłatnego świadczenia usługi, jeżeli stro-
ny zawierają ją w związku z wykonywa-
ną działalnością. Jest to istotne poszerze-
nie zakresu transakcji handlowych w sto-
sunku do art. 2 dawnej (z 2003 r.) ustawy 
o terminach zapłaty w transakcjach han-
dlowych, który do transakcji handlowych 
zaliczał jedynie umowy zawierane w związ-
ku z działalnością gospodarczą lub zawodo-
wą. obecnie nie ma takiego zastrzeżenia, 
co oznacza, że praktycznie każda odpłat-
na umowa zawarta przez podmioty objęte  
zakresem ustawy zalicza się do transak-
cji handlowych. Bardzo trudno byłoby bo-
wiem wskazać odpłatną umowę niezwią-
zaną z działalnością jednostki w jakimkol-
wiek zakresie (nie tylko z działalnością  
gospodarczą). Do takich umów można co 
najwyżej zaliczyć umowy o charakterze 
dobroczynnym lub charytatywnym (daro-
wizny lub wsparcie finansowe, udzielane 
poza zakresem działalności statutowej).

również zakres podmiotowy obec-
nej ustawy wskazuje, że nie dotyczy ona 
jedynie transakcji ściśle handlowych, 
a raczej szeroko rozumianego obrotu 

6 <http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1001>
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gospodarczego, w tym obrotu profesjo-
nalnego w sferze publicznej, nawet jeśli 
nie ma on charakteru gospodarczego.

stosownie do art. 2, ustawę stosuje się 
do transakcji handlowych, których wy-
łącznymi stronami są:
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepi-
sów art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej7;
2) podmioty prowadzące działalność, 
o której mowa w art. 3 omawianej usta-
wy (rolnicy, prowadzący działalność wy-
twórczą, turystyczną lub w zakresie pro-
dukcji win);
3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo za-
mówień publicznych8;
4) osoby wykonujące wolny zawód;
5) oddziały i przedstawicielstwa przed-
siębiorców zagranicznych;
6) zagraniczni przedsiębiorcy, o których 
mowa w art. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o za-
sadach prowadzenia na terytorium polskiej 
rzeczypospolitej ludowej działalności go-
spodarczej w zakresie drobnej wytwór-
czości przez zagraniczne osoby prawne 
i fizyczne9, prowadzący przedsiębiorstwa 
na terytorium rzeczypospolitej polskiej;
7) przedsiębiorcy z państw członkow-
skich Unii Europejskiej, państw człon-
kowskich Europejskiego porozumienia 
o wolnym Handlu (EFta)10 – stron 

umowy o europejskim obszarze gospo-
darczym lub konfederacji szwajcarskiej.

obecna ustawa obejmuje także należno-
ści płacone ze środków unijnych lub zagra-
nicznych, które do czasu jej wejścia w życie 
(28 kwietnia 2013 r.) nie były objęte prze-
pisami dawnej ustawy o terminach zapła-
ty transakcji handlowych.

przepisom obecnej ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych nie 
podlegają natomiast (art. 3):
•	długi	objęte	postępowaniami	prowa-

dzonymi na podstawie przepisów usta-
wy z 28 lutego 2003 r. – prawo upadło-
ściowe i naprawcze11;

•	umowy,	na	podstawie	których	są	wy-
konywane czynności bankowe w rozu-
mieniu przepisów art. 5 ust. 1 i 2 usta-
wy z 29 sierpnia 1997 r. – prawo ban-
kowe12;

•	umowy,	których	stronami	są	wyłącznie	
podmioty zaliczane do sektora finan-
sów publicznych w rozumieniu prze-
pisów o finansach publicznych (to zna-
czy określone w art. 9 ustawy z 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych13, 
a więc sektor budżetowy zarówno pań-
stwowy i samorządowy, jak też różne-
go rodzaju państwowe i samorządowe 
osoby prawne);

•	dostawy	i usługi,	do	których	stosuje	się	
przepis art. 346 ust. 1 lit. b traktatu 

7 DzU z 2013 r., poz. 672 ze zm.
8 DzU z 2013 r., poz. 907 ze zm.
9 DzU z 1989 r., nr 27, poz. 148 ze zm.
10 European Free Trade Association. Nazwa ta często jest tłumaczona także jako Europejskie Stowarzysze-

nie Wolnego Handlu
11 DzU z 2012 r., poz. 1112 ze zm.
12 DzU z 2012 r., poz. 1376 ze zm.
13 DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(produkcja lub handel bronią, amuni-
cją lub materiałami wojennymi, koniecz-
ne dla ochrony podstawowych intere-
sów bezpieczeństwa państwa).
oznacza to uprzywilejowanie szeroko 

rozumianego sektora publicznego (w sto-
sunkach wewnątrz tego sektora), banko-
wego oraz zbrojeniowego wobec pozosta-
łego sektora prywatnego.

przepisy o terminach zapłaty 
w orzecznictwie
Jedyne poważne wątpliwości dotyczące 
przepisów o terminach zapłaty w trans-
akcjach handlowych (obrocie gospodar-
czym) wzbudziła sprawa ich stosowania 
do robót budowlanych wykonywanych na 
zamówienie gmin pod rządami dawnej 
ustawy z 2003 r.

w stanie prawnym obowiązującym do 
czasu wejścia w życie dyrektywy parlamentu 
Europejskiego i  rady nr  2011/7/UE  
z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania 
opóźnień w płatnościach w transakcjach 
handlowych14 umowy o roboty budow-
lane nie były wprost wymienione w żad-
nej z omawianych ustaw dotyczących ter-
minów zapłaty, ani w poprzedniej dyrek-
tywie parlamentu Europejskiego i rady 
nr 2000/35/wE z 29 czerwca 2000 r. 
w sprawie zwalczania opóźnień w płatno-
ściach w transakcjach handlowych15 (obo-
wiązującej do 16 marca 2013 r.).

Dopiero dyrektywa nr 2011/7/UE prze-
sądziła w pkt 11 preambuły, że dostawa 

towarów i świadczenie usług za wyna-
grodzeniem powinny obejmować także 
projektowanie i wykonawstwo robót pu-
blicznych oraz robót budowlanych i in-
żynieryjnolądowych. Dyrektywa ta we-
szła w życie 15 marca 2011 r. (art. 14), 
przy czym państwa członkowskie miały 
wprowadzić w życie przepisy niezbędne 
do spełnienia wymogów dyrektywy do 
16 marca 2013 r. poprzednia dyrektywa, 
nr 2000/35/wE, ma jednak nadal zasto-
sowanie do umów zawartych przed tą datą 
(art. 13 dyrektywy nr 2011/7/UE).

roboty budowlane w sensie cywilistycz-
nym oraz w rozumieniu przepisów o za-
mówieniach publicznych nie są ani usługą, 
ani dostawą towaru (sprzedażą). przepisy 
prawa zamówień publicznych wyodręb-
niają je bowiem jako typ świadczeń różny 
do dostawy towarów i świadczenia usług 
(art. 2 pkt 2, 8 i 10, art. 31 i in.). Zgodnie zaś 
z art. 656 § 1 kodeksu cywilnego, do umów 
o roboty budowlane stosuje się (w okre-
ślonym zakresie) odpowiednio przepisy 
o umowie o dzieło. ten typ umów wy-
ewoluował bowiem z umów o dzieło, nie 
zaś z umów o usługi (art. 750 kodeksu 
cywilnego; stosuje się do nich odpowied-
nio przepisy o umowach zlecenia) ani też 
z umów sprzedaży. Natomiast na potrzeby 
podatku Vat roboty budowlane stanowią 
usługi, bo nie są wprost uznane za dosta-
wę towaru (art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług16).

tym samym, sprawa uznania robót 
bu dowlanych za transakcje handlowe 

14 DzUrzUE L 48 z 23.02.2011, s. 1 (zwana dalej „dyrektywą nr 2011/7/UE”).
15 DzUrzUE L 200 z 8.08.2000, s. 35 i DzUUE-sp.17-1-226 (zwana dalej „dyrektywą nr 2000/35/WE”).
16 DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.
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w stosunku do umów zawartych przed 
16 marca 2013 r. nie jest jednoznacznie 
przesądzona. Językowa wykładnia zarów-
no polskich ustaw, jak i dyrektyw unij-
nych obowiązujących do tej daty wska-
zywałaby raczej na wyłączenie robót  
budowlanych spod reżimu przepisów o ter-
minach zapłaty.

sprawa ta wzbudziła rozbieżności 
w orzecznictwie.

początkowo sąd Najwyższy w uchwa-
le z 13 stycznia 2006 r., III CZp 124/05 
(osNC 2006 r., nr 12, poz. 201) uznał, że 
umowa o roboty budowlane – budowę bo-
iska szkolnego – zawarta w celu realizacji 
zadań własnych gminy jest objęta zakre-
sem dawnej ustawy o terminach zapłaty 
w transakcjach gospodarczych z 2003 r., 
gdyż umowa taka stanowi formę działal-
ności gospodarczej gminy. sN skupił się 
jednak na zagadnieniu, czym jest działal-
ność gospodarcza (zwłaszcza gmin), nie zaś 
czy roboty budowlane jako takie można 
traktować jako usługę lub dostawę towaru 
w rozumieniu powołanej ustawy.

sąd Najwyższy zauważył, że przeprowa-
dzenie „przetargu w celu zawarcia umowy 
o budowę boiska było profesjonalnym dzia-
łaniem i wskazywało na zorganizowany 
charakter działalności. Zorganizowanie 
to wynika między innymi z dysponowania 
przez gminę środkami pozwalającymi spro-
stać wymaganiom wynikającym z obowiąz-
ku stosowania przepisów prawa o zamó-
wieniach publicznych, natomiast powta-
rzalność działań, przedmiot zamówienia 

publicznego w postaci umowy o roboty 
budowlane, planowany sposób jego reali-
zacji oraz fakt kontynuowania aktywności 
gminy w związku z budową boiska prze-
mawiają za spełnieniem także tego kryte-
rium działalności gospodarczej. Nie można 
przy tym wykluczyć, że prowadzona dzia-
łalność będzie miała zarobkowy charakter 
(np. odpłatne udostępnianie boiska)”. Za 
taką wykładnią, zdaniem sN, „przema-
wia również prezentowany postulat sze-
rokiego zakresu działania omawianej usta-
wy (z 2003 r.), którego przyjęcie pozostaje 
w zgodzie z treścią dyrektywy rady Unii 
Europejskiej 2000/35/wE z 29 czerwca 
2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień 
w płatnościach w transakcjach handlo-
wych” (obecnie uchylonej)17.

Z kolei w wyroku z 10 kwietnia 2008 r., 
IV Csk 28/08 (lex 550924)18, sN od-
miennie przyjął, że „zawarcie przez gminę 
umowy o roboty budowlane, której przed-
miotem jest wykonanie obiektu szkolnego  
nie posiada cech działalności gospodar-
czej”, gdyż „działalność inwestycyjna w za-
kresie budowy obiektów szkolnych stano-
wiąca realizację zadań własnych (statuto-
wych) gminy” nie polega „na zaspokaja-
niu zbiorowych potrzeb ludności w dro-
dze świadczenia usług powszechnie do-
stępnych”. Uzasadniając powyższy po-
gląd, sN wskazał, że budowa „sali gim-
nastycznej wraz z kompleksem świetlico-
wo-żywieniowym przy publicznym gim-
nazjum stanowiło działanie przedsięwzięte 
w ramach zadań własnych gminy, bowiem 

17 <http://www.google.com/search?hl=pl&q=uchwa%C5%82a+SN+z+dnia+13+stycznia+2006+r.+III+CZP
+124%2F05>

18 <http://finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=738>
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celem tej inwestycji było zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej 
(mieszkańców gminy). […]. Na mocy usta-
wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 
ze zm.) gminom przekazano m.in.: zakła-
danie i prowadzenie publicznych przed-
szkoli, w tym z oddziałami integracyjny-
mi, przedszkoli specjalnych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego, szkół 
podstawowych oraz gimnazjów, w tym 
z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem 
szkół podstawowych specjalnych i gimna-
zjów specjalnych, szkół artystycznych oraz 
szkół przy zakładach karnych, zakładach 
poprawczych i schroniskach dla nielet-
nich (art. 5 ust. 5). […]. przez prowadze-
nie szkoły należy rozumieć zapewnienie 
warunków jej działania, wykonywanie re-
montów obiektów szkolnych, a także wy-
konywanie zadań inwestycyjnych w tym 
zakresie (art. 5 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy). 
Z mocy wyraźnego wyłączenia zawarte-
go w art. 83a ustawy o systemie oświaty 
[…], do prowadzenia szkół, a zatem także 
do związanej z tym zakresem zadań dzia-
łalności inwestycyjnej, nie miały zastoso-
wania przepisy o działalności gospodar-
czej. [...]. w ten sposób zostały wyłączone 
wobec organów prowadzących szkoły kon-
sekwencje, jakie inne przepisy przewidują 
dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą. wyłączenie obejmuje także 

skutki przewidziane w ustawie o termi-
nach zapłaty w transakcjach handlowych”.

Zarazem sN zastrzegł, że zgodnie 
z „utrwaloną w tym zakresie linią orzecz-
nictwa sądu Najwyższego […], działalność 
gminy w ramach wykonywania jej zadań 
własnych może stanowić działalność go-
spodarczą”19. „Jak się powszechnie pod-
kreśla, działalność gospodarcza prowadzo-
na przez gminę musi jednak odpowiadać 
kryteriom tego rodzaju aktywności, po-
siadać jej cechy charakterystyczne, takie 
jak: fachowość, podporządkowanie regu-
łom opłacalności i zysku lub zasadzie ra-
cjonalnego gospodarowania, działanie na 
własny rachunek, powtarzalność działań 
oraz uczestnictwo w obrocie gospodar-
czym”20.

próba określenia zakresu stosowa-
nia dawnej ustawy o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych przez odwo-
ływanie się do pojęcia działalności gospo-
darczej gmin nie sprzyjało jednak wyjaśnie-
niu tej sprawy. kwestia bowiem zakwa-
lifikowania do działalności gospodarczej 
czy statutowej robót budowlanych wyko-
nywanych przez gminę również wzbudzi-
ła bardzo poważne rozbieżności w orzecz-
nictwie.

Z jednej strony, utrzymuje się zapatry-
wanie, że przy realizacji zadań własnych 
przez zawieranie umów cywilnopraw-
nych dotyczących inwestycji budowlanych 

19 SN przywołał swoje uchwały: z 30.11.1992 r., III CZP 134/92, OSNCP 1993, nr 5, poz. 79; z 9.03.1993 r., 
III CZP 156/92, OSNCP 1993, nr 9, poz. 152; z 14.03.1995 r., III CZP 6/95, OSNC 1995, nr 5, poz. 72 
oraz z 13.01.2006 r., III CZP 124/05, OSNC 2006, nr 12, poz. 201.

20 Zob. uzasadnienia uchwał składów 7 sędziów SN z 18.06.1991 r., III CZP 40/91, OSNCP 1992, nr 2, 
poz. 17 oraz z 6.12.1991 r., III CZP 117/91, OSNCP 1992, nr 5, poz. 65.
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(np. budowy dróg i mostów, szkół i boisk 
sportowych) gmina występuje jako 
przedsiębiorca (por. także postanowie-
nie sądu Najwyższego z 7 sierpnia 2003 r., 
IV CZ 90/03, Izba Cywilna 2004 r., nr 6, 
s. 45). pogląd ten opiera się na założeniu, 
że działalność gminy w ramach wykony-
wania zadań własnych można – po speł-
nieniu określonych przesłanek – uznać za 
gospodarczą. Mianowicie, działalność ta 
powinna mieć charakter zorganizowany 
i ciągły, podlegać regułom racjonalnego 
gospodarowania i stanowić formę udzia-
łu w obrocie gospodarczym (nie jest przy 
tym konieczne, aby przynosiła zysk).

występuje jednak także odmienny kie-
runek orzecznictwa, z którego wynika, że 
nie każda działalność inwestycyjna jed-
nostki samorządu terytorialnego w dzie-
dzinie budownictwa, w związku z wyko-
nywaniem zadań użyteczności publicznej  
(np. budowa hali sportowej), stanowi formę 
działalności gospodarczej. Nie można 
uznać, aby zadania własne były wyko-
nywane już na etapie działalności inwe-
stycyjnej i obejmowały kontrakt cywil-
ny, w którym gmina występuje jako in-
westor lub zamawiający. Zawierając takie 
umowy, gmina nie działa jako przedsię-
biorca ani nie prowadzi postępowań z za-
kresu swojej działalności gospodarczej, 
a zatem nie są spełnione przesłanki pod-
miotowe i funkcjonalne pojęcia sprawy go-
spodarczej (por. wyrok sądu Najwyższego 
z 9 sierpnia 2012 r., V Csk 366/11, lEX 
nr 1231630). Innymi słowy, według tego 
kierunku wykładni, dopóki zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb określonych w art. 7 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym od-
bywa się na wstępnym etapie realizacji 
zadań, dopóty taka działalność nie jest 
działalnością gospodarczą (por. postano-
wienie sądu Najwyższego z 19 paździer-
nika 1999 r., III CZ 112/99, osNC 2000, 
nr 4, poz. 78 oraz wyrok sądu Najwyższego 
z 10 kwietnia 2008 r., IV Csk 28/08, lEX 
nr 550924).

podobnie w wyroku z 6 maja 2011 r.,  
II Csk 409/10, sN przyjął, że wykonywa-
nie zadań własnych przez gminę stanowi 
działalność gospodarczą dopiero wtedy, 
gdy polega ona na zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb ludności przez świadczenie usług 
powszechnie dostępnych. Dopóki zaspo-
kajanie tych potrzeb odbywa się na etapie 
realizacji zadań statutowych, to taka dzia-
łalność nie jest działalnością gospodarczą. 
Zdaniem sN, umowa o roboty budowla-
ne (czy prace projektowe dotyczące tych 
robót) stanowi realizację zadań statuto-
wych, nie zaś działalność gospodarczą. 
wyrażono też zapatrywanie, że wykonywa-
nie działalności gospodarczej przez gminę 
wiąże się z istnieniem wyspecjalizowanej 
jednostki organizacyjnej (w szczególności 
zakładu budżetowego), w ramach którego 
działalność ta jest realizowana (por. posta-
nowienie sądu Najwyższego z 19 paździer-
nika 1999 r., III CZ 112/99, oraz uzasad-
nienie uchwały składu siedmiu sędziów 
sądu Najwyższego z 14 marca 1995 r.,  
III CZp 6/95, osNC 1995, nr 5, poz. 72).

Z kolei w uchwale z 24 lipca 2013 r., 
III CZp 43/1321, sN przyjął szerokie 

21 <http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%2043-13.pdf>
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rozumienie działalności gospodarczej: 
„w świetle całokształtu regulacji prawnych 
dotyczących gminy i poczynionych uwag 
należy dojść do wniosku, że w celu realizacji  
zadań własnych gmina w zasadzie prowa-
dzi działalność gospodarczą i jej przedmiot 
decyduje o gospodarczym charakterze po-
dejmowanej działalności (por. uzasadnienie 
postanowienia sądu Najwyższego z dnia 
22 sierpnia 2001 r., V CkN 756/00, Izba 
Cywilna 2002, nr 1, s. 64)”.

sąd Najwyższy zauważył też, że prze-
prowadzenie przez gminę przetargu w celu 
zawarcia umowy o realizację zadania inwe-
stycyjnego pod nazwą „Utworzenie cen-
trum kulturalno-oświatowo-rekreacyjne-
go”, zawarcie umowy i jej wykonanie było 
profesjonalnym działaniem i wskazywało 
na zorganizowany charakter działalności. 
Zorganizowanie to wynikało między inny-
mi z dysponowania przez gminę środka-
mi pozwalającymi sprostać wymaganiom 
związanym z obowiązkiem stosowania  
przepisów prawa zamówień publicznych. 
poza tym już przez zawarcie umowy o ro-
boty budowlane gmina stała się uczestni-
kiem obrotu gospodarczego. wystąpiła 
także cecha powtarzalności działań, skoro 
nie ma ograniczeń, aby podmiot samorzą-
dowy mógł realizować tego rodzaju następ-
ne inwestycje (por. uzasadnienie uchwał 
sądu Najwyższego z 13 stycznia 2006 r., 
III CZp 124/05 i z 30 listopada 1992 r., III 
CZp 134/92, osNC 1993, nr 5, poz. 79).

Zarazem sN zastrzegł, że chodzi tu o po-
jęcie przedsiębiorcy i sprawy gospodarczej 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 24 maja 
1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw 
gospodarczych22, mającego charakter 
ustrojowy, to jest określający zakres kom-
petencji sądów gospodarczych.

Jednocześnie sąd Najwyższy wskazał, 
że postanowienia prawa materialnego wy-
łączające poszczególne czynności z zakre-
su działalności gospodarczej mają cha-
rakter wyjątków, które nie mogą być ro-
zumiane w sposób rozszerzający. I tak na 
przykład, według ustawy z 25 paździer-
nika 1991 r. o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej23, jedy-
nie działalność kulturalna polegająca na 
tworzeniu, upowszechnieniu i ochro-
nie kultury (art. 1) nie stanowi działal-
ności gospodarczej (art. 3 ust. 2). poza 
zakresem tego unormowania jest zatem  
mecenat nad działalnością kulturalną, 
sprawowany przez państwo i organy jed-
nostek samorządu terytorialnego w zakre-
sie ich właściwości (art. 1 ust 4). ponadto, 
w piśmiennictwie i orzecznictwie za dzia-
łalność gospodarczą uważa się także tak 
zwaną działalność not for profit lub non-
profit, polegającą na wspieraniu pewnego 
dobra, zwłaszcza publicznego (por. uchwa-
łę sądu Najwyższego z 21 stycznia 2011 r., 
III CZp 125/10, osNC 2011, nr 10, poz. 
107). Zadanie pod nazwą „Utworzenie 
centrum kulturalno-oświatowo-rekreacyj-
nego” mieściło się w ramach takiego mece-
natu, a zatem stanowiło działalność tylko 
związaną z kulturą, do której mają zastoso-
wanie przepisy o działalności gospodarczej 

22 DzU z 2011 r., nr 45, poz. 236.
23 DzU z 2012 r., poz. 406.
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(art. 3 ust. 2 powołanej ustawy; por. wyrok 
wojewódzkiego sądu administracyjnego 
w Gdańsku z 12 grudnia 2012 r., I sa/Gd 
1039/12, lEX nr 1252744).

rozchwianie orzecznictwa sN wyni-
ka po części z wielości definicji działal-
ności gospodarczej, jak i z tego, że duże 
znaczenie przypisuje się okolicznościom 
danej sprawy, a zwłaszcza przedmiotowi 
sporu w ujęciu jurydycznym. wydaje się, 
że kierunkowi orzecznictwa szeroko poj-
mującemu komunalną działalność gospo-
darczą sprzyja zwłaszcza utożsamienie tej 
działalności z gospodarką komunalną w ro-
zumieniu przepisów ustawy z 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej24.

w ramach tej gospodarki – polegającej na 
wykonywaniu zadań własnych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego – usta-
wa powyższa wyróżnia:
•	zadania	o charakterze	użyteczności	pu-

blicznej, których celem jest bieżące i nie-
przerwane zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb ludności w drodze świadczenia usług 
powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2);

•	usługi	komunalne	o charakterze	uży-
teczności publicznej oraz umożliwia-
nie korzystania z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej – w kontekście 
ustalania cen i opłat za te usługi oraz ko-
rzystanie z obiektów (art. 4 ust. 1 pkt 2);

•	działalność	wykraczającą	poza	zadania	
o charakterze użyteczności publicznej 
(art. 7) lub poza sferę użyteczności pu-
blicznej (art. 10 ust. 2 i 4) – w kontek-
ście dopuszczalnego zakresu działania 

samorządowych zakładów komunalnych 
i spółek handlowych.
przy takim ujęciu łatwo o konkluzję, 

że praktycznie cała działalność samo-
rządu terytorialnego, a zwłaszcza gmin 
w zakresie zadań własnych – z wyjątkiem 
działalności prawodawczej względnie 
organizatorskiej organów stanowiących  
i wykonawczych tego samorządu oraz dzia-
łalności organizacyjno-biurowo-kancela-
ryjnej urzędów obsługujących te organy 
(nazwijmy tę sferę statutową) – stanowi 
działalność gospodarczą. każda zawarta 
umowa mogłaby zostać w ten sposób zali-
czona do komunalnej działalności gospo-
darczej w sferze użyteczności publicznej 
lub poza tą sferą.

Na takie rozumienie spraw gospodar-
czych mogły wywrzeć pewien wpływ rów-
nież zmiany w przepisach o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych25, polegające 
na rezygnacji z pojęcia spraw dotyczących 
prowadzonej działalności gospodarczej.  
pod rządami dawnej ustawy o kosztach są-
dowych uznawano bowiem, że nie zaliczają 
się do nich sprawy prowadzone w związ-
ku z działalnością społeczną, naukową, 
oświatową, kulturalną, dobroczynną, opie-
ki społecznej lub samopomocową – obec-
nie zaś działalność w tym zakresie często 
bywa uznawana za gospodarczą.

opisana rozbieżność kierunków orzecz-
nictwa może skutkować niepewnością co 
do skutków prawnych umów zawartych 
przed 28 kwietnia 2013 r., a także do 
umów zawieranych w wyniku postępowań 

24 DzU z 2011 r., nr 45, poz. 236.
25 Ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU z 2010 r., nr 90, poz. 594 ze 

zm.), która uchyliła dawną ustawę z 1967 r. o tym samym tytule (DzU z 2002 r., nr 9, poz. 88 ze zm.).
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o udzielenie zamówienia publicznego wsz-
czętych przed tym dniem, gdyż zgodnie 
z art. 15 ustawy, do wymienionych trans-
akcji stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zarazem na aprobatę zasługuje przepis 
art. 4 pkt 2 obecnej ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych, zno-
szący istniejący dotąd wymóg, aby trans-
akcja miała związek z działalnością gospo-
darczą podmiotów stosujących ustawę. 
tym samym usunięty został istotny punkt 
sporny w stosowaniu przepisów o termi-
nach zapłaty w transakcjach handlowych.

problemy praktyczne stosowania 
ustawy o terminach zapłaty
obecna ustawa o  terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych zawiera ge-
neralnie dwie zasadnicze regulacje, okre-
ślające dopuszczalny termin zapłaty oraz 
odsetki za jego przekroczenie.

dopuszczalny termin zapłaty

termin zapłaty określony w umowie, 
w której dłużnikiem jest podmiot pry-
watny, nie może przekraczać 60 dni od 
dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub 
rachunku, potwierdzających dostawę to-
waru lub wykonanie usługi, chyba że stro-
ny ustalą inaczej i pod warunkiem, że nie 
jest to sprzeczne ze społeczno-gospodar-
czym celem umowy i zasadami współży-
cia społecznego oraz jest obiektywnie uza-
sadnione, biorąc pod uwagę właściwość 
towaru lub usługi (art. 7 ust. 2).

Natomiast termin zapłaty określony 
w umowie, w której dłużnikiem jest pod-
miot publiczny (określony w art. 3 ust. 1 
pkt 1-3a prawa zamówień publicznych) 
nie może przekraczać 30 dni od dnia do-
ręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, 

potwierdzających dostawę towaru lub wy-
konanie usługi, a w przypadku podmio-
tów leczniczych – 60 dni. strony transak-
cji mogą ustalić termin zapłaty dłuższy niż 
30 dni (nieprzekraczający jednak 60 dni), 
pod warunkiem, że jest to obiektywnie 
uzasadnione właściwością lub szczególny-
mi elementami umowy (art. 8 ust. 2 i 3).

przepisy powyższe nie do końca odpowia-
dają przepisom dyrektywy nr 2011/7/UE,  
zobowiązującym państwa członkow-
skie do zapewnienia, aby termin płatno-
ści w umowie nie przekraczał następują-
cych okresów:
•	60	dni	kalendarzowych,	jeśli	dłużni-

kiem jest podmiot prywatny, chyba że 
w umowie wyraźnie ustalono inaczej 
i pod warunkiem, że nie jest to rażąco 
nieuczciwe wobec wierzyciela w rozu-
mieniu art. 7 dyrektywy (definiujące-
go nieuczciwe warunki umów i prakty-
ki) – art. 3 ust. 5 powyższej dyrektywy;

•	30	dni	kalendarzowych,	jeśli	dłużni-
kiem jest podmiot publiczny, chyba że 
w umowie wyraźnie ustalono inaczej 
i pod warunkiem, że jest to obiektyw-
nie uzasadnione szczególnym charak-
terem lub szczególnymi elementami 
umowy – art. 4 ust. 6.
w szczególności sprzeczność ze społecz-

no-gospodarczym celem umowy i zasada-
mi współżycia społecznego nie jest toż-
sama z rażącą nieuczciwością wobec wie-
rzyciela.

przywołane klauzule generalne, to jest 
społeczno-gospodarczy cel umowy i za-
sady współżycia społecznego, są na tyle 
niedookreślone i ogólne, że w praktyce 
nieprzydatne do implementacji dyrek-
tywy. podnoszą się też głosy wskazują-
ce na niecelowość utrzymywania tych 
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klauzul w polskim porządku prawnym. 
przede wszystkim należy zauważyć, że 
w dotychczasowej praktyce orzeczniczej 
pojęcia te nie były odnoszone do kwestii 
długości terminów zapłaty w obrocie go-
spodarczym.

Zasady współżycia społecznego, wiele-
kroć przywoływane w kodeksie cywil-
nym (np. art. 5, 56, 58, 66), nie docze-
kały się jednoznacznego doprecyzowania 
w orzecznictwie. Świadczy o tym na przy-
kład wyrok sądu apelacyjnego w Łodzi 
z 7 marca 2013 r. (I aCa 1304/12, lex 
nr 1312008), w którym uznano, że „w przy-
padku zasad współżycia społecznego nie 
ma podstaw do czynienia ogólnych zało-
żeń. każdy stan faktyczny jest inny i za-
sługuje na indywidualne potraktowanie” 
oraz że pełnią one rolę „klauzuli general-
nej, a więc konstrukcji otwierającej system 
prawny na zmieniającą się rzeczywistość 
i pozwalającej na modyfikację normy praw-
nej, jeśli wymaga tego kontekst społeczny”.

Jakkolwiek ten kierunek orzecznic-
twa, wskazujący na niemożność stwo-
rzenia ogólnej definicji zasad współżycia 
społecznego, jest kwestionowany, to jed-
nak wskazywane w przeszłości w orzecz-
nictwie przykładowe zasady nie dotyczyły 
obrotu gospodarczego, a raczej norm mo-
ralno-obyczajowych stosowanych w życiu 
codziennym. Zasady współżycia społecz-
nego to w istocie powszechnie przyjmowa-
ne reguły zachowania w relacjach z innymi 

osobami (np. uczciwość), których prze-
strzeganie jest obowiązkiem obywatel-
skim.

Jeszcze większe kontrowersje budzi 
pojęcie społeczno-gospodarczego celu 
umowy. wydaje się, że w gospodarce wol-
norynkowej, opartej na zasadzie swobody 
umów i na własności prywatnej, niemożli-
we lub bardzo trudne jest określenie uni-
wersalnego celu danej umowy, dotyczą-
cego wszystkich zawieranych transakcji. 
strony mogą bowiem swobodnie ustalić, co 
jest celem zawieranej przez nie umowy26.

pojęcie rażącej nieuczciwości należałoby 
więc raczej odnieść do pojęcia nieuczciwej 
konkurencji. rodzaje czynów nieuczciwej 
konkurencji definiuje ustawa z 16 kwiet-
nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji27. Czynem tym jest „utrudnia-
nie innym przedsiębiorcom dostępu do 
rynku” (art. 15 ust. 1 ww. ustawy), a usta-
lenie odległego terminu płatności mogło-
by wywołać taki skutek. Natomiast art. 9 
ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów28 
zakazuje nadużywania pozycji dominują-
cej na rynku przez bezpośrednie lub po-
średnie narzucanie odległych terminów 
płatności.

w tym kontekście należy stwierdzić, 
że pod rządami dawnej (z 2003 r.) ustawy 
o terminach zapłaty w transakcjach han-
dlowych powszechnie przyjmowano za 
niedopuszczalne ustalenie w zamówieniu 

26 Przybliżony opis tych pojęć zob. <http://www.prawo24.pl/a/zasady-wsp%C3%B3%C5%82%C5%BCycia-
-spo%C5%82ecznego-oraz-spo%C5%82eczno-gospodarczego-przeznaczenia-prawa>. Podstawowe 
orzecz nictwo dostępne w: M. Rozwadowska-Herman: Kodeks�cywilny.�Edycja�2004, CH Beck, Warsza-
wa 2004, s. 3-12.

27 DzU z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.
28 DzU nr 50, poz. 331 ze zm.
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publicznym terminu płatności dłuższego 
niż 30 dni, wbrew warunkom owej usta-
wy. pogląd ten, po wejściu w życie obec-
nej ustawy wymaga, moim zdaniem, mo-
dyfikacji ze względu na to, że w sytuacji 
gdy dłużnikiem jest podmiot prywatny lub 
podmiot leczniczy, dopuszczalny termin 
zapłaty wynosi 60 dni, zaś termin 30 dni 
dotyczy jedynie dłużników będących pod-
miotami publicznymi. Nie ulega zarazem 
wątpliwości, że warunki płatności stanowią 
istotny element zamówień publicznych, 
skoro podlegają upublicznieniu podczas 
otwierania ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 
prawa zamówień publicznych.

w uchwale z 18 września 2002  r.,  
III CZp 52/02, sN uznał – rozstrzygając 
dotychczasowe wątpliwości – że skoro ter-
min jest warunkiem płatności, to dopusz-
czalne jest zastosowanie terminu płatności 
jako kryterium oceny ofert. stwierdził za-
razem, że „musi być przestrzegana zasada 
niedyskryminacji”, tak więc „kształtowanie 
poszczególnych kryteriów oceny ofert nie 
jest działaniem dowolnym, a kształt tych 
kryteriów musi mieć swoje uzasadnienie 
w istniejących potrzebach jednostki zama-
wiającej. Dotyczy to także kryterium ter-
minu płatności; jego znaczenie musi odpo-
wiadać określonej potrzebie zamawiające-
go i pozostawać w rozsądnych proporcjach 
do pozostałych kryteriów, w szczególno-
ści do ceny, nie sposób bowiem przyjąć, 
że bilansowanie ceny może mieć charak-
ter czysto uznaniowy”29. Uchwała ta, za-
padła pod rządami nieobowiązującej już 

ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówie-
niach publicznych30, nadal zachowuje ak-
tualność.

Jeśli więc termin zapłaty występuje 
w danym postępowaniu o zamówienie pu-
bliczne czy to jako kryterium oceny ofert, 
czy to jako warunek udziału w postępo-
waniu, to może podlegać ocenie z punk-
tu widzenia przestrzegania przez zama-
wiającego art. 7 ust. 1 prawa zamówień 
publicznych, to jest prowadzenia postę-
powania o zamówienie publiczne w spo-
sób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie wy-
konawców.

przepisy prawa zamówień publicznych 
ani ustawy o terminach zapłaty w transak-
cjach handlowych (zarówno obecnej, jak 
i dawnej z 2003 r.) nie kwalifikują jednak 
wprost ustalenia terminu płatności dłuż-
szego niż 30 (60) dni jako czynu naruszają-
cego uczciwą konkurencję. wprowadzenie 
takiego przepisu wzmocniłoby pozycję wy-
konawcy i pomogło wyeliminować próby 
narzucenia wydłużonych terminów płat-
ności. Niemniej w orzecznictwie krajowej 
Izby orzeczniczej (np. wyrok z 23 grud-
nia 2011 r., kIo/kD 98/11) przyjmuje 
się, że termin płatności ustalony w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia (sIwZ) nie powinien być dłuższy 
niż 30 dni. kontrole Urzędu Zamówień 
publicznych (UZp) nie wskazują jednak, 
aby ustalanie terminów zapłaty dłuż-
szych niż 30 dni było masowym zjawi-
skiem – problem ten nie jest sygnalizowany 

29 <http://www.search.ask.com/web?q=uchwała+sn+z+18.09.2002+r.+III+CZP+52%2F02&apn_
dtid=%5EBND101%5EYY%5EPL&d=473-105&shad=s_0003%2Cs_0048&atb=sysid%3D473%3Aappid%>

30 DzU z 2002 r., nr 72, poz. 664 ze zm.; ustawa uchylona z dniem 2.03.2004 r.
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w sprawozdaniach z działalności UZp31, 
a w informacjach z kontroli jeśli występu-
je, to jako kwestia marginalna.

Należy tu zauważyć, że kontrole z za-
kresu gospodarki finansowej prowadzone 
w jednostkach sektora finansów publicz-
nych, w tym zwłaszcza przez Najwyższą 
Izbę kontroli (głównie budżetowe i oko-
łobudżetowe) oraz regionalne izby obra-
chunkowe (rIo), koncentrują się raczej 
na prawidłowości stosowania i funkcjono-
wania przepisów o finansach publicznych 
oraz o zamówieniach publicznych, w tym 
na naruszeniach dyscypliny finansów pu-
blicznych. to właśnie rIo oraz NIk skła-
dają najwięcej zawiadomień o tego typu 
naruszeniach.

tymczasem ustalenie terminu zapła-
ty lub dokonanie płatności z narusze-
niem przepisów ustawy o terminach za-
płaty w transakcjach handlowych (obecnej 
lub dawnej z 2003 r.) nie stanowi również 
naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych32. 
Naruszeniem takim jest zaś w szczególno-
ści niewykonanie w terminie zobowiązania 
jednostki sektora finansów publicznych,  
którego skutkiem jest zapłata odsetek, 
kar, opłat lub oprocentowanie tych na-
leżności (art. 16 ust. 1 powołanej ustawy). 

wystąpienie takiego naruszenia dyscypli-
ny finansów publicznych może – ale nie 
musi – wskazywać na nierespektowanie 
przepisów ustawy o terminach zapłaty  
w transakcjach handlowych. Nie stano-
wi jednak naruszenia dyscypliny finan-
sów publicznych czyn, którego przedmio-
tem są środki finansowe nieprzekraczające 
– łącznie w roku budżetowym – kwoty 
przeciętnego wynagrodzenia miesięczne-
go w gospodarce narodowej w roku po-
przednim, ogłoszonej przez prezesa GUs 
(art. 26 ust. 1 i 3 ww. ustawy). Jeśli więc 
jednostka sektora finansów publicznych 
łącznie w danym roku zapłaci odsetki z po-
wodu przekroczenia terminu płatności, 
nieprzekraczające tej kwoty, czyn taki nie 
będzie naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych. w stosunku do naruszeń za-
istniałych w 2013 r. kwota ta wyniosła 
3521,67 zł (przeciętne wynagrodzenie mie-
sięczne w gospodarce narodowej w 2012 r.), 
a w 2014 r. wyniesie 3650,06 zł.

w latach 2010–2012 naruszeń dyscy-
pliny finansów publicznych dotyczących 
zapłaty odsetek lub kar z powodu niewy-
konania zobowiązania w terminie wcale 
nie zarzucano (i nie przypisywano odpo-
wiedzialności z tego tytułu) albo czynio-
no to bardzo rzadko33. po części zapewne 
dlatego, że zapłata odsetek (kar) w sekto-
rze publicznym nie jest ani częstym, ani 

31 <http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;288;sprawozdania_roczne_uzp_z_funkcjonowania_systemu_
zamowien_publicznych.html>

32 DzU z 2013 r., poz. 168.
33 Zob. sprawozdania z działalności Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finan-

sów publicznych:
 za 2012 r.: <http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1396184/sprawozdanie_GKO_2012.pdf >,
 za 2011 r.: <http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1396184/zbiorcze_sprawozdani_gko_za_2011_r.pdf >,
 za 2010 r.: <http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1396184/zbiorcze_sprawozdanie_gko_za_2010_r.pdf >.
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masowym zjawiskiem (choć występuje 
w służbie zdrowia), a po części – wskutek 
przedawnienia lub trudności we wskaza-
niu osoby odpowiedzialnej. Muszą bowiem 
wystąpić dwa znamiona czynu: najpierw 
przekroczenie terminu zapłaty, a następ-
nie – zapłata odsetek (kar itp.). tymczasem 
komisje orzekające liczą trzyletni termin 
przedawnienia od dnia, w którym upły-
wał termin wymaganej zapłaty, która nie 
nastąpiła, nie zaś od dnia zapłaty odsetek. 
ponadto, ujawnienie faktu zapłaty odse-
tek (o ile do niego dochodzi) przez ewen-
tualną kontrolę i złożenie zawiadomienia 
w tej sprawie, zawsze następuje z pew-
nym opóźnieniem (zwykle w kolejnym 
roku budżetowym). w efekcie, ujawnie-
nie zapłaty odsetek spowodowane prze-
kroczeniem terminu zapłaty często nastę-
puje już po trzech latach od upływu tego 
terminu. Możliwa jest też sytuacja, że kto 
inny dopuścił do przekroczenia terminu 
zapłaty, a kto inny zapłacił odsetki (wów-
czas przeważnie odpowiedzialność przy-
pisuje się osobie, która nie zadbała o ter-
minowe uregulowanie należności).

Najczęściej występują naruszenia okre-
ślone w art. 17 ustawy o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych, związane z udzielaniem zamówień 
publicznych (zwłaszcza niewłaściwe stoso-
wanie trybów niekonkurencyjnych, udzie-
lanie zamówień bez zastosowania prawa 
zamówień publicznych, brak wymaganych 
ogłoszeń lub oświadczeń, wreszcie inne na-
ruszenia mające wpływ na wynik postępo-
wania w sprawie zamówienia publicznego, 

jak na przykład błędy przy wykluczeniach 
wykonawców, ocenie ofert czy unieważ-
nianiu postępowania).

Odsetki  
za wydłużenie terminu zapłaty

Zasadne byłoby uzupełnienie obecnego 
katalogu naruszeń dyscypliny finansów 
publicznych o czyn polegający na stoso-
waniu terminu zapłaty dłuższego niż wy-
nikający z przepisów o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych.

wierzycielowi przysługują – bez we-
zwania – odsetki za zwłokę, określone na 
podstawie art. 56 § 1 ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. – ordynacja podatkowa34 (odset-
ki podatkowe) lub odsetki wyższe uzgod-
nione przez strony, w sytuacji gdy spełnił 
świadczenie, a nie otrzymał zapłaty w ter-
minie określonym w umowie lub w wezwa-
niu doręczonym dłużnikowi (np. w fak-
turze lub rachunku albo w formie elek-
tronicznej, jeśli strony przewidziały taki 
sposób składania oświadczeń woli w umo-
wie) – za okres od dnia wymagalności do 
dnia zapłaty (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 6 
ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 1 w zw. z art. 6 
ust. 2 i 3 obecnej ustawy o terminach za-
płaty w transakcjach handlowych).

odsetki te przysługują także:
•	po	upływie	60	dni	(art. 7	ust.	3)	–	jeśli	

termin zapłaty określony w umowie 
z podmiotem prywatnym jest dłuż-
szy niż 60 dni, mimo braku spełnie-
nia warunków określonych w art. 7 
ust. 2 (ustalenia przez strony terminu 
dłuższego, który nie jest sprzeczny ze 

34 DzU z 2012 r., poz. 749 ze zm.
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społeczno-gospodarczym celem umowy 
i zasadami współżycia społecznego);

•	po	upływie	30	dni	(art. 8	ust.	2)	–	jeśli	
termin zapłaty określony w umowie 
z podmiotem publicznym jest dłuższy 
niż 30 dni, mimo niespełnienia warun-
ków określonych w art. 8 ust. 3 (usta-
lenia przez strony terminu dłuższego, 
obiektywnie uzasadnionego właści-
wością lub szczególnymi elementami 
umowy); w przypadku umowy z pod-
miotem leczniczym termin, od którego 
liczone są odsetki wynosi 60 dni (art. 7 
ust. 3), nie ma jednak możliwości jego 
dalszego przedłużania na zasadach przy-
jętych w art. 7 ust. 2.
konstrukcja odsetek podatkowych 

jest zbliżona do określonej w dyrekty-
wie nr 2011/7/UE – stanowią one sumę 
200% podstawowej stopy oprocentowania 
kredytu lombardowego, ustalanej zgod-
nie z przepisami o NBp, i 2%, z tym że 
nie mogą być niższe niż 8% (art. 56 § 1 
ordynacji podatkowej). Dyrektywa prze-
widuje zaś w art. 2, że wierzycielowi po-
winny przysługiwać „ustawowe odsetki 
za opóźnienia”, rozumiane jako „odset-
ki proste za opóźnienia w płatnościach 
w wysokości równej stopie referencyjnej 
i co najmniej ośmiu punktów procento-
wych” (pkt 5 i 6), przy czym stopę refe-
rencyjną w państwach, których walutą 
nie jest euro stanowi „równoważna stopa 
procentowa ustalona przez ich bank cen-
tralny” (pkt 7 lit. b). w praktyce odset-
ki podatkowe kształtują się w wysoko-
ści zbliżonej do sumy stopy referencyj-
nej NBp i 8%.

tym samym ustawodawca krajowy nie 
skorzystał z możliwości wprowadzenia 
przepisów korzystniejszych dla wierzycieli, 

przewidzianej w art. 12 ust. 3 powołanej 
dyrektywy.

wprowadzenie jednolitego rodzaju 
odsetek należy jednak ocenić pozytyw-
nie – dawna ustawa o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych przewidywała 
bowiem stosowanie zróżnicowanych od-
setek – zarówno od zaległości podatko-
wych, jak i ustawowych (prawa cywilne-
go), co było niezbyt zrozumiałe i mogło 
rodzić trudności obrachunkowe.

wierzycielowi przysługiwały:
•	odsetki	ustawowe	za	okres	od	31	dnia	

po spełnieniu świadczenia pieniężnego 
do dnia zapłaty lub dnia wymagalności, 
jeśli umowa określała termin płatności 
dłuższy niż 30 dni (art. 5) lub nie okre-
ślała żadnego terminu, a zapłata nastąpiła  
po 31 dniu po spełnieniu świadczenia 
niepieniężnego (art. 6); w pierwszym 
wypadku (umowny termin płatności 
dłuższy niż 30 dni) odsetki przysługi-
wały na żądanie wierzyciela, a w dru-
gim (terminu płatności nie określono 
w umowie) – z mocy prawa, to jest bez 
dodatkowego wezwania;

•	odsetki	podatkowe	bez	odrębnego	we-
zwania – za okres od dnia wymagalno-
ści świadczenia pieniężnego określony 
w umowie lub w wezwaniu do zapła-
ty, jeśli dłużnik nie dokonał płatności 
w tym terminie (art. 7).
Z literalnego brzmienia dawnej ustawy 

z 2003 r. wynikało więc, że w stosunku do 
roszczeń pieniężnych wynikających z tej 
samej umowy można było stosować dwa 
różne rodzaje odsetek: najpierw odsetki  
ustawowe za okres po 31 dniu od spełnie-
nia świadczenia oraz – po dniu wymagal-
ności określonym w umowie lub wezwa-
niu do zapłaty – odsetki podatkowe.
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Należy jednak zauważyć, że przyznanie 
wykonawcy (wierzycielowi) odsetek usta-
wowych czy podatkowych nie wzmacnia 
szczególnie jego pozycji. wierzyciel nie 
otrzymuje bowiem żadnych dodatkowych 
uprawnień windykacyjnych, a art. 485 § 2a 
ustawy z 17 listopada 1964 r. – kodeks 
postępowania cywilnego35 przewiduje je-
dynie, że należności wynikające z ustawy 
o terminach zapłaty w transakcjach han-
dlowych dochodzone są w postępowaniu 
nakazowym. Należy zauważyć, że przepis 
ten – w dosłownym brzmieniu – odnosi się 
tylko do należności z tytułu obecnej usta-
wy o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych, nie wspomina zaś o należ-
nościach z tytułu dawnej ustawy z 2003 r. 
pozostaje mieć nadzieję, że orzecznictwo 
sądowe pójdzie w takim kierunku, aby 
art. 485 § 2a stosować do obydwu wspo-
mnianych rodzajów należności. w prak-
tyce kwota tych należności – odsetek czy 
to ustawowych, czy podatkowych – często 
jest niewielka, bo dotyczy niezbyt długich 
okresów (przeważnie 30-60 dni).

kwestia odsetek nabiera znaczenia do-
piero przy wieloletnich sporach sądowych 
dotyczących inwestycji budowlanych o kil-
kumilionowej wartości (z reguły realizo-
wanych przez gminy). wówczas ważniej-
szy jest termin przedawnienia i stopa odse-
tek, niż dodatkowe 30 czy 60 dni odsetek 
przysługujących z mocy przepisów o ter-
minach zapłaty w transakcjach handlo-
wych. Zauważyć należy, że wierzycielowi 
za zwłokę w zapłacie należności pieniężnej 
– przy braku zastosowania wymienionych 

ustaw – należą się i tak odsetki ustawo-
we, stosownie do art. 359 § 1 w związku 
z art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
kodeks cywilny36 (nawet jeśli za krótszy 
okres). odsetki te, określane rozporządze-
niem rady Ministrów, ustabilizowały się 
od ponad pięciu lat (od 15 grudnia 2008 r.) 
na poziomie 13% rocznie. w efekcie oka-
zują się one czasem wyższe od często zmie-
niających się (co parę miesięcy) odsetek 
podatkowych. obecnie odsetki podat-
kowe są niższe od odsetek ustawowych 
i wynoszą 10% rocznie (od 4 lipca 2013 r.). 
sytuacja taka występowała i w przeszło-
ści: w okresie od 25 czerwca 2009 r. do 
5 kwietnia 2011 r. odsetki podatkowe wy-
nosiły od 10% do 12,5%, a w okresie od 
6 lutego do 3 lipca 2013 r. – od 10,5% 
do 12%. w krótkich okresach przejścio-
wych (6 kwietnia – 11 maja 2011 r. oraz 
10 stycznia – 5 lutego 2013 r.) odsetki od 
zaległości podatkowych były równe od-
setkom ustawowym (13%), zaś w okresie 
od 12 maja 2011 r. do 9 stycznia 2013 r. 
– nieco od nich wyższe (oscylowały na po-
ziomie 13,5%-14,5%).

tym samym odwoływanie się w obec-
nej ustawie o terminach zapłaty w trans-
akcjach handlowych do odsetek podat-
kowych wydaje się niecelowe i raczej 
nie sprzyja dyscyplinowaniu dłużników. 
Należałoby raczej, moim zdaniem, odwo-
łać się do pojęcia odsetek maksymalnych, 
o których mowa w art. 359 § 21 kodeksu 
cywilnego, wynoszących czterokrot-
ność stopy kredytu lombardowego NBp. 
Charakteryzują się one dużą zmiennością 

35 DzU nr 43, poz. 296 ze zm.
36 DzU nr 16, poz. 93 ze zm.
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(co kilka miesięcy, a w I połowie 2013 r. 
co miesiąc) i od około dwóch lat – tenden-
cją spadkową, ale są cały czas wyższe od 
odsetek zarówno ustawowych, jak i po-
datkowych. szczytowy poziom osiągnę-
ły one od 10 maja do 7 listopada 2012 r. 
(25% rocznie), po czym systematycznie 
malały, aż do obecnej stopy 16% rocznie 
(od 4 lipca 2013 r.).

Rekompensata  
za odzyskiwanie należności

tej ogólnej oceny nie zmienia wprowa-
dzenie w art. 10 obecnej ustawy o termi-
nach zapłaty w transakcjach handlowych 
– w ślad za art. 6 dyrektywy nr 2011/7/UE  
– rekompensaty za koszty odzyskiwania na-
leżności w wysokości 40 euro. przysługuje 
ona wierzycielowi bez wezwania (art. 10 
ust. 1), ale jeśli koszty odzyskiwania na-
leżności przekroczą tę kwotę, to wierzy-
cielowi przysługuje zwrot tych kosztów, 
w tym kosztów postępowania sądowe-
go, pomniejszonych o tę kwotę (art. 10 
ust. 2). Dyrektywa nr 2011/7/UE uzna-
je zaś 40 euro za minimalną kwotę stałą 
(art. 6 ust. 1), a wierzyciel jest uprawnio-
ny uzyskać od dłużnika rozsądną rekom-
pensatę za wszelkie koszty odzyskiwania 
należności przekraczające tę kwotę, ponie-
sione z powodu opóźnień w płatnościach 
dłużnika, na przykład związane ze skorzy-
staniem z usług prawnika lub firmy win-
dykacyjnej (art. 6 ust. 3).

przyjęte w obecnej ustawie rozwiązanie 
sprawia, że jeśli koszty odzyskania należ-
ności nieznacznie przekraczają 40 euro, to 
wierzyciel niewiele zyskuje i to dopiero po 
wygraniu sprawy i wyegzekwowaniu na-
leżności. wierzyciel, co do zasady, i tak ma 
prawo w przypadku wygranej do zwrotu 

wydatków sądowych od strony przeciwnej 
(art. 98 kodeksu postępowania cywilne-
go). pomniejszenie przyznanych kosztów 
sądowych o 40 euro powoduje więc, że dla 
uzyskania realnej korzyści wierzyciel po-
winien pozywać dłużnika o kwotę istotnie 
przewyższającą 40 euro. wydaje się zatem 
celowe wprowadzenie zasady, że wierzy-
ciel opłaca koszty sądowe pomniejszone 
o 40 euro, zaś dłużnik – w razie przegra-
nej – zwraca wierzycielowi pełną kwotę 
kosztów sądowych, to jest o 40 euro wyż-
szą niż przez niego opłacona.

Należy również zauważyć, że obecna 
ustawa nie definiuje pojęcia kosztów od-
zyskiwania należności z tytułu opóźnień 
w zapłacie transakcji handlowych, któ-
rych wierzyciel ma prawo dochodzić od 
dłużnika, nie określa też maksymalnego 
ich limitu. tym samym to do wierzycie-
la należy w istocie decyzja, jakimi kon-
kretnie kosztami obciążyć dłużnika. Jeśli 
dłużnik odmówi ich uiszczenia, do sądu 
będzie należała decyzja, czy i jakie kwoty 
uznać za koszty odzyskiwania należności. 
wobec tego, że przepisy polskiej ustawy 
są bardzo ogólne, sądy prawdopodobnie 
będą się opierały wprost na przepisach dy-
rektywy nr 2011/7/UE. Zgodnie z nimi, 
koszt powinien być już poniesiony (nie 
zaś spodziewany) i dotyczyć, na przykład, 
usług prawniczych lub windykacyjnych. 
Dyrektywa uprawnia zarazem wierzycie-
la do rozsądnej rekompensaty od dłużnika  
za wszelkie koszty odzyskiwania należ-
ności, nie oznacza to jednak, że obowiąz-
kiem dłużnika jest zwrócić wierzycielowi  
pełną wysokość tych kosztów. w prakty-
ce więc do sądów będzie należało określe-
nie granic owej rozsądnej rekompensaty 
przysługującej wierzycielowi.
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Konkluzje
w ramach wdrożenia, w obecnej usta-
wie o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych wprowadzono praktycznie 
wszystkie regulacje wprost wskazane 
w dyrektywie parlamentu Europejskiego 
i rady nr 2011/7/UE, choć z niewielkim 
opóźnieniem w stosunku do terminu okre-
ślonego w art. 12 dyrektywy (16 marca 
2013 r., podczas gdy ustawa weszła w życie 
28 kwietnia 2013 r.). obecna ustawa po-
rządkuje niektóre niejasności i wątpliwo-
ści zrodzone pod rządami dawnej ustawy 
z 2003 r., ale nie zawiera rozwiązań fak-
tycznie umożliwiających likwidację zato-
rów płatniczych. przyjęte w niej rozwią-
zania są raczej pobieżnym i odtwórczym 
powieleniem dyrektywy, niż efektem  
poszukiwania własnych, skutecznych 
rozwiązań problemu przeterminowa-
nych płatności.

rozwiązania ustawowe nie ułatwiają 
wierzycielom dochodzenia odsetek z tytu-
łu nadmiernie odroczonej płatności przed 
sądem ani ich egzekwowania, nie zwięk-
szają też dostępu do faktoringu, umożli-
wiającego uzyskanie odroczonej należności 
za pośrednictwem instytucji finansowej.  
Zauważyć wypada, że samo odroczenie 
zapłaty nie zawsze prowadzi do defini-
tywnego pozbawienia dostawcy dostępu 

do środków pieniężnych. rozwija się bo-
wiem w polsce (w tym w polskim systemie 
bankowym) faktoring37, w ramach które-
go wierzyciel otrzymuje należne mu środ-
ki od faktora (z reguły banku) w szybkim 
terminie, ale w wysokości zmniejszonej 
o prowizję z tytułu tej usługi. odroczona 
płatność w transakcjach handlowych nie 
musi więc wywierać szkodliwego wpły-
wu na gospodarkę dopóki wierzyciel ma 
łatwy dostęp do niezbyt drogiego fakto-
ringu. Dopiero lichwiarski charakter fak-
toringu, przy równoczesnym, nadmiernie 
odroczonym terminie płatności istotnie 
uderzałby w kondycję finansową całej go-
spodarki. obowiązujące przepisy doty-
czą tylko jednej strony zjawiska – to jest 
formalnego wydłużenia terminu zapłaty, 
nie odnoszą się zaś do jego drugiej stro-
ny – faktycznego sposobu finansowania 
zapłaty, z wykorzystaniem usług sektora 
finansowego. tymczasem faktoring cią-
gle nie jest w prawie polskim uregulowa-
ny – stanowi umowę nienazwaną, co może 
sprzyjać naruszeniom interesów podmio-
tów z niego korzystających.

SŁAWOMIR CzARNOW,
Delegatura NIK w Białymstoku

37 Por. Faktoring�dobry�na�kryzys, „Dziennik Gazeta Prawna” z 28-30.06.2013 r., dodatek „Bank&Biznes”, s. D7-D9.
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EWA mięKiNA

Głównym punktem pobytu prezesa NIk 
krzysztofa kwiatkowskiego w Europejskim 
trybunale obrachunkowym (Eto) 
było spotkanie z Vítorem Manuelem da 
silva Caldeirą, wybranym w styczniu 
br. po raz trzeci na trzyletnią kadencję 

prezesa Eto. rozmowy dotyczyły mię-
dzy innymi intensyfikacji współpracy 
Najwyższej Izby kontroli z trybunałem. 
Jednym z  przykładów współdziała-
nia obu instytucji są coroczne szkole-
nia dla kadry kontrolerskiej Izby, prowa-
dzone od kilku lat przez przedstawicieli 
trybunału w ośrodku szkoleniowym NIk 

Współpraca 
międzynarodowa

Prezes NIK z wizytą w eTO

w dniach 17-18 marca br. prezes Najwyższej Izby kontroli krzysztof kwiat-
kowski przebywał z  wizytą w  Europejskim trybunale obrachunkowym 
na zaproszenie prezesa trybunału Vítora Manuela da silva Caldeiry oraz  
augustyna kubika, polskiego członka Eto. prezes NIk spotkał się również 
z dziekanami Izb I i II oraz z polakami pracującymi w trybunale. program 
wizyty obejmował także spotkania w Europejskim trybunale sprawiedli-
wości (Ets) oraz debatę w ambasadzie rp z polakami pracującymi w in-
stytucjach UE w luksemburgu i polonią.

Intensyfikacja współpracy obu instytucji
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w Goławicach. tego typu szkolenia z za-
kresu metodyki kontroli wykonania zadań 
będą kontynuowane w formie warszta-
tów dla kolejnej grupy pracowników 
NIk, zaś w ramach poszerzenia wiedzy  
o kontrolach trybunału przewidywane 
jest również szkolenie ogólne, dotyczące 
podstaw metodyki kontroli Das1 i wyko-
nania zadań. Byłoby ono skierowane do 
większego grona odbiorców, z wykorzy-
staniem systemu telekonferencji dla pra-
cowników delegatur Izby. 

Istnieje również możliwość, że Naj-
wyższa Izba kontroli i Europejski trybunał 
obrachunkowy będą współpracować na 
płaszczyźnie szkoleniowej także w wymia-
rze międzynarodowym: przedstawiciel 
Eto weźmie najprawdopodobniej udział 
w seminarium, jakie NIk planuje zorga-
nizować w 2014 r. dla pracowników Izby 
obrachunkowej Ukrainy i przedstawicie-
li ukraińskiej administracji. szkolenie bę-
dzie się koncentrowało na zagadnieniach 
związanych z ustawą o zamówieniach pu-
blicznych, przeciwdziałaniem korupcji  
i procedurami wydatkowania pomocy 
unijnej. 

Efektem rozmów obu prezesów jest de-
klaracja współpracy między NIk a Eto 
w zakresie kontroli wykonania zadań. Izba 
obecnie przeprowadza zmiany w metodyce 
kontroli, a zwłaszcza kontroli wykonania 
zadań, i pragnie wykorzystać w tej kwe-
stii wiedzę i doświadczenia trybunału. 
Zadeklarowana przez prezesa V. Caldeirę 
chęć pomocy mogłaby przyjąć formę 

wymiany pracowników między obiema 
instytucjami. przykładowo, Izba oddelego-
wałaby swojego pracownika do trybunału, 
aby zapoznał się szczegółowo z metody-
ką dotyczącą kontroli wykonania zadań, 
a Eto wydelegowałby swojego eksper-
ta do NIk w celu przeprowadzenia szko-
lenia czy seminarium oraz wspomagania 
Izby w dalszych pracach metodycznych. 

Istotnym punktem spotkania była roz-
mowa na temat uregulowania kwestii 
odpowiednio wczesnego przekazywania 
przez Eto dokumentów kontroli w polsce, 
w których uczestniczą kontrolerzy NIk. 
Zgodnie z art. 287 traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej, do udziału w kon-
trolach Eto w państwach członkowskich 
zapraszani są – w charakterze obserwa-
torów – przedstawiciele najwyższych or-
ganów kontroli. Chociaż uczestniczenie 
w takich kontrolach nie jest obligatoryjne 
i nie wszystkie państwa członkowskie ko-
rzystają z tej możliwości, NIk podejmu-
je się tego zadania; co więcej, pragnie być 
aktywnym, a nie tylko biernym obserwa-
torem. odpowiednio wcześnie przesłany 
program kontroli wraz z listą pytań kontrol - 
nych ułatwiłby kontrolerom NIk asystu-
jącym podczas kontroli Eto w polsce lep-
sze zrozumienie istoty kontroli i bardziej 
efektywną pomoc merytoryczną z zakre-
su ustawodawstwa krajowego. ponadto, 
istotne z punktu widzenia Izby jest to, 
aby udział w kontrolach Eto przynosił 
jej wartość dodaną, na przykład łatwiejsze 
planowanie kontroli NIk w tym zakresie. 

1 Fr. Déclaration�d’Assurance, czyli poświadczenie wiarygodności rachunków oraz legalności i prawidłowo-
ści operacji leżących u ich podstaw.
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prezes V. Caldeira podkreślił, że trybu-
nał nie przewiduje szczególnej roli dla naj-
wyższych organów kontroli podczas kon-
troli Eto w państwach członkowskich. 
Harmonogram kontroli jest jasny, z wy-
przedzeniem wysyłane jest zawiadomie-
nie o kontroli, a następnie wstępne usta-
lenia. trybunał stosuje tak zwane „podej-
ście bez zaskoczenia” (no-surprise), w któ-
rym wstępne ustalenia kontroli powin-
ny stanowić podstawową informację dla 
państw członkowskich. prezes V. Caldeira 
odnotował uwagi przekazane na spotka-
niu (być może Eto musi przeanalizować 
formułę listów notyfikacyjnych) i zasuge-
rował, że kontrolerzy trybunału mogliby 
przeznaczyć pewien czas na objaśnienie 
kontrolerom NIk koncepcji kontroli oraz 
odpowiedzi na ich pytania. Dobrą okazją 
do przedyskutowania wątpliwości mogą 
też być spotkania podsumowujące, jakie 
odbywają się na zakończenie pobytu kon-
trolerów Eto w danym kraju. 

prezes NIk zaprosił prezesa Eto do 
złożenia wizyty w Najwyższej Izbie 
kontroli w pierwszej połowie 2015 r. 
w związku z nową formułą wizyt, stoso-
waną przez trybunał od początku 2014 r., 
zgodnie z którą prezes Eto wraz z kil-
koma członkami trybunału odwiedza-
ją co roku kilka państw członkowskich, 
prezes NIk zaproponował nie tylko spo-
tkania w Izbie, ale również z przedstawi-
cielami rządu, co spotkało się z aprobatą 
prezesa V. Caldeiry. 

prezes krzysztof kwiatkowski spotkał się 
w trybunale również z raisą Budbergytė 

– dziekanem Izby I „Zarządzanie zaso-
bami naturalnymi i ich ochrona” oraz 
Henrim Grethenem – dziekanem Izby II 
„polityki strukturalne, transport i energia”. 
Członkowie trybunału przedstawili naj-
bardziej typowe błędy i płaszczyzny ryzyka 
wskazywane przez trybunał podczas pro-
wadzonych w polsce kontroli Das i wyko-
nania zadań w obszarze rolnictwa i zasobów  
naturalnych oraz funduszy strukturalnych. 
Należą do nich między innymi: nieprze-
strzeganie przepisów dotyczących zamó-
wień publicznych (np. brak odpowiednie-
go uzasadnienia dla procedur negocjacyj-
nych), luki w finansowaniu projektów czy 
nieaktualne analizy kosztów i korzyści. 
Dyskutowano między innymi o procedu-
rach zamówień publicznych stosowanych 
w polsce, które kontroluje Eto. 

wizyta prezesa NIk w Europejskim try-
bu nale obrachunkowym umożliwiła także 
spotkanie z pracującymi tam polakami 
i ekspertami krajowymi oddelegowanymi 
przez NIk do pracy w trybunale. ponad 
dwudziestu polaków, w większości pra-
cujących na stanowiskach kontrolnych2, 
z zainteresowaniem wysłuchało prezen-
tacji prezesa k. kwiatkowskiego na temat 
współpracy NIk z Eto w zakresie kon-
troli wykorzystania środków unijnych,  
w tym: korzyści wynikających z dotych-
czasowych wzajemnych kontaktów, udzia-
łu Izby w kontrol ach Eto w polsce, moż-
liwości zwiększenia współdziałania obu 
instytucji w przeprowadzaniu kontroli, 
a także planu kontroli NIk w sprawach do-
tyczących UE na 2014 r. polacy pracujący 

2 Obecnie w ETO pracuje 52 Polaków: 38 w kontroli, 8 w administracji, 6 w sekcji tłumaczeń. 
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w trybunale zwrócili uwagę na cenną 
pomoc, jaką otrzymują ze strony kontro-
lerów NIk podczas kontroli trybunału 
w polsce, zarówno w zakresie interpreta-
cji prawa krajowego (szczególnie z dziedzi-
ny finansów, zamówień publicznych i bu-
dżetu), jak i w nawiązywaniu kontaktów 
z jednostkami kontrolowanymi. 

w związku z pytaniami dotyczącymi 
wykorzystania przez NIk wyników kon-
troli Eto przeprowadzonych w polsce, 
prezes k. kwiatkowski przedstawił ini-
cjatywy podjęte w tej kwestii przez Izbę 
w ostatnich miesiącach. Chodzi o powoła-
nie zespołu ds. planowania kontroli, a także 
zespołu ds. koordynacji planowania kon-
troli wykorzystania środków UE, który 
ma m.in. analizować wnioski ze wstęp-
nych ustaleń Eto. prezes omówił rów-
nież działania Izby zmierzające do bar-
dziej efektywnego wykorzystywania wnio-
sków z kontroli ogólnie i poinformował 
o współdziałaniu NIk i prokuratur okrę-
gowych w zakresie zawiadomień o prze-
stępstwach przesyłanych przez Izbę. Do 
tej współpracy wyznaczono koordynato-
rów w prokuraturach do monitorowania 
doniesień napływających z NIk i dorad-
ców prawnych w NIk odpowiedzialnych 
za codzienne kontakty z prokuraturami. 

polscy kontrolerzy pracujący w Eto po-
dzielili się również swoimi doświadczenia-
mi związanymi z nowymi systemami in-
formatycznymi wspomagającymi kontrole, 
które mają zacząć funkcjonować w Eto 
wraz z kontrolą Das 2014. są to: Audit 

Management System do zarządzania port-
felem kontroli i pojedynczymi zadaniami 
kontrolnymi traktowanymi jako projekty 
(monitorowanie punktów krytycznych, 
rejestracja czasu pracy poświęconego na 
zadania) oraz system assYst 2 do doku-
mentacji kontroli. Bardzo ciekawe oka-
zały się opinie dotyczące projektowania, 
zarządzania i fazy wdrażania systemów. 

Dzięki uprzejmości ambasadora rzeczy-
pospolitej polskiej w luksemburgu, pana 
Bartosza Jałowie ckiego, w siedzibie amba-
sady odbyła się debata prezesa Najwyższej 
Izby kontroli z polakami pracującymi w in-
stytucjach unijnych oraz przedstawicielami 
polonii. Dyskutowano o sukcesach i poraż-
kach związanych z procesem moderniza-
cji polski w okresie ostatnich dwudziestu 
kilku lat oraz o wyzwaniach na przyszłość. 

prezes krzysztof kwiatkowski spo-
tkał się również z przedstawicielami 
Europejskiego trybunału sprawiedliwości: 
Markiem safjanem – sędzią Ets oraz 
Maciejem szpunarem – rzecznikiem ge-
neralnym Ets. 

wszystkie spotkania podczas wizyty 
prezesa NIk odbyły się przy współudzia-
le augustyna kubika, polskiego członka 
Europejskiego trybunału obrachunkowego 
oraz przedstawicieli jego gabinetu3. 

EWA MIęKINA,
zastępca łącznika NIK z ETO,
Departament Strategii NIK

3 Materiały z wizyty dostępne są w intranecie NIK.



Z życia NIK 

prezes Najwyższej Izby kontroli krzysztof kwiatkowski na uroczystym posiedze-
niu kolegium NIk w sejmie, 10 lutego 2014 r., ogłosił pierwszą edycję Nagrody im. 
władysława stasiaka, inspektora i byłego dyrektora departamentu w NIk, tragicznie 
zmarłego w katastrofie smoleńskiej. „Chcemy tę nagrodę przyznawać osobom, które 
działając ponad podziałami politycznymi, uczyniły swoje otoczenie bardziej bezpiecz-
nym i przyjaznym dla obywateli” – powiedział prezes. kandydatów do nagrody mogą 
zgłaszać wszyscy pracownicy NIk, a jej kapitułę tworzyć będą członkowie kolegium 
NIk z udziałem Barbary stasiak, wdowy po władysławie stasiaku. Nagrodę (pamiąt-
kową statuetkę) wręczać będą prezes NIk i Barbara stasiak w okresie obchodów kolej-
nych rocznic powołania NIk.

władysław stasiak urodził się 15 marca 1966 roku we wrocławiu w rodzinie o silnych 
tradycjach patriotycznych. podczas studiów na Uniwersytecie wrocławskim działał 

NAGRODA ImIeNIA  
WłADYSłAWA STASIAKA

Władysław Stasiak
1966–2010
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w Niezależnym Zrzeszeniu studentów, współorganizował strajki studenckie, współre-
dagował pismo „akces”. studia na wydziale Historii Uniwersytetu wrocławskiego ukoń-
czył w 1989 r. i przez dwa lata pracował na uczelni. w tym czasie odbył staż w Dyrekcji 
Generalnej policji państwowej w Msw we Francji. w 1993 r. ukończył krajową szkołę 
administracji publicznej (pierwsza promocja) i zaczął pracę w Najwyższej Izbie kontroli, 
najpierw jako doradca ekonomiczny, potem wicedyrektor, a następnie przez pewien czas 
p.o. dyrektora Departamentu obrony Narodowej i Bezpieczeństwa wewnętrznego. 
odpowiadał za kontrole ważne z punktu widzenia tworzących się struktur wolnego 
państwa – badające sprawność działania policji, straży Granicznej i państwowej straży 
pożarnej. szczególnie interesowały go sprawy bezpieczeństwa i zajmował się zagadnie-
niami przygotowywania struktur państwa do sytuacji kryzysowych, służb do zwalcza-
nia przestępczości zorganizowanej i przestępczości gospodarczej, ochroną granicy pań-
stwowej, funkcjonowaniem systemów informatycznych. 

stale dbał o podnoszenie kwalifikacji. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szko-
leniach, seminariach oraz stażach dotyczących formułowania strategii bezpieczeństwa, 
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, formacji policyjnych. reprezentował NIk 
we współpracy z radą audytorów Nato. wraz z brytyjskim Narodowym Urzędem 
kontroli (Nao) wypracowywał zasady prowadzenia kontroli wykonania zadań w dzie-
dzinie bezpieczeństwa państwa i obronności. powołał do życia i był pierwszym preze-
sem stowarzyszenia „pro patria”, które ma na celu promować profesjonalną i moralną 
służbę publiczną. 

w latach 2002–2005 władysław stasiak pełnił funkcję wiceprezydenta m.st. warszawy 
i współpracując z prof. lechem kaczyńskim – ówczesnym prezydentem warszawy – od-
powiadał m.in. za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i sprawy obywatelskie. w po-
wszechnej opinii to dzięki niemu warszawa stała się miastem bardziej bezpiecznym. 
wiele rozwiązań wprowadzonych wówczas przez niego funkcjonuje w mieście do dziś. 

w 2005 r. został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Nadzorował 
pracę policji, straży Granicznej i Biura ochrony rządu. to dzięki jego profesjonalizmo-
wi weszła w życie ustawa o modernizacji formacji bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego. w sejmie za ustawą głosowali wszyscy posłowie, co świadczyło o umiejętności 
władysława stasiaka zjednywania ludzi ponad podziałami. w roku 2006 r. został szefem 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pełnił też funkcję sekretarza rady Bezpieczeństwa 
Narodowego. rok później powrócił do Mswia już jako minister. pod jego kierownic-
twem wzorowo zakończyły się przygotowania do wejścia do strefy schengen – polskie 
służby dostały za to najwyższe oceny komisji Europejskiej. 

po wyborach parlamentarnych w 2007 r. został ponownie szefem Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego. Zajmował się sprawami kluczowymi dla bezpieczeństwa polski – nową 
koncepcją strategiczną Nato, bezpieczeństwem energetycznym, tarczą antyrakieto-
wą. Biuro recenzowało rządowe prace nad profesjonalizacją armii. 
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władysław stasiak współpracował też ze środowiskiem weteranów wojennych i kom-
batantów. przygotował ustawę o korpusie weteranów. Był jednym z inicjatorów Dnia 
Żołnierzy wyklętych.

Na początku 2009 r. został zastępcą szefa kancelarii prezydenta rp lecha kaczyńskiego, 
pół roku później, w lipcu 2009 r. szefem kancelarii. 

lech kaczyński mówił o nim: „uczciwy do bólu człowiek o wysokim poziomie kom-
petencji”. w. stasiak przywiązywał wielką wagę do polityki historycznej, troszczył się 
o budowę demokracji lokalnej w małych ojczyznach. wypromował konkurs dla prasy 
lokalnej, promujący niezależność i dociekliwość dziennikarską: „Blaski i cenie budowy 
demokracji lokalnej”, do dziś kontynuowany przez kancelarię prezydenta rp. w 2013 r. 
odbyła się III edycja tego konkursu.

wszyscy współpracownicy władysława stasiaka zgodnie twierdzili, że był człowie-
kiem niezwykle pracowitym, odważnie wdrażał w życie to, co inni uważali za niereal-
ne. potrafił docierać do najistotniejszych problemów i przedstawiać je dobitnie i przeko-
nująco. Miał rzadką umiejętność zjednywania sobie ludzi oraz godzenia ich racji ponad 
podziałami dla dobra publicznego. Cechował go romantyzm w określaniu celów i trzeź-
wość w dobieraniu metod, ale przede wszystkim wielka skromność. 

ten styl pracy, skuteczność i ideowe zaangażowanie budziły uznanie w wielu środowi-
skach. GroM przyznał mu Honorową odznakę, kombatanci przyjęli go w poczet hono-
rowych członków Światowego Związku Żołnierzy ak. Dolny Śląsk i wrocław uczyniły 
go swym honorowym obywatelem, władze stolicy przyznały wyróżnienie „Zasłużony 
dla Miasta warszawy”. 

szacunek zdobywał także poza granicami kraju. rząd Francji uhonorował go za wkład 
w rozwój stosunków polsko-francuskich Narodowym orderem kawalera Zasługi. 
Został też odznaczony portugalskim krzyżem wielkim orderu Zasługi oraz krzyżem 
komandorskim orderu Zasługi republiki węgierskiej. 

pośmiertnie prezydent rp przyznał mu krzyż komandorski z Gwiazdą orderu 
odrodzenia polski.

władysław stasiak zawsze chętnie akcentował swoje związki z Najwyższą Izbą kontroli. 
–„Jestem NIk-owcem” – podkreślał, a oznaczało to dla niego sumienne i obiektywne 
wypełnianie obowiązków.

Zginął tragicznie w katastrofie samolotu rządowego pod smoleńskiem 10 kwietnia 
2010 r., w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni katyńskiej. 

(red.)
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Historia, którą chciałbym tutaj opo-
wiedzieć, miała dla mnie swój początek 
w roku 2009. otóż, przygotowując się do 

organizacji uroczystej sesji upamiętniającej 
90. rocznicę powstania Najwyższej Izby 
kontroli (sesja ta odbyła się 20 kwietnia 
tego samego roku w Filharmonii Łódz-
kiej im. artura rubinsteina), zacząłem 

Trochę historii

Najwyższa Izba Kontroli 
w Litzmannstadt Getto

w artykule omówiono organizację i funkcjonowanie organu kontroli samo-
rządu żydowskiego w getcie utworzonym przez hitlerowców na terenie oku-
powanej Łodzi. wprawdzie działalność tego organu – Najwyższej Izby kon-
troli – tylko pośrednio można odnosić do istniejącej w II rzeczypospolitej 
instytucji o tej nazwie, to jednak opis stosunkowo krótkich dziejów getto-
wej NIk może stanowić interesujące uzupełnienie wiedzy historycznej na 
temat działających na ziemiach polskich organów kontroli. Jest to szczegól-
nie istotne m.in. z tego powodu, iż problematyka poruszona w artykule jak 
dotąd nie znalazła odzwierciedlenia w istniejących opracowaniach.

Żydowska administracja samorządowa łódzkiego getta
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gromadzić materiały związane z prze-
szłością łódzkiej Delegatury NIk. Niejako 
przypadkiem natknąłem się w miejscowej 
edycji „Gazety wyborczej” na informa-
cję, która mnie zelektryzowała. w krót-
kiej notatce dotyczącej łódzkiej kamieni-
cy przy ulicy Łagiewnickiej 25 napisano, 
że budynek ten w czasie okupacji hitle-
rowskiej mieścił między innymi siedzi-
bę Najwyższej Izby kontroli. Z kontekstu 
informacji można było jedynie wywnio-
skować, że urząd ten był jedną z ważniej-
szych instytucji żydowskiej administra-
cji łódzkiego getta.

Zaintrygowany powyższą wiadomo-
ścią, zacząłem poszukiwać ocalałych śla-
dów działalności gettowej NIk. I chociaż 
już wcześniej sporo wiedziałem o historii 
Żydów zamieszkujących w Łodzi, w tym 
również o specyficznych warunkach funk-
cjonowania w latach wojny tamtejszego 
getta, jakże różniących się chociażby od 
warunków, w jakich działało getto war-
szawskie – to gromadzenie okruchów wie-
dzy o organizacyjnych formach zarządza-
nia w litzmannstadt Getto1, w tym o za-
sadach wykonywania funkcji kontrolnych 
– szło mi bardzo opornie. Głównym po-
wodem było to, że istniejące materiały 

monograficzne w niewielkim tylko stopniu 
odnoszą się do organizacyjnych aspektów 
działania poszczególnych organów i insty-
tucji tworzących rozbudowaną żydowską  
administrację getta. o tym, że działania 
te poddawane były kontroli zewnętrznej 
ze strony wyspecjalizowanego organu, 
opracowania te na ogół milczą lub zawie-
rają tylko krótkie wzmianki, zamieszcza-
ne niejako z kronikarskiego obowiązku.  
tak więc, zmuszony byłem do oparcia się 
głównie na zachowanych materiałach źró-
dłowych, co było z kolei utrudnione z po-
wodu bariery językowej, a nawet odmien-
ności alfabetu stosowanego przy sporzą-
dzaniu niektórych dokumentów.

Jednym z ważniejszych źródeł infor-
macji o funkcjonowaniu gettowej NIk 
były dla mnie teksty oficjalnej „kroniki 
getta łódzkiego”2, dokumentujące życie 
w getcie we wszystkich jego aspektach 
od stycznia 1941 r. do końca lipca 1944 r.3 
Nasuwają się jednak pytania, w jaki spo-
sób odczytywać tekst kroniki. Czy jest to 
tak zwany tekst dworski, pisany na zamó-
wienie dyktatora łódzkiego getta Chaima 
Mordechaja rumkowskiego za cenę dosta-
nia się do uprzywilejowanej grupy moż-
nych getta i przez to pokazujący żydowski 

1 Litzmannstadt – oficjalna nazwa Łodzi w okresie okupacji niemieckiej. W nazwie tej upamiętniono gene-
rała dowodzącego wojskami niemieckimi w zwycięskiej bitwie, stoczonej w 1915 r. z wojskami rosyjskimi 
pod Brzezinami (a więc w pobliżu Łodzi). Uważam, że pisząc o getcie zorganizowanym przez hitlerowców 
w Łodzi powinno się konsekwentnie używać oficjalnej nazwy niemieckiej miasta (podobnie jak w przypad-
ku miejsc lokalizacji niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie okupowanej Polski; np. obóz Au-
schwitz-Birkenau, a nie obóz Oświęcim-Brzezinka).

2 Kronika�getta�łódzkiego.�Litzmannstadt�Getto�1941–1944, t. 1-5, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2009.
3 W listopadzie 1940 r., na polecenie prezesa Starszeństwa Żydów Chaima M. Rumkowskiego, utworzono 

w obrębie getta Wydział Archiwum. Do jego zadań należało gromadzenie dokumentów mających w przy-
szłości stanowić podstawę do opisania historii getta. W placówce tej pracownicy, w większości dzien-
nikarze i pisarze, opracowywali kronikę getta. Teksty Kroniki redagowano z początku w języku polskim, 
w okresie od września do grudnia 1942 r. równolegle w języku polskim i niemieckim, a dopiero od stycz-
nia 1943 r. wyłącznie po niemiecku.
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świat w sposób wypaczony i jednostron-
ny? Na ile warunki powstawania kroniki 
i wielu podobnych źródeł w ramach ofi-
cjalnej administracji getta determinują ich 
charakter, treść i wiarygodność?4

Brak tutaj miejsca na szersze roztrząsa-
nie tego zagadnienia, chciałbym zatem je-
dynie stwierdzić, iż analiza całości zacho-
wanych materiałów składających się na 
omawianą kronikę doprowadziła mnie 

Fo
t.

 J
an

us
z 

M
aj

4 Patrz szerzej: Materiały seminarium naukowego pt. Skąd�to�milczenie�nad�łódzkim�gettem?, zorganizowane-
go 16.12.2010 r. przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFIS PAN oraz Centrum Badań Żydowskich UŁ.

Tablica umieszczona przez urząd Miasta łodzi na ścianie budynku przy ul. łagiewnickiej 25,  
informująca, że w czasie okupacji mieściła się tu Najwyższa Izba Kontroli Litzmannstadt getto.
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do wniosku, że kronikarze, choć nie mó-
wili wszystkiego wprost, podołali posta-
wionemu sobie zadaniu zachowania dla 
przyszłych pokoleń wiedzy o opisywanych 
wydarzeniach.

Organizacja i funkcjonowanie 
dzielnicy żydowskiej w łodzi
litzmannstadt Getto zostało utworzone 
8 lutego 1940 r. rozporządzeniem prezy-
denta policji w Łodzi Johannesa shaefera. 
Było to pierwsze getto utworzone na zie-
miach polskich włączonych do rzeszy, zli-
kwidowane jako ostatnie. obejmowało naj-
biedniejszą i najbardziej zaniedbaną pół-
nocną część Łodzi – Bałuty i stare Miasto. 
początkowo powierzchnia getta wynosi-
ła 4,13 km2, a w maju 1941 r. zmniejszo-
no ją do 3,8 km2. Z zamkniętego obsza-
ru wyłączone zostały biegnące przezeń 
arterie komunikacyjne, w wyniku czego 
powstały trzy odrębne części, połączone 
trzema drewnianymi kładkami zbudowa-
nymi nad wyłączonymi ulicami.

według urzędowych danych z czerw-
ca 1940 r., na obszarze getta zamknięto 
160 320 osób. w 1941 r., na rozkaz reichs-
führera ss i policji Heinricha Him mlera,  
deportowano do Łodzi blisko 20 tys. Żydów 
z Niemiec, austrii, Czech i luksemburga 
oraz ponad 5 tys. romów i sintich z pogra-
nicza austriacko--węgierskiego, zaś w okre-
sie od grudnia 1941 r. do sierpnia 1942 r. 

przetransportowano także do getta blisko 
18 tys. Żydów z kolejno likwidowanych gett 
prowincjonalnych z obszaru tak zwanego 
warthegau (m.in. z włocławka, Brzezin, 
Łaska, ozorkowa, pabianic, sieradza, 
wielunia i Zduńskiej woli). Łącznie przez 
litzmannstadt Getto przeszło zatem ponad 
200 tys. ludzi.

pod względem administracyjnym getto 
podlegało niemieckiemu nadburmistrzo-
wi miasta Łodzi. Bezpośrednią władzę nad 
dzielnicą żydowską, przez cały okres jej ist-
nienia, sprawował Hans Biebow, były im-
porter kawy z Bremy. Był on kierownikiem 
Zarządu Getta (Gettoverwaltung), będą-
cego samodzielnym wydziałem Zarządu 
Miejskiego w Łodzi. Uczynił on z getta 
wzorcowe, oparte na nieludzkim wyzy-
sku mieszkańców, nadzwyczaj wydaj-
ne przedsiębiorstwo, którego produkcja  
została w przeważającej części nakierowa-
na na potrzeby wojennej gospodarki nie-
mieckiej (m.in. były to mundury, płasz-
cze, kurtki, obuwie, plecaki).

Hansowi Biebowowi podlegał samorząd 
żydowski, na którego czele stał przełożo-
ny starszeństwa Żydów (Der aelteste der 
Juden in litzmannstadt Getto). Funkcję 
tę przez cały okres istnienia getta pełnił 
Chaim Mordechaj rumkowski5. Z cza-
sem rumkowski stał się głównym po-
średnikiem między żydowską administra-
cją a władzami niemieckimi. okupanci 

5 Chaim Mordechaj Rumkowski ur. w 1877 r. w Ilinie na Wołyniu. Na początku XX w. prowadził w Łodzi za-
kład produkcji tkanin pluszowych, po I wojnie światowej pracował jako agent ubezpieczeniowy. Od 1921 r. 
członek zarządu Gminy Żydowskiej w Łodzi. W latach1925–1939 był prezesem zarządu Internatu dla 
Dzieci Żydowskich i Fermy w podłódzkim Helenówku. Został mianowany 13.10.1939 r., arbitralną decy-
zją szefa Zarządu Cywilnego Łodzi „przewodniczącym Starszeństwa Żydów w Łodzi”, jako jedyny pozo-
stały w tym czasie członek zarządu Gminy Żydowskiej w tym mieście. W getcie najczęściej określano go 
mianem „Prezesa”, bez wymieniania nazwiska, nieoficjalnie zaś (zwłaszcza przez osoby mu niechętne)
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zmuszali go do współpracy najpierw przy 
przekształcaniu getta w obóz pracy6, a na-
stępnie przy grabieży mienia żydowskiego. 
Ich główną kartą przetargową w perma-
nentnym szantażowaniu rumkowskiego 
były groźby zmniejszenia dostaw żywno-
ści i lekarstw do getta. Z kolei miał on 
dużą władzę i samodzielność w podej-
mowaniu decyzji dotyczących spraw we-
wnątrz getta. przedstawicielstwo gminy 
żydowskiej w getcie szybko przekształ-
ciło się bowiem, jako jedyne na ziemiach 
polskich, w jednoosobową władzę usta-
wodawczą i wykonawczą, sprawowaną 
przez rumkowskiego. powołana przez 
niego rada starszych (altestenrat, po-
wszechnie używano też nazwy Bajrat) 
miała spełniać rolę organu doradczego, 
jednakże w praktyce nie miała żadnego 
wpływu na jego decyzje czy też działania 
niemieckiego Zarządu Getta.

podległą mu dzielnicę prezes przekształ-
cił w marionetkowe państewko z ogrom-
nie rozbudowanym, posłusznym i sprawnie 
działającym aparatem administracyjnym 
(od 13 tys. do 14 tys. urzędników i funkcjo-
nariuszy). poza zwierzchnictwem admini-
stracyjnym nad zamieszkałą w getcie lud-
nością, posiadał on władzę w sprawach po-
licyjnych i sądowych, w tym prawo aresz-
towania i osadzania w więzieniu (getto 

posiadało, oprócz policji żydowskiej, wła-
sny wymiar sprawiedliwości i więzienie). 
Do niego też należało powoływanie do 
życia nowych urzędów, wydziałów, re-
sortów pracy oraz różnego rodzaju agend.

struktura tego aparatu odbiegała jed-
nak od przyjętych powszechnie schema-
tów. składał się on z central, wydziałów, 
resortów i komisji, które stanowiły nieza-
leżne od siebie agendy, o ściśle określonych 
kompetencjach, podległe bezpośrednio 
rumkowskiemu. agend tych w 1942 r. 
było 33. Do ich prowadzenia w 1943 r. 
(a więc już po wywiezieniu do obozów 
zagłady kilkudziesięciu tysięcy mieszkań-
ców getta i znacznym ograniczeniu samo-
rządności żydowskiej) zatrudniano około 
8900 członków personelu.

prezes kierował gettem przez Centralny 
sekretariat. Jak większość agend getto-
wych, mieścił się on przy Bałuckim rynku. 
wstęp na teren rynku miały wyłącznie 
osoby tam zatrudnione lub mające spe-
cjalne przepustki. Centrala gromadziła 
sprawozdania z poszczególnych wydzia-
łów getta, a także pośredniczyła w przeka-
zywaniu niemieckiemu Zarządowi Getta 
zrabowanego mienia żydowskiego. w jej 
skład wchodziły następujące wydziały: 
prezydialny, personalny, kasa Główna oraz 
Centralna księgowość.

 nazywany był „Chaimem Groźnym” lub „królem Chaimem”. Jego działalność na stanowisku zwierzchni-
ka gettowego samorządu wywołuje do dziś wielkie kontrowersje. Krytycy zarzucają mu wprost kolabora-
cję z Niemcami, która miała się wyrażać w zmuszaniu osób uwięzionych w getcie do wyniszczającej pra-
cy na rzecz Trzeciej Rzeszy oraz udzielaniu pomocy w ich eksterminacji. Wraz z członkami rodziny zo-
stał 29.08.1944 r. wywieziony ostatnim transportem z Łodzi do niemieckiego obozu koncentracyjnego  
Auschwitz-Birkenau i tam zginął w nieustalonych okolicznościach. Najczęściej powtarzaną w wielu publi-
kacjach wersją jest ta, że rozpoznany, zginął z rąk więźniów Żydów wkrótce po przybyciu na rampę obozu.

6 Było to zresztą zgodne z hasłem, którym Rumkowski kierował się podczas organizacji getta, a następnie 
kierowania jego życiem codziennym: Unser�einziger�Weg�ist�Arbeit (Naszą jedyną drogą jest praca).
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Z ważniejszych agend, których działal-
ność wywarła istotny wpływ na życie getta 
należałoby wymienić:
•	Biuro Meldunkowe – prowadziło spisy 

mieszkańców i ewidencję ludności getta. 
Do niego należało też przesyłanie przeło-
żonemu starszeństwa Żydów, jak i wła-
dzom niemieckim informacji o adresach 
poszczególnych mieszkańców;

•	służba porządkowa (ordnungsdienst) 
– agenda silnie rozbudowana, zatrud-
niająca w różnych okresach od 850 do 
1200 funkcjonariuszy; do jej zadań na-
leżało utrzymanie porządku i bezpie-
czeństwa w getcie oraz pomoc w orga-
nizowaniu wysiedleń i innych akcjach 
podejmowanych przez hitlerowców;

•	sąd przyspieszony (schnellgericht) 
– utworzony w marcu 1941 r., prowa-
dził sprawy osób oskarżonych o cięż-
kie przestępstwa kryminalne, sa-
botaż i podburzanie do wystąpień 
przeciwko władzy rumkowskiego; 

kierował więźniów do odbycia kary 
w Centralnym więzieniu;

•	wydział aprowizacji – dzielił i rozprowa-
dzał całą żywność i lekarstwa, jakie getto 
otrzymywało od władz niemieckich;

•	wydział Zdrowia – kierował systemem 
opieki zdrowotnej w getcie; podlegały 
mu wszystkie szpitale, apteki, pogotowie 
ratunkowe, służba sanitarna oraz domy 
opiekuńcze dla sierot i starców znajdu-
jące się na terenie dzielnicy żydowskiej;

•	wydział szkolny – kierował sprawami 
nauczania dzieci i młodzieży;

•	Centralne Biuro resortów pracy – po -
średniczyło między niemieckim Za-
rządem Getta a resortami pracy (quasi- 
-przedsiębiorstwami produkcyjnymi) 
przy wykonywaniu zamówień różnych 
firm z terenu rzeszy;

•	komisja wysiedleńcza – na żądanie 
władz niemieckich zajmowała się opra-
cowywaniem i weryfikowaniem list osób 
przeznaczonych do „wysiedlenia”.

Członkowie prezydium oraz pracownicy NIK Litzmannstadt getto. pierwszy z lewej siedzi Józef 
Rumkowski, przewodniczący NIK od sierpnia do listopada 1942 r.
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swoistym organem promulgacyjnym 
getta, publikującym rozporządzenia i ogło-
szenia władz niemieckich oraz władz getta, 
była wychodząca nieregularnie od 7 marca 
1941 r. gazeta „Getto Cajtung”.

kilka zdań należy także poświęcić spe-
cyficznemu systemowi bankowemu, jaki 
funkcjonował w litzmannstad Getto. I tak, 
od 26 czerwca 1941 r. rozpoczął działal-
ność Bank Emisyjny7. Bank ten emitował 
bony, tak zwane Getto Marke, będące czymś 
w rodzaju pokwitowań na marki niemiec-
kie. pokwitowania te w formie bankno-
tów oraz bilonu były w getcie popularnie 
nazywane „rumkami” lub „chaimkami”  
od nazwiska i imienia rumkowskiego. 
wprowadzenie tych pieniędzy było jednym 
ze sposobów zagrabienia przez Niemców 
waluty osób uwięzionych w getcie. ponadto 
skutecznie izolowały one getto od świa-
ta zewnętrznego, ponieważ poza nim nie 
miały żadnej wartości.

Uzupełnieniem działalności Banku 
Emisyjnego w grabieży mienia żydow-
skiego był utworzony 12 sierpnia 1940 r. 
Bank skupu wartościowych przedmiotów 
i odzieży. skupował on dewizy, futra i inne 
wartościowe rzeczy, a nawet ubrania i pościel.

przedstawiony tutaj obraz żydowskiej 
administracji getta pokazuje stan z lat 
1940–1941, a więc z okresu względnie 
stabilnego funkcjonowania dzielnicy ży-
dowskiej. rzecz oczywista, odbywało się 

to w warunkach ogromnego zagęszczenia, 
stałego niedoboru żywności, nieludzkie-
go wręcz wyzysku i grabieży mienia, tym 
niemniej dość sprawnie działający apa-
rat administracji samorządowej w jakimś 
stopniu łagodził warunki życia zamknię-
tej w getcie ludności8.

Istotne trudności dla władz i mieszkań-
ców getta spowodowały deportacje do 
litzmannstadt Getto licznych grup ludno-
ści żydowskiej z krajów Europy Zachodniej, 
a także z likwidowanych gett prowincjo-
nalnych z włączonych do rzeszy powia-
tów regionu łódzkiego oraz ludności rom-
skiej z pogranicza austriacko-węgierskiego.  
I tak, przybycie do getta w październi-
ku 1941 r. blisko 20 tys. Żydów z austrii, 
Czech, luksemburga i Niemiec, oprócz 
innych problemów, spowodowało prak-
tyczną likwidację funkcjonującego w get-
cie systemu oświatowego. Deportowani 
zajęli bowiem budynki, w których wcze-
śniej mieściły się placówki oświatowe.

w drugiej połowie 1941 r. hitlerowcy roz-
poczęli realizację starannie przygotowa-
nej koncepcji przekształcenia żydowskiej 
dzielnicy mieszkaniowej w Łodzi w tak 
zwane getto okręgowe (Gaugetto), w któ-
rym mieli być skoncentrowani wyłącznie  
Żydzi zdolni do pracy. pozostała ludność 
miała podlegać eksterminacji, w specjalnie 
stworzonym do tego celu ośrodku natych-
miastowej zagłady w kulmhof (Chełmno nad 

7 Niektóre źródła podają, że Bank Emisyjny należał do Ch. Rumkowskiego. Moim zdaniem, nie jest to infor-
macja prawdziwa. Błąd prawdopodobnie ma swoją przyczynę w tym, że instytucja ta w materiałach źró-
dłowych bywa czasem nazywana Bankiem Przełożonego Starszeństwa Żydów.

8 Należy zauważyć, że w Litzmannstadt Getto funkcjonował dość sprawnie system kartek żywnościowych. 
Dzięki nim racjonalnie rozdzielano żywność dostarczaną do getta przez władze niemieckie. W ten sposób 
śmiertelność z powodu głodu była w łódzkim getcie dwukrotnie mniejsza niż w bogatszym getcie war-
szawskim, otwartym dla przemytu.
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Nerem). wysiedlenia żydowskiej ludności 
z getta poprzedziła zagłada około 4300 osób 
ze zlokalizowanego na jego terenie obozu 
dla romów i sintich. Z kolei od stycznia 
do maja 1942 r. dokonano w trzech fazach 
deportacji do kulmhof około 55 tys. osób. 
Byli to tak zwani wyrokowcy (osoby skazane 
przez sądy żydowskie na pobyt w więzieniu 
Centralnym), „zasiłkowicze” i „rezerwa pra-
cownicza”. ludzi tych uznano za „elementy 
zbędne”, które nie pracowały na rzecz go-
spodarki wojennej III rzeszy, a istnieniem 
swym obciążały budżet getta.

we wrześniu 1942 r. odbył się przed-
ostatni, bodajże najbardziej okrut-
ny akt tragedii ludności zamkniętej 
w litzmannstadt Getto. wydarzenia te, 
nazywane „wielką szperą”, poprzedziło wy-
głoszone na placu strażackim przemówie-
nie Ch. rumkowskiego, wzywające lud-
ność getta do oddania swoich dzieci, star-
ców oraz chorych. Następnie, w dniach od 
5 do 12 września wywieziono do kulmhof 
15 681 „osób nienadających się do pracy” 
(dzieci do 10. roku życia, osoby po 65. roku 
życia oraz chorych).

po tej wywózce deportacje ustały, 
a getto, z około 85 tysiącami zamknię-
tych w nim ludzi, stało się wielkim obo-
zem pracy. straciło też w znacznej mie-
rze dotychczasową autonomię. sprawy 
wewnętrzne, spoczywające dotąd w rę-
kach przełożonego starszeństwa Żydów, 
w dużej części przejął kierownik niemiec-
kiego Zarządu Getta – Hans Biebow. 
równocześnie w  niemal wszystkich 

resortach pracy usadowili się funkcjona-
riusze tego zarządu, nadzorujący jakość 
i wydajność pracy. w związku z tymi zmia-
nami ustroju wewnętrznego getta, nastą-
piła likwidacja lub reorganizacja wielu wy-
działów i agend żydowskiej administracji.

Głównym celem niemieckiego Zarządu 
Getta był w tym czasie wzrost produkcji. 
ponad 60 tys. mieszkańców, niewolniczo 
pracujących na potrzeby wojska, stano-
wiło poważne uzupełnienie stale odczu-
wanego w gospodarce III rzeszy braku 
wykwalifikowanej siły roboczej. Cel ten 
osiągnięto między innymi przez zwiększe-
nie zatrudnienia, wydłużenie czasu pracy 
i likwidację dwutygodniowych urlopów, 
przysługujących wcześniej osobom zatrud-
nionym w tak zwanych resortach pracy.

trwający przez prawie dwa lata okres 
względnego spokoju w getcie skończył się 
w połowie czerwca 1944 r. sukcesy ofensy-
wy sowieckiej na froncie wschodnim oraz 
lądowanie wojsk alianckich w Normandii 
spowodowały podjęcie przez władze nie-
mieckie decyzji o wznowieniu akcji depor-
tacji Żydów do obozu zagłady kulmhof. Do 
14 lipca odjechało tam łącznie 10 transpor-
tów z 7196 osobami. po krótkiej przerwie 
akcję deportacyjną wznowiono i od 9 do 
29 sierpnia około 70 tys. mieszkańców getta 
wywieziono do obozu auschwitz-Birkenau9.

powołanie i organizacja NIK 
w Litzmannstadt getto
poddanie prawie wszystkich aspektów 
życia społecznego i gospodarczego getta 

9 Rozdział ten został opracowany z wykorzystaniem publikacji łódzkiego archiwisty Juliana Baranowskiego: 
Utworzenie�i�organizacja�Getta�w�Łodzi, zam. w opracowaniu Fenomen�Getta�Łódzkiego, Wyd. Uniwersy-
tet Łódzki, Łódź 2006 oraz Łódzkie�Getto�1940–1944.�Vademecum.
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reglamentacji administracyjnej oraz utwo-
rzenie rozbudowanego aparatu zarządczego 
stwarzały potencjalne zagrożenie urzędni-
czymi patologiami przy realizacji szerokich 
uprawnień tego aparatu. Groźba powsta-
nia różnego rodzaju nieprawidłowości była 
tym większa, jeżeli wziąć pod uwagę stwo-
rzone przez władze niemieckie niezwykle 
trudne warunki życia ludzi zamkniętych na 
niewielkim obszarze dzielnicy żydowskiej 
oraz całkowite podporządkowanie samo-
rządu getta administracji państwa głoszą-
cego i realizującego zbrodnicze doktryny  
rasowe. stąd określone decyzje urzędni-
ków samorządowych mogły w praktyce 
decydować o życiu i śmierci poszczegól-
nych osób czy grup społecznych. Z tych 
powodów dla sprawnego i względnie pra-
worządnego funkcjonowania administra-
cji żydowskiej konieczne stało się utwo-
rzenie organu kontroli zewnętrznej, z sze-
rokimi uprawnieniami, niezbędnymi do 
skutecznego działania w warunkach da-
lekich od normalności.

Jest rzeczą oczywistą, że utworzenie 
powyższego organu, w zamyśle preze-
sa rumkowskiego, miało również służyć 
umocnieniu jego dyktatorskiej władzy. 
stąd też przepisy obwieszczenia nr 158 
z 6 listopada 1940 r., które powoływało 
do życia Najwyższą Izbę kontroli, statu-
owało ją jako organ wprawdzie niezależ-
ny od innych agend administracji getto-
wej, lecz całkowicie zależny od prezesa 
starszeństwa Żydów. ponadto szereg sfor-
mułowań użytych w omawianym akcie jest 
dobitnym wyrazem jego megalomańskich 
zapędów. Świadczyć o tym może chociaż-
by treść preambuły obwieszczenia, która 
brzmiała: „powodowany troską o dobro 
wszystkich mieszkańców Getta oraz na 

skutek stwierdzonych przeze mnie wy-
kroczeń, powołałem do życia Najwyższą 
Izbę kontroli (NIk)”. w dalszej części 
tego aktu napisano z kolei, że „celem bez-
względnego tępienia wszelkiego rodzaju 
wykroczeń i zapobieżenia na przyszłość 
ewentualnym nadużyciom, przelałem na 
NIk daleko idące uprawnienia moje […]”. 

Można jedynie się domyślać, dlacze-
go nowo powstałemu organowi nadano 
nazwę „Najwyższa Izba kontroli”. Należy 
jednak założyć, że nazwa ta celowo na-
wiązywała do funkcjonującego w okre-
sie II rzeczypospolitej głównego orga-
nu kontroli państwowej. autorytet, jaki 
przez dwadzieścia lat swojego funkcjo-
nowania wyrobiła sobie NIk, a zwłaszcza 
profesjonalizm i obiektywizm badań kon-
trolnych przez nią prowadzonych, miały  
zapewne spowodować obdarzenie nowej 
instytucji przez mieszkańców getta, przy-
najmniej częścią zaufania, jakim cieszyła 
się przedwojenna Izba. trzeba także pa-
miętać o tym, że wśród osób przebywa-
jących w getcie, w tym także w otocze-
niu Ch. rumkowskiego, była pewna liczba 
prawników wyrosłych w kulturze praw-
nej II rzeczypospolitej. Mogło to też mieć 
wpływ na decyzję dotyczącą nazwy two-
rzonego organu kontroli. przypuszczenia 
te w jakiś sposób potwierdza Biuletyn 
Codzienny kroniki z 15 maja 1942 r., 
w którym zawarto informację o powoła-
niu do życia wydziału sanitarnego dla re-
sortów pracy (przedsiębiorstw działają-
cych w getcie). Zadaniem tego wydziału 
miał być nadzór nad bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy w resortach oraz nagła pomoc 
medyczna w przypadku zaistnienia wy-
padków przy pracy. komentując to wy-
darzenie, autorzy Biuletynu stwierdzają, 
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plakat z obwieszczeniem nr 158 z 6 listopada 1940 r. o powołaniu NIK w Litzmannstadt getto.
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że „ogromne znaczenie ma uruchomie-
nie omawianego wydziału, stanowiącego 
w analogii do stosunków przedwojennych, 
rodzaj Inspektoratów pracy”10.

wprawdzie analiza porównawcza dość 
syntetycznych przepisów regulujących 
funkcjonowanie gettowej NIk z przepi-
sami ustawy z 3 czerwca 1921 r. o kontroli 
państwowej11 wykazuje więcej różnic niż 
podobieństw ustrojowych obydwu insty-
tucji, to jednak pewne zbieżności termino-
logiczne, a zwłaszcza opisane w „kronice 
getta łódzkiego” niektóre aspekty prakty-
ki działania organu kontrolnego getta wy-
raźnie świadczą o tym, że zarówno twór-
cy tego organu, jak też zatrudnieni w nim 
kontrolerzy, w sporym stopniu pozosta-
wali pod wpływem rozwiązań w zakre-
sie kontroli państwowej obowiązujących 
w II rzeczypospolitej. I tak np., możemy 
w działalności omawianego organu dopa-
trzyć się pewnych elementów kolegialności, 
gdyż Izbą kierowało czteroosobowe prezy-
dium, na którego czele stał przewodniczący.

Zakres właściwości rzeczowej Naj-
wyższej Izby kontroli został ustalony bar-
dzo szeroko. obok kontroli działań po-
dejmowanych przez wszystkie wydziały  
samorządu gettowego, obejmował kontro-
lę „wszelkich przejawów życia zbiorowego 

ludności Getta”. w związku z faktyczną 
„nacjonalizacją” prawie całej działalności 
gospodarczej prowadzonej w getcie, Izba 
mogła kontrolować ściśle podległe agen-
dom administracyjnym zakłady produk-
cyjne i usługowe. Jej właściwość rozciągała 
się także na działające w dzielnicy żydow-
skiej stowarzyszenia o charakterze religij-
nym, społecznym i kulturalnym12.

omawiane obwieszczenie z 6 listopada 
1940 r. stanowiło, że dla realizacji powie-
rzonych jej zadań, Izba ma prawo wkracza-
nia w działalność gospodarczą i finansową 
jednostki i ogółu. ten ogólnikowy i dość nie-
jasny zapis w jakimś stopniu konkretyzuje 
przyznanie gettowej NIk prawa do prze-
prowadzania rewizji w biurach i mieszka-
niach prywatnych, a nawet przeprowadza-
nia rewizji osobistych. Jak z tego wynika, 
organowi kontroli zewnętrznej przyznano 
tutaj uprawnienia charakterystyczne dla or-
ganów ścigania przestępstw. Mieszany cha-
rakter uprawnień Izby potwierdza dobit-
nie uprawnienie kontrolerów do tymczaso-
wego pozbawiania wolności osób podejrza-
nych o dopuszczenie się nieprawidłowości 
gospodarczo-finansowych. Decyzje w spra-
wie dalszego postępowania z osobami za-
trzymanymi w ten sposób miał podejmo-
wać osobiście prezes starszeństwa Żydów 

10 W II RP zadaniem Inspekcji Pracy była kontrola warunków pracy, zarówno w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny, jak też przestrzegania warunków płacowych i dotyczących czasu pracy. Te dwie ostatnie dziedziny 
w Litzmannstadt Getto należały do właściwości rzeczowej NIK.

11 DzU nr 51, poz. 314 ze zm.
12 Obok Najwyższej Izby Kontroli i rozbudowanych agend kontroli wewnętrznej w poszczególnych jednost-

kach administracyjnych i gospodarczych, do lutego 1941 r. funkcjonował w getcie specjalistyczny organ 
kontrolny o nazwie Centralny Urząd Kontroli (Zentral Kontrollstelle). Była to agenda powołana do nadzo-
ru nad działalnością tzw. kuchni publicznych, organizowanych przy tzw. komitetach domowych. Kuchnie te 
w pewnym okresie stanowiły podstawę systemu wyżywienia ludności dzielnicy żydowskiej. Ponadto po-
wyższa instytucja zajmowała się badaniem sytuacji materialnej petentów zwracających się do władz samo-
rządowych o zasiłki. Po likwidacji CUK jego kompetencje kontrolne przejęła Najwyższa Izba Kontroli.
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lub sąd. obwieszczenie stwierdzało zresztą, 
że Najwyższa Izba kontroli „współpracować 
będzie z sądem – organem wymiaru spra-
wiedliwości w Getcie”. Jak się zatem wyda-
je, twórcom omawianych przepisów przy-
świecała idea, aby tworzony przez nich organ 
kontrolny posiadał jednocześnie uprawnie-
nia prokuratorskie w sprawach o przestęp-
stwa o charakterze gospodarczym.

przyjęcie takiego rozwiązania świad-
czy o  tym, że władze getta (czytaj 
Ch. rumkowski) uważały ten rodzaj prze-
stępstw za szczególnie groźny dla funk-
cjonowania dzielnicy żydowskiej, ustala-
jąc dla tych spraw szczególny tryb postę-
powania. pamiętać bowiem należy, że ści-
ganie pozostałych przestępstw należało do 
rozbudowanej w gettcie policji żydowskiej 
oraz do prokuratury. Z jednej strony, biorąc 
pod uwagę to, że getto dysponowało nie-
zwykle skromnymi zasobami niezbędny-
mi do przeżycia zamieszkującej go ludno-
ści (w tym zwłaszcza ciągle ograniczanymi 
przez władze niemieckie i nierytmicznie 
dostarczanymi zasobami żywności), można 
uznać omówione rozwiązania szczególne za 
w pełni racjonalne. wydaje się jednak, że 
u podstaw tych rozwiązań mógł stać także 
zamiar ochrony prawno-karnej dla prowa-
dzonej w getcie działalności produkcyjno-
-usługowej na potrzeby gospodarki wojen-
nej III rzeszy. Z tą działalnością wiązano 
bowiem nadzieję na przetrwanie mieszkań-
ców dzielnicy żydowskiej w Łodzi.

Należy odnotować jeszcze jedno dale-
ko idące uprawnienie przyznane gettowej 
NIk. otóż „w razie potrzeby” Izba była 
uprawniona do natychmiastowego usuwa-
nia ze stanowisk urzędników żydowskiej 
administracji samorządowej, „niezależnie 
od spełnianych przez nich funkcji”. Dla 
porównania należy zauważyć, że przepi-
sy ustawy z 3 czerwca 1921 r. o kontroli 
państwowej13 (art. 13), w przypadku stwier-
dzenia nieprawidłowości połączonych ze 
stratą lub mogących wywołać stratę dla 
skarbu państwa, uprawniały Najwyższą 
Izbę kontroli jedynie do żądania od właści-
wych władz „zawieszenia w czynnościach 
odnośnych funkcjonariuszów”14.

w końcowej części obwieszczenia nr 158 
stwierdzono, że „owocna i pozytywna 
działalność NIk zależna będzie w pewnej 
mierze od ścisłego współdziałania wszyst-
kich mieszkańców Getta z tą instytucją”, 
a następnie wezwano ogół ludności do 
współdziałania z Izbą, „jako najwyższą in-
stancją powołaną […] do usuwania wszel-
kich ujemnych przejawów życia i tępie-
nia szkodników społecznych”. Ustalono 
też, że wszelkie zażalenia (wydaje się, że 
chodziło tu głównie o doniesienia o poten-
cjalnych nieprawidłowościach) powinny 
być kierowane o s o b i ś c i e  (podkreśle -
nie J. M.) do biura Najwyższej Izby 
kontroli przy placu kościelnym 415, co-
dziennie w godzinach od dziewiątej do 
dwunastej.

13 Patrz przyp. 11.
14 Ponadto w § 26 Ogólnej instrukcji z 11.11.1922 r. o sposobie wykonywania kontroli przez Kontrolę Państwo-

wą ustalono, że w ramach tzw. kontroli faktycznej Izba kieruje niezwłocznie wniosek o zawieszenie urzędni-
ka w czynnościach do władz zwierzchnich, które natychmiast powinny wydać właściwe zarządzenia.

15 Pod tym adresem mieściła się pierwsza siedziba gettowej NIK. Z dostępnych mi źródeł nie wynika jed-
noznacznie, kiedy Izba przeniosła się do wskazanego na wstępie niniejszego artykułu budynku przy 
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działalność NIK w praktyce
próba kompleksowego odtworzenia dzia-
łalności gettowej NIk na podstawie ma-
teriałów źródłowych wymagałaby długo-
trwałych, fachowych prac historyków nad 
analizą ocalałej z pożogi wojennej części 
dokumentacji wytworzonej przez tę in-
stytucję. Jak do tej pory, prac takich nie 
podejmowano. Z tych powodów, na po-
trzeby niniejszego opracowania zmuszo-
ny byłem oprzeć się na strzępkach infor-
macji dotyczących działalności Izby, za-
wartych w „kronice getta łódzkiego”, 
a także na Inwentarzu przechowywanych 
w archiwum państwowym w Łodzi akt 
dotyczących Getta litzmannstadt16. rzecz 
oczywista, takie podejście nie daje pełne-
go obrazu omawianych zagadnień, pozwa-
la jednak na postawienie tezy, że istnie-
jący w getcie organ kontroli zewnętrznej  
nie był instytucją fasadową, a jego róż-
norodne działania w rzeczywisty sposób 
mogły się przyczyniać do sprawniejszego 
i uczciwszego funkcjonowania agend ad-
ministracyjnych i gospodarczych.

Zachowane materiały dają asumpt do 
przypuszczenia, że przynajmniej w pierw-
szym okresie swojego istnienia Najwyższa 
Izba kontroli koncentrowała się na dzia-
łalności stricte kontrolnej. kontrole te, 
prowadzone na podstawie tak zwanych 

instrukcji kontrolnych, kończyło sporzą-
dzenie protokołu kontroli, nad którym na-
stępnie Izba debatowała na zwoływanych 
w tym celu posiedzeniach. Z ważniejszych 
kontroli sporządzano raporty.

w pierwszym okresie działalności (lata 
1940–1941) Izba starała się podejmować 
kontrole problemowe. w materiałach 
archiwalnych zachowały się na przykład 
akta kompleksowej kontroli wydziału 
szkolnego, w ramach której badano takie 
zagadnienia, jak: organizowanie kursów 
dla nauczycieli, kształtowanie się uposa-
żeń personelu szkolnego czy organizacja 
kolonii dla dzieci17. kompleksowy charak-
ter miała też kontrola przyznawania za-
siłków pobieranych przez pojedynczych 
mieszkańców getta.

Jednocześnie NIk przez cały okres swo-
jego działania prowadziła systematycznie 
kontrole przyznawania i wykorzystania  
zasiłków chorobowych, funkcjonowa-
nia zbiorczych kuchni oraz kontrole na-
stępne (w rozumieniu przepisów ustawy 
o kontroli państwowej z 1921 r.) w wy-
działach i resortach pracy.

kluczowe znaczenie dla stale głodują-
cych mieszkańców getta miały permanent-
ne kontrole kuchni zbiorczych. w ich ra-
mach Izba badała księgi kasowe, składowe 
i buchalteryjne tak zwanych komitetów 

 ul. Łagiewnickiej 25. Wbrew informacjom zawartym w niektórych opracowaniach (np. J. Baranowski, 
Łódzkie�getto�1940-1944.�Vademecum), z „Kroniki getta łódzkiego” wynika, że kolejną siedzibą NIK był bu-
dynek przy ul. Dworskiej 1. Dopiero w Biuletynie�Codziennym�Kroniki z 11.08.1942 r. zmieszczono notatkę 
donoszącą o opróżnieniu domu Łagiewnicka 25, drugie i trzecie piętro, z prywatnych lokatorów. Z kontek-
stu tej informacji wynika, że wydarzenie to miało miejsce w związku z zamierzoną przez Ch. Rumkowskie-
go reorganizacją NIK. Prawdopodobnie przy Łagiewnickiej mieściły się już wcześniej jakieś agendy Izby.

16 Inwentarz�akt�Przełożonego�Starszeństwa�Żydów�w�Getcie�Łódzkim�1939–1944, Wyd. Archiwum Pań-
stwowe w Łodzi, Łódź 2009.

17 Władze getta organizowały kolonie dla dzieci szkolnych we wchodzącym w skład dzielnicy żydowskiej 
osiedlu Marysin, które obejmowało pewną ilość terenów zielonych.
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domowych prowadzących omawiane kuch-
nie, jak też inne aspekty tej działalności, 
w tym zarobki personelu, wiarygodność 
wykazów konsumentów oraz funkcjono-
wanie kontroli wewnętrznej. Z zachowa-
nego materiału archiwalnego wynika, że 
w latach 1940–1942 gettowa Najwyższa 
Izba kontroli przeprowadziła blisko dwie-
ście kontroli w kuchniach zbiorczych.

Ciekawą informację o sposobach dzia-
łania NIk przy kontroli resortów pracy 
zawiera krótka notatka, zamieszczo-
na w Biuletynie Codziennym kroniki 
z 20 maja 1942 r. omawiając rozwój fabryki 
kapeluszy, autorzy stwierdzają, iż „kierow-
nictwo fabryki spoczywa w sprężystych rę-
kach pp. Nachtszterna i Czarmańskiego”, 
dodając że „z ramienia NIk nadzór nad 
fabryką sprawuje p. Józef szulnik” (ów-
czesny członek prezydium Izby). Można 
przypuszczać, że taką stałą „opiekę” kon-
trolną, przynajmniej nad ważniejszymi 
resortami pracy, mogli sprawować także 
inni członkowie NIk.

szczegółowe wnioski NIk pod adresem 
kontrolowanych podmiotów zawierały ra-
porty, kierowane między innymi do prze-
łożonego starszeństwa Żydów. Na przy-
kład, urzędowa gazeta „Getto Cajtung” 
14 marca 1941 r. donosiła o naradzie pre-
zesa Ch. rumkowskiego z kontrolerami 
NIk w sprawie czasu pracy administracji 
oraz resortów produkcyjnych i usługowych. 
Z kolei wnioski ogólne były przedmiotem 
narad z kierownikami agend administra-
cyjnych. Świadczy o tym chociażby zapis 

w Biuletynie Codziennym kroniki Getta 
z 1 marca 1941 r. o zwołanym „z inicjaty-
wy NIk” zebraniu kierowników admini-
stracji gminnej, mającym na celu powięk-
szenie i ulepszenie produkcji.

w niektórych sprawach Izba kierowała 
do agend administracji getta pisma okól-
ne, zawierające obowiązujące wytyczne 
w sprawach podlegających jej właściwości, 
a także wykonywała pewne czynności re-
glamentacyjne. Działania takie miały miej-
sce zwłaszcza w ostatnim okresie działalno-
ści Izby (II półrocze 1942 r.), po zmianach 
w składzie jej prezydium oraz kilku wy-
powiedziach przełożonego starszeństwa 
Żydów o potrzebie utworzenia organu 
o charakterze kontrolno-regulacyjnym. 
I tak, 15 października 1942 r. NIk wy-
dała wytyczne obowiązujące przy wyda-
waniu zaświadczeń lekarskich, nadawa-
ła konkretnym osobom upoważnienia do 
rozdzielania wśród palaczy kart, na pod-
stawie których wydawano niewielkie ilo-
ści wyrobów tytoniowych18, a także wy-
dawała dyspozycje do wypłaty zasiłków 
chorobowych robotnikom resortów pracy.

trochę więcej miejsca warto poświęcić 
pismu okólnemu Izby z 23 sierpnia 1942 r. 
Był to okólnik ustalający zasady i tryb roz-
patrywania skarg i zażaleń. Jak już wcze-
śniej wspomniano, w zakończeniu obwiesz-
czenia nr 158 z 6 listopada 1940 r. wezwa-
no mieszkańców getta do współdziałania 
z NIk przez składanie w jej siedzibie wszel-
kich zażaleń na działanie organów admini-
stracji samorządowej getta. w rezultacie 

18 W stosownym doniesieniu Biuletynu�Codziennego�Kroniki z 5.06.1942 r. autorzy zamieścili znamienny 
komentarz: „Ileż wysiłku kosztuje władze gminy ciągłe dążenie do zapobiegania nadużyciom”.
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Izba wręcz zalana została ogromną liczbą 
doniesień o jednostkowych nieprawidło-
wościach. weryfikowanie ich wiarygod-
ności przez kontrolerów NIk dalece prze-
kraczało jej możliwości kadrowe, a ponadto  
groziło paraliżem wykonania pozosta-
łych zadań. Fakt ten odnotowała nawet 
„kronika getta łódzkiego”. w Biuletynie 
Codziennym kroniki z 16 stycznia 1941 r., 
być może nawet z inspiracji NIk, podda-
no ostrożnej krytyce szerzącą się w getcie 
plagę donosicielstwa, a także przytoczono 
przykład konkretnego donosu19.

Jak się wydaje, NIk niezbyt aktywnie 
angażowała się w postępowania wyjaśnia-
jące w drobnych sprawach kryminalnych, 
przekazując otrzymane doniesienia straży 
porządkowej20 lub prokuraturze. wobec 
zachodzenia na siebie części kompetencji 
powyższych organów, zwłaszcza w spra-
wach drobnych przestępstw popełnianych 
w resortach pracy, musiało zatem docho-
dzić do tak zwanych negatywnych sporów 
kompetencyjnych21.

próbą wyjścia z tej sytuacji było zwoła-
nie w styczniu 1941 r. posiedzenia człon-
ków prezydium NIk, przedstawicieli pro-
kuratury i komendy straży porządkowej. 
Jak donosił Biuletyn Codzienny kroniki 
z 22 stycznia tegoż roku, „na posiedzeniu 
tym był obecny przełożony starszeństwa 

Żydów p. rumkowski. NIk reprezento-
wana była przez komplet członków, za-
równo jak i  prokuratura. komenda  
oddelegowała na posiedzenie wszystkie 
kierownictwa [swoich – przyp. J. M.] jed-
nostek. Debaty trwały od godziny 18 do 1 
nad ranem i miały na celu dokonanie roz-
graniczenia kompetencji wszystkich po-
wyższych instytucji. w toku dyskusji ujaw-
niło się, że dotychczas brak harmonijnej 
współpracy między pomienionymi resor-
tami, co jest skutkiem braku odpowied-
niego rozgraniczenia funkcji. w rezultacie 
wybrana został komisja dla rozpracowa-
nia powyższego zagadnienia.”. Niestety nie 
znalazłem informacji o przebiegu prac tej 
komisji, jak też o ich końcowym rezultacie.

kolejną próbą uporządkowania kwe-
stii postępowania w sprawie skarg i za-
żaleń mieszkańców getta było wydanie 
przez Izbę wspomnianego wyżej okól-
nika z 23 sierpnia 1942 r. w dokumen-
cie tym stwierdzono między innymi: 
„wszyscy winni wiedzieć dokąd należy 
kierować zażalenia, jak również że wszel-
kie zażalenia skrupulatnie i szybko będą 
rozpatrywane”. w tym celu nakazano, 
„aby przy każdym wydziale i referacie ist-
niało biuro zażaleń. kierownicy wydzia-
łów i resortów winni badać dane zawarte  
w zażaleniach i nadawać tok w ciągu czterech 

19 Doniesienie to cytuję w wersji skróconej: „Wysoka Izbo. Na Podrzecznej 10 jest szopa krawiecka, tam 
pracuje Mendel W.[anonimizacja nazwiska – J. M.] w charakterze instruktora, zwany ministrem. Ten mi-
nister na prawo i lewo sprzedaje chleb, a oprócz tego zabiera do domu. […]. Podaje większy stan pra-
cowników. […]. Do centrali fasował naftę i oliwę, niby do smarowania maszyn, tymczasem sprzedał je za 
34 marki. Robi też inne świństwa, które Państwo sami stwierdzą. Proszę przeprowadzić rewizję w domu 
i składzie, proszę bardzo wyrzucić tego łotra z posady.”.

20 Straż Porządkowa pełniła w getcie funkcje policyjne. W jej ramach działał Wydział Śledczy, do którego za-
dań należało prowadzenie dochodzeń w sprawach kryminalnych.

21 Spory takie mają miejsce w sytuacjach, gdy żaden z zainteresowanych organów nie uznaje swojej kom-
petencji do rozpatrzenia konkretnej sprawy.
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dni. Gdy zażalenie zostaje odrzucone, pe-
tent winien otrzymać w ciągu czterech dni 
pisemną odpowiedź, z krótkim uzasadnie-
niem. odwołania [od decyzji o odrzuceniu 
zażalenia – przyp. J. M.] przyjmuje referat 
zażaleń NIk-u, w charakterze II instancji.”. 
w dalszej części omawianego okólnika za-
mieszczono szczegółowe przepisy postępo-
wania przy rozpatrywaniu zażaleń. końcowy 
ustęp tego dokumentu stanowi, że niestoso-
wanie się do powyższych zarządzeń spowo-
duje postępowanie dyscyplinarne przeciw-
ko odpowiedzialnemu za to kierownikowi.

Jako uzupełnienie przeglądu spraw, jaki-
mi zajmowała się Najwyższa Izba kontroli 
w litzmannstadt Getto, chciałbym przy-
toczyć pewne orzeczenie sądowe, zapadłe 
w getcie w kwietniu 1941 r. orzeczeniem 
tym sąd przyspieszony uniewinnił kierow-
nika biura wydziału Zdrowia od zarzutu 
pobierania łapówek od podległych pra-
cowników. Jednocześnie sąd podjął de-
cyzję o przekazaniu sprawy do NIk, „jako 
najwyższej instancji dyscyplinarnej w sto-
sunku do urzędników”. w uzasadnieniu 
tego orzeczenia sąd stwierdził, że „acz-
kolwiek przewód nie wykazał popełnie-
nia przez pana l. [anonimizacja nazwiska 
moja – J. M.] czynu kolidującego z zasadami 
prawa karnego, to tym niemniej sąd dopa-
trzył się w jego postepowaniu stanowiska 
nie licującego ze sprawowaną przez niego 
funkcją. w dniu urodzin przyjął bowiem 
podarek od personelu w formie pieniężnej, 

a więc w formie niedopuszczalnej zgodnie 
z dobrymi obyczajami.”. Zawieszenie ob-
winionego w pełnieniu obowiązków kie-
rownika sąd utrzymał w mocy do czasu 
decyzji Najwyższej Izby kontroli.

przekształcenia  
i likwidacja gettowej NIK
w lipcu 1941 r., w 14 numerze oficjalne-
go organu prasowego getta, gazety „Getto 
Cajtung”, opublikowano artykuł donoszący 
o tym, że prezes Ch. rumkowski rozważa 
celowość rozwiązania NIk w dotychczaso-
wym składzie. powodem tego kroku miało 
być, według gazety, przekonanie przełożo-
nego starszeństwa Żydów, że dotychczasową 
swą pracą NIk nie zdołała stanąć na wysoko-
ści zadania ani pracować w myśl jego intencji. 
Udzielając tej instytucji najwyższych kompe-
tencji, był on przeświadczony, że zwierzch-
nia, wnikliwa kontrola gospodarki gminnej 
znakomicie przyczyni się do zracjonalizowa-
nia pracy w getcie dla dobra jego ludności.

Nawet w świetle skąpej przecież, zacho-
wanej dokumentacji działalności gettowej 
NIk, prezentującej spory dorobek Izby 
w wielu obszarach jej działalności (może 
z wyjątkiem realizacji przyznanych kompe-
tencji w zakresie ścigania przestępstw go-
spodarczych), zasadność powyższej oceny 
wydaje się wątpliwa. analiza materiałów 
źródłowych nasuwa raczej przypuszczenie, 
że pomiędzy dyktatorem getta a pierw-
szym składem władz Izby22 istniały istotne 

22 Składu osobowego pierwszego czteroosobowego prezydium NIK, jak dotychczas, nie udało mi się ustalić. 
Wbrew informacjom podawanym w niektórych opracowaniach dotyczących dziejów Litzmannstadt Getto, 
wyrażam opinię, że przewodniczącym tego organu nie mógł być w tym czasie brat przełożonego Starszeń-
stwa Żydów – Józef Rumkowski, gdyż teksty źródłowe z tego okresu określają go jako kierownika lub pa-
trona Wydziału Zdrowia. Z zestawienia pewnych informacji źródłowych wynika, że pierwszym przewodni-
czącym gettowej NIK mógł być dr Szykier.
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różnice poglądów na temat kształtu ustro-
jowego Izby oraz zakresu jej zadań. wydaje 
się bowiem, że ówcześni członkowie prezy-
dium NIk główny nacisk kładli na systema-
tyczne prowadzenie działalności kontrolnej 
w obrębie jej właściwości podmiotowej, na-
wiązując tym wyraźnie do charakteru, jaki 
miała Najwyższa Izba kontroli w okresie 
międzywojennym. tymczasem koncepcje 
przełożonego starszeństwa Żydów zmie-
rzały raczej w kierunku uczynienia z Izby 
sprawnego narzędzia swojej władzy. Miała 
to być sui generis „karząca ręka prezesa”. 
Jak każdy dyktator, raczej oczekiwał od 
Izby wykrywania spektakularnych afer 
(zwłaszcza z udziałem jego przeciwników), 
bagatelizując pozytywistyczne podejście  
kierownictwa NIk do prac nad kształto-
waniem rzeczywistości gettowej. Z pogłę-
bionej analizy stosownych dokumentów 
źródłowych wynika, że polem omawia-
nego sporu mogła też być kwestia stop-
nia niezależności NIk.

wobec wszechwładzy przełożonego 
starszeństwa Żydów, mającej w tym cza-
sie swoje źródło także w jego dobrych re-
lacjach z niemieckim Zarządem Getta, 
wynik powyższego sporu był z góry przesą-
dzony. toteż Biuletyn Codzienny kroniki 
z 12 lipca 1941 r. donosił, że w związku 
z rozwiązaniem przez pana prezesa daw-
nego składu NIk, z dniem 5 lipca tego roku 
Izba ukonstytuowała się w sposób następu-
jący: prezesurę objął prezes starszeństwa 
Żydów pan Ch. rumkowski, wicepreze-
sem został pan Gierszowski (Gerszkowski), 
a członkami prezydium pan Borkowicz 

(dotychczasowy kierownik I rewiru straży 
porządkowej oraz pan szkulnik (dotych-
czasowy kierownik Banku przełożonego 
starszeństwa Żydów).

rzecz oczywista, nowe władze Izby wy-
raźnie przestawiły priorytety działalno-
ści gettowej NIk. w tym czasie zanikają 
bowiem kontrole problemowe, wzrasta 
za to działalność reglamentacyjna Izby. 
wprawdzie bezpośrednie sprawowanie 
prezesury przez Ch. rumkowskiego nie 
trwało chyba zbyt długo, gdyż prawdopo-
dobnie jeszcze w tym samym roku na prze-
wodniczącego prezydium Izby powołano 
dotychczasowego wiceprzewodniczące-
go Gerszkowskiego23, to jednak ówczesne 
doniesienia o działalności Izby wskazują 
na to, że wszelkie polecenia przełożonego 
starszeństwa Żydów były skrzętnie przez 
NIk wykonywane.

w tym kontekście może dziwić donie-
sienie Biuletynu Codziennego kroniki 
z 24 czerwca 1942 r. o osadzeniu w dniu po-
przednim przewodniczącego NIk w aresz-
cie kryminalnym. po dwu dniach został on 
z tego aresztu wypuszczony. ani w kronice, 
ani w innych materiałach źródłowych nie 
ma żadnych informacji o zarzutach sta-
wianych aresztowanemu. Zestawiając te 
fakty z innymi informacjami o ówczesnej 
sytuacji w litzmannstadt Getto, można 
z pewną dozą prawdopodobieństwa posta-
wić tezę, że powyższe aresztowanie mogło 
być jednym z pierwszych przejawów walki 
prowadzonej na szczytach władz gettowe-
go samorządu. Za kulisami tej walki stały 
władze niemieckie, realizujące od końca 

23 Dokładnej daty tego wydarzenia nie udało mi się ustalić.
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1941 r. plan przekształcenia dzielnicy ży-
dowskiej w Łodzi w obóz pracy, między 
innymi przez eksterminację nieproduk-
tywnych grup mieszkańców.

pobocznym skutkiem tych działań był 
stopniowy spadek znaczenia przełożo-
nego starszeństwa Żydów, szczególnie 
widoczny po tak zwanej wielkiej szpe-
rze24 we wrześniu 1942 r. w tym czasie 
wzrastało za to znaczenie ewidentnego 
agenta gestapo Dawida Gertlera, szefa 
nowo powołanego oddziału specjalnego 
(sonderkommando), instytucji niezależnej 
od Ch. rumkowskiego. organ ten nazywa-
ny czasem „policją gospodarczą” miał być 
konkurencją dla służb policyjnych i kontrol- 
nych podległych temu ostatniemu. Drugą 
osobą, której znaczenie stale rosło był szef 
Centralnego Biura resortów pracy aron 
Jakubowicz, połączony niejasnymi intere-
sami z samym kierownikiem niemieckie-
go Zarządu Getta Hansem Biebowem25.

tracący dotychczasowe wpływy 
Ch. rumkowski podjął gorączkowe dzia-
łania zmierzające do daleko idącej reorga-
nizacji agend administracyjnych i gospo-
darczych samorządu getta. Działania te 
odbywały się już pod znaczną presją nie-
mieckiego Gettoverwaltung i osobiście 
H. Biebowa, dążących do likwidacji lub łą-
czenia instytucji samorządowych, z uwagi 
na zmieniony charakter dzielnicy żydow-
skiej i znaczne zmniejszenie się liczby jej 
mieszkańców. Zwolnionych w wyniku re-
organizacji urzędników miano zatrudnić 
w fabrykach i zakładach usługowych.

stąd nie może dziwić zamieszczo-
na w Biuletynie Codziennym kroniki 
z 7 sierpnia 1942 r. następująca informa-
cja: „Dziś na ustach całego getta była spra-
wa powołania do życia rady naczelnej dla 
kontroli całej gospodarki getta. przed kilku 
dniami pan prezes postanowił powołać do 
życia tego rodzaju instytucję, dla uspraw-
nienia działalności gospodarczej i admini-
stracyjnej w getcie. NIk zostanie jako taka 
rozwiązana i kompetencje przekaże nowej 
radzie. […]. Biura rady mieścić się będą 
w całym gmachu przy ul. Łagiewnickiej 25. 
Zaangażowanych będzie około 100 pra-
cowników. przeważnie angażowani będą 
buchalterzy i kontrolerzy”. Dalsze infor-
macje w tej sprawie przynosi Biuletyn 
z 11 sierpnia 1942 r., w którym napisa-
no, że „wprawdzie ustrój, znajdującej się 
w trakcie tworzenia, rady prezydialnej nie 
został jeszcze zatwierdzony, tym niemniej 
w ogólnych zarysach przedstawiać się bę-
dzie jak następuje: […]. Działalność rady 
prezydialnej ma obejmować całokształt 
pracy getta, z wyjątkiem tych spraw, co 
do których nastąpiłoby wejście w kontakt 
z władzami [niemieckimi – przyp. J. M.]. 
Natomiast w sprawach wewnętrznych 
kompetencja jej ma być zupełna. Działając 
jednocześnie jako organ kontroli, ma stwo-
rzyć cztery sekcje: robót publicznych […], 
resortów […], aprowizacji […] i ewentu-
alnie Inspekcji pracy […].”.

Do powołania powyższej rady w opi-
sanym kształcie jednak ostatecznie 
nie doszło, prawdopodobnie na skutek 

24 Patrz s. 180.
25 Zarówno D. Gertler, jak i A. Jakubowicz przeżyli wojnę.
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sprzeciwu szefa niemieckiego Zarządu 
Getta H. Biebowa, który w tym czasie nie 
był już zainteresowany utrwalaniem wła-
dzy Ch. rumkowskiego i w związku z tym 
miał inną koncepcję tak ważnego dla funk-
cjonowania getta organu. tarcia te w rezul-
tacie przedłużyły o kilka miesięcy funkcjo-
nowanie Najwyższej Izby kontroli. tym 
niemniej, przełożony starszeństwa Żydów 
dokonał kolejnej zmiany składu personal-
nego kierownictwa Izby, o czym donosił 
Biuletyn Codzienny kroniki z 16 sierpnia  
1942 r. w stosownym okólniku, rozesłanym 
do wszystkich wydziałów, stwierdzono, że 
wszyscy dotychczasowi członkowie NIk 
opuścili swe stanowiska, a na ich miejsce 
powołani zostali: inż. B. kopel (z komisji 
Fachowej), l. Neuman (kierownik wy-
dzia łu opałowego), M. rozenblatt (szef 
Centralnej Buchalterii) oraz J. rumkowski 
(dyrektor wydziału Zdrowia). Biuletyn do-
nosił też, że „na przewodniczącego NIk 
mianował pan prezes dyrektora Józefa 
rumkowskiego”26.

powyższy okólnik przypominał, że „NIk 
ma m.in. za zadanie kontrolę wykonywania 
zarządzeń. Jest uprawniona przy skonsta-
towaniu jakichkolwiek nadużyć, do prze-
prowadzania zarówno zwolnień z pracy, 
jak i aresztowań we własnym zakresie”. 
Jednak w praktyce od 9 października 
1942 r. istniała już w tym zakresie dwu-
władza, gdyż zgodnie z obwieszczeniem 
niemieckiego Zarządu Getta, zwalczaniem 

kradzieży i nadużyć w wydziałach i re-
sortach pracy miał zajmować się oddział 
specjalny (sonderkomando), a nie inspek-
torzy NIk. w dniu 11 października 1942 r. 
Biuletyn Codzienny kroniki donosił o na-
borze do tej „sekcji policyjnej” młodych 
ludzi, absolwentów gimnazjum w getcie, 
o odpowiedniej kondycji fizycznej. ponadto 
autorzy kroniki zamieścili w tym wyda-
niu Biuletynu znamienną refleksję, stwier-
dzając, że „kontrolerzy os przejmują już 
wszystkie wyznaczone im stanowiska, 
np. na placach warzywnych, w punktach  
rozdzielczych etc. Jednocześnie pełnią 
jeszcze funkcje rewidenci i kontrolerzy 
NIk-u, tak że odnosi się wrażenie, jakby te 
dwa urzędy były dla siebie konkurentami.”.

Jednocześnie trwały zagorzałe spory 
o kształt ustrojowy i usytuowanie przy-
szłego głównego organu zarządczo-kontrol-
nego, znacznie już ograniczonego samorzą-
du getta. spory te najprawdopodobniej  
rozstrzygnął szef niemieckiej admini-
stracji getta H. Biebow i już 1 listopada 
1942 r. ukazał się okólnik przełożone-
go starszeństwa Żydów, w myśl którego 
NIk miała być przyłączona do Centralnego 
Biura resortów pracy. Jej prezydium miało 
wejść w skład nowo utworzonego refera-
tu Biura. tej nowej jednostce, nazwanej 
referatem Fachowo-kontrolnym (Fach 
und kontrollreferat – w skrócie FUkr), 
przypisano dotychczasowe kompetencje 
NIk dotyczące kontroli resortów pracy 

26 Józef Rumkowski (ur. 24 sierpnia 1884 r.) brat przełożonego Starszeństwa Żydów w Litzmannstadt Getto 
Chaima Rumkowskiego, przemysłowiec. Od sierpnia 1942 r. do 12 listopada tego roku przewodniczył 
prezydium Najwyższej Izby Kontroli, a następnie, aż do likwidacji getta, kierował Referatem Fachowo- 
-Kontrolnym przy Centralnym Biurze Resortów Pracy. Wywieziony wraz z rodziną ostatnim transportem 
29.08.1944 r. do Auschwitz-Birkenau, gdzie został zamordowany wkrótce po przybyciu do obozu.
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oraz kompetencje zarządcze likwidowanej 
jednocześnie Głównej komisji Fachowej, 
kierowanej przez H. litwina. Chaim 
rumkowski zachowywał wprawdzie pe-
wien wpływ na jej działanie, gdyż na czele 
FUkr miał stanąć jego brat Józef, to jed-
nak bezpośrednim zwierzchnikiem oma-
wianego referatu stawał się jego główny 
konkurent – dyrektor Centralnego Biura 
resortów pracy a. Jakubowicz.

wprawdzie Biuletyn Codzienny kroniki 
o rozwiązaniu Najwyższej Izby kontroli 
i Głównej komisji Fachowej donosi już 
2 listopada 1942 r., to za datę formalnej 
likwidacji Izby większość badaczy uzna-
je dzień 12 listopada tegoż roku.

Zamiast podsumowania
wydaje mi się, że jakakolwiek próba pod-
sumowania czy dokonania uogólnionych 
ocen w przypadku poruszonej w tym 
opracowaniu tematyki byłaby nie tylko 

metodologicznie ryzykowna, ale i niesto-
sowna. Zawiera ono bowiem jedynie nie-
pogłębiony szkic dziejów jednej z instytu-
cji usiłujących normalizować życie ludzi 
z góry skazanych przez zbrodniczy sys-
tem na zagładę. Nie byłbym też w stanie 
obiektywnie ocenić tragicznych wybo-
rów, których ludzie ci musieli dokony-
wać. Mogę tylko dziękować opatrzności, 
że nigdy nie postawiła mnie przed taki-
mi dylematami.

Dlatego za jedyny cel mojej pracy uzna-
łem niewątpliwą potrzebę uchronienia od 
niepamięci opisanego fragmentu wysił-
ków tych ludzi, podejmowanych na rzecz 
przetrwania i ocalenia człowieczeństwa 
w jakże nieludzkich warunkach.

JANUSz MAJ,
Departament Strategii NIK
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Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym

Marek Wojciechowski, dIfIN, Warszawa 2014, s. 191.

w państwach demokratycznych częstymi tematami publicznych debat są takie kwe-
stie, jak redukcja biurokracji, ustanowienie taniego państwa czy minimalizacja nakła-
dów finansowych na działalność administracji. przedmiotem książki jest właśnie pro-
blem kosztów funkcjonowania władzy publicznej, rozpatrywany na przykładzie działal-
ności instytucji samorządu terytorialnego. praca składa się z czterech rozdziałów; pierw-
szy omawia naturę sektora publicznego w państwie i gospodarce, jego funkcje i sposób 
finansowania. w rozdziale drugim przedstawiono współcześnie funkcjonujące modele 
sektora publicznego oraz przekształcenia, jakim podlegały one w ujęciu historycznym. 
rozdział trzeci zawiera analizę kosztów władzy samorządowej w kraju i w miastach wo-
jewódzkich, czwarty natomiast stanowi szczegółowy opis tego problemu na przykładzie 
władzy samorządowej w województwie łódzkim.

System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa.  
Studium prawnofinansowe

Jacek Wantoch-Rekowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 327.

Zasadniczym tematem książki są wzajemne relacje prawne i finansowe między syste-
mem ubezpieczeń społecznych i budżetem państwa. Celem autora jest zrekonstruowa-
nie struktury finansowej systemu ubezpieczeń społecznych oraz znalezienie odpowie-
dzi na pytanie, czy ta struktura może być samodzielna i w jakim stopniu musi być wspo-
magana przez budżet państwa. Zaprezentowane bardzo szczegółowe analizy ujęto w je-
denastu rozdziałach. poruszono tu główne problemy, z jakimi boryka się system ubez-
pieczeń społecznych, ukazane też zostały formy uzależnienia Zakładu Ubezpieczeń 
społecznych od innych instytucji finansowych państwa. szczególnie istotny wydaje się 

Sygnały  
o książkach 
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rozdział poświęcony konsekwencjom prawnofinansowym, jakie tworzą dla budżetu pań-
stwa otwarte fundusze emerytalne. książka może być bardzo przydatna dla pracowni-
ków ZUs i firm ubezpieczeniowych, a także dla inspektorów kontrolujących funkcjo-
nowanie tego segmentu systemu finansowego państwa.

Rachunkowość podmiotów leczniczych

Jolanta Chluska, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 292.

publikacja poświęcona jest problemom rachunkowości podmiotów leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami. autorka przedstawiła główne zasady rachunkowo-
ści samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek bu-
dżetowych tego sektora. praca składa się z dwóch części. w pierwszej scharak-
teryzowany został podmiot leczniczy jako podmiot systemu rachunkowości.  
omówiono tu podstawy prawne rachunkowości w tego typu podmiotach oraz zasady 
jej prowadzenia. Druga część jest prezentacją najważniejszych obszarów rachunkowo-
ści samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek budżetowych. 
książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców interesujących się zawodowo 
lub poznawczo omawianą problematyką.

Służby specjalne w strukturze władz publicznych.  
Zagadnienia prawnoustrojowe

Martin Bożek, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 202.

służby specjalne zajmują w strukturze państwa demokratycznego miejsce szczególne 
i paradoksalne. Ich działalność musi być z konieczności tajna, choć życie publiczne jest 
z założenia jawne, musi być skuteczna, choć wymaganie to często wchodzi w konflikt 
z zasadami i wartościami państwa prawa. Dlatego stworzenie modelu funkcjonowania 
tego typu służb, który harmonijne godziłby powyższe sprzeczności, jest niezwykle trud-
ne i wymaga od państwa dużej sprawności organizacyjnej oraz wielkiej kultury praw-
nej. opracowanie przedstawia miejsce i rolę służb specjalnych w systemie organów pań-
stwa III rzeczypospolitej na podstawie obowiązującego ustawodawstwa. w pierwszym 
z pięciu rozdziałów omówiono znaczenie pojęcia „służba specjalna” oraz funkcje i cele, 
jakie w polskim państwie mają spełniać tego typu służby, w drugim zaś – prawne usytu-
owanie w strukturze organów państwowych oraz zasady ich organizacji i funkcjonowa-
nia jako urzędów administracji rządowej. Dwa kolejne rozdziały charakteryzują zakres 
i formy działania poszczególnych służb specjalnych oraz ich zadania, czynności opera-
cyjne i uprawnienia. w ostatnim rozdziale zanalizowana została kwestia nadzoru nad 
tymi służbami oraz form kontrolowania ich aktywności przez powołane do tego organy.
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The celebrations of the 95th Anniversary of the establishment 
of the Supreme Audit Office

On 7th February 1919, Head of State Józef Piłsudski established the Supreme Office of State 
Audit, under a decree on the establishment of an audit institution. Since then, for almost a century, 
the present Supreme Audit Office, or NIK, has been the guardian of public spending. The manda-
te of NIK, set out in the decree, has remained unchanged until today, although its nature and posi-
tion have changed several times, and so have the conditions in which it operates. 

The celebrations of the 95th anniversary of the establishment of NIK began on 7th February 2014 
with giving NIK’s chimney room the name of Walerian Pańko – late president of NIK, the first NIK 
head after the democratic transformations of 1989, who died in a car crash on 7th October 1991, 
and to whom a memorial plaque was dedicated, unveiled on the dame day. 

On 10th February 2014, which was the second day of the celebrations, President of NIK Krzysztof 
Kwiatkowski, accompanied by Vice-Presidents Marian Cichosz and Jacek Uczkiewicz, and by 
Director General Józef Górny, in the presence of NIK employees and invited guests, laid wreaths 
at memorials to the authors of state auditing in Poland – the monument to Head of State Marshal 
Józef Piłsudski near the Belweder Palace in Warsaw, and in the Ujazdowski Park, where first Prime 
Minister of Poland Ignacy Jan Paderewski was commemorated. After that, on the Powązki cemete-
ry, first president of the Supreme Office of State Audit Józef Higersberger was commemorated, too. 

From the cemetery, the participants went to St Aleksander Church at Trzech Krzyży Square for 
a Holy Mass dedicated to present and former NIK employees, concelebrated by Cardinal Kazimierz 
Nycz. After the mass, the participants went to the building of the Polish Parliament for a special 
seminar session of the Council of NIK organised on the occasion of the jubilee. In the session, ope-
ned with the speech by President of NIK Krzysztof Kwiatkowski, representatives of the most im-
portant bodies of Poland took part, such as Speaker of the Sejm Ewa Kopacz, Deputy Speaker of the 
Senate Jan Wyrowiński, Head of the Office of the President of Poland Jacek Michałowski, Cardinal 
Kazimierz Nycz, Chairman of the State Audit Committee Mariusz Błaszczak, Augustyn Kubik, 
Member of the European Court of Auditors, as well as former presidents of NIK: Jacek Jezierski, 
Mirosław Sekuła and Janusz Wojciechowski. 

A detailed account of the celebrations is presented on earlier pages, preceded with congratulato-
ry letters sent to President Krzysztof Kwiatkowski, speeches and the phtographic bulletin.
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In this audit, NIk has found several serious irregularities in the system for professional 
development for teachers, such as, in particular: the funds assigned for this purpose 
are not managed properly, qualifications gained by teachers tend not to be used after 
trainings, understated funds have been planned for teachers’ training in local self-
government units’ budgets and in the budget of the Minister of National Education, 
and the promotion system for teachers is not connected with schools’ achievements. 

BARBARA ANTKIeWICZ: Battle against drug Addiction Measures 
in Schools – prevention, Treatment and Social Reintegration   132
the battle against drug addiction comprises such measures as prevention, support for 
those already addicted (treatment, rehabilitation, reduction of health damage and social 
reintegration), as well as reduction of demand. In the years 2012–2013, the supreme 
audit office carried out a comprehensive audit of the drug addiction prevention system 
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addressed to schoolchildren and young students. the audit comprised 61 units at the central 
level (National office for Drug addiction prevention, the Ministry of Education and the 
Ministry of Culture), and at the local level (city offices, municipal police headquarters and 
schools), as well as selected non-governmental organisations. the audit was conducted 
in eight regions of poland and it was aimed at evaluating the regularity and effectiveness 
of drug addiction prevention in the country. 

OTheR AudITS Of NIK   145

Audit findings published in february and March 2014 – ed.   145
In this section, we present NIk’s audits that have been completed in selected areas and 
published in the form of pronouncements on audit results. In this issue of our bimonthly, 
we discuss the following audits: projects realised within the “operational programme 
Cross-Border Cooperation the Czech republic – poland 2007-2013” (op CBC CZ-pl); 
contracting of healthcare services; self-governments’ activities with regard to management 
of areas threatened with floods; professional activation of persons at the age above 50; 
equal treatment of women and men with regard to remunerations; sales of agricultural 
property; healthcare services at night and during holidays. 

State and Society   147

SłAWOMIR CZARNOW: payment dates in Trade Transactions 
– Regulations in practice   147
the article presents practical aspects of the functioning of the act on payment dates 
in trade transactions, focusing on conditions and judicature related to the public finance 
sector. the article concentrates, in the first place, on issues related to types of contracts 
to which these regulations apply, and on the rights of creditors towards debtors who do 
not meet payment deadlines set out in the act. the most important provisions of the 
directive of the European parliament and Commission are also referred to in the article, 
related to fighting delays in trade transaction payments (of 29th June 2000 and 16th 
February 2011) in the context of their implementation in the polish law. 

International cooperation   166

eWA MIęKINA: president of NIK Krzysztof Kwiatkowski with 
a visit to the eCA   166
the main item of the visit of the NIk president to luxembourg was a meeting with 
president of the European Court of auditors Vítor da silva Caldeira. the heads of the two 
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institutions discussed possibilities to extend cooperation between NIk and the European 
Court of auditors (ECa). president kwiatkowski had also a meeting with polish people 
employed at the ECa and with representatives of the Court of Justice of the European Union. 

NIK in Brief   170

 Władysław Stasiak Award – ed.   170
the president of NIk has announced the first edition of władysław stasiak award, 
named after late director of one of NIk departments, who died tragically in the smoleńsk 
catastrophe. the intention of NIk is to grant the award to persons who, acting above 
political differences, have made the world around them a more safer and citizen friendly 
place. the award will be granted to representatives of the government and self-government 
administration, to people of science, activists from non-governmental organisations, or 
to those whose activities and involvement have contributed to an improvement of safety 
and have made the given social area more citizen friendly. 

Some History   173

JANuSZ MAJ: The Supreme Audit Office in the Litzmannstadt ghetto 
– Jewish Self-government Administration of the łódź ghetto   173
the litzmannstadt Ghetto was established on 8th February 1940, and it was the first 
ghetto on the polish land included in the third reich. It was located in the poor and 
squalid northern part of the city of Łódź. altogether, over 200,000 people went through 
this ghetto. the ghetto had a huge administrative apparatus that in 1942 was composed 
of 33 agencies which employed almost 14,000 persons. In order to provide for an efficient 
control of this comprehensive apparatus, an external audit body was established, which 
was called the supreme audit office. 
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INfORMACJA dLA CZyTeLNIKÓW I AuTORÓW

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

naukowych, znajdujących się na liście Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mimo nowych, zdecydowanie 

zaostrzonych kryteriów i dwuetapowej oceny, pismo otrzymało 6 punktów za artykuł naukowy wydrukowany 

w naszym dwumiesięczniku, co plasuje nas wśród wysoko ocenionych tytułów wyszczególnionych w części B 

wykazu − nieposiadających współczynnika IF (impact�factor), który jest publikowany w Journal�Citation�Report.�

Komunikat w tej sprawie Minister wydał 17 grudnia 2013 r. na podstawie §14 ust. 2 rozporządzenia z 13 lipca 

2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (DzU 2012 r., 

poz. 877 oraz z 2013 r., poz. 191). 
To nie tylko wyróżnienie dla „Kontroli Państwowej”, ale i gratyfikacja dla tych z Państwa, których publi-

kacje w tytułach takich jak nasz są zaliczane do dorobku naukowego podczas procedur uzyskiwania stop-

ni 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 spe-

cjalistyczny, 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 wydaw-

niczej, naukowego charakteru publikacji, przyjętej procedury recenzowania, uwzględniającej m.in. zachowa-

nie 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” 

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

W drugim etapie oceny uwzględnia się 13 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 więk-

szość kryteriów, choć niektóre są potencjalnie łatwiejsze do osiągnięcia przez tytuły wydawane w instytu-

tach naukowych czy uczelniach, gdzie międzynarodowa współpraca naukowa, wymiana kadry, staże zagra-

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

działalności 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 czaso-

pism 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 streszcze-
nia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach na-
rodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawa-
nych 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, któ-
re ukazały się na łamach „Kontroli Państwowej” począwszy od nr. 6/2011 znajdują się na stro-
nie CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl/. Umowa zawarta w 2014 r. z Interdyscyplinarnym Centrum  
Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) 
umożliwia także udostępnianie pełnych tekstów artykułów w bazie CEJSH.
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, na s. 2). 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.
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6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o podmio-
tach przyczyniających się do jej powstania, ich udziału merytorycznego, rzeczowego lub 
finansowego. Dlatego od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego wkła-
du innych osób w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składanego 
w redakcji artykułu.

7. Wszelkie przypadki „ghostwriting” (nieujawnienia wkładu innych autorów w powstanie arty-
kułu) lub „guest�authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publi-
kacji lub jest on znikomy), będące przejawem nierzetelności naukowej, będą przez redakcję 
demaskowane, łącznie z powiadomieniem podmiotów, z którymi autor jest związany 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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