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MARCIN SZYMAŃSKI: System wdrażania i kontroli projektów UE  
− ustawa o realizacji polityki spójności 2014−2020 (część I)   8
Artykuł opisuje przyjęty w Polsce system wdrażania oraz kontroli wydatków funduszy 
unijnych ponoszonych w ramach realizacji polityki spójności w okresie programowania 
2014–2020. System ten zostanie ukształtowany na podstawie przepisów uchwalonej ustawy 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014−2020. Opracowanie uwzględnia kontekst przepisów UE regulujących 
materię wykonania polityki spójności w nowym okresie programowania. Nowe przepisy 
omówiono także poprzez wykazanie różnic z obecnymi regulacjami dotyczącymi systemu 
wdrażania i kontroli wydatków w perspektywie finansowej 2007−2013. Pierwsza część 
artykułu skupia się przede wszystkim na analizie rozwiązań systemu instytucjonalnego 
powołanego w celu wykorzystania funduszy UE, wskazując obowiązki poszczególnych 
instytucji w procesie wdrażania programów operacyjnych, a także opisuje procedurę 
desygnacji warunkującą możliwość występowania do Komisji Europejskiej z wnioskami 
o płatność.

ŁUKASZ AUGUSTYNIAK: Postępowanie naruszeniowe jako forma 
kontroli – nadzór Komisji Europejskiej nad implementacją prawa Unii   26

Komisja Europejska czuwa nad stosowaniem traktatów i środków przyjmowanych 
przez instytucje na ich podstawie oraz nadzoruje stosowanie prawa UE pod kontrolą 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych narzędzi 
Komisji służących do wymuszania na państwie członkowskim przestrzegania unijnego 
prawa jest postępowanie naruszeniowe. Artykuł opisuje mechanizmy zapewniające 
skuteczność systemu implementacji prawa wspólnotowego oraz przybliża trzy etapy 
postępowania naruszeniowego: postępowanie nieformalne, formalną fazę administracyjną 
oraz etap sądowy.
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USTALENIA KONTROLI NIK   39

ANDRZEJ ZALESKI-EJGIERD: Wychowanie fizyczne w szkołach 
– uwarunkowania edukacji zdrowotnej   39
Cztery lata temu zmieniono podstawę programową wychowania fizycznego 
i zmodyfikowano organizację nauczania przedmiotu. Podstawę programową wf. ujęto 
w formie jednoznacznych wymagań traktowanych jako wskaźniki rozwoju osobowego. 
Silnie zarysowano związki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Jednak jak 
wynika z ostatniego badania NIK, w większości nie dokonały się projakościowe zmiany. 
Zajęcia prowadzono na podstawie niezaktualizowanych programów nauczania, pomijając 
treści dydaktyczne nowej podstawy programowej. Nie przestrzegano także wymaganej 
przepisami liczby godzin zajęć i podziału na grupy zajęciowe.

MARCIN KOPEĆ, STANISŁAW DZIWISZ: Bezpieczeństwo turystyki 
i rekreacji w górach – funkcjonowanie oraz sposób finansowania  
ratownictwa górskiego   55
Ocena systemu zapewnienia warunków bezpieczeństwa turystyki i  rekreacji 
w górach wskazuje, że ratownictwo górskie, będące bardzo ważnym jego elementem, 
działa prawidłowo i skutecznie. Zastrzeżenia budzi natomiast sposób finansowania 
przez Ministra Spraw wewnętrznych. Funkcjonowanie systemu osłabia także brak 
przepisów umożliwiających wyegzekwowanie zapewnienia bezpiecznych warunków 
na zorganizowanych terenach narciarskich. Bezpieczeństwo w górach zależy również 
od stanu szlaków górskich, których status prawny i standardy utrzymania nie zostały 
dotychczas uregulowane. Największą rolę odgrywa jednak poziom wiedzy turystów na 
temat planowania wycieczek i odpowiedniego zachowania w górach. Turyści muszą być 
świadomi niebezpieczeństw wynikających z lekkomyślnych decyzji i powinni ponosić 
wszelkie ich konsekwencje.

ŁUKASZ RÓG: Organizacja meczów piłkarskich na Stadionie 
Narodowym – ochrona prawna interesu Skarbu Państwa   66
NIK przeprowadziła w Ministerstwie Sportu i Turystyki kontrolę doraźną skargową 
pn. „Ochrona interesu Skarbu Państwa przez Ministra Sportu i Turystyki w umowach 
zawieranych przez spółkę Narodowe Centrum Sportu”. w okresie objętym badaniem, 
NCS zawarło w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa sześć umów dotyczących meczów 
piłkarskich na Stadionie Narodowym. Izba oceniła trzy umowy na organizację tych 
meczów, w których przewidziano obowiązek zapłaty przez Skarb Państwa znacznych 
kar umownych. Artykuł przedstawia szczegółowe wyniki kontroli. 
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obszarach i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. w tym 
numerze piszemy o kontroli: finansowania przedszkoli publicznych i niepublicznych; 
działalności Centralnego Ośrodka Sportu; likwidacji szkół publicznych; wykorzystania 
środków na inwestycje przez administrację morską; systemu dozoru elektronicznego; 
realizacji zadań dotyczących zwalczania chorób nowotworowych; ochrony mieszkańców 
dużych miast przed hałasem; inwestycji na terenach objętych ochroną przyrody; podatku 
PIT za sprzedaż nieruchomości; nabywania przez Skarb Państwa nieruchomości pod 
budowę dróg krajowych; gospodarowania państwowymi stadninami koni; systemu 
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„wyprawka szkolna”; egzekucji należności na ubezpieczenia społeczne. 
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AGNIESZKA LISZEWSKA: Przestępstwo nadużycia władzy przez 
funkcjonariusza publicznego – problemy z wykładnią art. 231 § 1  
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Jednym z najbardziej spornych problemów związanych z wykładnią art. 231 § 1 
obowiązującego Kodeksu karnego jest określenie charakteru tego typu czynu zabronionego 
jako formalnego (bezskutkowego) albo materialnego (skutkowego). wydaje się, że 
najwięcej argumentów przemawia za poglądem, że przestępstwo nadużycia władzy 
należy do szczególnej grupy typów abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, 
zwanych przestępstwami potencjalnego zagrożenia. Problem polega jednak na tym, 
że ustawodawca ani wprost tego nie przesądził, ani też nie wskazał odpowiednich 
kryteriów, na podstawie których sąd mógłby przeprowadzić w konkretnym wypadku 
ocenę zdatności do stworzenia niebezpieczeństwa dla dobra prawnego.

WIESŁAW JASIŃSKI: Rządowy program przeciwdziałania korupcji 
– kształtowanie polityki antykorupcyjnej w latach 2014–2019   95
Program stanowi kontynuację i intensyfikuje wcześniejsze – prowadzone od 2002 r. – działania 
profilaktyczne i represyjne wobec korupcji. Po pięciu latach przerwy, w okolicznościach 
narastającej społecznej dezaprobaty dla działań rządzących w tym obszarze, wprowadza 
się politykę skonkretyzowaną w jednolitym dokumencie. Podobnie jak poprzednio, opiera 
się ona na rozwiązaniach karno-administracyjnych. w opracowaniu analizie poddano 
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zadania i działania przewidziane w Programie rządowym dla wyznaczonych realizatorów 
wiodących i współpracujących w ich wykonaniu. Ocenę oparto nie tylko na doświadczeniach 
wynikających z rządowego „Programu zwalczania korupcji. Strategia antykorupcyjna na 
lata 2002–2004” oraz „Programu zwalczania korupcji. Strategia antykorupcyjna. II etap 
wdrażania 2005–2009”, ale także na wielu innych projektach badawczych.
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na ten cel kwoty nie mniejszej niż 1,95% PKB z roku poprzedniego. Niniejszy artykuł 
stanowi próbę wskazania przyczyn takiego stanu rzeczy oraz proponuje wprowadzenie 
innego rozwiązania, tak, aby planowanie wydatków z budżetu państwa na finansowanie 
potrzeb obronnych rzeczypospolitej Polskiej odbywało się zgodnie z ustawą.

Współpraca międzynarodowa   124

JACEK MAZUR: Aktualne tematy dyskusji między NOK 
– kraje Grupy Wyszehradzkiej   124
Głównymi tematami niedawnego spotkania szefów najwyższych organów kontroli 
Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i węgier były: współdziałanie krajowych NOK 
i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w prowadzeniu kontroli spraw dotyczących 
UE, międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego, planowanie kontroli. 
Inne rozpatrywane kwestie to monitoring i analiza procesów fiskalnych oraz rola NOK 
w tym zakresie; przeprowadzanie przez NOK samooceny w zakresie stosowania technologii 
informacyjnej (IT); dyskusja w agendach ONZ na temat umocnienia niezależności 
i zwiększenia potencjału instytucjonalnego NOK w procesie doskonalenia systemów 
rachunkowości publicznej.
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jej organu audytu − Międzynarodowej rady Audytorów NATO (IBAN). Przeprowadzą 
go wspólnie najwyższe organy kontroli Polski i Hiszpanii. Najwyższa Izba Kontroli została 
poproszona o odegranie wiodącej roli w przeglądzie. według przewodniczącego IBAN, 
jest to wyraz największego zaufania do niezależności i profesjonalizmu audytorów NIK.
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Marcin SzyMańSki

Długo oczekiwany dokument Parlamentu  
Europejskiego i rady Unii Europejskiej 

regulujący zasady wdrażania funduszy 
polityki spójności w okresie programo-
wania 2014–2020 zaczął obowiązywać 
od 21 grudnia 2013 r. (rozporządzenie 

Kontrola 
i audyt

Ustawa o realizacji polityki spójności 2014−2020

System wdrażania i kontroli 
projektów unii europejskiej (część I)

Ustawa o  zasadach realizacji programów w  zakresie polityki spójno-
ści finansowanych w perspektywie finansowej 2014−2020, obowiązu-
jąca od 13 września 2014 r., wprowadza ważne zmiany w stosunku do 
dotychczasowych regulacji prawnych, które mają zastosowanie do fun-
duszy wdrażanych w  ramach perspektywy na lata 2007−2013. Przy-
jęto nowe rozwiązania w polityce spójności, przejawiające się przede 
wszystkim zwiększeniem odpowiedzialności państw członkowskich za 
prawidłowe wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej, doprecyzowano  
także i uzupełniono kwestie, które nie były w ustawie o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju w takim zakresie uregulowane.
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nr 1303/2013)1. Jednocześnie weszły 
w życie rozporządzenia szczegółowe, 
określające zakres wsparcia z poszcze-
gólnych funduszy polityki spójności, to 
jest Europejskiego Funduszu rozwoju 
regionalnego2, Funduszu Spójności3 oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego4. 

Analizę rozwiązań proponowanych przez 
Komisję Europejską na okres perspekty-
wy finansowej 2014–2020, przeprowadzo-
ną na podstawie projektu rozporządzenia 
nr 1303/2013, przedstawiłem w artykule 
pt. „Kontrola projektów w ramach polity-
ki spójności” opublikowanym w „Kontroli 
Państwowej” nr 3/2012. Opisany w tej pu-
blikacji kształt systemu wdrażania fundu-
szy UE nie odbiega zasadniczo od zasad, 
które znalazły odzwierciedlenie w osta-
tecznej wersji przepisów rozporządzenia 
nr 1303/2013. Należy jednak odnotować, 
że w toku żmudnego procesu negocjacyj-
nego udało się wprowadzić do regulacji 
unijnych korzystne dla państw członkow-
skich rozwiązania. Można do nich zali-
czyć rozszerzenie kręgu beneficjentów, 

dla których wydatek poniesiony na poda-
tek VAT, a którego nie można odzyskać 
na mocy krajowego prawodawstwa po-
datkowego, będzie wydatkiem kwalifiko-
wanym5. Ma to szczególne znaczenie dla 
projektów realizowanych w Polsce przez 
państwowe jednostki budżetowe czy 
jednostki samorządu terytorialnego. Ko-
rzystnym rozwiązaniem jest też wydłu-
żenie okresu automatycznego anulowania 
zobowiązań budżetowych do lat trzech 
(początkowo proponowano okres dwu-
letni), co oznacza, że państwa członkow-
skie będą miały więcej czasu na rozliczenie 
przyznanych im środków i de facto skut-
kuje to możliwością ponoszenia przez be-
neficjentów wydatków kwalifikowanych 
aż do końca 2023 r., po czym dopiero na-
stąpi zamknięcie poszczególnych progra-
mów operacyjnych i rozliczenie całości 
unijnego wsparcia6. 

w związku z tym, że opisane przeze mnie 
w wymienionym wyżej artykule ramy re-
alizacji polityki spójności wpływające 
na system kontroli wydatków pozostają 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne doty-
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 (DzUrzUE L 347 z 20.12.2013, s. 320) – zwane dalej: „rozporządzeniem nr 1303/2013”.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (DzUrzUE L 347 
z 20.12.2013, s. 289).

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z 17.12.2013 w sprawie Funduszu 
Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (DzUrzUE L 347 z 20.12.2013).

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 w sprawie Europej-
skiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (DzUrzUE L 347 
z 20.12.2013, s. 470).

5 Art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Rady nr 1303/2013.
6 Art. 136 rozporządzenia Rady nr 1303/2013.
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praktycznie w całości aktualne, w niniej-
szym opracowaniu zajmę się rozwiązania-
mi prawnymi przewidzianymi w obowią-
zującej od dnia 13 września 2014 r. ustawie 
o zasadach realizacji programów w zakre-
sie polityki spójności finansowanych w per-
spektywie finansowej 2014–20207 (dalej 
zwanej „ustawą wdrożeniową”). Skupię się 
na kwestiach dotyczących systemu insty-
tucjonalnego wdrażania funduszy polityki 
spójności oraz sposobu prowadzenia kontro-
li instytucji i kontroli wydatków ponoszo-
nych przez beneficjentów. Zwrócę szcze-
gólną uwagę na różnice w stosunku do do-
tychczasowych regulacji prawnych, które 
mają zastosowanie do funduszy wdraża-
nych w ramach perspektywy finansowej 
2007–2013, określonych w ustawie o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju8 (dalej 
zwanej „uzppr”). różnice te są wypadkową 
dwóch podstawowych przyczyn. 

Po pierwsze, przepisy wymienionych 
wyżej rozporządzeń UE wprowadza-
ją nowe podejście w polityce spójności, 
przejawiające się przede wszystkim zwięk-
szeniem odpowiedzialności państw człon-
kowskich za prawidłowe wykorzystanie 

funduszy UE oraz osiągnięcie jasnych i wy-
miernych celów. 

wyraża się to przede wszystkim w:
•	określeniu	wstępnych	warunków	przy-

znania środków, tak zwanych warunków  
wstępnych9, związanych z konieczno-
ścią określenia strategii transportowej, 
środków w celu poprawy systemu za-
mówień publicznych lub zapewnienia 
zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska;

•	ustaleniu	ram	wykonania,	na	podstawie	
których będą mierzone postępy w osią-
ganiu określonych celów, uzależniające 
możliwość udostępnienia dodatkowych  
środków finansowych; nieosiągnięcie celów 
może skutkować nałożeniem korekt finanso-
wych i utratą części przyznanych środków10; 

•	ustanowieniu	systemu	desygnacji	podmio-
tów, którym powierzono funkcje w pro-
cesie realizacji programu operacyjnego;

•	wprowadzeniu	systemu	rocznego	roz-
liczania wydatków i związanego z nim  
instrumentu pozwalającego Komisji 
Europejskiej na nałożenie korekt netto 
skutkujących utratą alokacji przyznanej 
państwom członkowskim;

7 Pełna nazwa ustawy: ustawa z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno-
ści finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (DzU.2014.1146).

8 Ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. DzU z 2009 r., nr 84, poz. 712 ze zm.).
9 Art. 19 oraz załącznik XI do rozporządzenia Rady nr 1303/2013.
10 Art. 20-22 rozporządzenia Rady nr 1303/2013. Ustalanie celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram 

wykonania oraz ocena ich osiągnięcia zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) nr 215/2014 z 7.03.2014 r. ustanawiającym zasady wykonania rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich 
i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europej-
skich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (DzUrzUE L 69/65 z 8.03.2014).



Nr 5/wrzesień-październik/2014 11 

System wdrażania i kontroli projektów ue   kontrola i audyt

•	zwiększeniu	wykorzystania	narzędzi	in-
formatycznych w wymianie informa-
cji i dokumentów między instytucja-
mi a beneficjentami środków UE;

•	zwiększeniu	limitu	dla	projektów	dużych,	
które wymagają specjalnego zatwierdze-
nia decyzją Komisji Europejskiej z kwoty 
50 mln euro kosztów całkowitych pro-
jektu do 75 mln euro całkowitych kosz-
tów kwalifikowanych projektu. 
Po drugie, przepisy ustawy wdrożenio-

wej precyzują i uzupełniają kwestie, które 
nie były w dotychczasowej ustawie (uzppr) 
w takim zakresie uregulowane. 

Dotyczą one przede wszystkim:
•	wprowadzenia	definicji	legalnych	nie-

unormowanych wcześniej pojęć, na przy-
kład dofinansowania, korekty finanso-
wej, wnioskodawcy;

•	zasad	przeprowadzania	kontroli	zarówno	
systemowych, jak i kontroli wydatków uję-
tych w projektach, a oprócz tego także kon-
troli związanych z procesem desygnacji;

•	reguł	korygowania	nieprawidłowych	wy-
datków i rozliczania nieprawidłowości; 

•	kwestii	związanych	z przepływami	fi-
nansowymi i rozliczaniem projektów;

•	zasad	monitorowania	postępów	realiza-
cji projektów i programów operacyjnych;

•	zasad	wyboru	projektów	i procedury	
odwoławczej. 
Nowe przepisy zwiększają pew-

ność prawną w zakresie, w jakim regu-
lacje UE lub dotychczasowe przepisy 

są niewystarczające lub nieprecyzyjne. 
Ustawa wdrożeniowa w kwestii zasad re-
alizacji programów operacyjnych polity-
ki spójności na lata 2014–2020 zastępuje 
dotychczasową uzppr, która jednak znaj-
duje nadal zastosowanie do programów 
operacyjnych perspektywy finansowej 
2007–2013 aż do czasu ich zamknięcia, 
a oprócz tego pozostaje aktualna w od-
niesieniu do sposobu prowadzenia polity-
ki rozwoju w Polsce. Jednocześnie ustawa 
wdrożeniowa wprowadza zmiany w sze-
regu innych ustaw, które również znajdu-
ją zastosowanie w realizacji programów 
operacyjnych polityki spójności, zwłasz-
cza przepisów ustawy o finansach publicz-
nych11. Należy mieć jednocześnie na uwa-
dze, że zasadniczo ustawa wdrożeniowa nie 
powiela postanowień rozporządzeń unij-
nych, które to przepisy obowiązują bez-
pośrednio, stąd też przepisy ustawy na-
leży czytać łącznie z regulacjami określo-
nymi na poziomie UE.

Przedłużające się prace nad pakietem 
rozporządzeń unijnych dotyczących polity-
ki spójności na lata 2014–2020 uniemożli-
wiły uchwalenie wcześniej przepisów kra-
jowych odnoszących się do zasad realizacji 
programów operacyjnych. Należy przypo-
mnieć, że regulacje unijne wdrażania fun-
duszy UE w okresie 2007–2013 zostały 
opublikowane w połowie 2006 r., czyli 
znacznie przed rozpoczęciem tej perspek-
tywy finansowej12. Trzeba także zwrócić 

11 Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. DzU 2013.885 ze zm.).
12 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (DzUrzUE L 210 z 31.07.2006, s. 25 ze zm.); 
zwane dalej „rozporządzeniem Rady nr 1083/2013”.
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Tabela 1: Lista programów operacyjnych i planowanej alokacji 

Program  
operacyjny

Alokacja 
(w mld euro)                                    Zakres wsparcia

Infrastruktura  
i środowisko 27,5

Głównym celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie  
korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjają-
cej spójności terytorialnej i społecznej. cel ten będzie osiągany 
przez inwestycje realizowane w ramach priorytetów dotyczących 
m.in. zmniejszenia emisyjności gospodarki, ochrony środowiska, w tym 
adaptacji do zmian klimatu, rozwoju infrastruktury transportowej  
ważnej w skali europejskiej, poprawy bezpieczeństwa energetycz-
nego. W programie będą także prowadzone działania mające na celu 
ochronę dziedzictwa kulturowego oraz wzmacniające strategiczną 
infrastrukturę ochrony zdrowia. 

Inteligentny  
rozwój 8,6

Głównym celem programu jest pobudzenie innowacyjności polskiej 
gospodarki przez zwiększenie nakładów prywatnych na badanie i roz-
wój oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace  
badawczo-rozwojowe. Program będzie wspierał prowadzenie badań 
naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na 
rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 
W programie wspierane będą także m.in. budowa nowych i wzmac-
nianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębior-
stwami. 

Wiedza,  
edukacja,  
rozwój

4,4

Program będzie wspierać następujące obszary:
•	zatrudnienie i mobilność pracowników, 
•	walkę z wyłączeniem społecznym i ubóstwem, 
•	inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, 
•	wzmacnianie sprawności i efektywności państwa. 

Polska cyfrowa 2,3 Program ma zapewnić powszechny dostęp do szybkiego Interne-
tu, rozwój e-administracji oraz cyfrową aktywizację społeczeństwa.

Polska  
wschodnia 2,1

Działania programu zostaną skoncentrowane na wsparciu:
•		innowacyjności,
•		konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze inter-

nacjonalizacji,
•		poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódz-

kich i ich obszarów funkcjonalnych, 
•		zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.

Regionalne  
programy  
operacyjne

31,2

Programy regionalne mają przyczynić się do zwiększenia konkuren-
cyjności województw oraz podniesienia jakości życia mieszkańców. 
Wspierane będą m.in.: przedsiębiorczość, edukacja, zatrudnienie, 
włączenie społeczne oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. 
Priorytety będą ustalane w zależności od wyzwań rozwojowych sto-
jących przed danym województwem.

Pomoc  
techniczna 0,7

Program zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji za-
angażowanych w administrowanie funduszami europejskimi oraz na 
wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ra-
mach programu podejmowane będą też działania służące odpowied-
niej promocji i informowaniu o funduszach europejskich możliwych 
do pozyskania przez Polskę w latach 2014–2020.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów programowych przyjętych przez Radę Ministrów 
8.01.2014 r. Dokumenty dostępne na: 
<http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx>.
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uwagę, że mimo wejścia w życie rozporzą-
dzenia nr 1303/2013, nie zostały w tym 
samym czasie wydane przez Komisję 
Europejską odpowiednie przewidziane 
w nim akty wykonawcze i delegowane, 
co ograniczyło możliwość przygotowania 
szczegółowych zasad wdrażania na pozio-
mie krajowym. Pomimo tych ograniczeń 
podejmowane były działania, które umoż-
liwiły przyjęcie przez radę Ministrów już 
8 stycznia 2014 r. projektu umowy partner-
stwa13, co zaowocowało jej zatwierdzeniem 
przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. 
Umowa partnerstwa stanowi najistotniej-
szy dokument strategiczny określający 
cele wydatkowania środków z funduszy  
UE przyznanych Polsce, zbieżne z oczeki-
waniami Komisji Europejskiej koncentru-
jącymi się na osiągnięciu celów strategii 
Europa 2020 i skupieniu wydatkowania  
funduszy na 11 celach tematycznych okre-
ślonych we wspólnych ramach strategicz-
nych UE14. równocześnie zatwierdzono 
projekty sześciu programów operacyj-
nych, czyli szczegółowych dokumentów 
wskazujących, na co zostaną przeznaczo-
ne fundusze europejskie w poszczególnych  
obszarach w nowej perspektywie finanso-
wej. Oprócz programów krajowych środki 
będą dystrybuowane za pośrednictwem 
regionalnych programów operacyjnych, na 
które przewidziano znacznie większą pulę 
środków niż dotychczas. Istotną nowością 
jest to, że regiony będą po raz pierwszy 

zarządzały środkami z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Łącznie w ramach 
programów operacyjnych zostanie rozdy-
sponowane około 77 mld  euro z przyzna-
nych Polsce 82,5 mld  euro. Pozostałe środ-
ki finansowe zostaną przekazane w ramach 
instrumentów zarządzanych bezpośred-
nio przez KE (m.in. instrument Łącząc 
Europę czy Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym). Programy 
operacyjne podlegają obecnie procesowi 
negocjacji z KE i ich zatwierdzenie wa-
runkuje możliwość wdrażania funduszy.

System i koordynacja realizacji 
programów operacyjnych
Koordynacja wdrażania funduszy poli-
tyki spójności, podobnie jak w perspek-
tywie finansowej 2007–2013, pozosta-
ła przy ministrze właściwym do spraw 
rozwoju regionalnego. Organ ten wy-
konuje zadania państwa członkowskie-
go określone w przepisach rozporządze-
nia nr 1303/201315. Minister odpowiada 
przede wszystkim za osiągnięcie celów 
określonych w umowie partnerstwa. Jego 
nowym zadaniem w zakresie koordyna-
cji będą obowiązki związane z udziele-
niem, zawieszeniem lub wycofaniem  
desygnacji. Jest to nic innego, jak koniecz-
ność uzyskania przez wyznaczoną insty-
tucję poświadczenia, że jest kompetentna  
do wykonywania przypisanych jej pra-
wem funkcji i zadań. Desygnacja (o której 

13 Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014–2020 przyjętych przez Radę Ministrów 
15.01.2013 r. i zaakceptowany został przez Komisję Europejską 23.05.2014 r.;

 <http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Documents/Umowa_Partnerstwa_21_05_2014.pdf>.
14 Cele zostały wymienione w art. 9 rozporządzenia Rady nr 1303/2013.
15 Art. 3 i 4 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.



14 KONTrOlA PAńSTwOwA

kontrola i audyt   marcin Szymański

szczegółowo będzie mowa dalej), choć wy-
daje się nową instytucją, w rzeczywistości 
stanowi instrument, którego odpowiedni-
kiem w okresie programowania 2007–2013 
był audyt zgodności prowadzony w celu po-
twierdzenia, że systemy zarządzania i kon-
troli zostały ustanowione zgodnie z wy-
mogami określonymi w przepisach roz-
porządzenia nr 1083/2006. Audyt ten był 
przeprowadzany przez instytucję audyto-
wą (IA), której funkcję pełni Generalny 
Inspektor Kontroli Skarbowej. Obecnie 
również przewiduje się, że działania audy-
towe, dające podstawę do udzielenia desy-
gnacji, będzie prowadziła IA16. Niemniej, 
w nowej perspektywie finansowej za udzie-
lenie desygnacji będzie odpowiadał mini-
ster właściwy do spraw rozwoju regional-
nego17, który jednocześnie pełni funkcje 
państwa członkowskiego w rozumieniu 
rozporządzenia nr 1303/2013, ale także 
instytucji zarządzającej i instytucji certy-
fikującej (dla krajowych programów ope-
racyjnych), które będą desygnacji podda-
ne. Takie usytuowanie ciała decyzyjnego 
odpowiedzialnego za udzielanie i wyco-
fywanie desygnacji wywołało wątpliwo-
ści co do niezależności i bezstronności po-
dejmowanych rozstrzygnięć. 

Sposób organizacji systemu desygna-
cji był przedmiotem uwag zgłaszanych na 
etapie konsultacji projektu ustawy wdro-
żeniowej, między innymi przez Szefa 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego18. 
Trzeba jednak mieć na uwadze, że 

w okresie programowania 2007–2013 in-
stytucja certyfikująca oraz instytucje za-
rządzające krajowymi programami ope-
racyjnymi były również umiejscowione 
w strukturze jednostki obsługującej mi-
nistra właściwego do spraw rozwoju regio-
nalnego, co stanowiło rozwiązanie akcep-
towane przez służby Komisji Europejskiej. 
Zatem także i teraz właściwym rozwią-
zaniem wydaje się zorganizowanie pro-
cesu desygnacji w sposób zapewniający  
realizację zasady niezależności i bezstron-
ności organu przyznającego desygna-
cję od instytucji ją otrzymującej. Będzie 
to możliwe także przez to, że podstawą  
desygnacji będzie opinia niezależnej in-
stytucji audytowej, a także dzięki funk-
cjonowaniu – powoływanego ustawą 
wdrożeniową – komitetu do spraw de-
sygnacji, mającego charakter doradczy. 
Będzie on funkcjonował w okresie reali-
zacji umowy partnerstwa i w jego skład 
wejdą przedstawiciele ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych, a w jego 
pracach, bez prawa głosu, będą uczestni-
czyć reprezentanci Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli, Szefa Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa wewnętrznego. warto 
zwrócić uwagę, że dla nowej perspekty-
wy ustawa wdrożeniowa rezygnuje z po-
woływania Komitetu do spraw Kontroli 
i  Audytu Funduszy Strukturalnych 
i Funduszu Spójności, który był orga-
nem opiniodawczo-doradczym ministra 

16 Art. 13 w związku z art. 15 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.
17 Art. 16 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
18 Pismo z 15.10.2013 r.; 
 <http://bip.mir.gov.pl/Prawo/Projekty_ustaw/Documents/DKF_U_PO1420_uwagiCBA_15102013.pdf>.
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właściwego do spraw rozwoju regionalne-
go w zakresie spraw związanych z kontrolą 
wykorzystania środków z funduszy UE19.

Minister właściwy do spraw rozwoju re-
gionalnego zachował również prawo wy-
dawania wytycznych w celu zapewnienia 
zgodności sposobu wdrażania programów 
operacyjnych z prawem Unii Europejskiej 
oraz spełniania wymagań określanych 
przez Komisję Europejską, a także zacho-
wania jednolitości zasad wdrażania progra-
mów operacyjnych. Dokumenty te mają 
dodatkowo zapewnić prawidłowość wy-
konywania zadań i obowiązków określo-
nych ustawą wdrożeniową20. wytyczne 
stanowią podstawowy instrument koor-
dynacji realizacji programów operacyj-
nych i zapewniają jednolity mechanizm 
ich wdrażania. 

Nowością jest urzeczywistnienie na po-
ziomie ustawy wdrożeniowej podziału wy-
tycznych na:
•	wytyczne	horyzontalne,	które	dotyczą	

wszystkich lub wybranych programów 
operacyjnych21;

•	wytyczne	programowe,	które	określa-
ją kwestie szczegółowe dla danego pro-
gramu operacyjnego22.
Ustawa wprowadza także nadrzędność 

wytycznych horyzontalnych nad wytycz-
nymi programowymi. Dodatkowo, art. 2 
pkt 32 ustawy wdrożeniowej wprowa-
dza definicję ‘wytycznych’, przez które 
należy rozumieć instrument prawny 

określający ujednolicone warunki i pro-
cedury wdrażania funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójności skierowane 
do instytucji uczestniczących w realizacji 
programów operacyjnych oraz stosowane 
przez te instytucje na podstawie właściwe-
go porozumienia, kontraktu terytorialne-
go albo umowy oraz przez beneficjentów 
na podstawie umowy o dofinansowanie  
projektu albo decyzji o dofinansowaniu 
projektu. wprowadzenie tej definicji 
może mieć doniosłe znaczenie prawne, 
ponieważ wytyczne nie należą do katalo-
gu aktów stanowiących źródła prawa po-
wszechnie obowiązującego23, a projekto-
dawca, podobnie jak w perspektywie fi-
nansowej 2007–2013, w celu usprawnienia  
możliwości określania warunków realiza-
cji programów operacyjnych zrezygnował  
z wydawania aktów rangi rozporządzeń wy-
konawczych, które były wydawane jeszcze 
dla wdrażania w Polsce programów opera-
cyjnych w odniesieniu do okresu progra-
mowania 2004–2006. Definicja ta przesą-
dza także objęcie beneficjentów zakresem 
 stosowania wytycznych, pod warunkiem 
zastrzeżenia tego w umowie o dofinanso-
wanie projektu, która stanowi podstawę 
udzielenia wsparcia24. wydanie wytycz-
nych obwarowane jest koniecznością pod-
dania ich projektów procesowi konsul-
tacji z zainteresowanymi stronami, przy 
czym ustawa przewiduje inny katalog in-
stytucji lub organizacji, którym projekty 

19 Art. 35c uzppr.
20 Art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
21 Art. 5 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.
22 Art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
23 Art. 87 ust. 1 Konstytucji RP z 2.04.1997 r. (DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483).
24 Art. 52 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
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wytycznych przedkładane są do opinii 
w zależności od tego, czy projekt dotyczy  
wytycznych horyzontalnych, czy progra-
mowych. Projekty wytycznych są dodat-
kowo publikowane na stronie internetowej,  
co zapewnia każdemu zainteresowane-
mu podmiotowi możliwość zgłoszenia 
uwag i propozycji. Informacja o miej-
scu publikacji wytycznych oraz termi-
nie ich obowiązywania jest również ogła-
szana w Dzienniku Urzędowym rze-
czypospolitej Polskiej Monitor Polski. 
Katalog obszarów, które mogą być regu-
lowane wytycznymi w zasadzie pokrywa 
się z listą przewidzianą dla okresu progra-
mowania 2007–201325. 

Należy mieć na uwadze, że poza wy-
tycznymi wydawane są różnego rodzaju 
dokumenty, które składają się łącznie na 
tak zwany system realizacji programu ope-
racyjnego26. Należą do nich: szczegółowy 
opis priorytetów, funkcji i procedur, in-
strukcje wykonawcze, zalecenia, rekomen-
dacje poszczególnych instytucji, ale także 
i sama ustawa wdrożeniowa. Są one nie-
zbędne do zapewnienia prawidłowej reali-
zacji programu i obowiązują poszczególne 
instytucje zaangażowane w jego wdroże-
nie, niemniej nie stanowią samoistnej pod-
stawy praw i obowiązków beneficjentów, 
chyba że wynikają bezpośrednio z prze-
pisów prawa powszechnie obowiązujące-
go lub postanowień umowy o dofinanso-
wanie projektu. 

Instytucjonalny system 
wdrażania funduszy
System instytucjonalny, który ma za-
pewnić prawidłowe wdrożenie progra-
mów operacyjnych zgodnie z rozporzą-
dzeniem nr 1303/2013, nadal składa się 
z trzech podstawowych instytucji, to jest: 
instytucji zarządzającej, certyfikującej 
oraz audytowej, które zasadniczo pełnią 
te same funkcje, jak w okresie programo-
wania 2007–2013. Projekt rozporządzenia 
nr 1303/2013 przewidywał jeszcze powo-
łanie na szczeblu ministerialnym instytucji 
akredytującej, która miała być odpowie-
dzialna za udzielanie akredytacji oraz nad-
zorowanie podmiotów odpowiedzialnych 
za zarządzanie i kontrolę wydatków w ra-
mach funduszy UE. Ostatecznie zmienio-
no nazewnictwo i akredytację zastąpiono 
terminem desygnacja27, która ma się opie-
rać na opinii niezależnego podmiotu au-
dytowego, którego rolę w Polsce – zgodnie 
z założeniami ustawy wdrożeniowej – bę-
dzie pełnić instytucja audytowa28.

Istotną nowością jest wskazanie w prze-
pisach rozporządzenia nr 1303/201329 moż-
liwości pełnienia przez instytucję zarzą-
dzającą funkcji instytucji certyfikują-
cej. w Polsce dla okresu programowania 
2007–2013 istnieje dla wszystkich progra-
mów operacyjnych jedna i niezależna od 
instytucji zarządzających instytucja certy-
fikująca, funkcjonująca w ramach odręb-
nej komórki organizacyjnej Ministerstwa 

25 Szerzej: M. Szymański: System�instytucjonalny�wdrażania�funduszy�europejskich, „Kontrola Państwowa” 
nr 1/2011, s. 109.

26 Art. 6 ustawy wdrożeniowej.
27 Art. 124 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013.
28 Art. 13 ustawy wdrożeniowej.
29 Art. 123 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013.
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Infrastruktury i rozwoju. w nowej per-
spektywie finansowej, korzystając z moż-
liwości przewidzianej w regulacjach UE, 
ustawodawca przypisał funkcje instytu-
cji certyfikującej instytucjom zarządzają-
cym30, co oznacza, że proces certyfikacji 
będzie odrębny dla każdego programu ope-
racyjnego. Jednocześnie ustawa zabrania 
możliwości powierzenia zadań instytu-
cji certyfikującej innym instytucjom31. 
Tym samym wszelkie działania w tym 
zakresie będą wykonywane wyłącznie 
przez poszczególne instytucje zarządza-
jące. Takie rozwiązanie zmniejszy liczbę 
instytucji, obniży koszty administracyjne 
oraz przyspieszy proces występowania 
z  wnioskami o  płatność do Komisji 
Europejskiej. Stanowi ono jednocześnie 
główny element zapowiadanych przez KE 
uproszczeń we wdrażaniu środków eu-
ropejskich. Zdaniem KE, pozwoli to za-
oszczędzić zasadniczą część z 4% obec-
nych kosztów związanych z certyfikacją, 
ze względu na większą skuteczność ad-
ministracyjną, mniejsze zapotrzebowa-
nie na koordynację i zmniejszenie zakre-
su audytów.

Instytucje zarządzające, podobnie jak 
w okresie programowania 2007–2013, będą 
umiejscowione na poziomie ministra wła-
ściwego do spraw rozwoju regionalnego 
– dla krajowych programów operacyjnych 
oraz zarządów województw – dla regional-
nych programów operacyjnych32. Zadania 

przypisane na mocy ustawy wdrożenio-
wej instytucjom zarządzającym, poza peł-
nieniem funkcji instytucji certyfikującej, 
pokrywają się zasadniczo z zadaniami wy-
mienionymi w uzppr. 

warto jednak zwrócić uwagę, że za-
kres obowiązków instytucji zarządza-
jących został znacznie rozszerzony bez-
pośrednio w przepisach rozporządzenia 
nr 1303/201333. 

Do najważniejszych nowych obowiąz-
ków IZ należą:
•	Związany	z wprowadzeniem	systemu	roz-

liczania rocznego obowiązek sporządza-
nia deklaracji zarządczej oraz rocznego  
podsumowania – dotyczących funkcjo-
nowania systemu zarządzania i kontro-
li oraz potwierdzających prawidłowość 
dokonywanych transakcji, a także – w ra-
mach pełnienia funkcji instytucji cer-
tyfikującej – obowiązek przygotowania 
zestawienia wydatków za rok obrachun-
kowy. Powyższe dokumenty są podsta-
wą wydania przez instytucję audytową 
opinii audytowej niezbędnej do rozli-
czenia wydatków deklarowanych do  
Komisji Europejskiej w danym roku ob-
rachunkowym.

•	Konieczność	wprowadzenia	skutecznych	
i proporcjonalnych środków zwalcza-
nia nadużyć finansowych34, które będą 
uwzględniać wszystkie stwierdzone 
rodzaje ryzyka. Oczekiwania Komisji 
Europejskiej związane z realizacją tego 

30 Art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy wdrożeniowej.
31 Art. 10 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.
32 Art. 9 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
33 Art. 125 rozporządzenia nr 1303/2013.
34 Wprowadzenie tego obowiązku zostało przewidziane w komunikacie Komisji dotyczącym strategii zwal-

czania nadużyć finansowych – wersja ostateczna z 24.06.2011 r. (COM (2011) 376).



18 KONTrOlA PAńSTwOwA

kontrola i audyt   marcin Szymański

wymogu zostaną przedstawione w szcze-
gółowych wytycznych poświęconych temu 
zagadnieniu35. wytyczne mają w założe-
niu stanowić narzędzie, za pomocą któ-
rego zostanie zwiększone prawdopodo-
bieństwo wykrycia ryzyka wystąpienia 
oszustwa w procesie wyboru projektów 
do dofinansowania, wdrażania i weryfika-
cji projektu, certyfikacji wydatków i doko-
nywaniu płatności. Prowadzona cyklicz-
nie analiza ryzyka ma pomóc w identyfi-
kacji obszarów, którym należy poświęcić  
najwięcej uwagi, dzięki czemu możliwe 
będzie wprowadzenie mechanizmów kon-
trolnych36 zmniejszających do akcepto-
walnego poziomu prawdopodobieństwo 
lub skutek wystąpienia oszustwa. 

•	Udostępnianie	instytucjom	pośredni-
czącym oraz beneficjentom informacji 
istotnych przy wykonywaniu ich zadań 
i realizacji projektów.

•	Zapewnienie	uzyskania	przez	benefi-
cjentów dokumentu określającego wa-
runki wsparcia danego projektu.
Instytucje zarządzające zostały także na 

mocy rozporządzenia nr 1303/2013 zobli-
gowane do weryfikacji projektów, któ-
rych realizacja rozpoczęła się przed złoże-
niem wniosku o ich dofinansowanie. Ma to 
związek z większym ryzykiem wystąpienia 
błędów i nieprawidłowości popełnianych 
przez podmioty, które realizują przedsię-
wzięcie nieobwarowane jeszcze formalnie 

koniecznością spełniania zasad określonych 
w przepisach dotyczących funduszy, a także 
wprowadzeniem zakazu finansowania tak 
zwanych projektów retrospektywnych, to 
jest takich, które zakończyły się przed udzie-
leniem wsparcia ze środków UE. 

Zadania przypisane instytucji zarzą-
dzającej (poza funkcją instytucji certyfi-
kującej), podobnie jak w okresie progra-
mowania 2007–2013, mogą zostać po-
wierzone instytucji pośredniczącej lub  
wdrażającej, z zastrzeżeniem, że nie wy-
łącza to odpowiedzialności instytucji za-
rządzającej za ich realizację37. różnicą 
w stosunku do uregulowań uzppr jest to, 
że instytucja zarządzająca może powie-
rzyć zadania jedynie instytucji pośredni-
czącej38 i tylko instytucja pośrednicząca 
może powierzyć dalej zadania instytucji 
wdrażającej39 (za zgodą instytucji zarzą-
dzającej). wynika to również z samej kon-
strukcji definicji tych instytucji zawar-
tej w ustawie wdrożeniowej, która nada-
je status danej instytucji w zależności od 
tego, która z instytucji: zarządzająca czy 
pośrednicząca powierzyła zadania do re-
alizacji. w przypadku uzprr, definicja in-
stytucji wdrażającej zasadzała się nie na 
tym, który podmiot jej powierzył zada-
nia, lecz na charakterze wykonywanych 
czynności. Tym samym instytucją wdra-
żającą była ta instytucja, która wykonywa-
ła zadania odnoszące się bezpośrednio do 

35 Dokument KE pn. Guidance�for�Member�States�and�Programme�Authorities�Fraud�Risk�Assessment�and�
Effective�and�Proportionate�Anti-Fraud�Measures; 

 <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_risk_assessment.pdf>.
36 Lista możliwych mechanizmów kontrolnych została wskazana w załączniku nr 2 do ww. dokumentu KE.
37 Art. 10 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.
38 Art. 10 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
39 Art. 10 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.
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beneficjentów. Stąd mogły jej zostać po-
wierzone zadania zarówno bezpośrednio 
przez instytucję zarządzającą, jak i przez 
instytucję pośredniczącą. Przykładowo, 
obecnie funkcję instytucji wdrażającej, 
która notabene spośród wszystkich insty-
tucji wdrażających dysponuje największą 
pulą środków unijnych, pełni na mocy po-
rozumienia zawartego z instytucją zarzą-
dzającą40 Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych. Natomiast w okresie pro-
gramowania 2014–2020, mimo realizacji 
generalnie tych samych zadań, instytucja 
ta będzie nominalnie pełnić funkcję in-
stytucji pośredniczącej. różnica ta, poza 
niejednolitą terminologią, nie ma jednak 
większego praktycznego znaczenia. 

w ustawie wdrożeniowej pojawił się 
przepis, który wskazuje wprost odpowie-
dzialność instytucji pośredniczącej za wy-
konywanie zadań powierzonych instytucji 
wdrażającej41. Co więcej, funkcje instytucji 
pośredniczącej może pełnić, inaczej niż do-
tychczas, także podmiot spoza sektora fi-
nansów publicznych. Podobnie jak dotych-
czas, instytucje mają możliwość posiłko-
wania się wsparciem zewnętrznym i mogą 
zlecać usługi związane z wykonywaniem 
swoich zadań innym podmiotom42. Ustawa 
wdrożeniowa wyłącza jednak możliwość 
zlecania usług polegających na prowadze-
niu kontroli systemowych, czyli kontroli 
potwierdzających prawidłowość funkcjo-
nowania systemów zarządzania i kontroli, 

a także realizacji zadań instytucji certyfi-
kującej43. Można się zastanowić, czy za-
sadne jest powyższe wyłączenie dotyczą-
ce zlecania usług w zakresie prowadzenia 
kontroli systemowych. Konsekwencją ta-
kiego wyłączenia może być konieczność 
zapewnienia przez każdą instytucję zarzą-
dzającą i pośredniczącą wykwalifikowa-
nej kadry będącej w stanie zbadać każdy 
obszar, w którym powierzono instytucji 
realizację zadań. Niemniej, ze względu na 
konstrukcję przepisu i zawarte w nim sfor-
mułowanie „polegających na prowadzeniu”, 
powinno się to rozumieć jako zakaz moż-
liwości zlecenia przeprowadzenia w ca-
łości kontroli systemowej przez podmiot 
zewnętrzny, a nie zakaz możliwości zle-
cenia wykonania części specjalistycznego 
zakresu kontroli, na przykład w obszarze 
prawidłowości przeprowadzonej przez in-
stytucję oceny wniosków o dofinansowa-
nie projektów. 

Nowością jest wprowadzenie do ustawy 
wdrożeniowej odpowiedzialności instytu-
cji pośredniczącej i wdrażającej za niepra-
widłowe wykonanie powierzonych zadań. 
Instytucja zarządzająca lub pośrednicząca 
została ustawowo wyposażona w możli-
wość zastosowania wobec instytucji, której 
powierzyła zadania, jednego z czterech in-
strumentów mających na celu przywróce-
nie zgodności powierzonych zadań z przy-
jętym systemem realizacji programu ope-
racyjnego. 

40 Porozumienie z 8.01.2014 r., zawarte pomiędzy instytucją zarządzającą programem operacyjnym „In-
frastruktura i środowisko”, ulokowaną w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju a Dyrektorem Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych.

41 Art. 10 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.
42 Art. 10 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.
43 Art. 10 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.
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Należy do nich możliwość44:
1) wydania rekomendacji dotyczącej usu-
nięcia stwierdzonych uchybień ze wska-
zaniem terminu ich usunięcia;
2) zobowiązania do podjęcia określonych 
działań naprawczych ze wskazaniem ter-
minu ich wykonania; 
3) wstrzymania albo wycofania części 
lub nawet całości dofinansowania przy-
znanego instytucji z pomocy technicznej 
– to jest jednak uwarunkowane niewyko-
naniem wspomnianych rekomendacji lub 
działań naprawczych;
4) wystąpienia do ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego o zawie-
szenie desygnacji. 

Dwa pierwsze instrumenty, niewystępu-
jące dotąd w akcie o randze ustawy (uzppr), 
funkcjonowały w praktyce i są podstawo-
wym narzędziem wymuszania prawidło-
wego wykonywania zadań przez instytu-
cje, którym te zadania powierzono. Dotąd 
jednak brakowało instrumentu o charak-
terze realnej, wymiernej i dolegliwej sank-
cji, która odstraszałaby instytucje od nie-
respektowania poleceń instytucji powie-
rzającej zadania. Stąd też wprowadzenie, 
na przykład, możliwości wycofania wspar-
cia instytucji ze środków pomocy tech-
nicznej powinno stanowić wystarczające 
narzędzie zapewnienia przez tę instytu-
cję wykonania zadań zgodnie z przyjęty-
mi przepisami i systemem realizacji pro-
gramu operacyjnego. 

Oprócz tego wprowadzono odpowie-
dzialność finansową instytucji, która 

dopuściła się uchybień, w wyniku któ-
rych wystąpiła w projekcie nieprawidło-
wość w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozpo-
rządzenia nr 1303/2013. 

w sytuacji, w której nieprawidłowość 
będzie wynikała bezpośrednio z działania 
lub zaniechania tej instytucji, to ona bę-
dzie odpowiedzialna za wypłatę należnej 
beneficjentowi równowartości dofinanso-
wania, a w części, w której zostało ono już 
beneficjentowi wypłacone, to nie benefi-
cjent, lecz właśnie instytucja będzie zobo-
wiązania do jej zwrotu. Ma to na celu zrów-
noważenie utraconych wpływów środków 
europejskich przez budżet w wyniku ko-
nieczności pomniejszenia wydatków de-
klarowanych Komisji Europejskiej45. 

Zgodnie z  treścią uzasadnienia do 
ustawy wdrożeniowej, takie rozwiąza-
nie umożliwi wyraźne przypisanie od-
powiedzialności za błędy podmiotowi, 
który je popełnił i tym samym pozwoli 
wyeliminować sytuację istniejącą w per-
spektywie finansowej 2007–2013, kiedy 
problem znalezienia finansowania projek-
tów, które w wyniku błędów instytucji 
nie otrzymały dofinansowania z funduszy 
Unii Euro pejskiej spoczywał na instytu-
cji zarządzającej i powyższe wydatki nie 
obciążały budżetów podmiotów bezpo-
średnio odpowiedzialnych za błędy. Tym 
samym też beneficjenci zostali zwolnieni 
z odpowiedzialności za nieprawidłowo-
ści będące wynikiem bezpośrednio dzia-
łania lub zaniechania instytucji lub orga-
nów państwa46. 

44 Art. 11 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
45 Art. 11 ust. 2 i 3 w zw. z art. 24 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.
46 Art. 24 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.
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Należy się spodziewać występowania 
licznych sporów na tle tej regulacji, po-
nieważ zarówno beneficjent, jak i insty-
tucja w celu uniknięcia odpowiedzial-
ności finansowej będą za wszelką cenę 
wykazywać, że nieprawidłowość nie była 
następstwem ich działania lub zaniecha-
nia. Przypisanie działania lub zaniechania 
nie obejmuje jednak – zgodnie z art. 24 
ust. 2 ustawy wdrożeniowej – zasadni-
czo sytuacji, w której instytucja nie wy-
kryła nieprawidłowości w toku wcze-
śniejszej kontroli. ryzyko niewykrycia 
błędu nie wiąże się zatem z odpowie-
dzialnością instytucji za konsekwencje 
wystąpienia nieprawidłowości. w innym 
razie sam fakt przeprowadzenia kontro-
li, która nie wykryła błędu, byłby rów-
noznaczny z odpowiedzialnością insty-
tucji za błąd, który wynikałby wyłącznie 
bezpośrednio z działania lub zaniecha-
nia samego beneficjenta. Należy zwró-
cić uwagę, że często występują przypad-
ki, w których nieprawidłowości są iden-
tyfikowane przy okazji kolejnych kon-
troli przeprowadzanych, na przykład, 
przez instytucję audytową, służby 
Komisji Europejskiej czy Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego. Nie zawsze 
świadczy to o słabości kontroli instytu-
cji, która nie zidentyfikowała narusze-
nia, bowiem w wielu sytuacjach wyni-
ka to z przyjęcia odmiennej interpreta-
cji przepisów czy zaostrzenia podejścia 

audytorów europejskich do oceny okre-
ślonego stanu faktycznego. 

w rozdziale ustawy wdrożeniowej do-
tyczącym systemu instytucjonalnego47 
usankcjonowano także obecność powo-
ływanego przez instytucję zarządzającą ko-
mitetu monitorującego, który formalnie nie 
jest instytucją systemu zarządzania i kon-
troli, jednak odgrywa istotną rolę w reali-
zacji programów operacyjnych, rozpatrując 
wszystkie ważne dla ich wykonania kwe-
stie48 . Pominięto natomiast w tym samym 
rozdziale instytucję audytową, dopełnia-
jącą kształt systemu zarządzania i kontroli 
programu operacyjnego. Zadania instytu-
cji audytowej zostały określone w art. 127 
rozporządzenia nr 1303/2013 i nie charak-
teryzują się one odmiennością w stosunku 
do dotychczasowych regulacji, poza przy-
pisaniem tej instytucji istotnej roli w pro-
cesie rocznego rozliczania wydatków, co 
zostało odzwierciedlone w art. 21 ust. 2 
ustawy wdrożeniowej. 

Desygnacja
Istotnym nowym elementem, szczegółowo 
przedstawionym w ustawie wdrożeniowej, 
jest procedura desygnacji, będąca odpo-
wiednikiem audytu zgodności realizowa-
nego w okresie programowania 2007–2013 
przez instytucję audytową. Desygnacja 
opisana w rozporządzeniu nr 1303/2013 
stanowi rozwinięcie regulacji rozporzą-
dzenia finansowego Unii Europejskiej49 

47 Art. 14 ustawy wdrożeniowej.
48 Zadania komitetu monitorującego zostały określone w art. 110 rozporządzenia nr 1303/2013.
49 Art. 59 ust. 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EUROATOM) nr 966/2012 

z 25.10.2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (DzUrzUE L 298/1 z 26.10.2012).
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przewidujących obowiązek wyznaczania 
instytucji odpowiedzialnych za zarządza-
nie środkami finansowymi, które wpro-
wadzą skuteczny i wydajny system kon-
troli wewnętrznej. 

Ustawa wdrożeniowa wprowadza de-
finicję legalną desygnacji50, stanowiąc że 
jest to potwierdzenie przez ministra wła-
ściwego do spraw rozwoju regionalnego 
– wykonującego zadania państwa człon-
kowskiego – spełniania przez instytucję 
zarządzającą, instytucję pośredniczącą  
i instytucję wdrażającą warunków zapew-
niających prawidłową realizację programu 
operacyjnego. Pomimo że rozporządzenie 
nr 1303/2013 w art. 124 ust. 1 wskazu-
je wprost instytucję zarządzającą51 jako 
instytucję obligatoryjnie i zawsze podda-
waną desygnacji, to definicja legalna to roz-
szerza i wskazuje, że desygnacji podlegają  
także instytucje pośredniczące i wdra-
żające. 

Objęcie wszystkich instytucji desy-
gnacją jest oczywistą koniecznością ze 
względu na istotną rolę, jaką w syste-
mach wdrażania programów operacyj-
nych odgrywają instytucje pośredniczą-
ce i wdrażające, które bezpośrednio współ-
pracują z beneficjentami i odpowiadają za 
główne procesy związane z wyborem pro-
jektów do dofinansowania, weryfikacją  
wydatków czy przeprowadzaniem kon-
troli u beneficjentów. 

Nieuzyskanie desygnacji uniemożli-
wia rozpoczęcie finansowej realizacji 
programu operacyjnego, czyli wystąpie-
nie do Komisji Europejskiej z pierwszą 
deklaracją wydatków i wnioskiem o płat-
ność52. Aby uzyskać desygnację, insty-
tucje muszą spełniać kryteria określo-
ne w załączniku XIII do rozporządzenia 
nr 1303/2013, dotyczące wewnętrznego 
środowiska kontrolnego, zarządzania ry-
zykiem, działań związanych z zarządza-
niem i kontrolą oraz monitorowaniem. 
Tym samym kryteria te stanowią obo-
wiązek spełniania przez każdą instytucję 
standardów kontroli zarządczej, uwzględ-
niającej przede wszystko funkcję, jaką 
pełni dana instytucja w systemie wdra-
żania funduszy Unii Europejskiej. 

Dlatego też określają wymagania zapew-
niające sprawne funkcjonowanie systemu 
kontroli zarządczej każdej instytucji, to 
jest posiadania:
•	odpowiedniej	struktury	organizacyjnej;
•	odpowiednich	zasobów	ludzkich;
•	klarownego	podziału	funkcji	w ramach	

każdej instytucji; 
•	procedur	weryfikacji	wykonania	zadań	

przez instytucje, którym te zadania po-
wierzono;

•	procedur	dotyczących	oceny	wniosków	
o dofinansowanie, rozliczania wydatków, 
prowadzenia kontroli, rozliczania nie-
prawidłowości, odzyskiwania środków 

50 Art. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej.
51 Trzeba mieć jednak na uwadze, że rozporządzenie nr 1303/2013 nie wymienia odrębnie zadań instytu-

cji pośredniczących, które realizują część zadań instytucji zarządzającej, stąd też należy przyjąć, że tam, 
gdzie rozporządzenie odnosi się do instytucji zarządzającej, należy tym pojęciem obejmować także in-
stytucje pośredniczące oraz także – w rozumieniu ustawy wdrożeniowej – instytucje wdrażające (które 
w świetle rozporządzenia są instytucjami pośredniczącymi).

52 Art. 15 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w zw. z art. 124 ust. 1 oraz art. 135 ust. 3 rozporządzenia nr 1013/2013.
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nieprawidłowo poniesionych, zwalcza-
nia nadużyć finansowych; 

•	procedur	zarządzania	ryzykiem;
•	mechanizmów	kontrolnych	zwłaszcza	

dotyczących wyboru projektów do do-
finansowania czy przeprowadzania kon-
troli u beneficjentów; 

•	procedur	monitorowania	wdrażania	pro-
gramu.
w celu ujednolicenia procedury de-

sygnacji Komisji Europejskiej przygo-
towała projekt szczegółowych wytycz-
nych53 w tym zakresie, które zawiera-
ją między innymi listę sprawdzającą, 
uwzględniającą wszystkie zagadnienia, 
które w trakcie audytu desygnacyjnego 
muszą zostać sprawdzone. Także mini-
ster właściwy do spraw rozwoju regio-
nalnego przygotowuje wytyczne, które 
będą określały zasady procesu desygna-
cji instytucji zaangażowanych w reali-
zację programów operacyjnych polity-
ki spójności w perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej 2014–2020, podmio-
ty zaangażowane w ten proces oraz tryb 
współpracy między nimi.

Dodatkowo ustawa wdrożeniowa jako 
warunek uzyskania desygnacji wprowadza 
wymóg zawarcia odpowiednich porozu-
mień instytucjonalnych powierzających 
instytucji pełnienie określonej funkcji (in-
stytucji pośredniczącej lub wdrażającej). 
Z kolei w uzasadnieniu do ustawy jako wa-
runek uzyskania desygnacji wskazuje się 
konieczność posiadania procedur w zakre-
sie obowiązków przypisanych instytucjom 

zarządzającym w art. 9 ust. 2 ustawy wdro-
żeniowej.

Należy zauważyć, że rozporządzenie 
nr 1303/2013 w art. 124 ust. 2 zakłada 
ułatwienie możliwości uzyskania desy-
gnacji przez instytucje w sytuacji, w któ-
rej system zarządzania i kontroli w danej 
instytucji będzie istotnie podobny do 
tego, jaki funkcjonował w perspektywie 
finansowej 2007–2013. w takim wypad-
ku można odstąpić od działań audytowych 
i stwierdzić a priori, że stosowne kryte-
ria zostały spełnione, jeśli na podstawie 
dotychczasowych wyników audytów ist-
nieją dowody na skuteczne funkcjonowa-
nie tego systemu. Pomimo że w progra-
mach operacyjnych w celu wykorzystania  
stworzonego potencjału, doświadczenia 
i zasobów ludzkich zostanie przyjęty po-
dobny układ instytucjonalny, ustawodaw-
ca nie zdecydował się na odzwierciedlenie 
uproszczonej procedury desygnacji w usta-
wie wdrożeniowej. 

Może to wynikać z tego, że – po pierw-
sze – znika odrębna instytucja certyfiku-
jąca, a więc wszystkie instytucje zarzą-
dzające będą musiały od początku zor-
ganizować realizację funkcji tej instytucji  
w ramach swojej działalności. Po drugie 
– funkcje instytucji zarządzającej zostały  
rozbudowane w zakresie działań dotyczą-
cych zwalczania nadużyć finansowych 
oraz w związku z systemem rozliczania 
rocznego. Stąd też wydaje się zasadne  
objęcie procedurą desygnacji wszystkich 
instytucji. 

53 Dokument KE: Guidance�Member�States�and�Programme�Authorities�Designation�Procedure (under�Arti-
cles�123�and�124�of�Regulation�(EU)�No�1303/2013�and�Article�21�of�the�Regulation�(EU)�No�1299/2013.
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O ile audyt zgodności w okresie pro-
gramowania 2007–2013 był przeprowa-
dzany tylko jeden raz i stanowił warunek 
rozpoczęcia wdrażania programów ope-
racyjnych, o tyle audyty związane z desy-
gnacją będą prowadzone przez cały okres  
realizacji programów w celu potwierdze-
nia utrzymania kryteriów desygnacji. 

w okresie 2007–2013 badanie skutecz-
ności systemów wdrażania programów wy-
konywane było w ramach corocznych au-
dytów systemów zarządzania i kontroli. 
Konieczność wprowadzenia w ustawie 
wdrożeniowej instytucji kontroli służą-
cych potwierdzaniu utrzymania kryte-
riów desygnacji, które zostały przypisane 
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 
regionalnego54, wynika z przewidzianego 
w rozporządzeniu nr 1303/2013 mechani-
zmu możliwości wycofania desygnacji in-
stytucji, która przestała spełniać kryteria. 

wycofanie desygnacji będzie skutkowa-
ło całkowitym lub częściowym (w zakre-
sie określonych osi priorytetowych pro-
gramu operacyjnego, za które odpowiada 
dana instytucja) wstrzymaniem certyfika-
cji wydatków do Komisji Europejskiej55. 
Zarówno rozporządzenie nr 1303/2013, 
jak i ustawa wdrożeniowa przewidują wy-
cofanie desygnacji dopiero po okresie prób-
nym (zawieszenie desygnacji), w którym 
instytucja jest zobowiązana podjąć właści-
we działania naprawcze. Dopiero niezre-
alizowanie działań naprawczych skutkuje 

wycofaniem desygnacji. w razie wycofa-
nia desygnacji dla instytucji pośredniczą-
cej lub wdrażającej przewiduje się, że jej 
zadania przejmie instytucja, która powie-
rzyła zadania danej instytucji pośredniczą-
cej lub wdrażającej. Jeśli wycofanie doty-
czyłoby instytucji zarządzającej, istniała-
by konieczność przejęcia jej funkcji przez 
nową instytucję po udzieleniu jej desygna-
cji56. Zarówno o zawieszaniu, jak i wyco-
faniu desygnacji państwo członkowskie 
musi poinformować Komisję Europejską. 

Ustawa wdrożeniowa, w odróżnieniu od 
rozporządzenia nr 1303/2013, przewiduje 
ponadto procedurę wnoszenia i rozpatry-
wania zastrzeżeń przez instytucję, której 
odmówiono udzielenia desygnacji, desy-
gnację zawieszono lub wycofano57. 

Monitorowanie utrzymania kryteriów 
desygnacji, poza przewidzianymi dla mini-
stra właściwego do spraw rozwoju regional-
nego kontrolami służącymi potwierdzaniu  
utrzymania desygnacji oraz kontrolami 
doraźnymi prowadzonymi w przypadku 
podejrzenia, że podmiot przestał speł-
niać którekolwiek z kryteriów desygna-
cji58 – zgodnie z art. 124 ust. 5, powin-
no odbywać się na podstawie wszyst-
kich istniejących wyników audytów  
i kontroli, a więc:
•	audytów	prawidłowości	funkcjonowa-

nia systemu zarządzania i kontroli pro-
gramu operacyjnego przeprowadzonych 
przez instytucję audytową59;

54 Art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej.
55 Art. 16 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.
56 Art. 124 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013.
57 Art. 16 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.
58 Art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy wdrożeniowej.
59 Art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej w zw. z art. 127 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.
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•	opinii	audytowych	oraz	sprawozdania	
z kontroli instytucji audytowej;

•	deklaracji	zarządczej	i rocznego	podsu-
mowania instytucji zarządzającej;

•	wyników	kontroli	systemowych	prze-
prowadzonych w ramach poszczegól-
nych programów operacyjnych, służą-
cych zapewnieniu, że system zarządza-
nia i kontroli programu operacyjnego 
działa prawidłowo w poszczególnych 

instytucjach pośredniczących lub 
wdrażających60.

Marcin SzyMańSki
zastępca dyrektora
Departamentu Systemu Wdrażania 
Programów Infrastrukturalnych 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

60 Art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej.
Powyżej przedstawiliśmy I część artykułu, część II będzie opublikowana w numerze 6/2014.

Treść niniejszego artykułu przedstawia poglądy jedynie autora, nie odzwierciedla w żadnym razie oficjalnego  
stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
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Wstęp
Zgodnie z art. 17 Traktatu o Unii Euro-
pejskiej, Komisja Europejska (dalej: „KE”, 
„Komisja”) czuwa nad stosowaniem trak-
tatów i środków przyjmowanych przez 
instytucje na ich podstawie oraz nadzo-
ruje stosowanie prawa UE pod kontrolą  

Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej (TSUE)1. Uprawnienia te sprawia-
ją, że KE tradycyjnie określana jest mia-
nem strażniczki traktatów2. w sformu-
łowaniu tym zawiera się zasadnicza treść 
podstawowej funkcji kontrolnej KE – kon-
trola transpozycji, stosowania i egzekwo-
wania prawa UE przez państwa członkow-
skie3. Poza zakresem niniejszego artykułu 

Nadzór Komisji Europejskiej nad implementacją prawa Unii

Postępowanie naruszeniowe 
jako forma kontroli

Podstawową funkcją kontrolną Komisji Europejskiej jest czuwanie nad 
wdrażaniem prawa wspólnotowego do systemów krajowych państw 
członkowskich UE. Postępowanie naruszeniowe stanowi jedno z głów-
nych narzędzi wymuszania na danym państwie zapewnienia prze-
strzegania prawa unijnego. Autor przedstawia zarówno problematykę  
kontrolną, jak i mechanizmy zapewniające skuteczność systemu imple-
mentacji prawa unijnego od strony Komisji a  także z  pozycji krajów 
członkowskich. w doktrynie wyróżnia się kilka etapów wdrażania, które  
zostały dokładnie omówione.

1 W artykule dla uproszczenia przyjęto skrót TSUE dla oznaczenia organu sądowego UE, a wcześniej WE, 
EWWiS i EWG.

2 Por. E. Gianfrancesco: Article�17 [w:] H.J. Blanke, S. Mangiameli (red.): The�Treaty�on�European�Union�
(TEU), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, s. 689 i 690.

3 W niniejszym artykule pojęcie implementacja odnosi się do zapewnienia pełnej skuteczności prawu 
UE, a pojęcia transpozycja lub wdrożenie – do wydania przepisów mających zapewnić skutek prawu 
UE w prawie krajowym. Odnośnie do szczegółowego rozróżnienia między transpozycją a implementacją
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pozostają zatem inne uprawnienia Komisji, 
wynikające z odrębnych przepisów, niż 
art. 258 i art. 260 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej (TFUE), nawet 
jeżeli są one związane ze sprawowaniem 
funkcji kontrolnej.

Postępowanie naruszeniowe (ang. infrin-
gement procedure) stanowi jedno z podsta-
wowych narzędzi wymuszania na państwie 
członkowskim zapewnienia przestrzega-
nia prawa unijnego. Zasadniczym celem 
tej procedury jest zapewnienie zgodności 
prawa krajowego z prawem UE, a nie ukara-
nie podmiotów uchylających się od imple-
mentacji acquis. Można to wywnioskować 
z tego, że przez długi okres samo stwier-
dzenie naruszenia nie było obwarowane 
żadną sankcją4, a i obecnie większość po-
stępowań zostaje zakończona z inicjatywy 
KE (nawet na etapie sądowym), jeżeli pań-
stwo członkowskie poinformuje o satys-
fakcjonujących środkach implementacyj-
nych. w doktrynie wyróżnia się następu-
jące etapy implementacji, które podlegają  
kontroli KE: fazę transpozycyjną – w ra-
mach której można wskazać etap norma-
tywny (przyjęcie precyzyjnych środków 
transpozycji) i organizacyjny (zapewnie-
nie ram administracyjnych i organiza-
cyjnych stosowania prawa UE), a także 
fazę operacyjną – prawidłowego stosowa-
nia prawa UE5. Trzeba nadmienić, że już 
samo wszczę cie odpowiedniej procedury 

kontrolnej wywiera znaczący wpływ na 
proces implementacji. Jeżeli Komisja nie 
uzyska satysfakcjonujących wyjaśnień 
od państwa członkowskiego i kontynu-
uje wobec niego postępowanie narusze-
niowe, prowadzi to z reguły na gruncie 
prawa krajowego do zainicjowania procesu 
prawodawczego, korekty przyjętych roz-
wiązań legislacyjnych w toku procedowa-
nia projektów transpozycyjnych albo do 
zmiany praktyki stosowania prawa. Bardzo 
rzadko postępowanie tego rodzaju nie wy-
wiera żadnego wpływu na postępowanie 
państwa członkowskiego i wówczas do-
chodzi do wymierzenia sankcji finanso-
wych przez Trybunał Sprawiedliwości UE. 

Dążenie do osiągnięcia nadrzędne-
go celu, jakim jest zapewnienie zgodno-
ści prawa lub praktyki krajowej z acquis, 
doprowadziło do wyodrębnienia trzech 
etapów postępowania naruszeniowego: 
postępowania nieformalnego, formalnej 
fazy administracyjnej oraz etapu sądowe-
go. Każda z tych faz zostanie przedstawio-
na w sposób bardziej szczegółowy.

Postępowanie nieformalne
Komisja Europejska dysponuje wieloma 
instrumentami służącymi rozwiązywaniu  
problemów wynikających ze stosowania 
prawa UE w państwach członkowskich. 
Mianem postępowania nieformalnego 
można określić wszelkie działania przez 

 por. B. Kurcz: Dyrektywy�Wspólnoty�Europejskiej� i� ich� implementacja�do�prawa�krajowego, Zakamycze 
2004, s. 44-59.

4 Zob. A. Arnull: The� European�Union� and� its�Court� of� Justice,�Oxford University Press, Oxford 2006, 
s. 47-51.

5 P. Wennerås: The�Enforcement�of�EC�Environmental�Law,�Oxford University Press, Oxford, New York 
2007, s. 252. Zob. też opinię rzecznika generalnego Geelhoeda z 23.09.2004 r. w sprawie C-494/01, 
Komisja�p.�Irlandii,�[2004] ECR, s. I-3348–I-3350, pkt 23-27.
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nią podejmowane, niezwiązane ze wszczy-
naniem formalnych procedur, a zmierzają-
ce do wyjaśnienia kwestii dotyczących im-
plementacji prawa UE. w praktyce w tym 
zakresie najważniejszą rolę odgrywają dwa 
systemy: SOlVIT oraz EU-Pilot. w niniej-
szym opracowaniu szerzej zostanie jed-
nak omówiony drugi z nich, gdyż system 
SOlVIT ma mniejsze znaczenie w odnie-
sieniu do poruszanej tematyki, jako że służy 
głównie rozwiązywaniu indywidualnych 
problemów transgranicznych, z jakimi 
spotkali się obywatele Unii, mieszkający 
lub prowadzący działalność gospodarczą 
w innym państwie UE w związku z funk-
cjonowaniem rynku wewnętrznego6. Co 
do zasady zatem nie obejmuje on udziału 
samej Komisji w procesie rozwiązywania 
problemów odnoszących się do stosowa-
nia prawa unijnego.

Podstawowym instrumentem wymiany 
informacji pomiędzy państwami członkow-
skimi a Komisją Europejską jest baza in-
formatyczna EU-Pilot, która zaczęła funk-
cjonować w 2008 r., obejmując 15 państw 
członkowskich, lecz jej sukces sprawił, że 
od 2013 r. współpracuje z nią 28 państw7. 
Głównym celem bazy jest zapewnienie 
sprawnej wymiany informacji w związku 
z problemami ze stosowaniem prawa UE, 
choć niejednokrotnie rozpoczęta sprawa 
sprowadza się jedynie do przedstawienia za-
rzutów państwu członkowskiemu. Znaczna 
liczba spraw w ramach tego systemu zo-
staje zainicjowana przez skargi skierowane 

do KE przez osoby fizyczne, osoby prawne 
oraz inne jednostki, w tym rozmaitego ro-
dzaju organizacje pozarządowe. Ostatnia 
z wymienionych grup podmiotów stanowi 
źródło wszczynania znacznej liczby postę-
powań w obszarze środowiska, ponieważ 
w tym zakresie dużą aktywnością wykazu-
ją się organizacje ekologiczne. Oczywiście 
KE może także wszczynać postępowania 
z własnej inicjatywy, a co ważniejsze, zobo-
wiązała się ona do wykorzystywania syste-
mu EU-Pilot przed wszczęciem postępo-
wania administracyjnego, o którym mowa 
w art. 258 TFUE8. Z tej formy współpra-
cy są jednak wyłączone postępowania do-
tyczące braku notyfikacji krajowych środ-
ków wykonawczych dyrektyw (art. 260 
ust. 3 TFUE) oraz postępowania związane 
z wykonaniem wyroków TSUE (art. 260 
ust. 2 TFUE).

Każde państwo członkowskie wyzna-
cza centralny punkt kontaktowy odpowie-
dzialny za współpracę – w rzeczypospolitej 
Polskiej jest to Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych – który może zaakcepto-
wać lub odrzucić konkretną sprawę prze-
kazaną przez KE. w przypadku jej akcep-
tacji, przekazuje ją do osób wyznaczonych 
w poszczególnych resortach, które są od-
powiedzialne za udzielenie KE odpowie-
dzi w terminie 70 dni od jej akceptacji. 
Po udzieleniu odpowiedzi poszczególne 
sprawy nie podlegają automatycznemu 
zakończeniu, lecz komunikacja z KE z re-
guły toczy się przez jakiś czas. Dopiero 

6 Zob. szerzej <http://ec.europa.eu/solvit/index_pl.htm>.
7 <http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm>.
8 European Commission, EU-Pilot: Guidelines�for�Member�States, February 2013, pkt 2. Choć w specyficz-

nych przypadkach zdarzają się także postępowania formalne wszczynane z pominięciem tej procedury.
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kiedy Komisja uzyska satysfakcjonującą 
odpowiedź, sprawa jest zamykana defini-
tywnie. wydaje się, że system ten można 
uznać za duży sukces w rozwiązywaniu 
pojawiających się problemów ze stosowa-
niem prawa UE, gdyż około 70% postępo-
wań zostaje pozytywnie zakończonych9. 
większość spraw jest wyjaśniana lub pań-
stwo członkowskie zobowiązuje się do do-
konania odpowiednich zmian prawa, pro-
cedur czy też praktyki administracyjnej. 
Pozostała część spraw przechodzi w fazę 
postępowania administracyjnego. 

System EU-Pilot jest efektywnym in-
strumentem weryfikowania w sposób nie-
formalny zgłoszonych nieprawidłowości 
w implementacji prawa UE, umożliwia-
jąc zarazem szybkie dotarcie do właści-
wych organów w celu uzyskania wyjaśnień 
i porównania ich ze stanem faktycznym. 
Z drugiej strony, stanowi dość sprawny in-
strument korekcyjny, gdyż państwo człon-
kowskie już na bardzo wczesnym etapie 
uzyskuje informację o zaistniałym proble-
mie i, jeżeli faktycznie wiąże się on z nie-
prawidłowym stosowaniem prawa UE, 
może stosunkowo szybko temu zaradzić, 
bez narażania się na wszczęcie postępo-
wania formalnego. 

Postępowanie formalne  
– faza administracyjna
Jeżeli nieformalna procedura wyjaśnia-
nia nieprawidłowości w implementacji 

prawa UE nie przyniesie zadowalających 
Komisję rezultatów, z reguły wszczynana 
jest formalna procedura administracyjna, 
niezależnie od tego, czy w danej sprawie 
toczy się już postępowanie na przykład 
przed sądem państwa członkowskiego10. 
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
Try bu nału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej, celem postępowania formalnego 
jest skłonienie państwa członkowskiego  
do wykonania zobowiązań wynikających 
z prawa UE, a jednocześnie skorzysta-
nie z prawa do obrony wobec zarzutów 
Komisji11.

Komisji Europejskiej przysługuje uzna-
niowe prawo wszczynania tej procedu-
ry12, jednak w praktyce niektóre postępo-
wania inicjowane są niejako automatycz-
nie. Taka sytuacja ma miejsce w wypadku 
gdy państwo członkowskie nie notyfikuje 
w Krajowej Bazie Środków wykonawczych 
środków transponujących określoną dy-
rektywę w terminie z niej wynikającym, 
nie zaznaczając jednocześnie pełnej jej 
transpozycji. Zaniechanie takie sprawi, 
że system zintegrowany z tą bazą podczas 
dokonywania przeglądu środków trans-
pozycyjnych (raz na dwa miesiące) auto-
matycznie wygeneruje zestawienie nie-
wdrożonych dyrektyw, a państwu człon-
kowskiemu zostanie przesłane wezwanie  
do usunięcia uchybienia, stanowiące 
pierwszy etap procedury, o której mowa  
w art. 260 ust. 3 TFUE.

9 <http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_
en.htm>.

10 Wyrok TSUE z 10.06.2004 r., C-87/02, Komisja�p.�Włochom,�[2004] ECR, s. I-6004, pkt 39.
11 Przykł. wyrok TSUE z 15.01.2014 r., C-292/11 P, Komisja�p.�Portugalii,�pkt 56.
12 Por. art. 258 TFUE in�principio. Zob. też np. wyrok TSUE z 27.11.1990 r., C-200/88, Komisja�p.�Grecji,�

[1990] ECR, s. I-4310, pkt 9.
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Chociaż w orzecznictwie TSUE pod-
kreśla się, że Komisja Europejska nie musi 
wykazywać interesu prawnego w celu 
wszczę cia postępowania naruszeniowe-
go13, a w doktrynie podnosi się, że powin-
no ono być uruchamiane w obiektywnym 
interesie Unii14, to jednak w praktyce 
Komisja ma bardzo duży zakres swobody 
w tym zakresie. Sprawia to, że tylko od jej 
uznania zależy, czy postępowanie będzie 
się toczyć bardzo szybko, czy też zosta-
nie „zamrożone”. Zamknięcie postępowa-
nia, co również wiąże się z uznaniowym 
prawem Komisji, nie jest jednak jedno-
znaczne z uznaniem legalności działań pań-
stwa członkowskiego15. Co także istotne, 
wszelkie gwarancje zgodności z prawem 
UE określonej sytuacji prawnej, czy też 
zwolnienia z zobowiązań, nie mają wiążą-
cych skutków prawnych16. 

Trzeba przy tym pamiętać, że dostęp do 
dokumentacji w postępowaniach narusze-
niowych dla osób trzecich jest bardzo ogra-
niczony na mocy art. 4 ust. 2 tiret drugie 
i trzecie rozporządzenia (wE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i rady z 30 maja 
2001 r. w sprawie publicznego dostępu do 

dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
rady i Komisji17. wszystkie te elementy 
sprawiają, że uznaniowość KE w tym obsza-
rze jest krytykowana w literaturze, szcze-
gólnie wobec pojawiających się podejrzeń 
o kierowanie się wyłącznie motywami po-
litycznymi w toku tego procesu18.

Postępowanie formalne zaczyna się 
z chwilą skierowania wobec państwa 
członkowskiego wezwania do usunięcia 
uchybienia – zarzutów formalnych (let-
ter of formal notice)19. Z reguły zawierają 
one zwięzłe przedstawienie faktów (na-
ruszenia), podstawę prawną jego wysto-
sowania oraz informację, że nieustosun-
kowanie się w terminie do zarzutów może 
spowodować zapoczątko wanie postępo-
wania sądowego. Z drugiej strony, zarzuty 
formalne w postępowaniach wszczętych 
wskutek niepoinformowania o środkach 
transpozycji sprowadzają się do wskazania 
wyłącznie tej okoliczności, a także prze-
ważnie obejmują łącznie kilka dyrektyw. 

Artykuł 258 akapit pierwszy TFUE 
nie określa ani zawartości zarzutów for-
malnych („…po uprzednim umożliwie-
niu temu Państwu przedstawienia swoich 

13 Wyrok TSUE z 11.08.1995 r., C-431/92, Komisja�p.�Niemcom,� [1995] ECR, s. I-2219, pkt 21; wyrok 
z 2.06.2005 r., C-394/02, Komisja�p.�Grecji,�[2005] ECR, s. I-4738, pkt 14–16; wyrok z 24.03.2009 r., 
C-445/06, Danske�Slagterier�p.�Niemcom,�pkt 43.

14 W. Cremer: Art.� 226� [w:] C. Calliess, M. Ruffert (red.): EUV/EGV.�Kommentar,�C.H. Beck, München 
2007, s. 1979, nb. 2; U. Ehricke: Art.�226�[w:] R. Streinz (red.): EUV/EGV,�C.H. Beck, München 2003, 
s. 2004, nb. 1.

15 Wyrok TSUE z 7.02.1979 r. w połączonych sprawach 15 i 16/76, Francja�p.�Komisji,�[1979] ECR, s. 339, pkt 27.
16 Wyrok TSUE z 27.05.1981 r. w sprawach połączonych 142 i 143/80, Amministrazione�delle�Finanze�dello�

Stato i Essevi�SpA�i�C.�Salengo,�[1981] ECR. s. 1433, pkt 16 i 17.
17 DzUrzWE L 145 z 31.05.2001, s. 43; DzUrzUE, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 3, s. 331.
18 B. Jack: Enforcing�Member�State�Compliance�with�EU�Environmental�Law:�A�Critical�Evaluation�of�the�Use�

of�Financial�Penalties, 23 “Journal of Environmental Law” 2011/1, s. 79.
19 Jest to terminologia stosowana przez KE, w literaturze spotyka się także inne określenia – por. B Kurcz: 

Wybrane�problemy�przedsądowe�w�postępowaniu�przed�ETS�o�naruszenie� zobowiązań�członkowskich,�
PWPMEiP nr 2/2004, s. 119.
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uwag”), ani terminu odniesienia się pań-
stwa członkowskiego do wezwania. Zasadą 
jest wyznaczanie przez KE terminu dwu-
miesięcznego – zgodnie ze stanowiskiem 
TSUE termin ten powinien być rozsądny 
(reasonable), a zatem ustalany w zależno-
ści od okoliczności konkretnej sprawy20. 
Stosunkowo często, szczególnie w odnie-
sieniu do dodatkowych zarzutów formal-
nych, gdy KE rozszerza lub modyfikuje  
zarzuty, spotykane są jednak krótsze termi-
ny – przeważnie jednomiesięczne. w każ-
dym przypadku jednak okres trwania po-
stępowania – ani przez nadmiernie długie 
jego trwanie21, ani przez wyznaczanie zbyt 
krótkich terminów na ustosunkowanie się22  
– nie może negatywnie wpływać na prawo 
państwa członkowskiego do obrony. Co 
więcej, Komisja powinna ustosunkować 
się do odpowiedzi na zarzuty formalne, 
nawet jeśli ta została przedłożona po ter-
minie23. w prawie UE nie została wyraź-
nie sformułowana jakakolwiek sankcja za 
niedochowanie przez państwo członkow-
skie terminu odpowiedzi na pisma kiero-
wane przez KE w toku fazy administra-
cyjnej (a w szczególności sankcja odmo-
wy wzięcia pod uwagę prezentowanego 
stanowiska)24.

Zarzuty formalne mają istotne znacze-
nie dla wyznaczenia zakresu sporu mię-
dzy Komisją a państwem członkowskim, 

a jednocześnie umożliwiają danemu pań-
stwu podjęcie decyzji, w jakim obszarze 
należy dokonać zmian, aby usunąć ewen-
tualne naruszenie, co z zasady powoduje 
zamknięcie postępowania. 

Jeżeli Komisja nie jest usatysfakcjono-
wana odpowiedzią na zarzuty formalne 
udzieloną przez państwo członkowskie, 
może wystosować wobec niego uzasad-
nioną opinię (reasoned opinion). Termin 
przedłożenia tego pisma przez KE zależy 
w dużej mierze od udzielonej odpowiedzi, 
a zwłaszcza od tego, czy państwo przed-
stawia rozsądny i wiarygodny harmono-
gram działań mających na celu usunięcie 
ewentualnego naruszenia. 

Uzasadniona opinia odgrywa specjal-
ną rolę – jest zwieńczeniem fazy admini-
stracyjnej, gdyż wyznacza zakres zarzu-
tów przeciwko państwu członkowskiemu, 
które mogą być dochodzone w ramach pro-
cedury sądowej, oraz ostateczny termin 
usunięcia naruszenia25. Z istoty pisma wy-
nika, że decyzja o wystosowaniu uzasad-
nionej opinii powinna być podjęta przez 
Kolegium Komisarzy, choć nie oznacza to 
konieczności akceptowania przez nich kon-
kretnego jej brzmienia26. wprawdzie za-
sadą jest, by przedmiot sporu pozostawał 
tożsamy na wszystkich etapach procedury: 
od zarzutów formalnych do samej skargi27, 
to jednak w praktyce TSUE odnosi się on 

20 Wyrok TSUE z 2.02.1988 r. w sprawie 293/85, Komisja�v.�Belgia,�[1988] ECR, s. 352, pkt 14.
21 Wyrok TSUE z 1.02.2001 r., C-333/99, Komisja�p.�Francji,�[2001] ECR, s. I-1050, pkt 25.
22 Sprawa 293/85, Komisja�p.�Belgii,�s. 352 i 353, pkt 14-18.
23 Wyrok TSUE z 10.12.2002 r., C-362/01, Komisja�p.�Irlandii,�[2002] ECR, s. I-11449, pkt 19.
24 Por. L. Prete, B. Smulders: The�Coming�of�Age�of�Infringement�Proceedings,�47 Common Market Law 

Review 2010/1, s. 30.
25 Zob. P. Craig, G. de Búrca: EU�Law.�Text,�Cases�and�Materials,�Oxford University Press, Oxford 2011, s. 418.
26 Wyrok TSUE z 22.04.1999 r., C-272/99, Komisja�p.�Niemcom,�[1999] ECR, s. I-2119, pkt 19.
27 Patrz przyp. 25, s. 419.



32 KONTrOlA PAńSTwOwA

kontrola i audyt   Łukasz Augustyniak

przede wszystkim do zarzutów sformuło-
wanych w uzasadnionej opinii28. 

Trybunał konsekwentnie podkreśla, 
że zarzuty sformułowane w skardze nie 
muszą być identyczne z zarzutami przed-
stawionymi w uzasadnionej opinii, o ile 
tylko tożsamy jest zakres przedmiotowy 
sporu29. Oznacza to także, że drobne zmia-
ny w środkach krajowych w okresie obję-
tym uzasadnioną opinią nie czynią skargi 
do Trybunału niedopuszczalną30. Bardzo 
często zatem Komisja twierdzi w postępo-
waniu przed TSUE, że w skardze jedynie 
skonkretyzowała zarzuty zawarte w uza-
sadnionej opinii31. Z drugiej jednak stro-
ny, w tym obszarze istnieje pewna nierów-
ność procesowa, gdyż państwo członkow-
skie nie jest zobowiązane do prezentacji 
wszystkich zarzutów na swoją obronę już 
na etapie administracyjnym procedury32. 
w przypadkach skrajnych KE może je-
dynie wszczynać odrębne postępowanie 
w sprawie naruszenia obowiązku lojalnej 
współpracy, o której mowa w art. 4 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej33, a sam brak 
współpracy może uprawdopodobnić fakt 
zaistnienia naruszenia34. 

Zasadnicze znaczenie należy przypi-
sać także terminowi usunięcia uchybie-
nia wskazanemu w uzasadnionej opinii, 
gdyż na ten moment TSUE będzie okre-
ślał, czy doszło do naruszenia, nawet jeśli 
jego skutki zostały usunięte po tym termi-
nie, a ustanie naruszania prawa UE w tym 
terminie czyni skargę do Trybunału nie-
dopuszczalną35.

warto zauważyć, że komunikacja z KE 
odbywa się na tym etapie postępowania 
przez elektroniczną bazę naruszeń, jed-
nak państwa członkowskie nadal wyma-
gają powiadomienia stałego przedstawi-
cielstwa o pismach skierowanych przez 
KE i to od daty przekazania przedstawi-
cielowi przy UE liczą się terminy wyzna-
czone w tych postępowaniach. 

Postępowanie sądowe
Przejście do etapu sądowego również 
wynika z uznaniowego prawa Komisji 
Europejskiej – zatem samo wniesienie 
skargi może nastąpić stosunkowo szyb-
ko lub też po znacznym upływie czasu 
od wystosowania uzasadnionej opinii. 
Zasadniczym celem procedury sądowej 

28 Zob. np. wyrok TSUE z 27.06.2013 r., C-569/10, Komisja�p.�Polsce, pkt 40 i 41.
29 Wyrok TSUE z 14.07.2005 r., C-433/03, Komisja�p.�Niemcom,� [2005] ECR, s. I-7021, pkt 28; wyrok 

z 22.12.2008 r., C-283/07, Komisja�p.�Włochom,�pkt 22 i 23.
30 Wyrok TSUE z 1.02.2005 r., C-203/03, Komisja� p.� Austrii,� [2005] ECR, s. I-973, pkt 30; wyrok 

z 22.09.2005 r., C-221/03, Komisja�p.�Belgii,�[2005] ECR, s. I-8356, pkt 39.
31 Wyrok TSUE z 10.09.1996 r., C-11/95, Komisja�p.�Belgii,� [1996] ECR, s. I-4178, pkt 75 i 76; wyrok 

z 6.12.2007 r., C-456/05, Komisja�p.�Niemcom,�[2007] ECR, s. I-10558 i I-10559, pkt 27-30.
32 Wyrok TSUE z 16.09.1999 r., C-414/97, Komisja�p.�Hiszpanii,�[1999] ECR, s. I-5609, pkt 19.
33 Wyrok TSUE z 16.06.2005 r., C-456/03, Komisja�p.�Włochom,�[2005] ECR, s. I-5371, pkt 27. W wyroku 

TSUE z 24.10.2013 r., C-151/12, Komisja�p.�Hiszpanii,�pkt 49, Trybunał zauważył jednak, że sam brak 
powiadomienia o krajowych środkach wykonawczych nie stanowi naruszenia zasady lojalnej współpracy.

34 Zob. nieco zaskakujący wyrok TSUE z 22.09.1988 r. w sprawie 272/86, Komisja�p.�Grecji,�[1988] ECR, 
s. 4901, pkt 21.

35 Por. np. wyrok TSUE z 27.10.2005 r., C-525/03, Komisja�p.�Włochom,�[2005] ECR, s. I-9429, pkt 13 
i I-9430, pkt 14.
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jest obiektywne stwierdzenie naruszenia 
zobowiązania wynikającego z prawa UE, 
które może przybierać najróżniejsze po-
stacie36. w tym zakresie należy zwrócić 
szczególną uwagę na stosunkowo nowy 
typ – naruszenia o charakterze ogólnym 
i ciągłym, które są dochodzone w postę-
powaniu dotyczącym niejako całego zbio-
ru powiązanych ze sobą naruszeń, na przy-
kład wprowadzenia pełnego systemu zbie-
rania odpadów37.

Do czasu wejścia w życie traktatu li-
zbońskiego procedura sądowa składała się 
z dwóch etapów. w pierwszym postępo-
waniu KE wnosiła skargę do TSUE, który 
stwierdzał naruszenie prawa UE z chwi-
lą upływu terminu wskazanego w uzasad-
nionej opinii. Jeżeli państwo członkow-
skie nie podjęło niezwłocznie środków za-
pewniających wykonanie wyroku, Komisja 
mogła wszcząć nowe postępowanie, po-
nownie składające się z części administra-
cyjnej, a następnie wnosić do Trybunału 
o wymierzenie sankcji (zasądzenie ryczał-
tu lub kary pieniężnej). Dopiero po wy-
roku w sprawie C-304/02 stało się jasne, 
że Komisja może wnosić o zasądzenie obu 
tych kar łącznie38. Należy przy tym zauwa-
żyć, że żądanie Komisji nie jest wiążące 

dla Trybunału, któremu przysługuje wy-
łączna kompetencja do orzekania w tym 
zakresie39. Co ciekawe, TSUE uznaje, że 
w odniesieniu do zaniechań o charakte-
rze legislacyjnym najodpowiedniejszy cha-
rakter ma kara pieniężna liczona w syste-
mie dziennym40. Jedyny wyjątek w tym 
zakresie przewiduje art. 260 ust. 3 akapit 
drugi TFUE, który stanowi, że w przypad-
ku naruszenia obowiązku poinformowa-
nia o środkach transpozycyjnych Trybunał 
nie może zasądzić wyższych kwot od kwot 
żądanych przez Komisję. Co więcej, zo-
bowiązanie do zapłaty staje się skuteczne 
w terminie wskazanym w wyroku. 

Po wejściu w życie traktatu lizbońskie-
go postępowanie sądowe zostało w znacz-
nym stopniu zreformowane. Po pierw-
sze, prowadząc postępowanie na podsta-
wie art. 260 ust. 2 TFUE, KE nie musi 
już drugi raz wystosowywać uzasadnio-
nej opinii, co oznacza, że już po przedło-
żeniu zarzutów formalnych możliwe jest 
skierowanie skargi do Trybunału. w ra-
mach tego postępowania data wskazana 
w zarzutach formalnych stanowi datę re-
ferencyjną istnienia naruszenia41. regułą 
jest jednak, że służby Komisji przekazu-
ją państwu członkowskiemu nieformalne 

36 Odnośnie do rodzajów naruszeń patrz szerzej K. Leanerts, I. Maselis, K. Gutman: EU�Procedural�Law,�
Oxford University Press, Oxford 2014, s. 165-172, pkt 5.09-5.20.

37 Wyrok TSUE z 26.04.2005 r., C-494/01, Komisja�p.� Irlandii,�[2005] ECR, s. I-3392, pkt 23 i 24. Zob. 
szerzej K. Lenaerts, J.A. Gutiérrez-Fons: The�General�System�of�EU�Environmental�Law�Enforcement,�
30 Yearbook of European Law 2011, s. 9-11.

38 Wyrok TSUE z 12.07.2005 r., C-304/02, Komisja� p.� Francji,� s. I-6345, pkt 83. Zob. też I. Kilbey: 
The�Interpretation�of�Article�260�TFEU�(ex�228�EC),�35 European Law Review 2010/3, s. 384.

39 Por. A. Sikora: Sankcje�finansowe�w�razie�niewykonania�wyroków�Trybunału�Sprawiedliwości�Unii�Europej-
skiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 211-216.

40 Wyrok TSUE z 10.01.2008 r., C-70/06, Komisja�p.�Portugalii,�[2008] ECR, s. I-36, pkt 52.
41 Wyrok TSUE z 28.11.2013 r., C-576/11, Komisja�p.�Luksemburgowi,�pkt 29. Chyba że postępowanie 

zostało wszczęte przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego – wtedy datę referencyjną stanowi data 
wskazana w uzasadnionej opinii – wyrok TSUE z 13.05.2014 r., C-184/11, Komisja�p.�Hiszpanii,�pkt 36.
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pismo z prośbą o wyjaśnienie sposobu wy-
konania wyroku, co wynika z tego, że pań-
stwo członkowskie powinno mieć wystar-
czający czas na wykonanie orzeczenia42. 
w przypadku niezastosowania się do po-
stanowień wyroku stwierdzającego naru-
szenie KE wnosi do Trybunału kolejną skar-
gę zmierzającą do ich wyegzekwowania.

Drugą zmianą, zdecydowanie przeło-
mową, jest wprowadzenie postępowa-
nia szczególnego w sprawie naruszenia 
obowiązku poinformowania o środkach 
podjętych w celu transpozycji dyrekty-
wy przyjętej zgodnie z procedurą prawo-
dawczą (non-communication). Należy przy 
tym zauważyć, że odrębne postępowanie 
może być prowadzone tylko po spełnie-
niu następujących przesłanek: niepoinfor-
mowania o środkach transpozycji – wy-
łącznie dyrektywy, i to przyjętej zgodnie 
z procedurą prawodawczą. KE wszczęła 
już szereg postępowań na podstawie art. 
258 w zw. z art. 260 ust. 3 TFUE, lecz 
jak dotąd żadne z nich nie zakończyło się 
wydaniem wyroku. w tym zakresie za-
sadnicze wątpliwości wiążą się z defini-
cją pojęcia „naruszenia obowiązku poin-
formowania”, gdyż KE interpretuje je za-
równo jako całkowity brak informacji, jak 
i przypadki informowania częściowego43. 
Ze stosowaniem tego przepisu wiążą się 
zresztą liczne wątpliwości – literalne jego 

brzmienie mogłoby wskazywać, że dyspo-
zycja wyrażonej w niej normy byłaby speł-
niona, jeżeli państwo członkowskie w ogóle 
nie poinformuje o środkach transpozycji. 
w każdym razie wyjaśnienie wątpliwości  
nastąpi dopiero w orzecznictwie TSUE. 

Z postępowaniem tym łączy się zasadni-
cze przyspieszenie postępowania zmierza-
jącego do egzekucji wykonywania zobowią-
zań wynikających z prawa UE – już bowiem 
na etapie wnoszenia skargi, jednocześnie  
z wnioskiem o stwierdzenie naruszenia, 
KE może wnosić o zasądzenie ryczałtu 
i kary pieniężnej. Trzeba przy tym pamię-
tać, że rodzaj zaproponowanej kary ma 
zasadnicze znaczenie z punktu widzenia 
państwa członkowskiego – w przypadku 
gdy Komisja wystąpi z wnioskiem o zasą-
dzenie ryczałtu, nie będzie mogła wycofać  
sprawy z Trybunału, nawet jeśli państwo 
to usunie powstałe naruszenie44. 

Komisja Europejska, ograniczając za-
kres swoich uznaniowych uprawnień, re-
gularnie wydaje komunikaty, w których 
szczegółowo przedstawia zasady, jakimi 
będzie się kierować w ramach postępo-
wań naruszeniowych, a także sposób ob-
liczania kar pieniężnych45. Zgodnie z tymi 
dokumentami, pod uwagę brane są nastę-
pujące czynniki: powaga uchybienia, dłu-
gość jego trwania oraz efekt odstraszają-
cy kary. Trzeba nadmienić, że o ile TSUE 

42 Por. wyrok TSUE z 25.11.2003 r., C-278/01, Komisja�p.�Hiszpanii,�[2003] ECR, s. 14177, pkt 30. Zob. 
szerzej P. Wennerås: Sanctions�against�Member�States�under�Article�260�TFEU:�Alive�but�not�kicking?, 
49 Common Market Law Review 2012/1, s. 148 i 149.

43 Szerzej o wątpliwościach związanych z interpretacją tego pojęcia patrz S. Gåspår-Szilågyi: What�consti-
tutes�‘Failure�to�Notify’�National�Measures? 19 European Public Law 2013/2, s. 281-294; P. Wennerås, 
Sanctions…,op. cit., s. 167. Por. też komunikat Komisji z 11.11.2010 r., Stosowanie�art.�260�ust.�3�TFUE, 
SEK(2010) 1371, pkt 19.

44 Tamże, pkt 22.
45 Patrz np. komunikat Komisji w sprawie stosowania art. 228 traktatu WE, SEC(2005) 1658.
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z reguły stosuje kryteria przyjęte przez 
KE do obliczania kar pieniężnych, to jed-
nak w odniesieniu do ryczałtu pozosta-
wia sobie duży zakres uznania, określając 
go w zależności od okoliczności konkret-
nej sprawy, badając w szczególności okres 
trwania naruszenia po wydaniu wyroku 
stwierdzającego jego powstanie, a także 
wpływ naruszenia na interesy prywatne 
i interes publiczny46. Zgodnie z utrwaloną 
linią orzeczniczą, ryczałt ma istotne zna-
czenie jako środek odstraszający w odnie-
sieniu do powtarzających się naruszeń47.

Zobowiązanie do przestrzegania prawa 
UE ma charakter obiektywny, a zatem nie 
jest zależne od subiektywnej postawy pań-
stwa członkowskiego48. w związku z tym 
po stronie państw członkowskich pozosta-
je bardzo ograniczony katalog okoliczno-
ści egzoneracyjnych – w ostatnim orzecz-
nictwie TSUE podkreśla się, że właści-
wie jedyną przesłanką wyłączającą odpo-
wiedzialność jest siła wyższa, i to jedynie 
przez okres jej występowania49. Co wię-
cej, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, 

jeżeli realizacja zobowiązania wynikające-
go z prawa UE napotyka poważne, nieprze-
widziane i nieprzewidywalne trudności, 
państwo członkowskie powinno skontak-
tować się w tej sprawie z Komisją, jedno-
cześnie przedstawiając możliwe rozwiąza-
nia powstałych problemów50. Oczywiście 
na etapie postępowania sądowego zawsze 
mogą być powoływane zarzuty wskazu-
jące na błędy, których dopuściła się KE 
w trakcie postępowania administracyj-
nego, co może spowodować odrzucenie 
skargi ze względów formalnych, lecz nie 
wyłącza ponownego wszczęcia postępo-
wania w tym samym zakresie po napra-
wieniu błędów – zarzuty tego rodzaju 
nie powodują zatem powstania stanu res 
iudicata51. 

Pewne wątpliwości budzi również moż-
liwość powoływania się na nieważność lub 
nielegalność środków prawa UE nakładają-
cych określone zobowiązanie52. w żadnym 
razie nie jest także możliwe powoływanie 
się, w ramach typowych środków odweto-
wych prawa międzynarodowego, na to, że 

46 Zob. szerzej C-184/11, pkt 58-61.
47 Tamże, pkt 78.
48 Zob. w tym zakresie wyrok TSUE z 1.03.1983 r. w sprawie 301/81, Komisja� p.� Belgii,� [1983] ECR, 

s. 477, pkt 8; wyrok z 4.03.2010, C-297/08, Komisja� p.� Włochom, pkt 82. Niekiedy w literaturze 
zauważa się, że wina może mieć wpływ na obliczanie powagi naruszenia – P. Wennerås, Sanctions…,�
op. cit., s. 158.

49 Wyrok TSUE z 19.12.2012 r., C-68/11, Komisja�p.�Włochom, pkt 62-64 wraz z cyt. tam orzecznictwem. 
Por. jednak uwagi S. Prechal: Directives� in�EC�Law,�Oxford University Press, Oxford 2005, s. 24-26, 
która jako przesłanki wyłączające dopuszcza również poważne niepokoje wewnętrzne oraz sprzeczność 
z zobowiązaniem międzynarodowym. Kwestie te jak dotąd nie znalazły wsparcia w orzecznictwie, więc 
można wątpić o dopuszczalności ich podnoszenia przed TSUE.

50 Na przykład C-184/11, pkt 66.
51 Na przykład wyrok TSUE z 3.06.2010 r., C-487/08, Komisja�p.�Hiszpanii, pkt 70–75. Patrz też K. Lenaerts, 

I. Maselis, K. Gutman: EU�Procedural�Law...,�op. cit., s. 192, nb. 5.52 I, s. 195, nb. 5.57.
52 P. Craig, G. de Búrca, op. cit., s. 431. L. Prete, B. Smulders: Contra…, op. cit., s. 46; K. Lenaerts, I. Mase-

lis, K. Gutman, op. cit., s. 204, nb. 5.66. Zob. wyrok TSUE z 6.07.2006 r., C-53/05, Komisja�p.�Portugalii,�
[2006] ECR, s. I-6244, pkt 30, ale też wyrok z października 2004 r., C-475/01, Komisja�p.�Zjednoczonemu�
Królestwu,�[2004] ECR, s. I-8958, pkt 19 i 20.
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inne państwa członkowskie trwają w sytu-
acji naruszenia53. wprawdzie w doktrynie 
formułuje się czasem postulat, że w przy-
padku niewykonania wyroku Trybunału 
nakładającego sankcje, państwa człon-
kowskie lub sama UE mogłaby zastoso-
wać środki odwetowe wobec naruszy-
ciela, lecz w praktyce taka sytuacja nigdy 
nie miała miejsca54. Trudno też wyobra-
zić sobie, aby skuteczność takich środków 
była większa niż możliwość egzekwowa-
nia wyroków TSUE w ramach prawa UE.

w praktyce zatem, jeżeli naruszenie 
jest faktem, jedyne, co pozostaje pań-
stwu członkowskiemu, to jak najszybsze 
jego usunięcie, a następnie przekonanie KE 
do wycofania skargi, co jest możliwe, jeśli 
tylko nie wnosiła ona o zasądzenie ryczał-
tu. KE ostatnio zresztą zmieniła praktykę 
w tym zakresie, co oznacza, że skargi są 
wycofywane tylko po uprzednim dokład-
nym sprawdzeniu środków transpozycji 
– w przypadku rzeczypospolitej Polskiej 
– środków ustawowych, jak i aktów wyko-
nawczych. Na marginesie można zauwa-
żyć, że samo przyznanie się do narusze-
nia nie jest okolicznością wyłączającą od-
powiedzialność55. 

Państwo członkowskie ma stosunkowo 
długi czas na usunięcie naruszenia – średni 
czas rozpatrywania skargi bezpośredniej 
przez TSUE wynosi bowiem 24,3 mie-
siąca56. w ostateczności kary finansowe 
nałożone przez Trybunał podlegają egze-
kucji przez KE57. TFUE nie zawiera jed-
nak postanowień odnoszących się do roz-
wiązywania sytuacji spornych w przypad-
ku wątpliwości co do sposobu wykonania 
wyroku TSUE. Z orzecznictwa Trybunału 
wynika jednak, że w takim wypadku za-
stosowanie znajduje ogólny system środ-
ków ochrony prawnej58, a w razie sporu 
Komisja powinna wszcząć kolejną rundę 
postępowania, o którym mowa w art. 260 
TFUE59.

Podsumowanie
Procedura naruszeniowa wydaje się efek-
tywnym instrumentem kontroli przestrze-
gania prawa UE, będącym w gestii Komisji 
Europejskiej – przykładowo w 2012 r. 
1062 postępowania zostały zamknię-
te z uwagi na to, że państwo członkow-
skie zapewniło zgodność z prawem unij-
nym (661 postępowań na etapie zarzutów 
formalnych, 359 na etapie uzasadnionej 

53 Locus�classicus�to wyrok TSUE z 25.09.1975 r., 232/78, Komisja�p.�Francji, [1979] ECR, s. 2739, pkt 9; 
ostatnio wyrok z 19.10.2009 r., C-118/07, Komisja�p.�Finlandii,�pkt 48.

54 B. Simma, D. Pulkowski: Of� Planets� and� the� Universe:� Self-contained� Regimes� in� International� Law, 
17 European Journal of International Law 2006/3, s. 517; G. Conway: Breaches�of�EC�Law�and� the�
International�Responsibility�of�Member�States, 13 European Journal of International Law 2002/3, s. 689.

55 Zob. np. wyrok TSUE z 20.03.1986 r. w sprawie 303/84, Komisja�p.�Niemcom,�[1986] ECR, s. 1182, 
pkt 11. Co dziwne, Trybunał wspomina w tym orzeczeniu o przesłance ekskulpacyjnej. Por. też wyrok 
z 3.03.2005 r., C-414/03, Komisja�p.�Niemcom,�pkt 8 i 9.

56 Zob. wykres 12, s. 100, <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-06/qdag14001plc.pdf>.
57 Por. wyrok Sądu z 19 października 2011 r., T-139/06, Francja�p.�Komisji,�pkt 37.
58 Wyrok Sądu z 29.03. 2011 r., T-33/09, Portugalia�p.�Komisji,�pkt 64 i 65, potwierdzony wyrokiem TSUE 

z 15.01.2014 r., C-292/11 P, Komisja�p.�Portugalii,�pkt 46–57.
59 P. Wennerås: Sanctions…,�op. cit., s. 173.
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opinii, a 42 sprawy zostały wycofane 
z Trybunału)60. Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej wydał 46 wyroków przy 
skuteczności KE sięgającej 91% wygranych 
spraw61.

Z drugiej jednak strony, statystyki nie 
pokazują, że średni czas trwania postę-
powania naruszeniowego, na przykład 
w dziedzinie środowiska naturalnego (li-
czony wyłącznie od momentu wystosowa-
nia zarzutów formalnych), wynosi sześć 
lat62. Do tego okresu należy doliczyć mi-
nimum dwumiesięczne postępowanie nie-
formalne.

Pewnym problemem jest także poziom 
rzeczywistego zapewnienia przestrzegania 
prawa UE, który jest trudny do sprawdze-
nia przez Komisję, gdyż nie posiada ona 
rozbudowanych służb kontrolnych zajmu-
jących się postępowaniami naruszenio-
wymi63. w konsekwencji Komisja sku-
pia się wyłącznie na zapewnieniu zgod-
ności formalnej, z uwagi na duże trud-
ności dowodowe w ramach postępowań 
o nieprawidłowe stosowanie prawa Unii 

Europejskiej. Trzeba przy tym zauważyć, 
że KE nie jest w stanie wszczynać proce-
dury naruszeniowej w odniesieniu do każ-
dego najdrobniejszego naruszenia, z regu-
ły zatem jej służby polegają na zawiado-
mieniach od osób prywatnych. 

Pracę Komisji Europejskiej ma ułatwić 
obowiązek, istniejący tylko w odniesie-
niu do niektórych środków prawa UE, 
przekazywania tak zwanych tablic kore-
lacji, wskazujących szczegółowo, w jaki 
sposób konkretne przepisy zostały im-
plementowane w prawie krajowym64. 
Ponadto Komisja zapewniła sobie moż-
liwość wywierania dodatkowej presji 
na przestrzeganie prawa UE przy za-
stosowaniu tak zwanej warunkowości  
ex ante – zakładającej przekazanie środków 
finansowych z funduszy europejskich 
tylko w przypadku prawidłowej imple-
mentacji prawa Unii Europejskiej we 
wskazanych obszarach65. 

Znaczny zakres uprawnień uznanio-
wych Komisji Europejskiej w toku po-
stępowania naruszeniowego daje jej 

60 30th� Annual� Report� on� monitoring� the� application� of� EU� law (2012), COM(2013) 726, s. 13. Na 
efektywność stosowania prawa UE jako cel nadrzędny zwraca uwagę S. Andersen: The�Enforcement�of�
EU�Law.�The�Role�of�the�European�Commission,�Oxford University Press, Oxford 2012, s. 20.

61 30th�Annual�Report�on�monitoring...�jw., s. 13.
62 Na przykad M. Hedermann-Robinson: Enforcement�of�European�Union�Environmental�Law.�Legal�Issues�

and�Challenges,�Routledge-Cavendish, Abingdon New York, 2007, s. 168 wraz z odniesieniami.
63 B. Jack, Enforcing... op. cit., s. 75 i 76.
64 Por. wspólną deklarację polityczną z 28.09.2011 r. państw członkowskich i Komisji dotyczącą doku-

mentów wyjaśniających (DzUrzUE C 369 z 17.12.2011, s. 15).
65 Zob. art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (DzUrzUE L 347 z 20.12.2013, s. 320).
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dużą elastyczność w „wymuszaniu” na 
państwie członkowskim przestrzegania 
prawa Unii Europejskiej. Z drugiej jed-
nak strony, wobec braku całkowitej kon-
troli ze strony Trybunału Sprawiedliwości 
nad tym procesem, może prowadzić do 
nadużywania pozycji tej instytucji przez 
odmienne traktowanie różnych państw, 

w zależności od aktualnych uwarunko-
wań politycznych. 

dr ŁUkaSz aUGUSTyniak
Departament Prawny,
Ministerstwo Środowiska

Niniejszy artykuł wyraża wyłącznie prywatne poglądy autora, które nie powinny być utożsamiane z insty-
tucjami, z którymi jest on związany. Autor składa podziękowania pp. Marcinowi Drwięckiemu, Damianowi 
Krawczykowi i Romanowi Gaszczykowi za cenne uwagi.
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Coraz bardziej wzrasta przekonanie o istot-
nej roli wychowania fizycznego jako pod-
stawy warunkującej jakość życia współ-
czesnego człowieka. wychowanie fizyczne  
w szkołach ma prezentować wysokie war-
tości pedagogiczne ukierunkowane na 
wspieranie wszechstronnego, harmonij-
nego rozwoju fizycznego, poznawczego 
i psychospołecznego dzieci i młodzieży.  
Ma nie tylko zaspokajać doraźne po-
trzeby, lecz przede wszystkim zapewnić 

perspektywiczne kompetencje niezbędne  
do aktywności ruchowej i zdrowia psycho-
fizycznego. Nie może się to jednak doko-
nać bez zmiany postaw uczniów w kwe-
stii wzięcia na siebie odpowiedzialności 
za swoje zdrowie i sprawność po zakoń-
czeniu edukacji szkolnej1. w tej sytuacji 
wartością dodaną wychowania fizycz-
nego w szkole byłoby doprowadzenie do 
przełamania prymatu osiągnięć poznaw-
czych, wyznaczanych przez przedmioty 

Uwarunkowania edukacji zdrowotnej

Wychowanie fizyczne w szkołach

Wychowanie fizyczne w szkołach publicznych i niepublicznych jest niezmiernie ważne  
z punktu widzenia przyszłej kondycji społeczeństwa polskiego, dlatego też wykracza 
poza ramy wąsko pojętego przedmiotu szkolnego. Wychowanie fizyczne w nowym uję-
ciu to nie tylko sprawa ćwiczeń fizycznych prowadzonych na zajęciach lekcyjnych, 
lecz przede wszystkim nabycie wiedzy i utrwalenie odpowiednich postaw, które po-
zwolą na aktywność fizyczną i zdrowotną w dalszym życiu. Ustalenia kontroli NIK 
wskazują jednak, że wprowadzenie nowego modelu wychowania fizycznego uwzględ-
niającego te założenia zakończyło się niepowodzeniem. Wdrożenie nowej podstawy 
programowej przedmiotu oraz autonomia w wyborze form i  treści zajęć nie wpły-
nęły zasadniczo na zmianę tradycyjnego podejścia szkół i  nauczycieli do procesu  
nauczania przedmiotu.

andrzej zaleSki-ejGierd

1 W. Osiński: Teoria�wychowania� fizycznego, AWF, Poznań 2011; H. Grabowski: Teoria� fizycznej� eduka-
cji,�WSiP, Warszawa 1997; H. Grabowski: Co�koniecznie�trzeba�wiedzieć�o�wychowaniu�fizycznym, Wyd. 
Impuls, Kraków 2000; A. Pawłucki: Wychowanie�jako�kulturowa�rzeczywistość.�Na�przykładzie�wychowa-
nia�do�wartości�ciała, Wyd. AWF, Gdańsk 1992; M. Demel: O�trzech�wersjach�teorii�wychowania�fizyczne-
go.�Próba�ujęcia�komplementarnego,�„Wychowanie Fizyczne i Sport” nr 2/1989.
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egzaminacyjne, przez wzrost atrakcyjności 
lekcji wf., a tym samym zmiany postrze-
gania statusu tego przedmiotu w szkole. 

wysoka sprawność fizyczna nie jest przy 
tym wystarczającym wyznacznikiem ja-
kości szkolnego wychowania fizycznego. 
Silnie promowane jest przekonanie, że pro-
ces kształcenia fizycznego powinien rów-
nież uwzględniać szeroki kontekst pro-
zdrowotny. w przeciwieństwie do trady-
cyjnej edukacji zdrowotnej, koncentrującej 
się wokół biologii człowieka, profilaktyki 
chorób i wybranych uwarunkowań zdro-
wia fizycznego (w tym higieny osobistej 
i żywienia), w nowym ujęciu ma ona słu-
żyć harmonijnemu rozwojowi psychofi-
zycznemu dzieci i młodzieży, jak również 
rozwijać ich postawę prozdrowotną i pro-
społeczną. Systematycznie prowadzona 
edukacja zdrowotna w szkole jest bowiem 
najbardziej opłacalną, długofalową inwe-
stycją w zdrowie społeczeństwa. wymaga 
to jednak faktycznego, a nie deklaratyw-
nego zaangażowania szkoły i nauczycieli 
w sprawy zdrowia uczniów2. 

Powyższe podejście do szkolnego wy-
chowania fizycznego, obecne od wielu 
lat w polskim środowisku naukowym 
zajmującym się tą problematyką, stało 
się w ostatnich latach szczególnie ważne 
w świetle notowanego spadku sprawności 

i wydolności fizycznej dzieci i młodzie-
ży oraz coraz szerszego występowania 
chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości 
i wad postawy. Z badań przeprowadzo-
nych w 2005 r. wśród uczniów gimna-
zjów wynika, że nadwaga i otyłość dotyczy 
13,3% populacji w wieku 13-15 lat i wzro-
sła w porównaniu z badaniami z 1995 r. 
o około 2%3. liczba dzieci i młodzieży 
w Polsce ze zniekształceniami kręgosłu-
pa i otyłością wyniosła w latach szkolnych 
2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 od-
powiednio 490 633, 462 569 i 455 307 
osób4, co obejmowało rokrocznie około 
10% populacji dzieci i młodzieży szkolnej. 

Coraz więcej uczniów nie uczestni-
czy aktywnie w lekcjach wychowania  
fizycznego ze względu na małą atrakcyj-
ność proponowanych form, metod i tre-
ści zajęć. Tymczasem unikanie zajęć nega-
tywnie wpływa na rozwój psychofizyczny.  
Zwiększenie liczby godzin wychowania 
fizycznego (dalej: „wf.”) bez zapewnienia 
odpowiednich warunków, to jest zaple-
cza sportowego, rozwiązań organizacyj-
nych, ukierunkowanej na ucznia oferty  
programowej i doskonalenia nauczycie-
li, nie może zniwelować wieloletnich za-
niedbań5. 

Prezentowane wyżej postulaty środo-
wiska akademickiego i praktyków legły 

2 B. Woynarowska: Edukacja� zdrowotna.�Podręcznik�akademicki, PWN, Warszawa 2008; A. Krawański: 
Interaktywne� uczenie� się� i� nauczanie�w�wychowaniu� fizycznym� i� fizjoterapii,�Wyd. AWF, Poznań 2006; 
A. Krawański: Ciało�i�zdrowie�człowieka�w�nowoczesnym�systemie�wychowania�fizycznego, AWF, Poznań 2003.

3 Otyłość�u�polskich�nastolatków�–�epidemiologia,�styl�życia,�samopoczucie. Raport�z�badań�uczniów�gimna-
zjów�w�Polsce, pod red. A. Oblacińskiej i M. Jodkowskiej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007.

4 Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU.2012.82 ze zm.).

5 Strategia� rozwoju� sportu�w�Polsce�do� roku�2015, przyjęta przez Radę Ministrów 23.01.2007 r. Stano-
wi ona modyfikację opracowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu�Strategii� rozwoju�sportu�
w�Polsce�do�roku�2012,�przyjętej przez Radę Ministrów 11.02.2003 r., <http://www.msport.gov.pl/sport>; 
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u podstaw wprowadzenia od roku szkol-
nego 2009/2010 przez Ministra Edukacji 
Narodowej zmienionej podstawy progra-
mowej wychowania fizycznego6 i zmodyfi-
kowania organizacji nauczania przedmiotu. 

Podstawa programowa, której treści 
dydaktyczne uwzględniane są następnie 
w programach nauczania poszczególnych 
przedmiotów, ma zasadnicze znaczenie 
dla prowadzenia przez szkołę procesu dy-
daktycznego7. Podstawę programową wf. 
ujęto w formie jednoznacznych wymagań 
(efektów kształcenia) traktowanych jako 
wskaźniki rozwoju osobowego. Silnie za-
rysowano związki wychowania fizyczne-
go i edukacji zdrowotnej. we wstępie do 
podstawy programowej dla gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych przyjęto, że 
zadaniem szkoły na tych etapach eduka-
cyjnych jest edukacja zdrowotna, której 
celem jest rozwijanie u uczniów postawy 

dbałości o zdrowie własne i innych ludzi. 
Natomiast od drugiego etapu edukacji  
(kl. IV-VI szkoły podstawowej) w „Za le-
canych warunkach i sposobie realizacji” 
podstawy programowej podkreślono, że 
wychowanie fizyczne ma odgrywać kierun-
kową rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. 
Ma wspierać fizyczny, psychiczny i społecz-
ny rozwój uczniów oraz ich zdrowie, a także 
kształtować aktywność fizyczną i zdro-
wie w okresie całego życia. wymagania 
z zakresu edukacji zdrowotnej rozszerzo-
no o aspekty zdrowia psychospołecznego,  
z uwzględnieniem umiejętności osobistych 
i społecznych (m.in. pozytywne myślenie, 
budowanie poczucia własnej wartości, ra-
dzenie sobie z presją, krytyką, negatyw-
nymi emocjami, stresem)8. 

wdrożeniu podstawy programowej wy-
chowania fizycznego towarzyszą zmiany or-
ganizacyjne. Począwszy od drugiego etapu 

 Ekspertyza Wychowanie�fizyczne�w�nowoczesnych�systemach�edukacyjnych, Gdańsk, grudzień 2004 r., 
sporządzona pod kierunkiem prof. T. Frołowicza na zlecenie Instytutu Sportu w Warszawie; B. Zaustow-
ska: Zwolnienia� z� lekcji� wychowania� fizycznego� w� opinii� uczniów� zwolnionych� oraz� lekarzy, „Lider” 
nr 11/2007; W. Osiński: Wychowanie�fizyczne�w�szkole:�między�usprawnianiem�a�rzeczywistymi�potrzeba-
mi,�[w:] Wychowanie�fizyczne�i�sport�w�szkole, red. Z. Szaleniec, J. Bergier, Kancelaria Senatu, Warszawa 
2010. Od 2002 r. w szkołach dla dzieci i młodzieży obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć wf. dla uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych – 3 godziny lekcyjne; aktualnie kwestię tę reguluje art. 13a ustawy z 7.09.1991 r. o sys-
temie oświaty – dalej: „uso” (DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).

6 Podstawę programową wprowadzono od roku szk. 2009/2010 w kl. I szkoły podstawowej i w kl. I gim-
nazjum, a od roku szk. 2012/2013 na II i IV etapie edukacji (odpowiednio w kl. IV szkoły podstawowej  
i kl. I szkół ponadgimnazjalnych) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2008 r. w sprawie pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(DzU z 2009 r., nr 4, poz. 17), uchylone z dniem 1.09.2012 r.; obowiązuje tożsame treściowo rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU.2012.977). Do roku szk. 2014/2015 w szko-
le podstawowej (kl. IV-VI) i w technikum (do zakończenia czteroletniego cyklu kształcenia) obowiązuje rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowa-
nia przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU nr 51, poz. 458 ze zm.).

7 Zgodnie z art. 3 pkt 13 uso, podstawa programowa określa obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, 
wyrażone w formie wymagań ogólnych i szczegółowych, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu okre-
ślonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane w programach nauczania.

8 Podstawa� programowa� z� komentarzami, tom 8, Wychowanie� fizyczne� i� edukacja� dla� bezpieczeństwa, 
Wyd. MEN, Warszawa 2009.
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edukacyjnego szkoły mogą prowadzić lek-
cje wf. w ramach zajęć klasowo-lekcyjnych 
i zajęć do wyboru9. Podczas zajęć klaso-
wo-lekcyjnych uczniowie i nauczyciele re-
alizują wymagania podstawy programo-
wej, natomiast w ramach zajęć do wybo-
ru szkoły mają swobodę w decydowaniu 
o formie i treści dwóch godzin zajęć wy-
chowania fizycznego. Z zaproponowanej 
przez dyrektora szkoły oferty (po zdiagno-
zowaniu potrzeb i zainteresowań) dzieci 
i młodzież mogą wybrać zajęcia o charakte-
rze sportowym, tanecznym, aktywnej tu-
rystyki lub sprawnościowo-zdrowotnym10. 

O skali wychowania fizycznego dzie-
ci i młodzieży świadczy fakt, że w roku 
szkolnym 2012/2013 zajęciami tymi obję-
tych było 4 678 299 uczniów11. Zajęcia wf. 
prowadziło na pierwszym etapie edukacji 
(klasy I-III szkoły podstawowej) 123 975 
nauczycieli kształcenia zintegrowanego 

i 12 831 nauczycieli wf., natomiast na po-
zostałych etapach edukacji 62 099 nauczy-
cieli wychowania fizycznego12.

w latach 2005–2012 znacząco popra-
wiła się infrastruktura sportowa do reali-
zacji podstawy programowej wychowania 
fizycznego. liczba hal sportowych i peł-
nowymiarowych sal gimnastycznych po-
zostających w dyspozycji szkół zwiększy-
ła się odpowiednio o 78% (z 880 do 1567) 
i o 156% (z 2676 do 6855)13. Podobna sy-
tuacja występuje w odniesieniu do otwar-
tych obiektów sportowych, między in-
nymi boisk do koszykówki i do piłki noż-
nej, gdzie nastąpił wzrost odpowiednio 
o 81% (z 5284 do 9541) i 63% (z 7773 do 
12 676)14. Uwzględniając fakt, że pomiędzy 
rokiem szkolnym 2000/2001 a 2012/2013 
liczba uczniów zmniejszała się z 6971 tys. 
do 4678 tys. (33%), dostępność obiektów 
sportowych znacznie się poprawiła.

9 Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2011 r. w sprawie dopuszczalnych 
form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (DzU nr 175, poz. 1042); rozporządzenie 
to obowiązuje od 1.09.2011 r. Uprzednio obowiązywały: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 19.08.2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wycho-
wania fizycznego (DzU nr 136, poz. 1116) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z 9.12.2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wycho-
wania fizycznego (DzU nr 217, poz. 2128). Pojęcie ‘zajęcia klasowo-lekcyjne’ oznacza formę prowadze-
nia zajęć, a nie miejsce ich prowadzenia.

10 Profesor T. Frołowicz, jeden z twórców podstawy programowej, do szans jej powodzenia zalicza dużą 
liczbę obowiązkowych godzin wychowania fizycznego na tle sytuacji w innych krajach europejskich oraz 
możliwości elastycznej organizacji wychowania fizycznego w szkołach – por. T. Frołowicz: Reforma�wycho-
wania�fizycznego�i�zdrowotnego�–�szanse�i�zagrożenia�[w:] T. Lisicki (red.): Zdrowie.�Kultura�zdrowotna.�
Edukacja,�tom V, AWFiS, Gdańsk 2010.

11 W roku szkolnym 2000/2001 w szkołach dla dzieci i młodzieży uczyło się 6971 tys. uczniów, w r. szk. 
2009/2010 – 5144 tys., a w r. szk. 2012/2013 – 4678 tys.; zob. Informacja�ministra�właściwego� do�
spraw�oświaty�i�wychowania�dotycząca�realizacji�zajęć�wychowania�fizycznego�w�formach�alternatywnych, 
Warszawa 2010 r., s. 9 oraz baza danych Systemu Informacji Oświatowej (dalej: „SIO”) wg stanu na 
30.09.2012 r.

12 Najwyższe stopnie awansu zawodowego, tj. nauczyciela dyplomowanego i mianowanego, posiadało 
w r. szk. 2012/2013 łącznie 84% zatrudnionych w szkołach nauczycieli wf., wobec 76% w r. szk. 2009/2010 
(wg SIO, stan na 30.09.2009 r. i 30.09.2012 r.).

13 Nadal blisko połowę obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, którymi dysponują szkoły, stanowią 
niepełnowymiarowe sale gimnastyczne – 7504 (46%); wg SIO, stan na 30.09.2012 r.

14 Dane SIO, stan na 15.09.2005 r. i 30.09.2012 r.
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Istotny udział w powyższych zmianach 
miał Minister Sportu i Turystyki, który 
w latach 2007–2012 wydał na rozwój bazy 
sportowej 2 522 649 tys. zł, dofinanso-
wując wykonanie 3445 obiektów spor-
towych i boisk wielofunkcyjnych, w tym 
2604 w ramach programu „Moje boisko 
– Orlik 2012”, oraz 534 sal gimnastycz-
nych, 82 krytych pływalni i 119 lodowisk. 

Kontrolę przeprowadzono w Minister st wie 
Sportu i Turystyki oraz Ministerstwie Edukacji 
Narodowej i w 43 szkołach (zespołach szkół), 
w tym w 26 szkołach publicznych prowadzo-
nych przez jednostki samorządu terytorialne-
go oraz w 17 szkołach niepublicznych z upraw-
nieniami szkół publicznych15. Podjęcie kontroli 
wynikało z priorytetowego znaczenia wy-
chowania fizycznego dla rozwoju psychofi-
zycznego dzieci i młodzieży, jak również z ne-
gatywnej oceny szkół wydanej po kontroli  
pt. „wychowanie fizyczne i sport w szkołach 
publicznych” (nr ewid. P/09/069). 

w skontrolowanych szkołach badania-
mi objęto podstawowe zagadnienia wpły-
wające na jakość wychowania fizycznego:
•	organizację	kształcenia	i realizację	pro-

gramów nauczania, w tym podstawy pro-
gramowej;

•	funkcjonowanie	wewnątrzszkolnego	
systemu oceniania osiągnięć uczniów 
(ocena postępów uczniów z uwzględ-
nieniem wysiłku włożonego w realiza-
cję wymagań programowych); 

•	uczestnictwo	uczniów	w zajęciach	(jako	
wyznacznik skuteczności kształcenia);

•	doskonalenie	zawodowe	nauczycieli	
i skuteczność nadzoru pedagogiczne-
go dyrektorów szkół; 

•	wdrażanie	przez	Ministra	Edukacji	Na-
rodowej podstawy programowej wy-
chowania fizycznego, a także współ-
pracę z Ministrem Sportu i Turystyki 
na rzecz wychowania fizycznego oraz 
z Ministrem Zdrowia w kwestii profi-
laktyki zdrowotnej.

Organizacja  
i prowadzenie kształcenia
w zmienionej podstawie programowej 
wychowania fizycznego wskazano, że 
szkoła, uwzględniając wymagania okre-
ślone w podstawie programowej, powin-
na rozwijać własną ofertę programową. 
Tymczasem zajęcia z wychowania fizycz-
nego w 61 spośród 85 skontrolowanych 
szkół (72% według ich typów) odbywały 
się przede wszystkim w tradycyjnym sys-
temie klasowo-lekcyjnym16, z ukierunko-
waniem na dyscypliny sportowe. 

w sytuacji pełnej autonomii szkoły 
w niewielkim stopniu skorzystały z moż-
liwości uatrakcyjnienia zajęć wychowa-
nia fizycznego przez zaproponowanie 
uczniom odpowiednich do ich oczekiwań 
form i tematyki zajęć. Tylko w 19 gim-
nazjach (44%), w 3 szkołach podstawo-
wych w klasach IV-VI (15%) i w 2 szkołach 

15 Artykuł został opracowany na podstawie: Informacji o wynikach kontroli pt. Wychowanie�fizyczne�i�sport�w�szko-
łach�publicznych�i�niepublicznych (nr ewid. P/12/067). Według typów skontrolowano 85 szkół: 20 szkół podsta-
wowych, 43 gimnazja i 22 szkoły ponadgimnazjalne. Kontrolą objęto lata 2009–2012 w MEN i w MSiT (od 2007 r. 
w odniesieniu do Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015) oraz w szkołach lata 2009/2010–2012/2013.

16 W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 do skontrolowanych szkół uczęszczało odpowiednio 18 665, 
17 981 i 17 722 uczniów, którzy ćwiczyli w 1127, 1085 i 1074 grupach.



44 KONTrOlA PAńSTwOwA

kontrola i audyt   Andrzej Zaleski-ejgierd

ponadgimnazjalnych (9%) odbywały się 
zajęcia dostosowane do ich zainteresowań, 
potrzeb rozwojowych i poziomu spraw-
ności organizmu.

Dyrektorzy wyjaśniali, że niewprowa-
dzenie form zajęć wf. do wyboru przez 
uczniów wynikało z braku motywacji na-
uczycieli i odpowiedniej infrastruktury 
sportowej, a także z trudności organizacyj-
nych związanych z dowożeniem uczniów.

we wszystkich 24 szkołach, w któ-
rych wprowadzono formy zajęć do wy-
boru przez uczniów, stwierdzono niepra-
widłowości w ich organizacji i realizacji: 
•	w	7	szkołach	(35%)	nie	zastosowano	(lub	

uwzględniano w niepełnym zakresie) 
procedury wyboru form zajęć, to jest 
nie rozpoznano potrzeb uczniów, w tym 
zdrowotnych, oraz nie przygotowano 
propozycji form i treści lekcji, wpro-
wadzając je arbitralnie, bez uzgodnie-
nia z uczniami i rodzicami;

•	w	20	szkołach	(80%)	nie	uwzględnio-
no treści nauczania wf. w programach 
nauczania oraz nie sformułowano wy-
magań służących ocenianiu osiągnięć 
uczniów za udział w tych zajęciach; 

•	w	5	szkołach	(25%) nierzetelnie doku-
mentowano przebieg procesu dydaktycz-
nego w dzienniku lekcyjnym w odnie-
sieniu do tematów, frekwencji i stopni.
Zgodnie z art. 3 pkt 13b uso, kształce-

nie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

w tym z wychowania fizycznego, powinno 
odbywać się zgodnie z programem naucza-
nia17. Zaproponowany przez nauczyciela pro-
gram może być realizowany po jego dopusz-
czeniu przez dyrektora szkoły, po zasięgnię-
ciu opinii rady pedagogicznej (art. 22a ust. 2 
uso). Prawidłowo opracowany program na-
uczania, oparty na diagnozie potrzeb i moż-
liwości psychofizycznych uczniów, realizo-
wany ciekawymi metodami przez kompe-
tentnego nauczyciela, stwarza możliwość 
objęcia jak największej liczby uczniów sys-
tematycznymi ćwiczeniami18.

Z ustaleń kontroli NIK wynika jednak, że 
w 35 skontrolowanych szkołach (81%) nie 
przestrzegano zasad dopuszczenia do użyt-
ku szkolnego programów nauczania. Przede 
wszystkim w 31 (72%) szkołach nie rozpo-
znawano potrzeb i możliwości psychofizycz-
nych uczniów oddziału, w którym program 
nauczania wychowania fizycznego był re-
alizowany, a także warunków kształcenia. 
Co więcej, od roku szkolnego 2009/2010 
w 24 gimnazjach (56%) i w 4 (21%) szkołach 
podstawowych (kl. I-III) wprowadzano na 
kolejne cykle kształcenia nieaktualne pro-
gramy z lat 1999–2002, nieuwzględniające  
w pełni treści kształcenia ujętej w zmie-
nionej podstawie programowej wychowa-
nia fizycznego. wadliwe programy naucza-
nia dopuszczono również po rozpoczęciu od 
roku szkolnego 2012/2013 reformy progra-
mowej w 4 (20%) szkołach podstawowych 

17 Program nauczania stanowi opis sposobu osiągania celów kształcenia oraz realizacji treści nauczania, 
ustalonych w podstawie programowej przedmiotu dla danego etapu edukacyjnego. Podstawa programo-
wa stanowi zasadniczą część programu nauczania, który jest uzupełniony o dodatkowe osiągnięcia – wy-
kraczające poza tę podstawę,�m.in. zajęcia do wyboru.

18 Na podstawie wdrażanego programu nauczania nauczyciele z własnej inicjatywy, bądź na podstawie ure-
gulowań wewnątrzszkolnych, opracowują plany pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie swojej spe-
cjalności, służące realizacji zadań dydaktycznych dla każdej klasy w danym roku szkolnym.
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(w kl. IV) i 7 (32%) szkołach ponadgimna-
zjalnych (w kl. I).

Dyrektorzy szkół wyjaśniali, że progra-
my zaproponowali doświadczeni nauczy-
ciele wychowania fizycznego, legitymujący 
się stopniem nauczyciela dyplomowanego 
lub mianowanego, a ponadto na rynku bra-
kowało programów nauczania wf. uwzględ-
niających zmienioną podstawę programową 
przedmiotu. Za powyższe nieprawidłowo-
ści odpowiadają nauczyciele, którzy złożyli  
nierzetelne wnioski o dopuszczenie pro-
gramów nauczania oraz dyrektorzy, któ-
rzy bez należytej weryfikacji dopuszcza-
li programy w kolejnych latach szkolnych. 

realizacja nieprawidłowych progra-
mów19 spowodowała, że w zakończonym 
cyklu kształcenia objętym badaniem (lata 
szkolne 2009/2010 – 2011/2012) nie wdro-
żono w pełni treści dydaktycznych we-
dług zmienionej podstawy programowej 
wychowania fizycznego: 
•	w	3	spośród	19	szkół	podstawowych	

(w kl. I-III) – od jednego do ośmiu wy-
magań (spośród obowiązujących ogółem 
21 wymagań zmienionej podstawy pro-
gramowej na tym poziomie edukacji);

•	w	30	gimnazjach	(70%),	w tym	w 15 gim-
nazjach od jednego do dziewięciu wy-
magań; w 10 gimnazjach od 11 do  
19 wymagań i w 5 gimnazjach od 21 do 
29 wymagań, w szczególności odnoszą-
cych się do edukacji zdrowotnej (spo-
śród ogółem 33 wymagań), 

Ponadto w 11 szkołach (26%) nie zre-
alizowano wymaganej liczby godzin zajęć 
wychowania fizycznego określonej dla po-
szczególnych etapów edukacji. w siedmiu 
szkołach w latach szkolnych 2009/2010 
i 2010/2011 i w 10 szkołach w roku szkol-
nym 2011/2012 nie przestrzegano rów-
nież wymogu prowadzenia zajęć w gru-
pach przekraczających limit 26 osób. 

Prowadzenie  
edukacji zdrowotnej
w skontrolowanych gimnazjach (39, 
tj. 91%)20 nie spełniono lub uwzględnio-
no w ograniczonym wymiarze zalecane 
warunki i sposoby realizacji edukacji zdro-
wotnej, określone w zmienionej podsta-
wie programowej wychowania fizycznego.  
Stwierdzono w powyższym zakresie:
•	niedostosowanie	treści	nauczania	do	po-

trzeb uczniów, ze względu na nieprze-
prowadzenie przez nauczycieli diagno-
zy tych potrzeb we współpracy z pielę-
gniarką szkolną; 

•	brak	współdziałania	nauczycieli	różnych	
przedmiotów pod kierunkiem nauczycieli 
wychowania fizycznego oraz współpracy 
z pielęgniarką szkolną przy planowaniu, 
realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej; 

•	niezapewnienie	skuteczności	zajęć	przez	
wykorzystanie różnorodnych metod i te-
ch nik aktywizujących oraz współpracę 
uczniów i ich rodziców w planowaniu, pro-
wadzeniu i ewaluacji tych zajęć.

19 Co więcej, w ośmiu skontrolowanych szkołach realizowano plany dydaktyczne, co wynikało z ich dopuszczenia 
przez dyrektora do użytku szkolnego zamiast programów nauczania. Plany te nauczyciele opracowują na podsta-
wie programu nauczania przedmiotu, zgodnie z uregulowaniami wewnątrzszkolnymi bądź z własnej inicjatywy.

20 Również w 6 spośród 22 szkół ponadgimnazjalnych (27%) nie zrealizowano w latach 2009/2010–2011/2012 
obowiązującej na tym etapie edukacji międzyprzedmiotowej ścieżki „Edukacja prozdrowotna”.
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w 32 gimnazjach (74%), wbrew zale-
ceniom autorów podstawy programowej  
wychowania fizycznego21, zrealizowano 
wymagania bloku „Edukacja zdrowotna” 
w wymiarze niższym niż co najmniej 30 go-
dzin; ponadto miało to miejsce w trak-
cie zajęć ruchowych zamiast w salach 
lekcyjnych w grupach koedukacyjnych, 
a także w trakcie trzech lat szkolnych za-
miast w ciągu jednego semestru na po-
czątku cyklu kształcenia. 

Dyrektorzy wyjaśniali tę sytuację nie-
obligatoryjnością zalecanych warunków 
i sposobów realizacji podstawy programo-
wej, jak i wytycznych zawartych w komen-
tarzach do podstawy programowej przed-
miotu. w badaniu ankietowym przeprowa-
dzonym przez NIK jedna trzecia uczniów 
gimnazjów stwierdziła, że udział w zaję-
ciach wychowania fizycznego nie przyczy-
nił się do uzyskania wiedzy i wykształce-
nia odpowiednich umiejętności i postaw 
prozdrowotnych22.  

Ocena osiągnięć uczniów
Zgodnie z istotą oceniania osiągnięć ucznia, 
zdefiniowaną w § 2 ust. 2 w związku 
z § 3 ust. 3 pkt rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w szkołach publicz-
nych23, ocenianie polega na rozpoznawa-
niu przez nauczycieli poziomu i postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i realizowanych w szkole 
programów nauczania uwzględniających 
tę podstawę. Przy ustalaniu oceny z wy-
chowania fizycznego należy w szczegól-
ności brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obo-
wiązków wynikających ze specyfiki zajęć 
wf. (§ 7 rozporządzenia).

Z powyższego względu pierwszoplanowe 
znaczenie w ocenie osiągnięć uczniów na 
lekcjach wychowania fizycznego ma wysi-
łek (aktywność i zaangażowanie) wkłada-
ny w wykonywanie zadań w trakcie zajęć 
na miarę posiadanych możliwości, a nie 
sprawność fizyczna mierzona wynikami te-
stów sprawnościowych. Tym samym nawet 
najmniej sprawny uczeń powinien mieć 
szansę otrzymać ocenę bardzo dobrą i ce-
lującą z tego przedmiotu. 

Zdaniem NIK, w większości szkół we-
wnątrzszkolny system przeprowadzania 
ocen z wychowania fizycznego nie pozwa-
lał na w pełni obiektywną ocenę osiągnięć 
uczniów, ponieważ:
•	w	szkołach	nie	sformułowano	wymagań	

edukacyjnych wynikających z realizo-
wanego programu nauczania; jedynie 
w 8 szkołach sprecyzowano wymaga-
nia w odniesieniu do zajęć ruchowych,  
a w 35 szkołach (81%) nie określono spo-
sobu uwzględniania wysiłku wkładane-
go przez ucznia w wywiązywanie się 

21 W cyt. publikacji MEN – Podstawa�programowa�z�komentarzami, tom 8, Wychowanie�fizyczne…, uznano 
takie postępowanie za nieprawidłowe.

22 W badaniu uczestniczyło 3754 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych, 2811 rodziców uczniów oraz 196 nauczycieli wf. i 100 nauczycieli kształcenia zintegrowanego.

23 DzU nr 83, poz. 562 ze zm.
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z obowiązków wynikających ze specy-
fiki przedmiotu; 

•	w	35	szkołach	(81%)	nie	wskazano	spo-
sobów rozpoznawania poziomu i postę-
pów ruchowych z wf., to jest jakimi me-
todami i narzędziami będą one mierzone 
i z jaką częstotliwością w cyklu kształ-
cenia, a także w jakim zakresie i w jaki 
sposób postępy te będą uwzględniane 
w ocenie; 

•	w	24	szkołach	(56%)	w ogólnych	kry-
teriach oceniania nie uwzględniono 
możliwości uzyskania najwyższych 
ocen przez uczniów mniej sprawnych 
ruchowo, z problemami zdrowotnymi 
czy też mniej zainteresowanych wycho-
waniem fizycznym; wyróżniono nato-
miast uczniów sprawnych fizycznie, któ-
rzy mogą 19otrzymać ocenę celującą lub 
bardzo dobrą, reprezentując szkołę w za-
wodach sportowych i uczestnicząc w za-
jęciach sportowo-rekreacyjnych;

•	w	34	szkołach	(79%)	nie	uwzględniono	
lub zbyt marginalnie potraktowano kwe-
stię indywidualizowania pracy z uczniem 
odpowiednio do jego potrzeb rozwojo-
wych, edukacyjnych i możliwości psy-
chofizycznych.
w większości skontrolowanych szkół nie 

dokonała się zmiana podejścia do ocenia-
nia umiejętności z wf., co wynika z trady-
cyjnego nastawienia nauczycieli i braku do-
statecznych kompetencji w tym zakresie. 
Z tych względów, jak również z powodu 
niezaktualizowania programów nauczania 
i wewnątrzszkolnych systemów ocenia-
nia w przedmiocie wychowania fizyczne-
go po wprowadzeniu zmienionej podsta-
wy programowej, w 28 gimnazjach (65%) 
ocenie podlegały umiejętności ruchowe 
uczniów (motoryczne), z pominięciem 

treści edukacji zdrowotnej i zajęć do wy-
boru.

Uczestnictwo uczniów 
w zajęciach wf.
w latach szkolnych 2009/2010–2011/2012 
odnotowano w badanych szkołach zmniej-
szającą się frekwencję na zajęciach wycho-
wania fizycznego. Na kolejnych etapach 
edukacji (kl. IV–VI szkoły podstawowej, 
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) nie 
ćwiczyło z powodu nieobecności odpo-
wiednio 10%, 13% i 17% uczniów (dane 
te nie uwzględniają uczniów obecnych na 
zajęciach, lecz niećwiczących).

Faktyczny poziom aktywnego uczest-
nictwa uczniów w zajęciach wychowania  
fizycznego ukazują wyniki badania prze-
prowadzonego podczas kontroli NIK w wy-
branym tygodniu na początku roku szkol-
nego 2012/2013. Na poszczególnych eta-
pach edukacji przeciętnie nie uczestniczyło  
czynnie w zajęciach (łącznie osoby nie-
obecne i obecne niećwiczące): 15%, 23% 
i 30% uczniów (rys. 1, s. 48).

wprowadzenie reformy programowej 
wychowania fizycznego nie wpłynęło na 
zwiększenie aktywnego udziału uczniów 
w zajęciach, co jest jednym ze wskaźni-
ków efektywności kształcenia. w szkołach, 
w których w trakcie kontroli NIK stwier-
dzono niski poziom frekwencji i aktyw-
nego uczestnictwa w zajęciach oraz liczne  
przypadki udzielania zwolnień na podsta-
wie opinii lekarza, dyrektorzy nie zbadali  
przyczyn tej sytuacji i nie podjęli niezbęd-
nych działań korygujących.

Przeciętna liczba uczniów zwolnionych 
z wf. przez dyrektorów szkół (na podsta-
wie opinii lekarza) kształtowała się na 
poziomie 2% w klasach IV-VI szkoły 
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podstawowej, 5% w gimnazjach, natomiast 
w szkołach ponadgimnazjalnych wynio-
sła 12%. Oznacza to, że na poszczególnych 
etapach edukacji (odpowiednio) 134 i 1035 
i 1757 uczniów było trwale lub okresowo 
wyłączonych z wychowania fizycznego24. 
w dziewięciu szkołach (20%) uczniowie 
ci nie byli obecni na zajęciach, co unie-
możliwiało uzyskanie wiedzy i umiejęt-
ności z edukacji zdrowotnej. 

w przeprowadzonym w trakcie kontro-
li NIK badaniu ankietowym 14% ogółu 
uczniów odpowiedziało, że niechętnie 
uczestniczy w zajęciach wychowania fi-
zycznego (w szkołach ponadgimnazjalnych 
ok. 20%). wśród powodów ich unikania 
uczniowie wskazywali nieatrakcyjny spo-
sób prowadzenia zajęć (31% ogółu wska-
zań, rys. 2, s. 49). Z kolei rodzice najczę-
ściej wymieniali: choroby, niedyspozycje 

i kontuzje (66% wskazań), brak zainte-
resowania przedmiotem, nudne zajęcia, 
niechęć do nauczyciela wf. i niesprawie-
dliwy system oceniania (27% wskazań).

Zajęcia dla uczniów  
z wadami postawy i otyłością
Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o systemie oświaty, dyrektorzy szkół są  
zobowiązani do stwarzania uczniom wa-
runków harmonijnego rozwoju psychofi-
zycznego przez aktywne działania proz-
drowotne. Tymczasem w 24 szkołach 
(56%) nie zorganizowano zajęć z gimna-
styki korekcyjnej, pomimo sukcesywnie 
przekazywanych przez pielęgniarkę szkol-
ną informacji o wadach postawy i otyłości 
wśród uczniów lub w wyniku zaniechania  
pozyskiwania od pielęgniarki danych o za-
kresie zjawiska25.

24 W 8 szkołach (19%) dyrektorzy udzielali zwolnień uczniom z zajęć wf. na podstawie ustnej, a nie pisem-
nej decyzji dyrektora; na okres dłuższy niż to określił lekarz; na podstawie zaświadczenia lub zwolnienia 
lekarskiego zamiast opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach.

25 Również w kontroli NIK przeprowadzonej w 2011 r. pt. Realizacja�zadań�w�zakresie�zapobiegania�nadwa-
dze�i�otyłości�u�dzieci�i�młodzieży (nr ewid. P/10/190) ustalono, że dyrektorzy 13 szkół (25%) nie posia-
dali danych o wynikach badań przesiewowych prowadzonych przez pielęgniarkę.

Źródło: Badania własne NIK.

Rysunek 1. Udział uczniów w zajęciach wychowania fizycznego w wybranym tygodniu zajęć 
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w 30 spośród 43 szkół nie ćwiczyło od 20% do 44% osób

w 12 spośród 20 szkół  
nie ćwiczyło od 15% do 24% 
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liczba szkół, w których organizowa-
no zajęcia dla uczniów z wadami posta-
wy zmniejszała się skokowo z etapu na 
etap edukacji, mimo potrzeb wynikają-
cych ze stwierdzonych wad postawy lub 
otyłości. w rezultacie tylko w 3 spośród 
16 szkół podstawowych, w których prowa-
dzono zajęcia w kl. I-III, kontynuowano je 
na kolejnym etapie edukacji (rys. 3, s. 50). 

Zdaniem NIK, powyższa sytuacja była 
wynikiem niepodejmowania przez szko-
ły i nauczycieli działań motywujących ro-
dziców i samych uczniów do udziału w za-
jęciach korekcyjnych, nieokreślenia form 
i zakresu współdziałania szkoły z pielę-
gniarką oraz z nieprzykładania przez dy-
rektorów szkół należytej wagi do tego pro-
blemu. Jedynie 2 szkoły (11%), w których 

wprowadzono gimnastykę korekcyjną, dys-
ponowały na podstawie badań pielęgniar-
skich informacjami o postępach w uspraw-
nianiu. w konsekwencji, w ankiecie prze-
prowadzonej przez NIK połowa rodziców 
uczniów z wykrytymi wadami postawy lub 
otyłością odpowiedziała, że udział dziec-
ka w zajęciach wychowania fizycznego nie 
przyniósł oczekiwanych efektów. 

Kwalifikacje nauczycieli
w skontrolowanych szkołach wszyscy na-
uczyciele kształcenia zintegrowanego (103) 
oraz 199 spośród 202 nauczycieli wycho-
wania fizycznego uzyskało tytuł zawodowy 
magistra26. większość z nich legitymowała 
się najwyższymi stopniami awansu zawodo-
wego, to jest nauczyciela dyplomowanego 

26 Troje nauczycieli zatrudnionych w niepublicznym Zespole Szkół Ogólnokształcących im. św. Pawła z Tar-
su w Warszawie nie posiadało kwalifikacji do nauczania w szkole.

Źródło: Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez NIK.

Rysunek 2. Przyczyny unikania przez uczniów zajęć wf. na poszczególnych etapach edukacji
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i nauczyciela mianowanego (łącznie odpo-
wiednio 79% i 96% w obu grupach nauczy-
cieli).

Dyrektorzy szkół publicznych nie za-
pewnili nauczycielom wychowania fizycz-
nego i nauczycielom kształcenia zintegro-
wanego doskonalenia zawodowego odpo-
wiedniego do potrzeb, nie spełniając tym 
samym wymogu art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela27. 
Nauczyciele szkół publicznych nie wywią-
zywali się z obowiązku udziału w kształce-
niu i doskonaleniu zawodowym, wynika-
jącego z art. 12 ust. 3 i art. 42 ust. 2 pkt 3 
Karty nauczyciela. wskutek tego, w trzech 
skontrolowanych latach szkolnych, w żad-
nej formie kształcenia i doskonalenia za-
wodowego z zakresu wychowania fizycz-
nego nie uczestniczyło odpowiednio 55 

(53%) spośród 103 nauczycieli kształcenia 
zintegrowanego oraz 104 (51%) spośród 
202 nauczycieli wychowania fizycznego. 

Nauczyciele kształcenia zintegrowa-
nego z 11 spośród 19 szkół podstawo-
wych (kl. I-III) i nauczyciele wychowania  
fizycznego z 20 spośród 43 skontrolowanych 
gimnazjów nie uczestniczyli w zewnętrznych 
formach doskonalenia niezbędnych do wdra-
żania zmienionej podstawy programowej, 
dotyczących między innymi: diagnozowania 
możliwości i potrzeb uczniów w aspekcie wy-
boru i konstruowania programu nauczania; 
stosowania metod wspierających aktywne 
uczestnictwo uczniów w zajęciach; sposo-
bu organizacji, realizacji i ewaluacji edukacji 
zdrowotnej; organizacji zajęć wychowania  
fizycznego do wyboru przez uczniów; ocenia-
nia osiągnięć uczniów z edukacji zdrowotnej 

27 DzU z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.
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Źródło: Badania własne NIK.

Rysunek 3. Zajęcia korekcyjne w skontrolowanych szkołach (według etapów edukacji)
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i zajęć do wyboru. Ustalenia kontroli  
NIK wskazują jednoznacznie, że powyż-
szych kompetencji brakowało nauczycie-
lom wychowania fizycznego. Tymczasem 
dyrektorzy szkół wyjaśniali, że nauczycie-
le ci mają odpowiednie kwalifikacje i do-
świadczenie oraz najwyższe stopnie awan-
su zawodowego, co jest wystarczające do 
realizacji zmienionej podstawy progra-
mowej przedmiotu.

Ujawnione nieprawidłowości oraz ich 
istota wynikały przede wszystkim z nie-
skutecznego nadzoru pedagogicznego, 
w tym nad dziedziną wychowania fizycz-
nego, który sprawują dyrektorzy szkół 
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o systemie oświaty w zakresie określo-
nym w art. 33 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, 
to jest realizacji podstaw programowych 
i przestrzegania zasad oceniania. 

Niepodejmowanie czynności nadzoru lub 
ich powierzchowność i nierzetelność spo-
wodowały, że dyrektorzy 30 szkół (70%) 
nie ustalili nieprawidłowości i w rezultacie  
nie doskonalili pracy szkoły w skontrolo-
wanym przez NIK zakresie28. w żadnej 
z tych szkół nie przeprowadzono ewalu-
acji wewnętrznej lub kontroli związanej  
z efektywnością wdrażania podstawy 
programowej wychowania fizycznego. 
Dyrektorzy wyjaśniali tę sytuację inny-
mi priorytetami nadzoru, w szczególno-
ści skoncentrowaniem go na przedmio-
tach egzaminacyjnych.

Wdrażanie reformy programowej 
wychowania fizycznego przez MEN
Minister Edukacji Narodowej (MEN) nie 
podjął wystarczających działań, by wes-
przeć szkoły we wdrażaniu treści kształcenia  
według nowej podstawy programowej 
przez systemowe doskonalenie zawodo-
we nauczycieli29 oraz publikację mode-
lowych programów nauczania. Działania 
MEN ograniczały się do upowszech-
nienia w  czerwcu 2009  r. publikacji  
„Podstawa programowa z komentarzami”, 
tom 8, „wychowanie fizyczne i edukacja dla 
bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gim-
nazjum i liceum” oraz przeprowadzenia in-
formacyjnych posiedzeń rad pedagogicznych 
dotyczących reformy kształcenia ogólnego. 

Dopiero w połowie 2012 r. – po trzech 
latach od rozpoczęcia reformy – opubliko-
wano poradnik dla dyrektorów i nauczy-
cieli dotyczący metod prowadzenia edu-
kacji zdrowotnej, a w pierwszym kwartale 
2013 r. – prawie cztery lata po rozpoczęciu 
wdrażania podstawy programowej przed-
miotu – opublikowano po trzy modelowe 
programy nauczania przedmiotu dla dane-
go typu szkoły oraz poradnik dla nauczy-
cieli i poradnik pracy z uczniami z otyło-
ścią i nadwagą.

Minister Edukacji Narodowej nie moni-
torował również wdrażania treści kształce-
nia według nowej podstawy programowej, 
dopuszczania do użytku szkolnego progra-
mów nauczania wychowania fizycznego 

28 Większą skalę i zakres nieprawidłowości stwierdzono w szkołach niepublicznych niż publicznych (ocenę 
negatywną otrzymało 9 spośród 17 szkół niepublicznych, tj. 53%).

29 NIK oceniła negatywnie w 2012 r. funkcjonowanie systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli – In-
formacja o wynikach kontroli pt. Organizacja�i�finansowanie�kształcenia�i�doskonalenia�zawodowego�na-
uczycieli (P/11/073). Systemu doskonalenia nie usprawniono przed wprowadzeniem reformy programo-
wej kształcenia ogólnego w 2009 r.
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uwzględniających tę podstawę oraz stoso-
wania zalecanych warunków i sposobów 
realizacji w odniesieniu do edukacji zdro-
wotnej. Minister nie skorzystał też z moż-
liwości wynikającej z art. 35 ust. 2 pkt 1 
uso i nie zlecił kuratorom oświaty zbada-
nia efektów wdrożenia nowej podstawy 
programowej przedmiotu w kl. I-III szkoły 
podstawowej i gimnazjum. w konsekwen-
cji nie miał pełnej informacji o skuteczno-
ści przyjętych rozwiązań programowych 
i organizacyjnych, nie podejmował zatem 
odpowiednich działań korygujących. 

Współpraca ministrów
w badanym przez NIK okresie współ-
praca pomiędzy Ministrem Edukacji 
Narodowej, Ministrem Sportu i Turystyki 
oraz Ministrem Zdrowia na rzecz rozwo-
ju wychowania fizycznego, w tym w reali-
zacji wskazań „Strategii rozwoju sportu 
w Polsce do roku 2015”, nie była skoordy-
nowana, systematyczna30 i nie doprowa-
dziła do rozwiązania występujących pro-
blemów. w „Strategii” określono zadania 
dotyczące wychowania fizycznego w ra-
mach priorytetu 1. „Popularyzacja spor-
tu dla wszystkich” w obszarze działania 
1.1. „Sprawność fizyczna dzieci i młodzie-
ży”. Celem tego priorytetu jest wykształ-
cenie w społeczeństwie nawyku dążenia 
do zdrowego życia przez właściwy rozwój 
dzieci i młodzieży. Za konieczne uznano 

poprawę efektywności działań związanych 
z obowiązkowymi zajęciami wychowa-
nia fizycznego, między innymi przez upo-
wszechnianie nowoczesnych programów 
edukacyjno-wychowawczych. 

Minister Sportu i Turystyki (MSiT), 
jako koordynator i główny wykonawca 
zaleceń „Strategii”31, nie współpracował 
jednak z Ministrem Edukacji Narodowej 
i Ministrem Zdrowia w sprawach doty-
czących wychowania fizycznego. MSiT 
i MEN zaprzestały od 2009 r. realizacji 
zadania „Strategii” zaplanowanego na lata 
2007–2012, związanego z konkursami na 
programy nauczania wychowania fizycz-
nego, które miały przynieść wzrost atrak-
cyjności zajęć z tego przedmiotu. w kon-
sekwencji nie zaproponowano szkołom 
przykładowych programów uwzględnia-
jących podstawę programową wychowa-
nia fizycznego przed jej wprowadzeniem 
od roku szkolnego 2009/2010. 

Ponadto Minister Edukacji Narodowej 
nie współpracował również z Ministrem 
Zdrowia w realizacji zaleceń zawartych 
w dokumencie „Profilaktyka wad posta-
wy u dzieci i młodzieży w środowisku na-
uczania. rekomendacje Ministra Zdrowia 
z 2009 r.”32. 

Ministrowie nie reagowali również sku-
tecznie w zakresie przeciwdziałania nara-
stającemu zjawisku zwolnień z zajęć wy-
chowania fizycznego udzielanych przez 

30 W Strategii ustalono, że koordynatorem i głównym wykonawcą zadań priorytetu 1. Strategii będzie Mini-
sterstwo Sportu, przy merytorycznej współpracy m.in. z MEN i MZ.

31 Minister nie zrealizował wniosku zawartego w Informacji o wynikach kontroli pt.�Wychowanie� fizyczne�
i�sport�w�szkołach�publicznych�(2010 r.) dotyczącego uzupełnienia systemu zarządzania Strategią�o zasa-
dy współpracy z właściwymi ministrami.

32 Dokument opracowali eksperci powołani przez Ministra Zdrowia, na wniosek Ministra Edukacji Narodo-
wej z 2008 r.
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dyrektora szkoły na podstawie opinii le-
karza, a także w kwestii ważnego dla edu-
kacji zdrowotnej w szkole wprowadzenia  
regulacji dotyczących form i zakresu 
współpracy pielęgniarki z dyrektorem 
szkoły i radą pedagogiczną33. 

Podsumowanie
Badania NIK potwierdzają nikły stopień 
wdrożenia reformy programowej wycho-
wania fizycznego w skontrolowanych szko-
łach34. w większości nie dokonały się prak-
tycznie projakościowe zmiany w podejściu  
do tego przedmiotu. Zajęcia prowadzono 
na podstawie niezaktualizowanych pro-
gramów nauczania, pomijając treści dy-
daktyczne nowej podstawy programowej, 
w tym nie wdrażano zagadnień prozdro-
wotnych. Nie przestrzegano także wyma-
ganej przepisami liczby godzin zajęć i po-
działu na grupy zajęciowe. Istotnym pro-
blemem jest jakość oceniania osiągnięć 
uczniów z wychowania fizycznego, wyma-
gająca ustawicznego doskonalenia. Przez 
wiele lat było to zagadnienie niedostrze-
gane w szkołach z powodu skoncentro-
wania się głównie na przedmiotach eg-
zaminacyjnych. Tymczasem ocenianie 
z wf. bezwzględnie powinno prezentować 
model kształtujący i motywacyjny, ukie-
runkowany na monitorowanie postępów  

w sferze umiejętności i postaw, przy 
uwzględnieniu wysiłku ucznia w reali-
zację stawianych przed nim wymagań, 
w tym sprawnościowych. 

Z powyższych powodów, w ocenie NIK, 
cztery lata po wprowadzeniu zmian pro-
gramowych i organizacyjnych w wycho-
waniu fizycznym nie wykorzystano szans 
i możliwości reformy w celu przeciwdzia-
łania niskiej frekwencji i niećwiczeniu na 
zajęciach oraz zwiększenia rangi wycho-
wania fizycznego w szkole i środowisku.

rzeczywista poprawa jakości wychowa-
nia fizycznego powinna i może dokonywać 
się w środowisku szkolnym, a wskaźnika-
mi jej efektywności powinno być przede 
wszystkim: podniesienie frekwencji i ak-
tywności uczniów w zajęciach, osiąganie 
postępów edukacyjnych, upowszechnianie 
i utrwalanie wartości wnoszonych w życie 
szkoły i środowiska.

Dyrektorzy szkół i nauczyciele wf. dys-
ponują już odpowiednimi instrumentami 
w postaci podstawy programowej przed-
miotu uwzględniającej współczesne ten-
dencje, pełną autonomią w tworzeniu  
i realizacji programów nauczania, coraz 
lepszą infrastrukturą sportową, wystar-
czającą liczbą godzin przeznaczonych na 
zajęcia, jak również rozwiązaniami uła-
twiającymi ich elastyczną organizację, 

33 Kwestia podnoszona w wystąpieniu pokontrolnym NIK z 20.05.2011 r. po kontroli pt. Realizacja�zadań�
w�zakresie�zapobiegania�nadwadze�i�otyłości�u�dzieci�i�młodzieży�szkolnej (nr ewid. P/10/190).

34 Prof. T. Frołowicz, wartościując wprowadzanie reformy programowej stwierdził, że „część nauczycieli wy-
chowania fizycznego uważa, iż kwestia podstawy programowej nie dotyczy ich codziennej szkolnej pra-
cy” – por. T. Frołowicz, J. Klonowska, J. M. Pogorzelska: Sposób�na�podstawę�programową�wychowania�
fizycznego, „Lider” nr 10/2011; M. Berczyński: Jakość�pracy�nauczyciela�a�atrakcyjność�lekcji�wychowa-
nia� fizycznego, „Trendy. Internetowe czasopismo edukacyjne” nr 4/2013, <http://www.bc.ore.edu.pl>; 
por. także uwagi do zmian określonych w podstawie programowej K. Górnej-Łukasik: Współczesne�cele�
wychowania�fizycznego�a�wybrane�uregulowania�prawne�[w:]�Wychowanie�fizyczne�i�sport�w�szkole, red. 
Zb. Szaleniec, J. Bergier, Kancelaria Senatu, Warszawa 2010.
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w tym wprowadzenie gimnastyki korek-
cyjnej. Pozwala to na wdrażanie progra-
mów nauczania uwzględniających różno-
rodne formy i metody zajęć w celu ich 
uatrakcyjnienia, a tym samym na popra-
wę czynnego uczestnictwa uczniów w za-
jęciach i modelowanie ich postaw wobec 
własnego zdrowia. 

Do organów sprawujących nadzór peda-
gogiczny – kuratorów oświaty i dyrekto-
rów szkół – należy monitorowanie i ewalu-
acja wdrażania zmienionej podstawy pro-
gramowej wychowania fizycznego oraz 
sprawdzanie efektywności jej wdrażania 
na zakończenie kolejnych etapów eduka-
cji szkolnej. Celem nadrzędnym nadzo-
ru powinno być jednak wykorzystanie  
wyników ewaluacji dla doskonalenia prak-
tyki edukacyjnej przez wspieranie dzia-
łań szkoły i nauczycieli w szeroko poję-
tym kształceniu fizycznym.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, ist-
nieje również konieczność skoordynowa-
nia i zintensyfikowania działań Ministra 
Edukacji Narodowej, Ministra Sportu 
i Turystyki oraz Mini stra Zdrowia w celu 
wypracowania efektywnych rozwiązań, 
w tym o charakterze legislacyjnym, do-
tyczących wspierania rozwoju wycho-
wania fizycznego i sportu szkolnego, jak 
również przeciwdziałania wadom postawy 
wśród uczniów i narastającej liczbie zwol-
nień z zajęć wf. Można pełniej wykorzy-
stać „Strategię rozwoju sportu w Polsce do 
roku 2015”, którą w segmencie wychowa-
nia fizycznego należałoby zaktualizować 

oraz monitorować i oceniać efektywność 
podjętych w jej ramach działań.

Powyższe stanowisko NIK podzieliły  
komisje sejmowe: Edukacji, Nauki i Mło-
dzie ży, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz  
Zdrowia, które po rozpatrzeniu „Informacji 
NIK o wynikach kontroli wychowania fizycz-
nego w szkołach publicznych i niepublicz-
nych” skierowały 6 lutego 2014 r. do Ministra 
Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Ministra Turystyki i Sportu dezyderat 
nr 9/20/4 w sprawie wychowania fizycznego 
i sportu w szkołach oraz zapobiegania otyło-
ści i nadwadze. Komisje zwróciły się o opra-
cowanie narodowego programu zapobiegania 
nadwadze i otyłości adresowanego do dzie-
ci i młodzieży oraz o wdrożenie działań od 
roku szkolnego 2014/2015 zmierzających 
do znacznego zmniejszenia liczby uczniów 
nieuczestniczących w zajęciach wychowania  
fizycznego. 

Komisje 8 maja 2014 r. przyjęły odpo-
wiedzi ministrów na powyższy dezyde-
rat. Posłowie podkreślili jednak brak koor-
dynacji działań ministrów w przedmioto-
wym zakresie. Komisje zwróciły się o przy-
gotowanie harmonogramu zharmonizo-
wanych działań resortów dotyczących 
Narodowego Programu Zapobiegania 
Nadwadze i Otyłości.

andrzej zaleSki-ejGierd 
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego NIK
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Turystyka górska ma wiele zalet, pozwa-
la na oderwanie się od życia codziennego 
i zgiełku miasta na rzecz obcowania z przy-
rodą. Jest formą aktywności fizycznej ko-
rzystnie wpływającą na nasze zdrowie i sa-
mopoczucie. Góry są obszarem, na którym  
można uprawiać różne formy rekreacji, peł-
nym turystów i sportowców o każdej porze 
roku. Należy jednak pamiętać, że pomimo 
swojego piękna, góry mogą być niebezpiecz-
ne, zwłaszcza dla ludzi niemających odpo-
wiedniego przygotowania i wiedzy. Nie ma 

możliwości całkowitego wyeliminowania 
ryzyka wypadku w górach, ale bez wątpie-
nia na poprawę bezpieczeństwa zasadni-
czy wpływ ma skuteczność prowadzonych 
działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Od 1 stycznia 2012 r. wykaz podmiotów 
odpowiedzialnych za zapewnienie warun-
ków bezpieczeństwa w górach oraz nie-
zbędnych zadań określa ustawa z 18 sierp-
nia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownic-
twie w górach i na zorganizowanych tere-
nach narciarskich1, która reguluje także 

Funkcjonowanie oraz sposób finansowania ratownictwa górskiego

Bezpieczeństwo turystyki  
i rekreacji w górach

Turystyka górska w Polsce jest bardzo popularna. Szacuje się, że tylko Tatry odwiedza  
corocznie około trzech milionów osób, a przecież tereny wycieczkowe obejmują znacznie 
rozleglejszy obszar, wzdłuż całej południowej granicy. Z tego względu zapewnienie bez-
pieczeństwa turystyki i rekreacji w górach jest bardzo ważne. NIK po raz pierwszy pod-
jęła kontrolę w tym zakresie, prowadząc ją w ścisłej współpracy z Najwyższym Urzę-
dem Kontrolnym Republiki Słowackiej. Wyniki tego badania potwierdziły dobre przygo-
towanie i sprawność działania górskich służb ratowniczych. Czy jednak możemy czuć się  
w górach w pełni bezpiecznie? Okazuje się, że nie. Słabym punktem systemu bezpieczeństwa 
jest sposób finansowania służb ratowniczych oraz stan szlaków górskich poza terenami  
parków narodowych, ale główną przyczyną wypadków jest beztroska turystów, przecenia-
nie własnych możliwości i lekceważenie warunków pogodowych.

Marcin kopeć 

STaniSŁaw dziwiSz

1 DzU.2011.208.1241 ze zm.
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sposób wykonywania ratownictwa górskie-
go i narciarskiego. w Polsce zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa w górach na-
leży do Ministra Spraw wewnętrznych, 
organów jednostek samorządu terytorial-
nego, na terenie których wykonywane jest 
ratownictwo górskie, dyrekcji parków na-
rodowych i krajobrazowych położonych 
na obszarze gór, a także do osób fizycz-
nych, osób prawnych oraz jednostek or-
ganizacyjnych niemających osobowości 
prawnej a prowadzących w górach zorga-
nizowaną działalność w zakresie sportu,  
rekreacji lub turystyki2. warto zazna-
czyć, że ustawa nie przypisuje konkret-
nych zadań poszczególnym podmiotom 
oraz nie określa zasad współpracy między 
nimi, wskutek czego realizacja przez jed-
nostki samorządu terytorialnego zadań 
w zakresie bezpieczeństwa w górach za-
leży wyłącznie od ich woli i możliwości 
finansowych. 

w Polsce, mimo że zapewnienie pomocy 
poszkodowanym w górach jest obowiąz-
kiem państwa, działania te nie są wykony-
wane przez służby państwowe. Minister 
Spraw wewnętrznych co roku powierza 
wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa 
górskiego podmiotom niepublicznym, to 
jest Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu 
ratunkowemu (GOPr) i Tatrzańskiemu 

Ochotniczemu Pogotowiu ratunkowemu 
(TOPr). 

Cel i zakres kontroli
Kontrola została podjęta z inicjatywy 
własnej NIK3, w związku z rosnącym za-
interesowaniem turystyką górską i nar-
ciarstwem oraz towarzyszącym im ryzy-
kiem wzrostu zagrożenia wypadkami na 
terenach górskich i stokach narciarskich. 
Jej celem była ocena sposobu zapewnie-
nia bezpieczeństwa osobom przebywa-
jącym w górach turystycznie i rekreacyj-
nie, w tym funkcjonowania systemu ra-
townictwa górskiego i jego finansowania. 
Badaniami objęto działalność Ministra 
Spraw wewnętrznych, TOPr, GOPr 
oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego 
(TPN) i Babiogórskiego Parku Narodowego 
(BgPN). Działania te poprzedzono kontrolą 
rozpoznawczą przeprowadzoną w Polskich 
Kolejach linowych SA (PKl SA), w wy-
niku której NIK pozytywnie oceniła wy-
konywanie zadań związanych z zapew-
nieniem warunków bezpieczeństwa osób 
przebywających na zorganizowanych te-
renach narciarskich4. w kontroli tej wy-
korzystano również materiały przekazane 
przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział 
w Krakowie, który na zlecenie Delegatury 
NIK w Krakowie przeprowadził kontrole 

2 Działania te polegają w szczególności na: oznakowaniu terenów, obiektów i urządzeń służących do upra-
wiania sportu, rekreacji lub turystyki; ustaleniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu lub urządze-
nia; zapewnieniu podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego warunków do orga-
nizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia; ogłaszaniu komunikatu lawinowego.

3 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji�o�wynikach�kontroli�zapewnienia�bezpieczeństwa�tury-
styki�i�rekreacji�w�górach, nr ewid 179/2013/P/13/152/LKR, Delegatura NIK w Krakowie, 2014 r.

4 Spółka Polskie Koleje Linowe zarządza pięcioma zorganizowanymi terenami narciarskimi: Kasprowy 
Wierch, Gubałówka, Palenica, Góra Żar i Mosorny Groń.
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urządzeń transportu linowego na terenach 
narciarskich zarządzanych przez PKl SA, 
stwierdzając, że stan techniczny tych urzą-
dzeń był prawidłowy i nie zagrażał bezpie-
czeństwu osób z nich korzystających. w ra-
mach współpracy z NIK równoległą kon-
trolę stanu bezpieczeństwa w górach i dzia-
łalności słowackiej Horskiej Záchrannej 
Služby (HZS) przeprowadził Najwyższy 
Urząd Kontrolny republiki Słowackiej 
(NKU Sr). Efektem tej współpracy jest 
wspólny raport dotyczący zapewnienia 
bezpieczeństwa w górach na terenie Polski 
i Słowacji. Badania kontrolne zostały roz-
szerzone o ankietę skierowaną do turystów, 
którą zamieszczono na stronach interneto-
wych NIK i NKU Sr. Ze względu na to, 
że dotychczas NIK nie prowadziła ankie-
towania za pomocą Internetu, Delegatura 
NIK w Krakowie podjęła wiele czynno-
ści, aby poinformować o niej jak najwięk-
szą liczbę turystów. w wyniku tego bada-
nia NIK uzyskała ponad 5 tys. wypełnio-
nych ankiet, które zostały wykorzystane 
zarówno przy opracowywaniu informacji 
krajowej, jak i raportu wspólnego.

Wykonywanie  
ratownictwa górskiego
Kontrola wykazała że, GOPr i TOPr sku-
tecznie wykonywały powierzone przez 
Ministra Spraw wewnętrznych zadania 
z zakresu ratownictwa górskiego. Służby 
te podejmowały akcje ratownicze w każ-
dym przypadku otrzymania zgłoszenia 
uzasadniającego ich przeprowadzenie, 
dbały o podnoszenie umiejętności ra-
towników i jakości prowadzonych akcji 
ratowniczych, organizując liczne szko-
lenia i współpracując z Policją, Strażą 
Graniczną, Strażą Pożarną, zarządami 

parków, a także podmiotami wykonują-
cymi ratownictwo górskie w innych kra-
jach, zwłaszcza z HZS. 

GOPr zabezpiecza obszar o powierzch-
ni około 24 931 km2, a TOPr o powierzch-
ni około 582 km2, zaś w zakresie obsługi 
śmigłowcem również obszary górskie połu-
dniowej Małopolski (19 620 km2). według 
stanu na koniec 2013 r., łącznie w GOPr 
i TOPr ratownictwo górskie wykonywało 
1770 osób, w tym 139 ratowników etato-
wych i 1468 ochotników. warto podkre-
ślić, że większość funkcjonujących obec-
nie systemów ratownictwa górskiego opiera 
się na pracy ochotników. również w HZS 
liczba ochotników jest ponaddwukrotnie 
większa od liczby ratowników etatowych. 
Stan osobowy oraz posiadany przez GOPr 
i TOPr sprzęt zapewniały skuteczność ra-
townictwa górskiego. Jednak oba te pod-
mioty nie określiły limitów zatrudnienia ra-
towników oraz wykazu niezbędnego sprzę-
tu do prawidłowego wykonywania swo-
ich zadań, co – według NIK – poprawi-
łoby efektywność pracy ratowników gór-
skich i gospodarkę posiadanymi zasobami

Turystyka górska cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem, o czym świad-
czy wzrost sprzedaży biletów wstępu 
do Tatrzańskiego i Babiogórskiego Parku 
Narodowego. w 2012 r. liczba osób odwie-
dzających TPN wzrosła o 12,4%, a BgPN 
o 14,5% w stosunku do 2010 r. w sezo-
nie bilet wstępu do TPN kupuje ponad 
500 tys. osób miesięcznie. Ze względu na 
to, że na teren tego parku można wejść rów-
nież w miejscach, w których nie są pobie-
rane opłaty, rzeczywista liczba turystów 
może być większa. Bezsprzecznie wzrost 
zainteresowania turystyką górską jest bez-
pośrednim czynnikiem zwiększającym 
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ryzyko wypadków, zwłaszcza gdy w góry 
wybierają się osoby bez odpowiedniego 
przygotowania. warto zwrócić uwagę, że 
istnieją pewne szlaki i miejsca, które cie-
szą się szczególną popularnością, co rów-
nież podnosi ryzyko wypadku na tych te-
renach. w ocenie NIK, dla poprawy wa-
runków bezpieczeństwa konieczne jest 
monitorowanie ruchu turystycznego przez 
parki i ustalanie potencjalnych zagrożeń za-
równo dla turystów, jak i środowiska oraz 
podejmowanie działań zapobiegawczych. 
Podmioty wykonujące ratownictwo górskie 
powinny analizować wypadki pod kątem 
miejsca i przyczyn ich występowania oraz 
podejmować stosowne działania prewen-
cyjne. Duża liczba wypadków w tych sa-
mych miejscach może stanowić impuls do 
podjęcia przez podmiot zarządzający te-
renem działań zapobiegawczych.

Analiza wypadków w Tatrach w 2012 r.5 

wskazuje, że najczęstszą przyczyną zda-
rzeń, do których wzywano TOPr była nie-
uwaga turystów, skutkująca potknięciem 
lub upadkiem z wysokości. Aż 26% inter-
wencji miało miejsce z powodu zgłosze-
nia pogorszenia się stanu zdrowia turysty. 
wyniki ankiety przeprowadzonej przez 
NIK w trakcie kontroli6 również wska-
zują, że turyści idący w wyższe partie gór 
zachowują się często nieodpowiedzialnie. 
Co trzeci ankietowany przyznał, że nie 
zna zasad obowiązujących w parku, a 51%  
respondentów oświadczyło, że było świad-
kami niebezpiecznych zachowań innych 
turystów, związanych przede wszystkim 
z: nieodpowiednim ubiorem lub brakiem 
sprzętu turystycznego, spożywaniem alko-
holu, zabieraniem małych dzieci w trudne 
do podejścia miejsca lub poruszaniem się 

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Rysunek 1. Struktura zatrudnienia ratowników w GOPR i TOPR

5 Analiza przeprowadzona na przykładzie 448 wypadków turystycznych w 2012 r., w wyniku których zaist-
niała konieczność interwencji TOPR.

6 W trakcie kontroli w TPN i BgPN kontrolerzy NIK przeprowadzili ankietę wśród turystów. Przeanalizo-
wano łącznie próbę 373 ankiet, w tym 175 dotyczących TPN i 198 BgPN. Ankietę prowadzono w okresie 
od czerwca do sierpnia 2013 r., a jej celem było uzyskanie informacji o zachowaniach turystów i zagroże-
niach w górach.

   Zawodowi
   Kandydaci
   Ochotnicy

83%

8%

9%



Nr 5/wrzesień-październik/2014 59 

Bezpieczeństwo turystyki i rekreacji w górach   kontrola i audyt

poza wyznaczonymi szlakami. wśród naj-
większych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
turystów ankietowani wskazywali oprócz 
pogody także sporo innych, głównie po-
wodowanych przez samych turystów, na 
przykład: niewłaściwy ubiór, brawura i nie-
odpowiedzialne zachowanie, opuszcza-
nie szlaku i niewłaściwa ocena własnych 
możliwości. Ponad 52% osób stwierdzi-
ło, że turyści poruszający się po górskich 
szlakach nie są odpowiednio przygotowa-
ni do wędrówki. 

O tym, jak ważna jest praca służb ratow-
niczych oraz jak tragiczne mogą być skut-
ki nieodpowiedniego zachowania w gó-
rach, świadczy między innymi liczba dzia-
łań ratunkowych. w latach 2010–2013 
GOPr przeprowadził w górach łącznie 
7582, a TOPr 1587 działań ratunkowych. 
w okresie tym śmierć w polskich górach 
poniosło łącznie 214 osób. 

Finansowanie  
ratownictwa górskiego
w Polsce koszty ratownictwa ponosi pań-
stwo (Minister Spraw wewnętrznych, 
parki narodowe i jednostki samorządu te-
rytorialnego) oraz organizacje ratownicze 
(środki własne oraz uzyskane od sponso-
rów). Minister i pobierające opłaty za wstęp 
parki narodowe są ustawowo zobowiązani 
do przekazania środków podmiotom wyko-
nującym ratownictwo górskie, przy czym 
kwoty pochodzące od parków narodowych 
zależą od liczby sprzedanych biletów wstę-
pu. Przekazanie pieniędzy przez jednost-
ki samorządu terytorialnego i sponsorów 
uzależnione jest natomiast od skuteczno-
ści działań stowarzyszeń, podejmowanych 
w celu ich pozyskania. Działalność ratow-
nicza opiera się zatem w znacznej mierze 

na niepewnych źródłach finansowania, co 
stanowi istotne ryzyko dla prawidłowego 
jej funkcjonowania. 

Organizacje ratownicze nie szacują kosz-
tów prowadzonych akcji ratowniczych, 
gdyż w Polskich górach turyści nie pono-
szą kosztów udzielonej im pomocy – za-
równo bez względu na zasadność jej we-
zwania, jak i odpowiedzialność za spo-
wodowanie zagrożenia. Jednak pomimo 
braku obowiązku ustalania kosztów akcji 
ratowniczych, zasadne byłoby ich wyli-
czanie. Umożliwiłoby to uwzględnianie 
wpływu wzrostu ruchu turystycznego na 
koszt powierzonych zadań oraz ewentual-
ne dochodzenie zwrotu wydatków ponie-
sionych na działania prowadzone poza te-
renem gór od podmiotów odpowiedzial-
nych za zapewnienie bezpieczeństwa na 
danym terenie. Pozwoliłoby również na 
oszacowanie kosztów bezzasadnych we-
zwań ratowników i ich ewentualne do-
chodzenie od turystów. 

Brak odpowiedzialności finansowej  
turystów i ustalonych zasad wyliczania 
kosztów akcji ratowniczych to najbardziej 
widoczna różnica w organizacji ratownic-
twa górskiego w Polsce i na Słowacji. Tam 
turysta zobowiązany jest do pokrycia wy-
datków związanych z przeprowadzeniem 
akcji, to jest przybyciem ratowników na 
miejsce wypadku, użyciem skutera śnież-
nego, samochodu lub helikoptera (pomoc 
medyczna jest bezpłatna). wbrew obiego-
wej opinii, na Słowacji nie ma obowiązku 
wykupywania przez obywateli ubezpiecze-
nia od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków. Powszechność polis ubezpieczenio-
wych wśród turystów górskich w tym kraju 
wynika ze świadomości, że koszty każdej 
akcji ratowniczej są ustalane i fakturowane 
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przez HZS, a turysta obowiązany jest je 
pokryć7. Kolejną ważną różnicą, choć już 
nieodczuwalną dla turysty, jest organiza-
cja służby ratowniczej. Słowacka HZS jest 
jednostką budżetową, której działalność fi-
nansowana jest w pełni z budżetu państwa.

wykonywanie zadań z zakresu ratow-
nictwa górskiego w Polsce następuje na 
podstawie powierzenia realizacji zadań 
publicznych. Są one powierzane i finanso-
wane przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. Jednak Minister Spraw 
wewnętrznych nie w pełni, jak wykaza-
ła kontrola NIK, finansował te zadania. 
Pomimo powierzenia w 2012 i 2013 r. za-
równo GOPr, jak i TOPr zadań zapew-
nienia gotowości ratowniczej i prowadze-
nia działań ratowniczych, stowarzysze-
nia te nie otrzymały dotacji na paliwo do 
środków transportu (w tym do śmigłow-
ca), a TOPr nie otrzymał również środ-
ków na: utrzymanie obiektów i ich wypo-
sażenie, utrzymanie środków transportu 
i środków łączności oraz szkolenia ratowni-
ków. Przekazane w latach 2010–2012 pie-
niądze stanowiły od 42,9% w 2011 r. do 
47% w 2012 r. wydatków GOPr oraz od 
43,5% w 2010 do 53,4% w 2012 r. wydat-
ków TOPr. Przyjęty sposób podziału dota-
cji wynikał między innymi z nieposiadania 
przez Ministerstwo Spraw wewnętrznych 
informacji o wszystkich kosztach pono-
szonych przez GOPr i TOPr w związku 
z wykonywaniem powierzanych zadań. 

w umowach uwzględniano więc jedynie 
te koszty, które organizacje potrafiły udo-
kumentować. Trzeba podkreślić, że usta-
lenie wartości powierzanych zadań jest 
obowiązkiem MSw, dlatego w zawiera-
nych umowach powinien być określony 
oczekiwany poziom gotowości oraz stan-
dardy realizacji tych zadań uzasadniające 
przyjęty sposób finansowania. 

Umowy o zapewnienie ratownictwa 
gór skiego w 2012 i 2013 r. zostały pod-
pisane już po rozpoczęciu wykonywania 
przez GOPr i TOPr zadań z tego zakre-
su. Tak późne ich podpisanie spowodo-
wało, że pomimo przekazania pierwszej 
transzy dotacji w określonych terminach, 
stowarzyszenia musiały zlecone zadania 
w pierwszych miesiącach roku wykonywać  
wyłącznie z własnych środków, co w przy-
padku TOPr wiązało się z koniecznością 
zaciągnięcia kredytu. 

7 Według danych z kontroli NKU SR, w latach 2010–2013 (I półrocze) HZS wystawiła 810 faktur (39,5% 
przeprowadzonych interwencji), w tym 16 razy (niecałe 2% wszystkich faktur) naliczono koszty użycia 
śmigłowca. Łączna wartość wystawionych w tym okresie faktur wyniosła 761,9 tys. euro. Średni koszt 
interwencji na 30.06.2013 r. wynosił 350,6 euro, a w przypadku użycia śmigłowca 2409,6 euro. Wpływy 
HZS z faktur za przeprowadzone akcje ratownicze stanowiły w latach 2010–2012 mniej niż 5% poniesio-
nych wydatków.

Obecny system finansowania ra-
townictwa górskiego polega na 
przekazaniu określonej w budże-
cie dotacji w wysokości, która nie 
gwarantuje wykonania powierzo-
nych zadań. Dzięki środkom otrzy-
mywanym z innych źródeł, niż do-
tacja Ministra Spraw Wewnętrz-
nych, udaje się stowarzyszeniom 
skutecznie wykonywać te zadania. 
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ważnym źródłem finansowania działal-
ności ratowniczej, szczególnie dla TOPr, są 
środki przekazywane przez parki narodowe 
znajdujące się na obszarze, na którym wy-
konywane jest ratownictwo górskie8. w la-
tach 2010–2013 (I półrocze) TPN prze-
kazał TOPr łącznie 2968 tys. zł, a BgPN 
skierował do GOPr łącznie 68,4 tys. zł. 
Trzeba zaznaczyć, że stosownie do art. 17 
ust. 3 i 4 ustawy o bezpieczeństwie, pie-
niądze pochodzące od dyrekcji parków, 
podobnie jak dotacje celowe od jednostek 
samorządu terytorialnego, mogą być prze-
znaczane na zadania ratownictwa górskie-
go nieobjęte umową z Ministrem Spraw 
wewnętrznych. wyniki kontroli wskazu-
ją, że środki te były jednak wykorzystywa-
ne przez stowarzyszenia między innymi na 
dofinansowanie prowadzenia akcji ratow-
niczych. Należy również zwrócić uwagę, że 
przekazywanie przez parki części wpływów 
z biletów powoduje zmniejszenie środków 
na ich działalność ustawową, w ramach 
której parki utrzymują szlaki turystycz-
ne w należytym stanie, co wpływa na po-
prawę bezpieczeństwa w górach. 

Ratownictwo narciarskie
w przepisach ustawy o bezpieczeństwie 
i ratownictwie w górach i na zorga nizowa- 

nych terenach narciarskich dokonane zo-
stało rozróżnienie pomiędzy ratownic-
twem górskim a pomocą na zorganizo-
wanych terenach narciarskich. Zgodnie 
z ustawą, organy publiczne nie finansują 
zadań z zakresu ratownictwa narciarskie-
go. Jednak w przypadku wykonywania ra-
townictwa narciarskiego przez GOPr lub 
TOPr, w związku z nieokreśleniem spo-
sobu liczenia kosztów działań finansowa-
nych z budżetu państwa, dochodzi do sy-
tuacji, w których działania ratownicze na 
stokach narciarskich są finansowane z do-
tacji Ministra Spraw wewnętrznych.

Obowiązek zapewnienia warunków bez-
pieczeństwa osób przebywających na zor-
ganizowanych terenach narciarskich został  
nałożony na zarządzającego tymi terenami9. 
Nie ma jednak obecnie prawnych możliwo-
ści kontroli realizacji obowiązków ustawo-
wych i możliwości karania podmiotów ich 
nieprzestrzegających. Podmioty wykonu-
jące ratownictwo górskie mogą wprawdzie  
wydawać opinie i zalecenia dotyczące bez-
pieczeństwa na zorganizowanym terenie 
narciarskim, ale tylko w ściśle określo-
nych przypadkach. Opinie są wydawane na 
wniosek zarządzającego tym terenem, a za-
lecenia tylko w razie stwierdzenia zagrożeń 
nadzwyczajnych, a wiec niezwiązanych ze 

8 Stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych te-
renach narciarskich, opłaty za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary przekazuje się 
w wysokości 15% wpływów pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług za każdy kwartał pod-
miotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na obszarze, na którym znajduje się okre-
ślony park narodowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa górskiego nie-
objętych umową z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

9 Zapewnienie bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich polega w szczególności na: 
zapewnieniu ratownictwa narciarskiego; określeniu i upowszechnieniu zasad korzystania z danego tere-
nu, obiektu i urządzenia; informowaniu o warunkach narciarskich i ich zmianach; prowadzeniu działalno-
ści profilaktycznej i informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa podczas uprawiania narciarstwa i snow-
boardingu; przekazaniu informacji i tworzeniu ułatwień szczególnie istotnych dla potrzeb osób z różnymi  
rodzajami niepełnosprawności, przebywających na zorganizowanych terenach narciarskich.
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zwykłym jego funkcjonowaniem. Ponadto 
podmioty te nie są uprawnione do wstępu 
i kontroli terenów narciarskich.

Brak nadzoru nad zorganizowanymi tere-
nami narciarskimi uniemożliwia egzekwo-
wanie ustawowych obowiązków nałożonych 
na podmioty je prowadzące, co w konse-
kwencji negatywnie wpływa na bezpieczeń-
stwo przebywających tam osób. Za zasadno-
ścią zmian w tym zakresie przemawia mię-
dzy innymi to, że narciarstwo jest rodzajem 
aktywności niosącej duże ryzyko kontuzji 
lub wypadku, o czym świadczy liczba dzia-
łań ratunkowych przeprowadzonych przez 
GOPr i TOPr na zabezpieczanych przez 
te stowarzyszenia terenach narciarskich. 

Stan szlaków turystycznych
Utrzymanie szlaku turystycznego w na-
leżytym stanie jest ważnym elementem 

bezpieczeństwa w górach. Dotychczas po-
jęcie szlaku nie zostało ustawowo zdefinio-
wane. Nieuregulowanie tej problematy-
ki, a zawłaszcza stanu prawnego, finanso-
wania, zasad wyznaczania oraz obowiązku  
utrzymania i konserwacji, negatywnie od-
działuje na stan szlaków w Polsce, a tym 
samym na bezpieczeństwo turystów. 
Należy zatem rozważyć zasadność wpro-
wadzenia regulacji prawnych odnoszących 
się do szlaków turystycznych, w tym szla-
ków górskich. 

w parku narodowym ruch pieszy, rowe-
rowy, narciarski oraz jazda konna wierz-
chem może się odbywać wyłącznie na 
szlakach i trasach narciarskich wyzna-
czonych przez dyrektora parku narodo-
wego10. Szlaki turystyczne na terenie TPN 
i BgPN były dobrze utrzymane i oznako-
wane. Prawidłowy stan szlaków górskich 

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Rysunek 2. Liczba działań ratunkowych GOPR i TOPR w latach 2010–2013 
na zorganizowanych terenach narciarskich 

10 Art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy o ochronie przyrody.
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potwierdziły również wyniki ankiety 
wśród turystów, w której ponad 98% re-
spondentów oceniło go jako dobry lub bar-
dzo dobry. 

w przeprowadzonej przez NIK ankie-
cie internetowej blisko 93% respondentów 
stwierdziło, że szlaki górskie w Polsce są 
dobrze przygotowane do turystyki górskiej, 
a 94%, że ich stan zapewnia bezpieczne 
z nich korzystanie. Pomimo że 87,8% an-
kietowanych oceniło sposób oznakowa-
nia szlaków jako wystarczający, to ponad 
62% przyznało, że zdarzyło im się zgubić 
drogę w wyniku błędnego lub niepełnego 
oznakowania (29%), z powodu przeszkód 
znajdujących się na szlaku (8%) lub w wy-
niku własnej nieuwagi (25,5%).

Stan szlaków turystycznych poza te-
renami parków narodowych należy jed-
nak uznać za niezadowalający. Dokonane 
przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
-Krajoznawcze (PTTK) w 2013 r. oględziny  
szlaków poza terenami parków narodo-
wych wykazały liczne trudności i prze-
szkody w ich użytkowaniu, które mogą  
zagrażać bezpieczeństwu turystów. 
Często występujące braki w oznakowa-
niu, spowodowane między innymi wy-
cinaniem drzew ze znakami, zanikaniem 
nieodnawianego oznakowania oraz nisz-
czeniem drogowskazów turystycznych 
przez osoby nieprzyjazne turystyce pie-
szej, mogą przyczyniać się do nieświado-
mego opuszczenia wytyczonego szlaku  
i błądzenia w rejonach niebezpiecznych. 
wpływ na bezpieczeństwo turystów mają 
również zjawiska naturalne, takie jak osu-
wiska lub powalone drzewa, a także wy-
korzystywanie szlaków górskich przez  
rowerzystów, motocyklistów oraz posia-
daczy quadów. 

Informacje te wskazują, że szlaki górskie 
znajdujące się poza obszarem parków czę-
sto są w stanie utrudniającym korzysta-
nie z nich, jak również mogącym zagrażać 
bezpieczeństwu. wynika to między inny-
mi z braku instytucji odpowiedzialnej za 
utrzymanie sieci szlaków, czym zajmuje 
się przede wszystkim PTTK, lecz stowa-
rzyszenie to nie jest podmiotem zobowią-
zanym do koordynacji tych prac. w Polsce 
wciąż powstają nowe szlaki, finansowane 
i znakowane przez inne podmioty, które 
następnie nie prowadzą na nich prac utrzy-
maniowych.

Utrzymanie szlaków górskich utrudnia 
również ich nieuregulowany stan prawny 
i wynikające z tego roszczenia właścicieli 
terenów, przez które szlaki te przebiega-
ją. właściciel terenu nie zawsze jest zain-
teresowany utrzymaniem szlaku, a często 
podejmuje kroki zmierzające do jego usu-
nięcia. Przykładowo, w Beskidzie Śląskim 
z powodu roszczeń prywatnych właścicieli 

Z informacji przekazanych przez 
Centralny Ośrodek Turystyki Gór-
skiej PTTK wynika, że ze wzglę-
du na brak środków w Małopolsce 
nie zostanie odnowionych 575 km 
szlaków górskich, które wymaga-
ją renowacji. W 2014 r. powinny 
zostać odnowione szlaki o długo-
ści ponad 2460 km. PTTK przyj-
muje, że utrzymanie szlaku w nale-
żytym stanie wymaga, aby był on 
odnawiany nie rzadziej niż co trzy 
lata. Niektóre spośród tych szla-
ków nie były odnawiane przez po-
nad pięć lat.
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został skasowany fragment zielonego szla-
ku (B01/48) na odcinku Orłowa – wisła 
Obłaziec, natomiast szlak żółty (B01/61) 
Skoczów – równica na terenie wsi lipowiec 
został zmieniony na znacznie mniej atrak-
cyjne krajobrazowo „asfaltowe ścieżki”. 

Działalność edukacyjna 
i profilaktyczna
Na poziom bezpieczeństwa na terenach 
górskich znacząco wpływa wiedza tury-
stów o prawidłowym planowaniu wycie-
czek i zachowaniu się w ich trakcie, dla-
tego tak ważną rolę należy przypisać edu-
kacji i profilaktyce.

wszystkie kontrolowane podmioty pro-
wadziły działalność edukacyjną, polegają-
cą głównie na organizacji szkoleń, kursów 
i spotkań w zorganizowanych grupach oraz 
publikacji komunikatów (w tym pogodo-
wych) na stronach internetowych. GOPr 
i TOPr uczestniczyły także w akcji infor-
macyjno-promocyjnej „Bezpieczny stok”, 
prowadzonej przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki we współpracy z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, mającej na celu upo-
wszechnianie bezpiecznych zachowań na 
stokach i trasach narciarskich oraz same 
organizowały tego typu akcje. 

Pomimo licznych działań edukacyjnych 
i profilaktycznych turyści nie zawsze znają 
i przestrzegają obowiązujących zasad upra-
wiania turystyki górskiej na danym terenie. 
Spośród ankietowanych turystów ponad 
20% w TPN oraz ponad 41% w BgPN przed 
wejściem na teren parku nie zapoznało 

się z obowiązującymi regułami, a połowa  
respondentów była świadkiem niebezpiecz-
nych zachowań. Ponad 36% osób, które wy-
pełniły zamieszczoną w Internecie ankietę 
NIK przyznało, że nigdy nie słyszało o pro-
wadzonych przez GOPr, TOPr, samorządy  
terytorialne, parki czy szkoły szkoleniach 
dotyczących bezpieczeństwa w górach. 
Ankietowani zwracali uwagę, że należa-
łoby położyć większy nacisk na działania 
edukacyjne już od pierwszych lat szkol-
nych. Proponowali również: wprowadzenie 
obowiązkowych ubezpieczeń i obowiązku  
przewodnickiego11, nadanie ratownikom 
GOPr i TOPr oraz pracownikom par-
ków prawa do kontroli turystów (wypo-
sażenia i ubioru), a także wprowadzenie za-
kazu sprzedaży alkoholu w schroniskach. 
wskazywali też na konieczność zwiększenia 
liczby tablic informacyjnych oraz systema-
tycznego odnawiania oznakowania na szla-
kach. wyniki ankiet świadczą o koniecz-
ności podniesienia skuteczności działań 
edukacyjnych i profilaktycznych, do któ-
rych zobowiązane są wszystkie kontrolo-
wane podmioty.

Wnioski
Ocena systemu zapewnienia warunków 
bezpieczeństwa turystyki i rekreacji w gó-
rach wskazuje, że ratownictwo górskie, 
będące bardzo ważnym elementem tego 
systemu, działa prawidłowo i skutecz-
nie. Zastrzeżenia budzi natomiast sposób 
jego finansowania przez Ministra Spraw 
wewnętrznych. Funkcjonowanie systemu 

11 Do 16.10.2012 r. istniał tzw. przymus przewodnicki dla zorganizowanych wycieczek, zgodnie z którym wy-
cieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwa-
tów przyrody oraz położonych powyżej 1000 m n.p.m. mogli prowadzić tylko górscy przewodnicy.
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osłabia brak przepisów umożliwiających 
wyegzekwowanie zapewnienia bezpiecz-
nych warunków na zorganizowanych tere-
nach narciarskich. Duże znaczenie ma rów-
nież stan szlaków górskich, których status 
prawny i standardy utrzymania nie zosta-
ły dotychczas uregulowane. Największą 
rolę odgrywa jednak poziom wiedzy tury-
stów jak prawidłowo planować wycieczki 
górskie i jak się zachowywać uczestnicząc 
w nich. Turyści muszą być świadomi nie-
bezpieczeństw wynikających z podejmo-
wanej przez nich aktywności i możliwych 
konsekwencji swoich decyzji. 

Będąca skutkiem nieodpowiedzialnych 
zachowań turystów rosnąca liczba akcji ra-
towniczych, przy znacznym zaangażowaniu 
sił i środków, powinna skłaniać do dyskusji 
o udziale osób ratowanych w kosztach tych 

akcji. Każdy turysta, który podejmuje ry-
zyko i porusza się po górach poza wyzna-
czonymi szlakami, w złych warunkach po-
godowych czy bez odpowiedniego przygo-
towania (np. ubiór, sprzęt), powinien liczyć 
się z późniejszą odpowiedzialnością finanso-
wą. wprowadzenie jakichkolwiek rozwiązań 
w tym zakresie musi być jednak poprzedzone 
rozstrzygnięciami dotyczącymi możliwych 
ograniczeń w obowiązującym w Polsce sys-
temie powszechności i bezpłatności świad-
czeń zdrowotnych i ratowniczych.

Systemy bezpieczeństwa w górach 
w Polsce i na Słowacji znacząco się różnią, 
jednak podstawowe zadania wykonywa-
ne przez służby ratownicze są zbieżne. Na 
podstawie przeprowadzonych przez NIK 
i NKU Sr kontroli opracowano wspólny 
raport, który zawiera rekomendacje mają-
ce na celu poprawę bezpieczeństwa w gó-
rach po obu stronach granicy. wspólnie  
zarekomendowano promowanie zasad bez-
piecznej turystyki przez działania eduka-
cyjne oraz dalszy rozwój współpracy Polski 
i Słowacji w rejonie gór. Niezależnie od  
powyższych rekomendacji, informacje kra-
jowe NIK i NKU Sr zawierają podobnie 
brzmiące wnioski w kwestii konieczno-
ści określenia zasad kontroli i egzekucji 
realizacji obowiązków przez zarządzają-
cych zorganizowanymi terenami narciar-
skimi oraz uregulowania struktury szla-
ków turystycznych i zasad ich utrzymania. 

Marcin kopeć
wicedyrektor
STaniSŁaw dziwiSz
główny specjalista kp.,
Delegatura NIK w Krakowie

Brak wiedzy o zasadach bezpie-
czeństwa oraz lekceważenie ist-
niejących zakazów i nakazów po-
stępowania na terenie parku nie 
tylko narusza ustawowy obowią-
zek zachowania przez turystów 
należytej staranności, ale również 
zagraża życiu zarówno ich samych, 
jak i wyruszających na pomoc ra-
towników górskich. Turyści po-
winni być świadomi ryzyka, jakie 
wiąże się z uprawianiem turysty-
ki, z jakimi zagrożeniami można się 
spotkać w górach oraz jak powinni 
się zachowywać w razie ich wystą-
pienia. Wymaga to stałego eduko-
wania nie tylko przez podmioty od-
powiedzialne za zapewnienie wa-
runków bezpieczeństwa w górach.
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Wprowadzenie
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi-
ła w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
(dalej: „Ministerstwo”, „MSiT”) kontro-
lę pn. „Ochrona interesu Skarbu Państwa 
przez Ministra Sportu i Turystyki w umo-
wach zawieranych przez spółkę Narodowe 
Centrum Sportu”1. Ustalenia stanu fak-
tycznego i ocena kontrolowanej działalno-
ści, a także uwagi i wnioski w sprawie usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidłowości 

zostały zawarte w wystąpieniu pokon-
trolnym do Ministra Sportu i Turystyki 
z 28 lutego 2014 roku2.

Celem kontroli była ocena zapewnie-
nia należytej ochrony prawnej interesu 
Skarbu Państwa w umowach zawiera-
nych w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa  
– Ministra Sportu i Turystyki przez spół-
kę celową Narodowe Centrum Sportu 
sp. z o.o. w warszawie3 (dalej: „NCS”, 
„Spółka”). 

Ochrona prawna interesu Skarbu Państwa

Organizacja meczów piłkarskich 
na Stadionie Narodowym

Narodowe Centrum Sportu w 2012 r. zawarło w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa 
sześć umów dotyczących organizacji meczów piłkarskich na Stadionie Narodowym. 
NIK zbadała te, w których przewidziano obowiązek zapłaty przez Skarb Państwa 
znacznych kar umownych: z Polskim Związkiem Piłki Nożnej na organizację 29 lu-
tego 2012 r. meczu pomiędzy Polską i Portugalią; z Ekstraklasą SA na organizację 
11 lutego 2012 r. meczu o Superpuchar Polski oraz z PZPN na organizację meczu po-
między Polską i Anglią 16 października 2012 r. W przypadku każdej z tych umów 
stwierdzono nieprawidłowości, przy czym najpoważniejsze negatywne konsekwencje 
z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa może mieć umowa z Ekstraklasą SA.

ŁUkaSz róG

1 Artykuł został opracowany na podstawie wyników kontroli: Ochrona�interesu�Skarbu�Państwa�przez�Ministra�
Sportu�i�Turystyki�w�umowach�zawieranych�przez�spółkę�Narodowe�Centrum�Sportu, nr ewid. S/13/009/KNO.

2 Nr KNO-4112-001-01/2013.
3 NCS to spółka celowa Skarbu Państwa, utworzona na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 7.09.2007 r. 

o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (DzU 
z 2010 r., nr 26, poz. 133 ze zm.) – dalej: „ustawa o EURO 2012”. Ogólny przedmiot działalności 
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że 
ochrona interesu Skarbu Państwa przez 
Ministra Sportu i Turystyki w umowach 
zawieranych w latach 2011–2012 przez 
Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. 
w warszawie była niewystarczająca. 
w Ministerstwie nie funkcjonował efek-
tywny system nadzoru właścicielskiego4, 
o czym świadczy niepełne zabezpiecze-
nie interesu Skarbu Państwa w umowach 
zawieranych przez Spółkę w imieniu i na 
rzecz Skarbu Państwa, których przedmio-
tem było oddanie do korzystania Stadionu 
Narodowego, a także nieprzestrzeganie we-
wnętrznej procedury dotyczącej zawiera-
nia umów najmu, dzierżawy i użyczenia 
Stadionu Narodowego. 

Budowa Stadionu Narodowego mie-
ściła się w wykazie przedsięwzięć EUrO 
2012, zawartych w ofercie przyjętej przez 
Unię Europejskich Związków Piłkarskich 
(UEFA) oraz objętych zobowiązaniami 
i gwarancjami rządu rzeczypospolitej 

Polskiej lub jednostek samorządu tery-
torialnego, a także innych, niezbędnych 
do przeprowadzenia finałowego turnieju 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 
EUrO 2012, stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia rady Ministrów z 29 grud-
nia 2009 r. w sprawie wykazu przedsię-
wzięć EUrO 20125.

w tak zwanej umowie stadionowej6 
Minister Sportu i Turystyki – reprezentu-
jący Skarb Państwa – przyjął zobowiązanie, 
że stadiony, na których będą rozgrywane 
mecze w ramach EUrO 2012, będą gotowe 
i w pełni funkcjonalne nie później niż rok 
przed pierwszym meczem turnieju. wiązało 
się to z koniecznością przeprowadzenia na 
każdym z tych stadionów, w tym na Stadionie 
Narodowym, minimum dwóch meczów pił-
karskich spełniających funkcję testową przed 
EUrO 2012. Jednym z owych meczów testo-
wych miał być mecz o Superpuchar Polski 
2011, który zgodnie z zawartą umową, miał 
odbyć się 11 lutego 2012 r. 

 spółek celowych, w tym NCS, określał art. 13 ust. 1 ustawy o EURO 2012. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1, 
przedmiotem działalności spółek celowych jest przygotowywanie lub wykonywanie przedsięwzięć EURO 
2012. Przedmiot działalności NSC został szczegółowo określony w art. 13 ust. 2. Zgodnie z tymi regu-
lacjami, przedmiot działalności NCS obejmował m.in. wykonywanie innych czynności związanych bezpo-
średnio z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć EURO 2012, wynikających z odrębnych przepi-
sów albo z umowy, o której mowa w art. 17 ust. 1.

4 Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o EURO 2012, uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Pań-
stwa określone w przepisach ustawy z 8.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 
Skarbowi Państwa (DzU.2012.1224), w stosunku do spółki celowej wykonuje wyłącznie minister właści-
wy do spraw kultury fizycznej. Art. 17 ust. 1 ww. ustawy z 8.08. 1996 r. wskazuje, że kierownicy urzędów 
państwowych, w rozumieniu przepisów o pracownikach urzędów państwowych, w szczególności dyrekto-
rzy generalni urzędów, reprezentują Skarb Państwa w odniesieniu do powierzonego im mienia i w zakre-
sie zadań ich urzędów.

5 DzU.2013.1345.
6 Umowa pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, reprezentującym Skarb Państwa a Polskim Związkiem 

Piłki Nożnej, obejmująca gwarancje związane z organizacją EURO 2012, stanowiąca załącznik nr 7 do 
umowy w sprawie organizacji turnieju finałowego mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA 2010/2012, 
zawartej 2.05.2007 r. między UEFA a Polskim Związkiem Piłki Nożnej i Federacją Piłkarską Ukrainy. Jed-
ną z gwarancji było zobowiązanie właściciela stadionu, tj. Ministra Sportu i Turystyki, do przygotowania 
obiektu i terenu wokół niego zgodnie z wymaganiami UEFA oraz przekazania go na czas turnieju do dys-
pozycji UEFA.
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w okresie objętym kontrolą, to jest w la-
tach 2011–2012, NCS zawarło w imieniu 
i na rzecz Skarbu Państwa sześć umów 
(wszystkie w 2012 r.) dotyczących orga-
nizacji meczów piłkarskich na Stadionie 
Narodowym. w trakcie przedmiotowej 
kontroli NIK zbadała trzy umowy na or-
ganizację meczów piłkarskich, w których 
przewidziano obowiązek zapłaty przez 
Skarb Państwa znacznych kar umownych: 
z Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN) 
na organizację 29 lutego 2012 r. meczu po-
między Polską i Portugalią7, z Ekstraklasą 
SA na organizację 11 lutego 2012 r. meczu 
o Superpuchar Polski8 oraz z PZPN na or-
ganizację meczu pomiędzy Polską i Anglią 
16 października 2012 roku9.

w przypadku każdej z tych umów 
stwierdzono nieprawidłowości, które 
stanowiły podstawę do sformułowania 
wspomnianej wyżej oceny NIK, przy 
czym najpoważniejsze negatywne kon-
sekwencje z punktu widzenia intere-
su Skarbu Państwa może mieć umowa 
z Ekstraklasą SA. w przypadku dwóch 
pozostałych umów nie wystąpiły nega-
tywne następstwa dla Skarbu Państwa. 
Dlatego też okolicznościom, w jakich do-
szło do zawarcia i rozwiązania umowy 
z Ekstraklasą SA, a także ich skutkom, 

została poświęcona największa część ni-
niejszego artykułu. 

Umowa z Ekstraklasą SA
Narodowe Centrum Sportu 29 stycznia 
2012 r. zawarło z Ekstraklasą SA umowę, 
na podstawie której wynajęto Ekstraklasie 
SA Stadion Narodowy na okres od 10 lu-
tego 2012 r. od godziny 14.00 do 12 lute-
go 2012 r. do godziny 16.00 celem zor-
ganizowania 11 lutego 2012 r. meczu 
o Superpuchar Polski w piłce nożnej 
(dalej: „Umowa”). Umowa została zawar-
ta w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa10.

w § 1 ust. 3 Umowy znalazło się oświad-
czenie Spółki, że nie istnieją żadne prze-
szkody natury prawnej i  faktycznej, 
które utrudniłyby lub uniemożliwiły 
Ekstraklasie SA zorganizowanie meczu 
na Stadionie Narodowym, oraz że stadion 
ten spełnia wszelkie wymogi bezpieczeń-
stwa dla obiektów, na których organizowa-
na jest impreza masowa podwyższonego 
ryzyka, przewidziane w przepisach obo-
wiązującego prawa. Umowa została za-
warta pod warunkiem zawieszającym, to 
jest wyrażenia zgody na jej zawarcie przez 
ministra właściwego ds. Skarbu Państwa 
w trybie art. 43 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami11.

7 Umowa z 24.01.2012 r.
8 Umowa z 29.01.2012 r.
9 Umowa z 12.12.2012 r.
10 Wynikało to z umowy użyczenia nr 1/DP/2011 z 21.03.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Minister-

stwem Sportu i Turystyki, reprezentowanym przez dyrektora generalnego, a NCS (dalej: „umowa użycze-
nia”), na podstawie której Spółce została oddana do używania nieruchomość, na której posadowiony jest 
Stadion Narodowy (przedmiot użyczenia). Umowa została zawarta na czas oznaczony – do 31.12.2012 r. 
Zgodnie z § 5 ust. 2 tej umowy, użyczający (Skarb Państwa) upoważnił biorącego do używania (NCS) do 
zawierania w jego imieniu i na jego rzecz umów o oddanie do używania przedmiotu użyczenia lub jego czę-
ści w najem, dzierżawę lub użyczenie.

11 DzU.2014.518 ze zm.
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Zgodnie z § 14 ust. 1 Umowy, w przy-
padku nieodbycia się meczu z winy wy-
najmującego (NCS) w ustalonym termi-
nie lub niemożności odbycia się imprezy  
masowej z przyczyn leżących po stronie 
wynajmującego, wynajmujący zapłaci  
Ekstraklasie SA karę umowną w wyso-
kości 1,5 mln zł. 

w celu przeprowadzenia imprezy ma-
sowej konieczne było uzyskanie przez jej 
organizatora pozytywnych opinii właści-
wych organów Policji i Państwowej Straży 
Pożarnej. Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej m.st. warszawy w opinii 
z 23 stycznia 2012 r. negatywnie ocenił spo-
sób zabezpieczenia przeciwpożarowego pla-
nowanej imprezy masowej, a Komendant 
rejonowy Policji warszawa VII w opinii 
z 27 stycznia 2012 r. wydał negatywną 
ocenę w zakresie spełniania warunków bez-
pieczeństwa imprezy masowej12. w chwili 
zawarcia Umowy Spółka nie dysponowa-
ła również pozwoleniem na użytkowanie: 
płyty boiska wraz z instalacją i murawą, we-
wnętrznej instalacji gazowej’ pomieszczeń 
aresztu oraz części instalacji elektrycznej13, 
jednak nie stanowiło to podstawy odmo-
wy wydania zezwolenia na przeprowadze-
nie imprezy masowej. 

Jak z tego wynika, już w momencie za-
wierania Umowy istniały istotne czynni-
ki ryzyka, które mogły spowodować, że 
w planowanym terminie mecz się nie odbę-
dzie. Zatem istniało bardzo duże prawdo-
podobieństwo, że na skutek nieodbycia się 
meczu Skarb Państwa będzie zobowiąza-
ny do zapłaty na rzecz Ekstraklasy SA kary 
umownej w wysokości 1,5 mln zł. Odrębną 
kwestią jest, że – jak stwierdziła NIK – kara 
umowna przewidziana w Umowie była 
niewspółmierna do świadczenia kontra-
henta Spółki, ponieważ jej wysokość po-
nadczterokrotnie przewyższała wartość 
umownego czynszu (350 tys. zł). Istniała 
jednak możliwość, że Umowa nie wejdzie 
w życie, bowiem została zawarta pod wa-
runkiem zawieszającym, to jest wyraże-
nia zgody na jej zawarcie przez ministra 
właściwego ds. Skarbu Państwa. 

Zatwierdzona 24 października 2011 r. 
przez dyrektora generalnego MSiT we-
wnętrzna procedura14 przewidywała obo-
wiązek uzgodnienia projektu umowy z wła-
ściwymi komórkami organizacyjnymi 
Ministerstwa15. Po uzgodnieniu projek-
tu umowy dyrektor generalny MSiT wystę-
pował o zgodę na jej zawarcie do Ministra 
Skarbu Państwa. Procedura zakładała, 

12 Pismami z 31.01.2012 r. (l.dz. 1194/11/12 oraz l.dz. 1195/11/12) dyrektor logistyki rozgrywek 
Ekstra  klasy SA przekazał prezesowi Zarządu NCS opinię komendanta rejonowego Policji Warsza-
wa VII z 27.01.2012 r. oraz opinię komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy 
z 23.01.2012 r., prosząc jednocześnie o przekazanie wyjaśnień oraz informacji dotyczących kwestii, o któ-
rych mowa w uzasadnieniu ww. opinii.

13 Stosownie do decyzji nr IVOT/387/U/2011 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla 
m.st. Warszawy z 15.12.2011 r., decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie w zakresie drogi pożaro-
wej i płyty boiska została wydana przez PINB 9.02.2012 r.

14 Procedura obiegu dokumentów związanych z umowami najmu, dzierżawy i użyczenia zawieranymi przez 
NCS sp. z o.o. działającą w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej: 
„procedura”).

15 Biurem ds. Euro, Departamentem Prawnym oraz Departamentem Ekonomiczno-Finansowym.
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że po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu 
Państwa wymagana była również zgoda 
dyrektora generalnego Ministerstwa. 

Pismem z 1 lutego 2012 r. dyrektor ds. 
sprzedaży i marketingu NCS zwrócił się 
do dyrektora Biura Administracyjnego 
MSiT o akceptację już podpisanej umowy 
z Ekstraklasą SA, bez jej wcześniejszego 
uzgodnienia z właściwymi komórkami or-
ganizacyjnymi Ministerstwa. 

Osoba zastępująca dyrektora general-
nego MSiT, w piśmie z 2 lutego 2012 r., 
zwróciła się do Ministra Skarbu Państwa 
o wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
z Ekstraklasą SA16. w uzasadnieniu pisma 
podano, że zawarcie umowy z Ekstraklasą 
SA wiąże się z realizacją wymagań okre-
ślonych w umowie pomiędzy Polskim 
Związkiem Piłki Nożnej a Ministerstwem 
Sportu i Turystyki z 12 stycznia 2007 r. 
(tzw. umowy stadionowej)17. 

Prezydent m.st. warszawy odmówił 
3 lutego 2012 r. wydania zezwolenia na 
przeprowadzenie 11 lutego 2012 r. na 
Stadionie Narodowym imprezy maso-
wej – meczu o Superpuchar Polski 2011, 
uzasadniając to negatywnymi opiniami 
Policji i Państwowej Straży Pożarnej. 

Minister Skarbu Państwa 7 lutego 
2012 r. wyraził zgodę na oddanie w najem 
Ekstraklasie SA powierzchni Stadionu 
Narodowego18, a w piśmie z 8 lutego 2012 r. 

skierowanym do wiceprezesa Zarządu 
NCS sp. z o.o. osoba zastępująca dyrek-
tora generalnego MSiT również taką zgodę 
wyraziła. Należy wskazać, że zarówno brak 
uzgodnienia Umowy z właściwymi komór-
kami organizacyjnymi MSiT, jak i zgoda 
osoby zastępującej dyrektora generalnego 
MSiT nie miały decydującego znaczenia 
dla powstania skutków prawnych Umowy. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w warszawie 9 lutego 2012 r. utrzyma-
ło w mocy decyzję Prezydenta m.st. 
warszawy z 3 lutego 2012 r. w sprawie 
odmowy zezwolenia na przeprowadzenie 
11 lutego 2012 r. na Stadionie Narodowym 
imprezy masowej. Tego samego dnia, w pi-
śmie skierowanym do Zarządu NCS, 
Ekstraklasa SA złożyła oświadczenie woli 
o wypowiedzeniu umowy w trybie na-
tychmiastowym z powodu niemożności 
odbycia się meczu o Superpuchar z przy-
czyn leżących po stronie wynajmującego.

Pomimo że w radzie Nadzorczej NCS 
zasiadała osoba zgłoszona przez ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej oraz 
po jednej osobie zgłoszonej przez ministra 
właściwego do spraw finansów publicz-
nych, przez ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego oraz ministra wła-
ściwego do spraw Skarbu Państwa19, for-
malna informacja o rozwiązaniu umowy 
przez Ekstraklasę SA została przekazana 

16 Stosownie do § 5 ust. 3 umowy użyczenia, zgody użyczającego wymagała czynność prawna, której przedmio-
tem było oddanie Stadionu Narodowego lub jego części w najem, dzierżawę lub użyczenie, jeżeli wartość ryn-
kowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50 tys. euro , obliczonej na pod-
stawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.

17 Z umowy wynikał m.in. obowiązek rozegrania co najmniej dwóch meczów piłki nożnej przed pierwszym 
oficjalnym meczem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

18 Decyzja nr 07/Z/12.
19 Stosownie do art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o EURO 2012.



Nr 5/wrzesień-październik/2014 71 

Organizacja meczów piłkarskich...   kontrola i audyt

do Ministerstwa dopiero 22 październi-
ka 2012 r. przez samą Ekstraklasę. Dodać 
należy, że w lutym 2012 r. ze stanowiska 
prezesa Zarządu NCS zrezygnował rafał 
Kapler, który następnie wystąpił przeciw-
ko Skarbowi Państwa z powództwem o za-
płatę wynagrodzenia określonego w zawar-
tym pomiędzy nim a Ministrem Sportu 
i Turystyki kontrakcie menedżerskim 
(571 187,50 zł)20.

Po bezskutecznym wezwaniu do zapła-
ty kary umownej oraz bezskutecznych 
próbach ugodowych Ekstraklasa SA wy-
stąpiła przeciwko NCS z pozwem o za-
sądzenie kwoty 1,5 mln zł w postępo-
waniu upominawczym. Sąd Okręgowy 
w warszawie 11 kwietnia 2013 r. wydał 
nakaz zapłaty, w którym nakazał NCS, 
aby zaspokoiło roszczenie w całości wraz 
z kosztami. Od powyższego nakazu za-
płaty Spółka wniosła sprzeciw, podnosząc 
w nim brak legitymacji procesowej bier-
nej. Postanowieniem z 6 listopada 2013 r. 
Sąd Okręgowy w warszawie wezwał do 
udziału w sprawie w charakterze pozwa-
nego Skarb Państwa – Ministra Sportu 
i Turystyki, który powinien być stroną 
w postępowaniu sądowym. Na dzień za-
kończenia czynności kontrolnych (23 grud-
nia 2013 r.) postępowanie sądowe o zapłatę 
kwoty 1,5 mln zł z powództwa Ekstraklasy 
SA, toczące się już z udziałem Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa, nie zostało 
prawomocnie zakończone. Należy mieć 
nadzieję, że ostateczny wynik tej sprawy 
nie będzie tak bardzo niekorzystny dla 
Skarbu Państwa21. 

Umowy z PZPN
Jeszcze przed zawarciem umowy 
z Ekstraklasą SA, 24 stycznia 2012 r. zo-
stała zawarta umowa z PZPN na organi-
zację meczu pomiędzy Polską i Portugalią 
29 lutego 2012 r. Także i ta umowa zo-
stała zawarta pod warunkiem zawiesza-
jącym, to jest uzyskania zgody Ministra 
Skarbu Państwa. również w przypadku 
tej umowy nie była przestrzegana proce-
dura, zakładająca uzgodnienie projektu 
umowy z właściwymi komórkami organi-
zacyjnymi Ministerstwa. O akceptację już 
zawartej umowy z PZPN Spółka wystą-
piła do Ministerstwa 31 stycznia 2012 r.

Umowa ta, wraz z opisaną wyżej umową 
z Ekstraklasą SA, objęte były wnioskiem do 
Ministra Skarbu Państwa z 2 lutego 2012 r. 
o wyrażenie zgody na ich zawarcie, a decy-
zja Ministra Skarbu Państwa nr 07/Z/12 
z 7 lutego 2012 r. zawierała również zgodę 
na oddanie PZPN w najem powierzchni 
Stadionu Narodowego w celu organizacji 
meczu 29 lutego 2012 r. 

w przypadku powyższej umowy NIK 
także stwierdziła niewspółmierność kary 

20 Z informacji ogólnie dostępnych wynika, że w sąd pierwszej instancji uwzględnił w całości roszczenie po-
woda, a rozstrzygnięcie to nie zostało zaskarżone. Zob. <http://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-nie-
bedzie-apelacji-rafal-kapler-dostanie-ponad-pol-miliona-,nId,1036443>.

21 Zgodnie z art. 484 § 2 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (DzU.2014.121), jeżeli kara umowna jest 
rażąco wygórowana, dłużnik może żądać jej zmniejszenia. W wyroku z 19.04.2009 r., V CSK 34/06, Sąd 
Najwyższy sformułował tezę, że ocena, czy kara jest w konkretnych okolicznościach rażąco wygórowana, 
może uwzględniać szereg okoliczności, w tym także relację między wysokością kary umownej i wartością 
robót ustaloną w umowie, w której kara umowna została zastrzeżona.
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umownej, przewidzianej w sytuacji gdyby 
Stadion Narodowy nie był gotowy do or-
ganizacji meczu Polska – Portugalia 29 lu-
tego 2012 r., do świadczenia kontrahen-
ta Spółki22. 

Pomimo że omawiana umowa także 
została zawarta przy braku pozytyw-
nych opinii właściwych organów Policji 
i Państwowej Straży Pożarnej, dłuższy czas 
na przygotowanie imprezy masowej umoż-
liwił ostatecznie uzyskanie wszystkich wy-
maganych pozytywnych opinii oraz zezwo-
lenia Prezydenta m.st. warszawy i 29 lu-
tego 2012 r. został rozegrany na Stadionie 
Narodowym inauguracyjny mecz pomię-
dzy reprezentacją Polski i Portugalii. 

NCS zawarło z PZPN także umowę do-
tyczącą organizacji meczu pomiędzy repre-
zentacją Polski i Anglii w ramach eliminacji 
piłkarskich mistrzostw świata, który miał 
się odbyć 16 października 2012 r. Zgodnie 
z procedurą, 24 września 2012 r. projekt 
umowy został przez Spółkę przekazany 
do Ministerstwa wraz z wnioskiem o wy-
rażenie zgody na jej zawarcie. 

 w dniu 11 października 2012 r. osoba 
zastępująca dyrektora generalnego 
MSiT zwróciła się do Ministra Sportu 
i Turystyki23 z wnioskiem o zgodę na 
zawarcie umowy najmu pomieszczeń 
i powierzchni Stadionu Narodowego. 

Przedmiotową zgodę uzyskano 11 paź-
dziernika 2012 r. i była ona podstawą wy-
rażenia, w tym samym dniu, zgody przez 
dyrektora generalnego na oddanie w najem 
Stadionu Narodowego, zgodnie z § 5 ust. 3 
umowy użyczenia. 

NCS 12 października 2012 r. zawarło 
z PZPN umowę najmu pomieszczeń i po-
wierzchni Stadionu Narodowego na czas 
od 15 października 2012 r. od godz. 11.00 
do 17 października 2012 r. do godz. 12.00, 
jednak mecz nie odbył się w zaplanowa-
nym terminie. Stadion Narodowy jest wy-
posażony w składany dach, który nie zo-
stał zamknięty, co w konsekwencji obfi-
tych opadów deszczu spowodowało, że 
mecz nie mógł się odbyć24.

Z punktu widzenia NIK bez znaczenia 
były okoliczności, w jakich doszło do nie-
zamknięcia dachu Stadionu Narodowego. 
Istotne natomiast było to, że mecz rozegra-
ny 17 października o godzinie 17.00 odbył 
się po terminie obowiązywania umowy. 
Zgodnie z § 2 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 umowy 
z 12 października 2012 r., mecz pomię-
dzy Polską i Anglią miał rozpocząć się 
16 października 2012 r. o godz. 21.00, 
natomiast Stadion Narodowy został od-
dany PZPN w okresie od 15 października 
2012 r. od godz. 11.00 do 17 października 
2012 r. do godz. 12.00. Trzeba zaznaczyć, 

22 Kara umowna wynosiła 1,5 mln zł, podczas gdy umówiony czynsz wynosił 585 tys. zł.
23 W wyniku stanowiska Ministerstwa Skarbu Państwa (wyrażonego w piśmie z 9.03.2012 r., znak 

MSP/DMSP-ZG-1179/12), z którego wynikało, że występowanie każdorazowo do ministra właściwego 
do spraw Skarbu Państwa nie jest konieczne, nie występowano już o zgodę do Ministra Skarbu Państwa. 
W ww. piśmie powołując się na art. 8 ust. 1 ustawy o EURO 2012 wskazano, że rozpatrywanie wniosków 
Dyrektora Generalnego MSiT o zgodę na oddanie części nieruchomości w najem o charakterze okazjo-
nalnym należy do Ministra Sportu i Turystyki.

24 Odwołanie meczu było szeroko komentowane w Internecie oraz było przedmiotem licznych artykułów pra-
sowych, funkcjonowało pojęcie „Basen Narodowy”. Zob. np.: 

 <http://www.sport.pl/pilka/1,65037,12683704,Basen_Narodowy__czyli_odwolany_mecz_Polska–Anglia.htm>.
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że stosownie do § 15 ust. 1 wymienio-
nej umowy, wszelkie jej zmiany wyma-
gały formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności25. Kontrola wykazała, że NCS 
przygotowało i przedłożyło PZPN sto-
sowny aneks do umowy, jednak nie zo-
stał on podpisany przez PZPN. w przy-
padku umowy z 12 października 2012 r. 
można mówić o dobrym zakończeniu, 
bowiem nie doszło do sytuacji, w której 
Skarb Państwa stał się stroną postępo-
wania sądowego. 

w 2011 r. Spółka uzgodniła z wła-
ściwymi komórkami organizacyjnymi 
Ministerstwa wzór umowy najmu pomiesz-
czeń i powierzchni Stadionu Narodowego 
w warszawie26, której treść miała gwa-
rantować zabezpieczenie interesu Skarbu 
Państwa oraz należyte wykorzystanie nie-
ruchomości. Jako zapisy zabezpieczają-
ce interes Skarbu Państwa (nienaruszal-
ne i niepodlegające jakimkolwiek zmia-
nom) wskazano cztery punkty, to jest §§ 2, 
19, 20 oraz 21, dotyczące odpowiednio 
oświadczeń stron umowy, informacji po-
ufnych, własności intelektualnej i posta-
nowień dodatkowych. Pozostałe postano-
wienia były zapisami do negocjacji i uzgod-
nienia z najemcami27.

Zarówno umowa z 24 stycznia 2012 r., 
jak i z 1 października 2012 r. nie zawierały 
wszystkich zapisów dotyczących zabezpie-
czenia interesu Skarbu Państwa wskaza-
nych we wzorze umowy najmu28. Umowy 
te zawierały tylko jeden zapis uzgodnio-
nego wzoru, a jeden zapis – dotyczący po-
ufności umowy, został zmodyfikowany. 
Brakowało zapisu dotyczącego własności 
intelektualnej (§ 20 wzoru) oraz postano-
wień dodatkowych, obejmujących możli-
wość wypowiedzenia umowy przez trwa-
łego zarządcę nieruchomości (§ 21 wzoru).

Podsumowanie
Jak wynika z badań kontrolnych NIK, 
w okresie od 18 marca 2011 r. do 24 kwiet-
nia 2012 r. Minister Sportu i Turystyki 
nie zapewnił funkcjonowania adekwatnej 
i efektywnej kontroli zarządczej. Pomimo 
wprowadzenia 18 marca 2011 r. „Polityki 
zarządzania ryzykiem i systemu samooceny 
kontroli zarządczej w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki”, nie zostało określone ryzy-
ko w zakresie sprawowania nadzoru nad 
spółkami celowymi, między innymi nad 
NCS, w tym możliwość wystąpienia ryzyka 
związanego z nienależytym zabezpiecze-
niem interesu Skarbu Państwa w umowach 

25 Minister Joanna Mucha wyjaśniła, że Stadion Narodowy został udostępniony PZPN 17.12.2012 r. na pod-
stawie umowy zawartej ustnie.

26 Obowiązek uzgodnienia wynikał z § 6 ust. 1 umowy użyczenia nr 1/DP/2011 z 21.03.2011 r., zawartej po-
między Skarbem Państwa – Ministerstwem Sportu i Turystyki a NCS.

27 NIK oceniała, że ustalone we wzorze umowy zapisy nie zabezpieczały tego interesu w sposób wystar-
czający. Zdaniem NIK, oprócz wskazanych wyżej zapisów, celowe było zamieszczenie we wzorze umo-
wy najmu dodatkowych klauzul, służących zminimalizowaniu ryzyka narażenia interesu Skarbu Państwa, 
w szczególności regulujących maksymalną wysokość kary umownej w powiązaniu z wysokością czynszu, 
do której zapłacenia mógł być zobowiązany Skarb Państwa, oraz precyzyjnie określających sposób polu-
bownego załatwienia ewentualnych sporów, w tym np. w trybie postępowania mediacyjnego.

28 Wszystkich zapisów zawartych w uzgodnionym wzorze umowy nie zawierała również umowa z Ekstrakla-
są SA z 29.01.2012 r.
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zawieranych przez Spółkę w imieniu i na 
rzecz Skarbu Państwa.

Umowa z Ekstraklasą SA z 29 stycznia 
2012 r. została zawarta w sytuacji istnienia 
realnego ryzyka nieodbycia się meczu 11 lu-
tego 2012 r. z powodu negatywnych opinii 
Państwowej Straży Pożarnej (z 23 stycz-
nia 2012 r.) i Policji (z 27 stycznia 2012 r.). 
w takich okolicznościach zawarcie Umowy 
przez NCS w imieniu i na rzecz Skarbu 
Państwa, przewidującej w przypadku nie-
odbycia się meczu z winy wynajmujące-
go w ustalonym terminie lub niemożno-
ści odbycia się imprezy masowej z przy-
czyn leżących po stronie wynajmującego 
– obowiązek zapłaty na rzecz Ekstraklasy 
SA kary umownej w wysokości 1,5 mln zł, 
w ogóle nie powinno mieć miejsca. Można 
założyć, że zlekceważenie tak istotnego ry-
zyka przez Zarząd NCS było możliwe dla-
tego, że Spółka zawierała umowy w imie-
niu i na rzecz Skarbu Państwa, a ewentu-
alne ryzyko finansowe nieprawidłowych 
działań obciążało Skarb Państwa. 

Należy zaznaczyć, że z tytułu niedo-
trzymania zobowiązania wynikającego 
z umowy stadionowej, nie istniało realne 
zagrożenie interesu Skarbu Państwa z po-
wodu niezorganizowania na Stadionie 
Narodowym dwóch meczów nie póź-
niej niż rok przed pierwszym meczem 
w ramach EUrO 2012. 

Zatem gdyby mecz inauguracyjny za-
planowano nie na 11 lutego 2012 r., lecz 
kilkanaście dni później, z punktu widze-
nia interesu Skarbu Państwa nie miało-
by to większego znaczenia. Jeżeli jed-
nak doszło do podpisania Umowy, to nie 
powinna ona wejść w życie. Kluczowym 
momentem był etap po jej podpisaniu, 
przed wystąpieniem do Ministra Skarbu 

Państwa (MSP) o zgodę na jej zawarcie, 
kiedy powinien zadziałać nadzór właści-
cielski. Podkreślić należy, że decydujące 
znacznie miało samo wystąpienie do MSP, 
ponieważ Umowa została zawarta pod wa-
runkiem zawieszającym, to jest wyraże-
nia zgody na jej zawarcie przez Ministra 
Skarbu Państwa. Gdyby zatem nie wystą-
piono do MSP z wnioskiem o zgodę na za-
warcie umowy z Ekstraklasą SA, Umowa 
nie weszłaby w życie i nie istniałoby re-
alne niebezpieczeństwo powstania szko-
dy w postaci obowiązku zapłaty przez 
Skarb Państwa na rzecz Ekstraklasy SA 
kary umownej w wysokości 1,5 mln zł. 
wystąpienie do MSP powinna poprze-
dzać dogłębna analiza wszystkich okolicz-
ności istotnych z punktu widzenia intere-
su Skarbu Państwa, w szczególności ryzy-
ka nieodbycia się meczu.

w celu wyeliminowania stwierdzonych 
nieprawidłowości, w wystąpieniu pokon-
trolnym z 28 lutego 2014 r., skierowanym 
do Ministra Sportu i Turystyki, Najwyższa 
Izba Kontroli wniosła o:
•	zapewnienie	funkcjonowania	skutecz-

nego systemu nadzoru właścicielskie-
go nad spółkami celowymi, w stosunku 
do których uprawnienia ministra wła-
ściwego do spraw Skarbu Państwa wy-
konuje Minister Sportu i Turystyki;

•	podjęcie	działań	mających	na	celu	za-
pewnienie przestrzegania wewnętrz-
nych procedur dotyczących zawierania 
przez spółkę celową umów w imieniu i na 
rzecz Skarbu Państwa, których przed-
miotem jest oddanie do korzystania  
Stadionu Narodowego oraz zamieszcza-
nie w tych umowach klauzul zapewnia-
jących należyte zabezpieczenia intere-
su Skarbu Państwa;
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•	rozważenie	opracowania	wewnętrznej	
procedury, która zapewni otrzymy wanie 
przez ministra od spółki celowej działają-
cej w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa 
pełnych informacji o wszystkich okolicz-
nościach istotnych z punktu widzenia in-
teresu Skarbu Państwa.
wyniki kontroli mogą skłaniać do refleksji 

nad funkcjonowaniem nadzoru właściciel-
skiego nad spółkami Skarbu Państwa oraz 
czy rozwiązanie polegające na tym, że spółka 

celowa Skarbu Państwa zawiera umowy 
w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – na 
którym ciąży całe ryzyko finansowe określo-
nego przedsięwzięcia, jest optymalne z punk-
tu widzenia interesu Skarbu Państwa29. 

ŁUkaSz róG
Departament Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego NIK

29 Obecnie operatorem Stadionu Narodowego jest spółka celowa PL.2012+ Sp. z o.o. w Warszawie, po-
wstała w wyniku zmiany firmy PL.2012 Sp. z o.o. w Warszawie. W grudniu 2012 r. Minister Sportu i Tu-
rystyki, działając jako Walne Zgromadzenie Wspólników NCS, zmieniła także akt założycielski NCS, 
m.in. zmieniając jego firmę na Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia sp. z o.o. w Warszawie (NCS 
Rozliczenia). Przedmiotem działalności NCS Rozliczenia jest obecnie m.in. rozliczenie inwestycji budowy 
Stadionu Narodowego oraz „zarządzanie relacjami z generalnym wykonawcą i kwestiami prowadzonym 
przez Prokuratorię Generalną”.



kontrola i audyt  

Finansowanie 
przedszkoli

Oceniono finansowanie przez 
gminy działalności przedszkoli 
publicznych i niepublicznych, 
sprawdzono również, czy fun-
dusze z budżetu państwa są 
efektywnie wykorzystywane. 
w urzędach gminy zbadano, 
jak przyznawane, przekazy-
wana i rozliczane są środki  
budżetowe dla przedszko-
li oraz jak działa system kon-
troli zarządczej w powyższych 
obszarach. Z kolei w placów-
kach przedszkolnych inspek-
torzy ocenili wykorzystanie 
otrzymywanych funduszy, ich 
rozliczanie, a także wykony-
wanie niektórych zadań doty-
czących kształcenia, wycho-
wania i opieki. Kontrolą obję-
to okres od 1 stycznia 2011 r. 
do 14 lutego 2014 r.

Centralny  
ośrodek Sportu

Izba sprawdziła realizację za-
dań przez Centralny Ośro-
dek Sportu i Ośrodki Przy-
gotowań Olimpijskich oraz 
te działania Ministra Sportu 
i Turystyki, które dotyczyły 
nadzoru nad COS i Ośrodka-
mi. Ocena dotyczyła: tworze-
nia przez COS warunków do 
szkolenia sportowego; przygo-

towania Ośrodków do świad-
czenia usług szkolenia sporto-
wego; sprawowania przez Mini-
stra nadzoru nad działalnością 
COS i Ośrodków oraz dofinan-
sowania realizowanych przez 
COS zadań publicznych z za-
kresu kultury fizycznej. Ba-
daniami objęto Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Cen-
tralny Ośrodek Sportu wraz 
z sześcioma Ośrodkami Przy-
gotowań Olim pijskich. Kon-
trola dotyczyła lat 2011–2013 
(I półrocze).

likwidacja szkół

NIK oceniła wpływ likwida-
cji szkół na warunki kształce-
nia uczniów i realizację zadań 
oświatowych gminy. Kontro-
lę przeprowadzono w 39 gmi-
nach z województw: lubelskie-
go, lubuskiego, małopolskiego, 
mazowieckiego, opolskiego, 
podkarpackiego, podlaskie-
go, warmińsko-mazurskiego 
i zachodniopomorskiego. Ba-
daniem objęto lata szkolne od 
2010/2011 do 2013/2014.

Administracja morska

Przedmiotem badania były 
działania administracji mor-
skiej związane z wykorzysta-
niem środków publicznych na 
inwestycje w zakresie budowy, 

utrzymania i ochrony umoc-
nień brzegowych, budowy 
i utrzymania dróg morskich 
oraz obiektów zapewniających 
dostęp do portów i przystani 
morskich. Zakres podmioto-
wy kontroli obejmował Mini-
sterstwo Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej 
oraz urzędy morskie w Gdyni, 
Słupsku i Szczecinie. Czyn-
ności kontrolne dotyczyły lat 
2012–2013 (3 kwartały).

Dozór elektroniczny

Sprawdzono jak wygląda 
wdrażanie i eksploatacja Sys-
temu Dozoru Elektronicznego 
oraz nadzorowanie przez są-
dowych kuratorów osób od-
bywających karę w tym sys-
temie. Kontrolą objęto: Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości, 
Centralny Zarząd Służby wię-
ziennej oraz 15 sądów rejono-
wych. Badanie dotyczyło okre-
su od 2010 r. do dnia zakoń-
czenia czynności kontrolnych. 

Zwalczanie chorób 
nowotworowych

NIK oceniła realizację Na-
rodowego programu zwal-
czania chorób nowotworo-
wych (NPZChN) w latach 
2009–2013. Skontrolowa-
no m.in. działania dotyczące 
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wykonania wybranych zadań 
NPZChN, a w szczególności 
ustalania celów, wyboru reali-
zatorów oraz systemu monito-
rowania osiąganych rezultatów 
w zakresie profilaktyki raka 
szyjki macicy i raka piersi, ra-
dioterapii, budowy sieci ośrod-
ków tomografii pozytonowej. 
Oceniono także zakupy apara-
tury medycznej do radiotera-
pii i jej wykorzystania, a tak-
że działania na rzecz zapew-
nienia prawidłowego systemu 
zbierania i rejestrowania da-
nych o nowotworach prowa-
dzonych przez Krajowy re-
jestr Nowotworów (KrN) 
oraz wojewódzkie biura reje-
stracji nowotworów. Badaniem 
objęto 26 jednostek: Minister-
stwo Zdrowia, siedem oddzia-
łów wojewódzkich Narodowe-
go Funduszu Zdrowia oraz  
18 podmiotów leczniczych. 

Hałas  
w dużych miastach

Kontrola podjęta z inicjatywy 
NIK. Jej zamiarem była oce-
na wykonania zadań wynikają-
cych dyrektywy 2002/49/wE, 
odnoszącej się do zarządzania 
poziomem hałasu w dużych 
miastach. w urzędach miast 
inspektorzy sprawdzili termi-
nowość i prawidłowość spo-
rządzania map akustycznych 
i programu ochrony środowi-
ska przed hałasem oraz ich re-

alizacji, zaś w Ministerstwie 
Środowiska (MŚ) i Głów-
nym Inspektoracie Ochrony 
Środowiska (GIOŚ) ocenio-
no terminowość i prawidło-
wość implementacji dyrek-
tywy 2002/49/wE do prze-
pisów krajowych. Kontrolą  
objęto lata: 2005–2013 (w MŚ 
i GIOŚ); 2007–2013 (w aglo-
meracjach powyżej 250 tys. 
mieszkańców); 2012–2013 
(w miastach od 100 do 250 tys. 
mieszkańców).

Tereny chronione

Ocenie poddano działania or-
ganów administracji rządowej 
i samorządowej z wojewódz-
twa podlaskiego w zakresie lo-
kalizacji inwestycji na obsza-
rach objętych ochroną przy-
rody oraz reagowania na przy-
padki samowoli budowlanej. 
Sprawdzono także funkcjo-
nowanie kontroli zarządczej 
w tych jednostkach. Kontrolę  
przeprowadzono w 10 urzę-
dach gmin (miast), pięciu sta-
rostwach powiatowych i pięciu  
powiatowych inspektoratach 
nadzoru budowlanego. Doty-
czyła ona okresu od 2010 do 
2013 roku. Badaniami obję-
to również działania i zdarze-
nia zaistniałe przed 1 stycznia 
2010 r., w przypadku gdy mia-
ły one bezpośredni wpływ na 
zjawiska będące przedmiotem 
kontroli.

piT za sprzedaż 
nieruchomości

Przeanalizowano działania wy-
branych urzędów skarbowych 
województwa kujawsko-po-
morskiego, podejmowane dla 
zapewnienia zgodnego z prze-
pisami opodatkowania podat-
kiem dochodowym od osób  
fizycznych przychodów i do-
chodów z tytułu odpłatnego 
zbycia nieruchomości i praw 
majątkowych związanych 
z nieruchomościami. Kon-
trola, którą przeprowadzo-
no w 7 z 22 urzędów skarbo-
wych zajmujących się obsłu-
gą osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospo-
darczej, obejmowała okres od  
1 stycznia 2009 r. do 30 czerw-
ca 2013 r.

nieruchomości  
pod drogi

Badanie służyło sprawdzeniu, 
czy wojewodowie oraz Gene-
ralny Dyrektor Dróg Krajo-
wych i Autostrad przestrze-
gali, przy wykonywaniu zadań 
związanych z pozyskaniem 
nieruchomości na potrzeby 
budowy odcinków objętych 
Programem budowy dróg kra-
jowych, praw obywateli zwią-
zanych z przejęciem ich wła-
sności na cele publiczne. Kon-
trole przeprowadzono w pię-
ciu urzędach wojewódzkich 
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(lubelskim, podkarpackim, 
świętokrzyskim, wielkopol-
skim i mazowieckim), Centra-
li DDKiA w warszawie oraz 
w jej pięciu oddziałach tere-
nowych. Czynności kontrolne 
objęły lata 2008–2013. 

Gospodarowanie 
stadninami

Oceniono realizację zadań 
do tyczących hodowli koni, 
w tym: warunki trzymania 
i sprze daży zwierząt; gospoda-
rowanie zasobem nieruchomo-
ści stadnin; działalność gospo-
darczą tych placówek; spra-
wowanie nadzoru nad stad-
ninami. Badanie objęło lata 
2011–2013 (I półrocze). Prze-
prowadzono je m.in. w Mi-
nisterstwie rolnictwa i roz-
woju wsi, Agencji Nierucho-
mości rolnych w warszawie 
i w 9 stadninach koni.

polityka strukturalna

Izba sprawdziła działania do-
tyczące opracowania systemu 
wdrażania funduszy struk-
turalnych i Funduszu Spój-
ności, podejmowane przez  
Ministra Infrastruktury i roz - 
woju oraz zarządy woje-
wództw. Badaniami kontrol-
nymi objęto okres od 2011 r. 
do 30 kwietnia 2014 r. 

działania promocyjne 
miast

Podstawowym celem badania 
była ocena prawidłowości wy-
korzystania środków publicz-
nych na działalność promocyj-
ną miast na prawach powiatu. 
Kontrola została przeprowa-
dzona w 14 urzędach. Jej za-
kres przedmiotowy obejmo-
wał: przygotowanie organiza-
cyjne i dokumentacyjno-pla-
nistyczne do prowadzenia  
marketingu terytorialnego, sto-
pień osiągania zakładanych ce-
lów i uzyskiwanych efektów 
działań promocyjnych oraz 
przestrzeganie w działalności 
promocyjnej przepisów pra-
wa, przyjętych procedur i do-
kumentów wyznaczających 
strategię marketingową. Bada-
niem objęto okres od 1 stycz-
nia 2011 r. do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych.

wyprawka szkolna

Oceniono przygotowanie i re-
alizację rządowego programu 
„wyprawka szkolna” przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodo-
wej, gminy oraz szkoły woje-
wództwa świętokrzyskiego 
w  latach 2012–2013. Kon-
trola została przeprowadzo-
na w I i II kwartale 2014 r. 
w ośmiu jednostkach: MEN, 

trzech urzędach gmin oraz 
działających na terenie tych 
gmin czterech zespołach szkół 
i placówek, prowadzonych 
przez JST. Do kontroli wy-
typowano trzy gminy o naj-
wyższym poziomie bezrobocia  
w województwie świętokrzy-
skim i najniższych dochodach 
budżetów gmin w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca; dwa 
zespoły szkół, w skład których 
wchodziły szkoły podstawo-
we i gimnazjum; jeden zespół 
placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych i jeden zespół szkół 
ponadgimnazjalnych.

Ściąganie należności 
przez zUS

NIK sprawdziła, jak Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
i urzędy skarbowe radzą so-
bie z egzekucją należności z ty-
tułu składek na ubezpieczenia  
społeczne (oraz na Fundusz 
Pracy, Fundusz Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracow-
niczych, Fundusz Emerytur 
Pomostowych i ubezpieczenie 
zdrowotne). Oceniono działa-
nia ZUS dotyczące umarza-
nia, odraczania i rozkładania 
na raty należności. Kontrolę 
przeprowadzono w Centra-
li i 16 oddziałach ZUS oraz  
w 16 urzędach skarbowych.

(red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2014 r., s. <www.nik.gov.pl>.
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według stanowiska prezentowanego przez 
część doktryny i judykatury, znamię „działa 

na szkodę” charakteryzuje jedynie zacho-
wanie sprawcy, a nie skutek tego zacho-
wania, co pozwala zaliczyć przestępstwo 
z art. 231 § 1 obowiązującego Kodeksu 

Państwo 
i społeczeństwo

Przestępstwo nadużycia władzy  
przez funkcjonariusza publicznego

Problemy z wykładnią art. 231 § 1 Kodeksu karnego

Przestępstwo nadużycia władzy istnieje w polskim prawie karnym od począt-
ku obowiązywania Kodeksu karnego z 1932 r. wykładnia przepisów statuują-
cych ten typ czynu zabronionego w kolejnych kodeksach karnych zawsze jed-
nak rodziła wątpliwości interpretacyjne, które wpływały na praktykę  stosowa-
nia prawa. Jednym z najbardziej spornych problemów związanych z wykładnią 
art. 231 § 1 k.k. (obowiązującego) jest określenie charakteru tego typu czynu 
zabronionego jako formalnego (bezskutkowego) albo materialnego (skutkowe-
go). wiąże się to z użyciem przez ustawodawcę w zespole znamion przestęp-
stwa nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego zwrotu „działa na 
szkodę interesu publicznego lub prywatnego”, który rodzi wątpliwości inter-
pretacyjne i powoduje rozbieżność poglądów doktryny i orzecznictwa.
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karnego1 do przestępstw abstrakcyjnego 
narażenia na niebezpieczeństwo2. według 
stanowiska przeciwnego, umieszczenie 
w zespole znamion – obok charaktery-
styki czynności wykonawczej polegającej  
na przekroczeniu uprawnień albo niedo-
pełnieniu obowiązków – zwrotu „dzia-
ła na szkodę” oznacza konieczność udo-
wodnienia, że zachowanie funkcjonariusza  
publicznego stworzyło bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo wyrządzenia określonej 
(skonkretyzowanej) szkody w interesie pu-
blicznym lub prywatnym3.

Uchwała Sądu Najwyższego
w ostatnim czasie dyskusja na temat cha-
rakteru przestępstwa nadużycia władzy 
przez funkcjonariusza stała się wyjątkowo 
ożywiona w związku z podjęciem przez 
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 
następującej uchwały: „występek określo-
ny w art. 231 § 1 k.k. należy do katego-
rii przestępstw z konkretnego narażenia  
na niebezpieczeństwo, a więc material-
nych, znamiennych skutkiem, którym jest 
wystąpienie niebezpieczeństwa powstania 

szkody w interesie publicznym lub pry-
watnym”4. rozstrzygnięcie dotyczące skut-
kowego charakteru przestępstwa naduży-
cia władzy zapadło na wniosek rzecznika 
Praw Obywatelskich, który wskazał na roz-
bieżności w wykładni prawa występują-
ce w orzecznictwie sądów powszechnych 
i Sądu Najwyższego, dotyczące skutkowe-
go albo bezskutkowego charakteru prze-
stępstwa stypizowanego w art. 231 § 1 k.k.  
Ustosunkowując się do tych rozbieżno-
ści, rzecznik Praw Obywatelskich wy-
raził pogląd, że wykładnia językowa zna-
mienia czasownikowego „działa na szkodę”  
jest jednoznaczna i przemawia za uzna-
niem przestępstwa nadużycia władzy przez 
funkcjonariusza publicznego za typ skut-
kowy. rzecznik podkreślił także, że nie ma 
argumentów przemawiających na rzecz od-
stąpienia od wykładni językowej, zwłasz-
cza wobec potrzeby rozgraniczenia odpo-
wiedzialności karnej od odpowiedzialności  
dyscyplinarnej czy służbowej funkcjona-
riusza publicznego, której przesłanką nie 
jest spowodowanie konkretnego zagroże-
nia dla dobra prawnego. rzecznik ponadto 

1 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (DzU.1997.88.553 ze zm.).
2 Por. m.in. A. Zoll [w:] G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, 

J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks�karny.�Część�szcze-
gólna.�Komentarz, t. 2, Kraków 1999, s. 779-780; M. Kulik [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, 
M. Kulik, M. Mozgawa (red.) Kodeks�karny.�Praktyczny�komentarz, Kraków 2006, s. 452; J. Skorupka: 
Typy�przestępstw�nadużycia�zaufania, „Prokuratura i Prawo” nr 2/1998, s. 23; wyrok SN z 8.05. 2007 r., 
IV KK 93/07, LEX nr 265807; wyrok SN z 19.11.2004 r., III KK 81/04, LEX nr 141384; wyrok SN z 2.12.2002 r.,  
V KKN 273/01, LEX 74484; postanowienie SN z 25.02.2003 r., WK 3/03, OSNKW 2003, z. 5-6, poz. 53.

3 Por. m.in. A. Spotowski: Przestępstwa� służbowe.� Nadużycie� służbowe� i� łapownictwo� w� nowym� ko-
deksie� karnym, Warszawa 1972, s. 56-61; Z. Kallaus: Przestępne� nadużycie�władzy, Warszawa 1982, 
s. 88-93; A. Marek: Kodeks�karny.�Komentarz, Warszawa 2010, s. 430; E. Pływaczewski [w:] M. Bojarski, 
M. Filar (red.), W. Filipkowski, O. Górniok, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L. Paprzycki, 
E. Pływaczewski, W. Radecki, Z. Sienkiewicz, Z. Siwik, R.A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk:  
Kodeks�karny.�Komentarz, Warszawa 2008, s. 935; L. Gardocki: Prawo�karne, Warszawa 2013, s. 304; wy-
rok SN z 3.03.2009 r., WA 5/09, LEX nr 491237; wyrok SN z 28.02.2008 r., WA 35/07, LEX 370341, po-
stanowienie SN z 26.05.2004 r., V KK 4/04, OSNKW 2004, z. 6, poz. 66.

4 Uchwała SN z 24.01.2013 r. (I KZP 24/12), OSNKW 2013, nr 2, poz. 12.
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dodał, że przyjęcie poglądu przeciwnego 
mogłoby prowadzić do naruszenia zasady 
nullum crimen sine lege certa.

wspomniana uchwała Sądu Najwyż-
szego, rozstrzygająca wątpliwości co do 
interpretacji art. 231 § 1 k.k. na rzecz 
skutkowego charakteru tego typu czynu  
zabronionego, spotkała się – jak dotąd 
– wyłącznie z krytyczną oceną przedsta-
wicieli doktryny5. wydaje się jednak, że 
pogłębiona analiza wszystkich istotnych 
z punktu widzenia rozstrzygnięcia oma-
wianego problemu argumentów podno-
szonych w piśmiennictwie i orzecznictwie 
sądowym pozwoli na złagodzenie ostrza 
krytycznych wypowiedzi pod adresem 
Sądu Najwyższego.

Na wstępie wypada jedynie zaznaczyć, 
że w sporze o charakter art. 231 § 1 k.k. 
nie chodzi o skutek w postaci wyrządzenia 
szkody w interesie publicznym lub prywat-
nym, lecz o skutek rozumiany jako stwo-
rzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa 
wyrządzenia takiej szkody6. Tocząca się od 
lat dyskusja dotyczy zatem uznania prze-
stępstwa nadużycia władzy przez funk-
cjonariusza publicznego za przestępstwo 

formalne, abstrakcyjnego narażenia na nie-
bezpieczeństwo, albo materialne z nara-
żenia konkretnego. rozstrzygnięcie tego 
problemu zależy od interpretacji znamie-
nia „działa na szkodę” w kierunku uznania, 
że charakteryzuje ono tylko zachowanie  
sprawcy albo też uznania, że charaktery-
zuje skutek tego zachowania. Ponieważ 
zwrot „działa na szkodę” występuje także 
w innych przepisach karnych, w dalszej 
części opracowania zostaną uwzględnio-
ne wypowiedzi doktryny, które dotyczą 
wykładni tego znamienia, chociaż odno-
szą się bezpośrednio do innych typów czy-
nów zabronionych7.

Jak już wspomniano, interpretacja uży-
tego w art. 231 § 1 k.k. znamienia „działa 
na szkodę” ma decydujące znaczenie dla 
zaliczenia tego typu czynu zabronione-
go do grupy przestępstw abstrakcyjnego 
albo konkretnego narażenia na niebezpie-
czeństwo. Z punktu widzenia budowy ze-
społu znamion, przestępstwa abstrakcyj-
nego narażenia na niebezpieczeństwo to 
takie, w których opis czynu zabronione-
go sprowadza się do określenia zachowa-
nia typowo, generalnie niebezpiecznego, 

5 Krytyczne glosy do tej uchwały opublikowali: M. Filipczak [w:] „Czasopismo Prawa Karnego 
i Nauk Penalnych” nr 1/2013, s. 135-142; A. Zoll [w:] OSP nr 7-8/2013, s. 592-594; D. Tokarczyk  
[w:] „Palestra” nr 9-10/2013, s. 170-175 oraz M. Małecki: Interpretacja�art.�231�§�1�k.k.�Rzecz�o�uzasad-
nieniu�i�konsekwencjach�uchwały�siedmiu�sędziów�Sądu�Najwyższego�z�24�stycznia�2013�r.�(I�KZP�24/12), 
e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych nr 1/2014, <http://www.czpk.pl>. Argumenty powoły-
wane przez autorów komentujących uchwałę oraz jej uzasadnienie zostaną uwzględnione w dalszej czę-
ści opracowania.

6 W uzasadnieniu uchwały z 24.01.2013 r. Sąd Najwyższy podkreślił: „Powstanie szkody ani w doktrynie, 
ani w orzecznictwie nigdy nie było postrzegane jako znamię skutku tego przestępstwa, w przeciwieństwie 
do paragrafu trzeciego tego artykułu, typizującego występek nieumyślny, expressis�verbis wymagający 
skutku w postaci >wyrządzenia istotnej szkody<”. Ten fragment uzasadnienia zostanie jednak poddany 
szerszemu omówieniu w dalszej części opracowania, m.in. w związku z uwagami przedstawionymi przez 
M. Małeckiego, op. cit., <http://www.czpk.pl>.

7 Chodzi tu zwłaszcza o interpretację znamienia „działa na szkodę” użytego w uchylonym już art. 585 k.s.h., 
który przewidywał przestępstwo działania na szkodę spółki.
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bez uwzględnienia w zespole znamion rze-
czywistego zagrożenia, jakie musi ono po-
wodować dla dobra prawnego. Podstawą 
odpowiedzialności karnej jest w tym wy-
padku niebezpieczeństwo związane z za-
chowaniem sprawcy, a nie z wywołanym 
tym zachowaniem skutkiem. Przestępstwa 
zagrożenia konkretnego charakteryzuje 
natomiast określenie w zespole znamion 
niebezpieczeństwa będącego rezulta-
tem nieostrożnego zachowania sprawcy. 
Niebezpieczeństwo to musi być skonkre-
tyzowane, a jego wystąpienie podlega udo-
wodnieniu8. Dlatego też, mając na uwa-
dze konstrukcję zespołu znamion, typy 
zagrożenia abstrakcyjnego klasyfikujemy 
jako formalne (skutek w postaci konkret-
nego zagrożenia dla dobra nie został ujęty 
w zespole znamion), zaś typy zagrożenia 
konkretnego jako materialne (w zespole 
znamion znajduje się opis skutku w po-
staci bezpośredniego i realnego zagroże-
nia dla dobra)9. 

Typ czynu zabronionego opisany 
w art. 231 § 1 k.k. charakteryzuje zacho-
wanie funkcjonariusza publicznego jako 
przekroczenie uprawnień lub niedopeł-
nienie obowiązków i działanie na szkodę 

interesu publicznego lub prywatnego. Nie 
ulega wątpliwości, że przepis ten ma cha-
rakter blankietowy, ponieważ dla przyjęcia  
odpowiedzialności karnej funkcjonariu-
sza trzeba najpierw ustalić – na podsta-
wie norm pozakodeksowych – zakres jego 
uprawnień i obowiązków, a następnie wy-
kazać, że zachowanie będące przekrocze-
niem tych uprawnień albo niedopełnie-
niem obowiązków „działało” na szkodę  
jakiegokolwiek dobra publicznego lub pry-
watnego, przy czym ustawodawca nie daje 
sądowi żadnych wskazówek co do kryte-
riów, na podstawie których ustalenie to 
miałoby być poczynione. Blankietowy cha-
rakter typu przestępstwa nadużycia wła-
dzy od dawna budził wątpliwości z punktu  
widzenia realizacji konstytucyjnej zasa-
dy nullum crimen sine lege.10 

Rozważania  
Trybunału Konstytucyjnego
Dlatego też przepis art. 231 § 1 k.k. 
stał się przedmiotem uwagi Trybunału 
Konstytucyjnego, który po rozpoznaniu 
skargi zarzucającej sprzeczność tego prze-
pisu z art. 42 ust. 2 Konstytucji rP orzekł 
jednak o jego zgodności z Konstytucją11. 

8 A. Spotowski: Funkcja�niebezpieczeństwa�w�prawie�karnym, Warszawa 1990, s. 139; J. Giezek: Naraże-
nie�na�niebezpieczeństwo�oraz�jego�znaczenie�w�konstrukcji�czynu�zabronionego, Acta Universitatis Wra-
tislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji, z. L, Wrocław 2002, s. 118 i n.; E. Hryniewicz: Przestępstwa�
abstrakcyjnego�i�konkretnego�zagrożenia�dóbr�prawnych, Warszawa 2012, s. 6.

9 Przedstawiona tu klasyfikacja jest uproszczona, w doktrynie wyróżnia się bowiem szereg dalszych po-
działów przestępstw narażenia na niebezpieczeństwo. Por. m.in. wskazaną wcześniej pracę E. Hrynie-
wicz, a także monografię D. Gruszeckiej: Ochrona�dobra�prawnego�na�przedpolu�jego�naruszenia.�Analiza�
karnistyczna, Warszawa 2012.

10 Por. A. Zoll [w:] Kodeks�karny…, op. cit., s. 778. Komentując znamiona strony przedmiotowej przestęp-
stwa z art. 231 k.k., A. Zoll w następujący sposób ocenił stopień ich określoności: „Trudno wskazać 
w ustawie karnej inny przykład tak bardzo ocennych znamion charakteryzujących czyn zabroniony. Wy-
stępujący w omawianym przepisie brak opisu czynu zabronionego graniczy z naruszeniem zasady nullum�
crimen�sine�lege”.

11 Wyrok TK z 9.06.2010 r., SK 52/08, OTK-A 2010, nr 5, poz. 50; DzU.2010.117.790.
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Trybunał uznał, że skarżony przepis 
ma wprawdzie charakter blankieto-
wy, ale jest to jedynie blankietowość 
częściowa, która nie daje dostatecz-
nych podstaw do uznania niezgodno-
ści art. 231 § 1 k.k. z zasadą ustawowej 
określoności czynu zabronionego jako 
przestępstwo. Należy zwrócić uwagę, że 
rozważania Trybunału Konstytucyjnego 
w niewielkim tylko stopniu dotyczy-
ły określoności znamienia „działa na 
szkodę”, ponieważ skarżący podnosił 
blankietowość znamion „przekracza 
uprawnienia lub niedopełnia obowiąz-
ków”. w tym jednak zakresie, w jakim 
Trybunał Konstytucyjny odniósł się 
w uzasadnieniu wyroku do interesują-
cego nas z punktu widzenia charakte-
ru przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. zna-
mienia „działa na szkodę”, można mieć 
poważne wątpliwości co do przyjętego 
w tej sprawie stanowiska. w punkcie 
9.13 uzasadnienia czytamy bowiem, że 
Trybunał Konstytucyjny podziela po-
gląd wyrażony w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego, zgodnie z którym „prze-
stępstwo z art. 231 § 1 k.k. jest prze-
stępstwem formalnym, należącym do 
przestępstw abstrakcyjnego narażenia 
na niebezpieczeństwo, zaś działanie na 
szkodę interesu publicznego nie jest cha-
rakterystyką skutku, lecz zachowania się 
sprawcy. Samo powstanie bezpośred-
niego niebezpieczeństwa szkody nie jest 
znamieniem tego typu czynu zabronio-
nego”. w punkcie 9.15 Trybunał powo-
łał jednak poglądy stojące w opozycji do 
tego stanowiska i stwierdził, że do na-
ruszenia art. 231 § 1 k.k. „wymagane 
jest ustalenie istnienia związku przy-
czynowego między przekroczeniem 

uprawnień lub niedopełnieniem obo-
wiązków a powstaniem zagrożenia dla 
chronionego prawem dobra publicznego 
czy prywatnego. Istnienia takiego związ-
ku nie można przy tym domniemywać”. 
Na zakończenie natomiast, w punkcie 
9.16 czytamy, że „użyte w zaskarżonym 
art. 231 § 1 k.k. znamię ‘działania na 
szkodę interesu publicznego lub prywat-
nego’ spełnia wymóg określoności wy-
rażony w art. 42 ust. 1 Konstytucji rP.  
Mimo bowiem ocennego charakteru 
analizowanego pojęcia, jego interpre-
tacja w doktrynie i orzecznictwie Sądu 
Najwyższego pozwala adresatowi normy 
wyrażonej w zaskarżonym przepisie 
na ustalenie, czy jego zachowanie bę-
dzie naruszać prawo”. wydaje się jed-
nak, że adresat normy nie może mieć 
poczucia pewności prawa, skoro nawet 
Trybunał Konstytucyjny w uzasadnie-
niu wyroku prezentuje dwa sprzeczne, 
niedające się ze sobą pogodzić stanowi-
ska co do zakresu zastosowania normy 
sankcjonującej wyrażonej w przepisie  
art. 231 § 1 k.k.

Głos za bezskutkowym 
charakterem przestępstwa
Zwolennicy bezskutkowego charakteru 
przestępstwa nadużycia władzy podnoszą 
przede wszystkim, że w zespole znamion 
tego typu czynu zabronionego nie ma 
mowy ani o spowodowaniu szkody, ani 
jej bezpośredniego niebezpieczeństwa. 
Skoro w dyspozycji przepisu ustawo-
dawca pominął charakterystykę skutku  
(rozumianego jako odrębna w stosun-
ku do zachowania zmiana w świecie ze-
wnętrznym), od wystąpienia którego  
zależy wypełnienie znamion, to oznacza, 
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że nie uzależnił odpowiedzialności kar-
nej od wystąpienia takiego skutku12. To 
z kolei implikuje twierdzenie, że zna-
mię „działania na szkodę” charaktery-
zuje jedynie zachowanie sprawcy, które 
ma cechować odpowiedni ładunek spo-
łecznej szkodliwości związany z jego ge-
neralną „niebezpiecznością”. Stąd wnio-
sek, że typ czynu zabronionego określo-
ny w art. 231 § 1 k.k. należy do grupy 
przestępstw abstrakcyjnego narażenia 
na niebezpieczeństwo. 

Sprawa jednak nie jest aż tak oczywista,  
o czym świadczą niektóre wypowiedzi 
autorów zaliczanych do grona zwolenni-
ków formalnego charakteru przestępstwa 
nadużycia władzy przez funkcjonariusza. 
Pojawia się w nich wskazanie na koniecz-
ność ustalenia w postępowaniu karnym po-
tencjalnej możliwości wyrządzenia szkody 
zachowaniem stanowiącym przekrocze-
nie uprawnień albo niedopełnienie obo-
wiązków, czego nie należy mylić ze stwo-
rzeniem bezpośredniego i realnego zagro-
żenia dla dobra. Andrzej Zoll w glosie do 
uchwały Sądu Najwyższego z 24 stycznia 
2013 r. (I KZP 24/12) podnosi, że prze-
stępstwo z art. 231 § 1 k.k. jest wprawdzie 
przestępstwem formalnym abstrakcyjnego 
narażenia na niebezpieczeństwo, ale nale-
żącym do specyficznej grupy. Motywem 
towarzyszącym ustawodawcy wprowa-
dzającemu do ustawy ten typ czynu za-
bronionego była możliwość narażenia na 

niebezpieczeństwo lub zniszczenia dobra. 
Dlatego też – zdaniem A. Zolla – ze wzglę-
du na występujące w art. 231 § 1 k.k. zna-
mię „działa na szkodę” ustawodawca do-
puścił przeprowadzenie w postępowaniu 
karnym przeciwdowodu przez wykazanie, 
że w konkretnym wypadku, pomimo prze-
kroczenia przez funkcjonariusza publicz-
nego jego uprawnień albo niedopełnienia 
obowiązków, nie wystąpiła możliwość po-
wstania szkody, a zatem zachowanie funk-
cjonariusza nie wypełniło znamion prze-
stępstwa z art. 231 § 1 k.k. wskazana róż-
nica w stosunku do innych przestępstw 
abstrakcyjnego narażenia na niebezpie-
czeństwo nie zmienia jednak charakte-
ru przestępstwa nadużycia władzy jako 
bezskutkowego13.

Podobnej oceny typów czynów zabronio-
nych, w których występuje znamię „dzia-
ła na szkodę”, dokonuje ryszard Dębski. 
Autor uważa, że tego rodzaju określenie za-
wiera charakterystykę zachowania spraw-
cy, a nie skutków tego zachowania. Innymi 
słowy, w art. 231 § 1 k.k. karalne zacho-
wanie funkcjonariusza publicznego zosta-
ło opisane przez wskazanie jego zdatności 
do wyrządzenia szkody, a nie konieczno-
ści spowodowania stanu polegającego na 
stworzeniu konkretnego zagrożenia dla 
dobra prawnego14. Dlatego też r. Dębski 
zalicza przestępstwa, w których wystę-
puje znamię „działa na szkodę”, do grupy 
tak zwanych przestępstw z zagrożenia 

12 Por. m.in. A. Zoll [w:] Kodeks�karny…, op. cit., s. 779; M. Kulik, op. cit., s. 452; J. Skorupka, op. cit., s. 23 
oraz powołane orzeczenia Sądu Najwyższego – zob. przyp. 1.

13 A. Zoll, Glosa…, op. cit., s. 594; Podobne stanowisko zajmuje M. Filipczak, op. cit., s. 142.
14 R. Dębski: O�„działaniu�na�szkodę”,�„dopuszczeniu”�do�zabronionego�skutku�i�zasadzie�ustawowej�okre-

śloności�czynu�[w:] Aktualne�problemy�prawa�karnego.�Księga�pamiątkowa�z�okazji�Jubileuszu�70.�urodzin�
Profesora�Andrzeja�J.�Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009, s. 95.
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abstrakcyjno-konkretnego albo, inaczej 
mówiąc, tak zwanych deliktów „zdatno-
ściowych” (die Eigungsdelikte) czy deliktów 
zagrożenia potencjalnego (die potentiellen 
Gefährungsdelikte)15. Cechą charakteryzu-
jącą tego typu czyny zabronione jest brak 
znamienia skutku w postaci sprowadze-
nia niebezpieczeństwa dla dobra prawne-
go, przy jednoczesnym dookreśleniu ka-
ralnego zachowania przez wskazanie jego 
zdatności (potencjalnej możliwości) spro-
wadzenia takiego skutku16. 

Jak zauważa Elżbieta Hryniewicz, tego 
typu czyny zabronione nie przestają być 
przestępstwami abstrakcyjnego narażenia 
na niebezpieczeństwo, następuje w nich 
jednak dookreślenie ustawowego zakazu 
przez wprowadzenie do zespołu znamion 
zastrzeżenia, że karalne są tylko takie za-
chowania, które mogą powodować okre-
ślone zagrożenie17. Możliwość ta (zdatność) 
wymaga ustalenia w procesie przypisywa-
nia sprawcy realizacji znamion czynu za-
bronionego, przy czym ocena zdatności 
konkretnego zachowania do sprowadze-
nia niebezpieczeństwa dla dobra prawnego 

należy do sądu, któremu często będzie po-
trzebna specjalistyczna wiedza, zbędna 
przy „klasycznych” przestępstwach abs-
trakcyjnego narażenia na niebezpieczeń-
stwo, w których ustawodawca, tworząc 
typ czynu zabronionego, przesądził o ist-
nieniu takiego potencjalnego zagrożenia18. 
Jak słusznie podkreśla jednak r. Dębski, 
ustawodawca przy tego rodzaju przestęp-
stwach (przestępstwach potencjalnego za-
grożenia, tzw. zdatnościowych) powinien 
bliżej wskazywać sądowi elementy, które 
pozwolą na dokonanie in concreto oceny 
zdatności do stworzenia niebezpieczeń-
stwa dla dobra i nie powinien stosować me-
tody „czystego blankietu”, polegającej na 
tym, że cały opis czynu znajduje się poza 
przepisem określającym sankcję za jego 
popełnienie19. Autor podkreśla, że kon-
strukcja typu czynu zabronionego, okre-
ślonego jako działanie na szkodę, wymaga 
„wskazania w ustawie na czynniki, które 
wzięte pod uwagę przez sędziego pozwo-
lą na ocenę, czy działanie podjęte w da-
nych okolicznościach zdatne było spowo-
dować szkodliwy skutek”20. Tymczasem 

15 Autor powołuje się na literaturę niemiecką, w której wypracowano szczegółowe kryteria pozwalające na 
wyróżnienie tego typu czynów abstrakcyjnego zagrożenia. Por. R. Dębski, op. cit., s. 96, przyp. 63 i 64.

16 Jako przykład takiego typu czynu zabronionego R. Dębski podaje przestępstwo z art. 182 § 1 k.k., któ-
ry stanowi: „Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowa-
niem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub 
spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie 
roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy  
do lat 5”.

17 E. Hryniewicz: Przestępstwa�abstrakcyjnego�i�konkretnego�zagrożenia�dóbr�prawnych, Warszawa 2012, s. 20.
18 E. Hryniewicz, jw. s. 21; R. Dębski, op. cit., s. 96. Przykładem „klasycznego” przestępstwa abstrakcyjne-

go narażenia na niebezpieczeństwo jest art. 178a k.k., w którym ustawodawca przesądził, że prowadze-
nie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środka odurzającego jest zacho-
waniem sprowadzającym potencjalne zagrożenie dla dóbr prawnie chronionych.

19 R. Dębski, op. cit., s. 96; tenże: Pozaustawowe�znamiona�przestępstwa.�O�ustawowym�charakterze�norm�
prawa�karnego�i�znamionach�typu�czynu�zabronionego�nie�określonych�w�ustawie, Łódź 1995, s. 121.

20 R. Dębski, O� „działaniu� na� szkodę”…, op. cit., s. 96. Czynniki takie wskazane zostały przykładowo 
w art. 182 i 184 k.k.
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w art. 231 k.k. brakuje jakiegokolwiek do-
określenia szkody, do której ma prowa-
dzić działanie (a ściślej działanie lub za-
niechanie) sprawcy, co uzasadnia zarzut 
niedochowania dostatecznej ustawowej 
określoności czynu (nullum crimen sine 
lege certa)21. Konkluzja ta odpowiada za-
rzutowi postawionemu przez rzecznika 
Praw Obywatelskich we wniosku skiero-
wanym do Sądu Najwyższego.

Głos za skutkowym  
charakterem przestępstwa
w opozycji do stanowiska zaliczającego 
przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. do typów 
narażenia abstrakcyjnego w piśmiennic-
twie i orzecznictwie prezentowany jest 
także pogląd, że działanie na szkodę inte-
resu publicznego albo prywatnego przez 
przekroczenie uprawnień albo niedopeł-
nienie obowiązków oznacza stworzenie co 
najmniej bezpośredniego niebezpieczeń-
stwa powstania konkretnej szkody. w pi-
śmiennictwie powołuje się szereg argu-
mentów przemawiających na rzecz takiego 
stanowiska, przy czym należy uwzględnić 
także poglądy tych autorów, którzy rozwa-
żają znaczenie znamienia czynnościowe-
go „działa na szkodę” w kontekście innych 
typów czynów zabronionych, w których 

znamię to występuje. Chodzi w szczegól-
ności o argumenty powoływane na rzecz 
skutkowego charakteru przestępstwa dzia-
łania na szkodę spółki z art. 585 k.s.h., 
jeszcze przed uchyleniem tego przepisu 
ustawą z 9 czerwca 2011 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw22.

Autorzy opowiadający się za skutkowym 
charakterem przestępstwa z art. 231 § 1 
k.k. uznają, że znamię „działa na szkodę” 
zawiera charakterystykę skutku zachowa-
nia funkcjonariusza publicznego, polega-
jącego na przekroczeniu uprawnień lub 
niedopełnieniu obowiązków służbowych. 
Skutkiem tym w art. 231 § 1 k.k. nie jest 
wprawdzie – tak jak w art. 231 § 3 k.k. 
– wyrządzenie szkody, ale jest nim stwo-
rzenie realnego zagrożenia dla jakiegokol-
wiek dobra publicznego lub prywatnego, 
wyrażającego się wysokim prawdopodo-
bieństwem powstania szkody w interesie 
publicznym lub prywatnym. Przykładowo 
Andrzej Marek, powołując się na romana 
Górala23, stwierdza: „Przyjmuje się, że dla 
dokonania tego przestępstwa niezbędne 
jest stwierdzenie, że zachowanie (działanie 
lub zaniechanie) funkcjonariusza stworzyło 
realne niebezpieczeństwo powstania szko-
dy, a nie tylko zagrożenie potencjalne lub 

21 Tamże, s. 97. R. Dębski nie przychyla się jednak w związku z tym do stanowiska tej części doktryny i ju-
dykatury, która opowiada się za skutkowym charakterem art. 231 k.k., lecz stwierdza, że „ze względu na 
potrzebę poszanowania wymogów gwarancyjnych stawianych przepisom prawa karnego bardziej pożą-
dane jest formułowanie postulatów zmiany niedookreślonych przepisów karnych, niż „ratowanie” ich przy 
pomocy interpretacji dystansującej się od dosłownego brzmienia dyspozycji”.

22 DzU.2011.133.767. Co ciekawe, zachowania kryminalizowane wcześniej jako działanie na szkodę spółki są 
obecnie, po uchyleniu art. 585 k.s.h., kryminalizowane w ramach przestępstwa z art. 296 § 1a k.k., który 
przewiduje odpowiedzialność za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej 
szkody majątkowej przez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Nie ma zatem 
wątpliwości, że jest to obecnie przestępstwo skutkowe (konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo).

23 R. Góral: Kodeks�karny.�Praktyczny�komentarz, Warszawa 2007, s. 390.
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ogólne”24. Podobnie na temat materialne-
go charakteru przestępstwa z art. 231 § 1 
k.k. wypowiadają się Emil Pływaczewski25, 
Oktawia Górniok26 czy lech Gardocki27. 
w literaturze można spotkać także wypo-
wiedzi, w których znajdujemy pogłębioną 
analizę dogmatyczną znamienia „działa na 
szkodę”, prowadzącą do wniosku, że dzia-
łanie takie „powoduje realne niebezpie-
czeństwo zaistnienia szkody dla interesu 
prywatnego lub publicznego”28. 

wychodząc z wykładni językowej, nie-
którzy autorzy uważają, że znamię „działa” 
zawiera składnik znaczeniowy „powoduje” 
i wyraża w związku z tym związek kauzal-
ny (przyczynowy) pomiędzy zachowaniem 
a jego skutkiem29. Piotr Kardas stwierdza, 
że o negatywnym zabarwieniu znamie-
nia czasownikowego „działa”, które samo 
w sobie jest aksjologicznie indyferentne, 

decyduje dopełnienie bliższe wyrażone 
zwrotem „na szkodę”30. Twierdzenie to 
nie wyjaśnia jeszcze, czy zwrot ten cha-
rakteryzuje zachowanie, czy też jego sku-
tek. Dlatego też, powołując się na pracę 
ryszarda Sarkowicza o sposobach wyra-
żenia przyczynowości w tekście prawnym 
oraz stosując zaproponowany przez tego 
autora model analizy, P. Kardas następnie 
wywodzi, że znamię „działa na szkodę” 
jest bliskoznaczne ze zwrotem „powodu-
je szkodę”, co – przy uwzględnieniu blan-
kietowego charakteru czasownika „dzia-
ła” – pozwala stwierdzić, że czasownik ten 
„zawiera element znaczeniowy (seman-
tyczny) powodować, a tym samym służy 
wyrażeniu przyczynowości”31. Dlatego też 
zwrot „działa na szkodę” wyraża w sobie 
pewien łańcuch kauzalny, którego pierw-
szym ogniwem jest zachowanie (działanie 

24 A. Marek, Kodeks... op. cit., s. 430.
25 E. Pływaczewski, op. cit., s. 935. Autor przyjmuje, że „znamię działa na szkodę oznacza, że zachowanie 

sprawcy stwarza zagrożenie dla jakiegokolwiek dobra ze sfery publicznej lub prywatnej”.
26 O. Górniok [w:] O. Górniok, W. Kozielewicz, E. Pływaczewski, B. Kunicka-Michalska, R. Zawłocki, 

B. Michalski, J. Skorupka, A. Wąsek (red.): Kodeks�karny.�Część�szczególna,�t.�2, Warszawa 2005, s. 86.
27 L. Gardocki: Prawo�karne, Warszawa 2013, s. 304.
28 Por. J. Giezek: Odpowiedzialność�karna�notariusza�w�świetle�art.�231�k.k., „Rejent” nr 3/2006, s. 9 i n.; 

P. Kardas: Działanie�na�szkodę�spółki�–�konkretne�czy�abstrakcyjne�narażenie�na�niebezpieczeństwo, „Pań-
stwo i Prawo” nr 6/2006, s. 62 i n.; tenże: Odpowiedzialność�za�nadużycie�władzy�publicznej�w�przypadku�
niezawiadomienia�o�popełnieniu�przestępstwa, „Prokuratura i Prawo” nr 7-8/2007, s. 17; M. Bielski: Kon-
trowersje�w�zakresie�materialnego�bądź�formalnego�charakteru�przestępstwa�nadużycia�władzy (art. 231 
§ 1 k.k.), „Przegląd Sądowy” nr 9/2011, s. 75 i n.; tenże: Glosa�do�postanowienia�SN�z�dnia�29�lipca�
2009�r.,�I�KZP�8/09, LEX 2010 nr 109658.

29 Por. J. Giezek, P. Kardas: Sporne�problemy�przestępstwa�działania�na�szkodę�spółki�na�tle�aktualnych�wy-
magań�teorii�i�praktyki, „Palestra” nr 9-10/2002, s. 41; P. Kardas: Działanie�na�szkodę�spółki…, op. cit., 
s. 63-64; M. Bielski: Kontrowersje�w�zakresie�materialnego�bądź�formalnego�charakteru�przestępstwa�nad-
użycia�władzy…, op. cit., s. 77. Dla uzasadnienia takiego stanowiska powoływana jest praca R. Sarkowi-
cza: Wyrażanie�przyczynowości�w�tekście�prawnym�(na�przykładzie�kodeksu�karnego�z�1969�r.), Kraków 
1989, a w szczególności następujący jej fragment: „wyrażenie >działa na szkodę< w znaczeniu występu-
jącym w k.k. jest bliskoznaczne z >powoduje szkodę<. Jest czasownikiem blankietowym (nieokreślają-
cym bliżej zachowania), podobnie jak czasowniki służące specjalnie wyrażaniu przyczynowości (powodu-
je, wyrządza, wywołuje, sprawia itp.). […] Czasownik >działa< w znaczeniu, w jakim występuje on w k.k., 
zawiera składnik znaczeniowy >powodować<”. (s. 76).

30 P. Kardas, Działanie�na�szkodę�spółki…, op. cit., s. 62.
31 Tamże, s. 66-67.
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lub zaniechanie), a ostatnim wyrządze-
nie szkody. Zabronione jest tylko takie 
zachowanie, które pozostaje w związku 
przyczynowym (kauzalnym) z dającą się 
przewidzieć szkodą, jaka może wyniknąć 
z tego zachowania32. 

Zastosowanie zaproponowanej wykład-
ni językowej zwrotu „działa na szkodę” 
do art. 231 § 1 k.k. musi prowadzić do 
wniosku, że przestępstwo to ma charak-
ter skutkowy, a skutkiem działania (zanie-
chania) funkcjonariusza publicznego jest 
co najmniej skonkretyzowane niebezpie-
czeństwo wyrządzenia szkody w interesie 
publicznym lub prywatnym33. w odnie-
sieniu do tej wykładni zgłaszane są jed-
nak w literaturze poważne wątpliwości. 
Przede wszystkim podnosi się, że trud-
no jest zaaprobować tezę, iż znaczenie 
nadawane w języku potocznym określe-
niu „działa na szkodę” jest bliskoznaczne 
ze zwrotem „powoduje szkodę”, ponieważ 
jest ono w istocie pozbawione elementu 
skutkowego. r. Dębski uważa, że można 
wprawdzie działanie na szkodę nazwać 
„działaniem stwarzającym ryzyko powsta-
nia szkody” albo „działaniem potencjalnie 
prowadzącym do wyrządzenia szkody”,  
ale nie jest to równoznaczne z określe-
niem „działanie stwarzające niebezpie-
czeństwo wyrządzenia szkody”, które 

pomija całkowicie charakterystykę zacho-
wania, wiążąc jego ujemną ocenę z usta-
lonym ex post skutkiem w postaci niebez-
pieczeństwa powstania szkody34. Podnosi 
się także, że przyjęcie założenia, iż zwrot 
„działa na szkodę” jest równoważny zna-
czeniowo określeniu „powoduje szkodę” 
i oznacza kauzalność (powiązanie działa-
nia ze skutkiem), powinno skłaniać auto-
rów opowiadających się za taką wykładnią 
do uznania, że warunkiem odpowiedzial-
ności funkcjonariusza publicznego na pod-
stawie art. 231 § 1 k.k. jest po prostu wy-
rządzenie szkody w interesie publicznym 
lub prywatnym, a nie jedynie stworzenie 
takiego niebezpieczeństwa35. Argumentu 
takiego dostarcza także art. 231 § 3 k.k., 
w którym mowa jest o „istotnej szkodzie”. 
Zdaniem Mikołaja Małeckiego, możliwa 
jest zatem interpretacja, zgodnie z którą 
ustawodawca w art. 231 § 3 k.k., wprowa-
dzając wymóg spowodowania istotnej szko-
dy, uzupełnił pewien deficyt karygodności 
zachowania funkcjonariusza publicznego 
spowodowany brakiem w stronie podmio-
towej (w tym przypadku chodzi o zacho-
wanie nieumyślne). Jeżeli natomiast do-
puszcza się on czynu umyślnie, karalność 
uzasadniona jest już wtedy, gdy wyrządzo-
na szkoda nie była istotna36. Zarówno Sąd 
Najwyższy, jak i autorzy wskazujący na 

32 Tamże, s. 67. Por. także J. Giezek, P. Kardas: Sporne�problemy�przestępstwa�działania�na�szkodę�spółki…, 
op. cit., s. 41; J. Giezek [w:] J. Giezek (red.), D. Gruszecka, N. Kłączyńska, G. Łabuda, A. Muszyńska,  
T. Razowski: Kodeks�karny.�Część�szczególna.�Komentarz, Warszawa 2014, s. 761. Argument ten wyko-
rzystał także Sąd Najwyższy w uzasadnieniu omawianej uchwały z 24.01.2013 r.

33 J. Giezek [w:] Kodeks�karny…, op. cit., s. 761.
34 R. Dębski, O�„działaniu�na�szkodę”… , op. cit., s. 93.
35 Por. uwagi na ten temat przedstawione przez M. Małeckiego, op. cit., <http://www.czpk.pl>.
36 Tamże. Autor zaznacza jednak, że jego celem nie było uzasadnienie tezy, iż znamieniem przestępstwa 

z art. 231 § 1 k.k. jest wyrządzenie szkody, lecz jedynie zwrócenie uwagi na niezadowalający sposób uza-
sadnienia wniosku dotyczącego kauzalności sformułowania „działa na szkodę”.
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kauzalność zawartą w określeniu „działa na 
szkodę” nie mają wątpliwości, że nie cho-
dzi tu o wyrządzenie szkody, lecz jedynie 
o stworzenie takiego niebezpieczeństwa.

Przeciwko interpretacji znamienia czyn-
nościowego „działa” w zestawieniu z dopeł-
nieniem „na szkodę”, która oznacza przyczy-
nowość (kauzalność), podnosi się również, 
że zachowanie funkcjonariusza publicznego 
może polegać także na zaniechaniu (niedo-
pełnieniu obowiązków), a w takim wypad-
ku trudno mówić o przyczynowości, skoro 
zaniechanie nie jest kauzalne w stosunku 
do skutku37. Dlatego też A. Zoll kwestio-
nuje przywiązywanie wagi do znaczenia 
językowego czasownika „działa” i uważa, 
że pojęcie to zostało użyte w art. 231 § 1 
k.k. w znaczeniu technicznym, znacznie 
odbiegającym od jego semantyki38.

Innym argumentem przemawiającym za 
uznaniem przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. 
za typ narażenia konkretnego jest poka-
zanie konsekwencji stanowiska przeciw-
nego, zakładającego, że karalność zacho-
wania funkcjonariusza publicznego oparta 
została wyłącznie na decyzji ustawodaw-
cy, kryminalizującego ten rodzaj zachowa-
nia na podstawie uznania, że jest ono ge-
neralnie potencjalnie niebezpieczne. Jacek 
Giezek zauważa, że zaliczenie przestępstwa 
z art. 231 § 1 k.k. do grupy przestępstw 

formalnych i jednocześnie przestępstwa 
abstrakcyjnego narażenia na niebezpie-
czeństwo sprawia, że każde zachowanie 
funkcjonariusza publicznego stanowiące 
przekroczenie uprawnień lub niedopeł-
nienie obowiązków wypełnia znamiona 
tego typu czynu zabronionego, niezależ-
nie od tego, czy w indywidualnym przy-
padku spowodowało ono niebezpieczeń-
stwo wyrządzenia szkody w interesie pu-
blicznym lub prywatnym, czy też takiego 
niebezpieczeństwa in concreto nie spowo-
dowało. Zdaniem J. Giezka, musielibyśmy 
zatem zaakceptować założenie, że „podsta-
wą zakazu nie jest indywidualna możliwość 
wywołania negatywnego skutku w anali-
zowanym przypadku, lecz generalna moż-
liwość, jaka tkwi w zachowaniach należą-
cych do określonej klasy. Innymi słowy,  
zachowanie funkcjonariusza stałoby się 
zakazane nie ze względu na swoją szko-
dliwość, lecz ze względu na szkodliwość 
klasy, do jakiej należy”39. Powstaje wtedy 
pytanie, jak odróżnić zachowania będące 
przekroczeniem uprawnień lub niedopeł-
nieniem obowiązków, które tworzą ryzyko 
spowodowania szkody, od takich zachowań 
funkcjonariusza publicznego, które ryzyka 
tego nie powodują40. Jest to pytanie o kry-
teria oceny „niebezpieczności” zachowa-
nia uznanego za karalne.

37 A. Zoll, Glosa…, op. cit., s. 594.
38 Tamże.
39 J. Giezek [w:] Kodeks�karny…, op. cit., s. 762.
40 Tamże. Na uwagę zasługuje zwłaszcza następujący fragment wypowiedzi tego autora: „Retorycznie brzmi 

w tym kontekście pytanie, jak mielibyśmy odróżnić przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiąz-
ków generujące ryzyko powstania szkody od przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków ry-
zyka takiego niewywołującego, jeśli mielibyśmy abstrahować od rezultatu wywołanego tak charakteryzo-
wanym zachowaniem. W konsekwencji zaś każde zachowanie funkcjonariusza publicznego będące prze-
kroczeniem jego uprawnień lub niedopełnieniem ciążących na nim obowiązków stanowić musiałoby reali-
zację znamion przestępstwa z art. 231”.
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Podobne wątpliwości odnośnie do uzna-
nia występku z art. 231 § 1 k.k. za typ 
abstrakcyjnego narażenia na niebezpie-
czeństwo zgłasza M. Bielski. Autor pod-
kreśla, że z uwagi na blankietowy cha-
rakter znamion charakteryzujących  
zachowanie funkcjonariusza publiczne-
go jako „przekroczenia uprawnień” lub 
„niedopełnienia obowiązków”, który wy-
maga każdorazowo dookreślenia na pod-
stawie norm statuujących uprawnienia 
i obowiązki konkretnego funkcjonariu-
sza, traktowanie przestępstwa nadużycia 
władzy jako formalnego rodzi wątpliwości 
co do zgodności ustawowego opisu tego 
typu czynu zabronionego z zasadą nullum 
crimen sine lege certa. Autor podnosi 
zwłaszcza brak jakichkolwiek wskazówek 
interpretacyjnych pozwalających na roz-
graniczenie takiego zachowania będące-
go przekroczeniem uprawnień lub niedo-
pełnieniem obowiązków, które wypełnia 
znamiona przestępstwa od takiego, które 
stanowi jedynie przewinienie dyscyplinar-
ne41. Opowiadając się za materialnym cha-
rakterem przestępstwa nadużycia władzy, 
M. Bielski podnosi, że tylko w ten sposób 
może zostać spełniony standard gwaran-
cyjny wyznaczony przez zasadę nullum cri-
men42 oraz zwraca uwagę, że przedmiotem 
ochrony w art. 231 § 1 k.k. jest nie tylko 
prawidłowe funkcjonowanie instytucji 

państwowych albo samorządu terytorial-
nego, ale także interes publiczny i prywat-
ny. Dlatego też dla odpowiedzialności kar-
nej z art. 231 § 1 k.k. nie wystarczy samo 
przekroczenie uprawnień lub niedopełnie-
nie obowiązków przez funkcjonariusza pu-
blicznego, ale konieczne staje się wykaza-
nie, że stanowiło ono zagrożenie dla inte-
resu publicznego lub prywatnego. Typ ten 
– zdaniem M. Bielskiego – zapewnia ochro-
nę prawidłowego funkcjonowania insty-
tucji państwowych lub samorządowych, 
ponieważ przewiduje karalność narusze-
nia formalnych procedur służbowych, ale 
zapewnia także ochronę interesów pu-
blicznych lub prywatnych, ponieważ 
sankcjonuje narażenie na niebezpieczeń-
stwo jakiegokolwiek dobra publicznego  
lub prywatnego. w ten sposób ustawo-
dawca stworzył podstawy do odróżnienia 
czynu stanowiącego przewinienie dyscy-
plinarne od przestępstwa nadużycia wła-
dzy przez funkcjonariusza publicznego43.

Przeciwko zasadności argumentu o ko-
nieczności rozróżnienia przewinienia dys-
cyplinarnego od przestępstwa, który pod-
nosił także rzecznik Praw Obywatelskich 
oraz Sąd Najwyższy w uzasadnieniu 
uchwały z 24 stycznia 2013 r.44, wypo-
wiada się z kolei Damian Tokarczyk, który 
dowodzi, że reżimy odpowiedzialności 
karnej i dyscyplinarnej (służbowej) nie 

41 M. Bielski, Kontrowersje�w� zakresie�materialnego�bądź� formalnego�charakteru�przestępstwa�nadużycia�
władzy…, op. cit., s. 78. W konkluzji autor stwierdza: „Traktowanie art. 231 § 1 k.k. jako przestępstwa for-
malnego niewątpliwie nie spełnia funkcji zewnętrznej określoności czynu zabronionego, sprowadzającej 
się do wymogu takiego formułowania i interpretowania opisu typu czynu zabronionego, który pozwalałby 
jednoznacznie odróżnić typy zachowań zabronionych przez ustawę od zachowań niezabronionych”.

42 Tamże.
43 Tamże, s. 78-81.
44 Uzasadnienie uchwały siedmiu sędziów SN z 24.01.2013 r., I KZP 24/12, OSNKW 2013, nr 2, poz. 12.
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tylko mogą pozostawać w zbiegu, ale jest 
to nawet w grupie funkcjonariuszy pu-
blicznych w większym stopniu uzasad-
nione, niż w przypadku innych grup za-
wodowych. Zdaniem tego autora, podsta-
wy rozróżnienia deliktu zawodowego od 
przestępstwa należy poszukiwać w stro-
nie przedmiotowej i podmiotowej czynu 
z art. 231 § 1 k.k. Jeżeli czyn funkcjona-
riusza skierowany jest „na zewnątrz”, to 
znaczy że jest działaniem na szkodę inte-
resu publicznego albo prywatnego, jeżeli 
natomiast dotyczy tylko naruszeń w ra-
mach stosunku służbowego, to stanowi 
jedynie delikt dyscyplinarny45.

Z przedstawionego wyżej przeglądu sta-
nowisk odnoszących się do problemu cha-
rakteru prawnego przestępstwa z art. 231 
§ 1 k.k. wynika, że można je podzielić 
(w pewnym uproszczeniu) na trzy grupy, 
wskazując jednocześnie argumenty prze-
mawiające zarówno „za”, jak i „przeciw” 
każdemu z nich.
1. Przestępstwo to ma charakter for-
malny, abstrakcyjnego narażenia na nie-
bezpieczeństwo, ponieważ w zespole 
znamion znajduje się tylko opis zacho-
wania, nie ma natomiast określenia jego 
skutków. w tym ujęciu znamię „dzia-
ła na szkodę interesu publicznego albo 
prywatnego” charakteryzuje każde prze-
kroczenie uprawnień albo niedopełnie-
nie obowiązków przez funkcjonariusza, 
ponieważ tak przesądził ustawodawca,  
uznając ten typ zachowań za generalnie 
potencjalnie niebezpieczne. Ponieważ nie-
bezpieczeństwo nie należy do znamion 

i nie trzeba go w związku z tym udowad-
niać, niemożliwy staje się także prze-
ciwdowód braku in concreto potencjal-
nego zagrożenia dla dobra prawnego. 
Argumentem przemawiającym prze-
ciwko przyjęciu takiego stanowiska jest 
przede wszystkim zarzut niedostatecz-
nej określoności typu czynu zabronione-
go z art. 231 § 1 k.k., w tym także braku 
podstaw do odróżnienia zachowań, które 
mogą wyrządzić szkodę, od takich, które 
możliwości tej nie stwarzają, wskazują-
ce na naruszenie zasady nullum crimen.
2. Przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. należy 
do szczególnej kategorii przestępstw abs-
trakcyjnego narażenia na niebezpieczeń-
stwo, które w zespole znamion wskazują 
na konieczność udowodnienia in concreto 
możliwości stworzenia zagrożenia dla 
dobra prawnego (tzw. przestępstwa 
potencjalnego zagrożenia, zagrożenia 
abstrakcyjno-konkretnego czy delikty 
zdatnościowe – Eignungsdelite). w tym 
ujęciu znaczenie znamienia „działa na 
szkodę” jako charakteryzującego zacho-
wanie funkcjonariusza polegające na prze-
kroczeniu uprawnień czy niedopełnieniu 
obowiązków należy odczytywać jako ko-
nieczność wykazania możliwości naru-
szenia dobra prawnego w konkretnym, 
indywidualnym wypadku. Otwiera to 
drogę do przeprowadzenia przeciwdo-
wodu braku takiej możliwości (zdatno-
ści zachowania do stworzenia niebezpie-
czeństwa) i ogranicza odpowiedzialność 
karną. w przypadku tego rodzaju czy-
nów zabronionych ocena, czy opisane 

45 D. Tokarczyk [w:] „Palestra”... op. cit., s. 173. 
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w zespole znamion zachowanie (w tym 
wypadku przekroczenie uprawnień lub 
niedopełnienie obowiązków) jest zdol-
ne do stworzenia zagrożenia dla dobra 
prawnego, nie ma charakteru generalne-
go, lecz zindywidualizowany, a obowią-
zek jej dokonania zostaje przerzucony 
na sąd, który powinien jednak w usta-
wie znaleźć wskazówki pozwalające na 
jej przeprowadzenie. Przeciwko sta-
nowisku zaliczającemu przestępstwo 
z art. 231 § 1 k.k. do grupy tak zwanych 
przestępstw potencjalnego abstrakcyj-
nego zagrożenia można z kolei podnieść 
argument braku wskazania w ustawie 
kryteriów pozwalających sądowi na do-
konanie oceny, czy podjęte w konkret-
nych okolicznościach zachowanie funk-
cjonariusza mogło spowodować szkodli-
wy skutek. Znamię „działa na szkodę” 
nie spełnia jednak wymogu określoności 
w aspekcie oceny potencjalnego niebez-
pieczeństwa spowodowania określonej 
szkody w dobrach prawnych. Prawidłowe 
z punktu widzenia zasady nullum crimen 
sine lege certa ukształtowanie znamion 
tego typu czynu zabronionego powinno  
zawierać co najmniej wskazanie, że prze-
kroczenie uprawnień albo niedopełnie-
nie obowiązków mogło zagrozić określo-
nym dobrom prawnym46. wydaje się, że 
odpowiednią wskazówką dla sądu oce-
niającego mogłoby być także określe-
nie rozmiarów albo chociaż rodzaju po-
tencjalnie grożącej szkody. wobec tych 

zastrzeżeń stanowisko, zgodnie z którym 
de lege lata kwalifikacja prawna czynu 
na podstawie art. 231 § 1 k.k. możliwa 
jest tylko w przypadku wykazania przed 
sądem potencjalnej możliwości wyrzą-
dzenia szkody, nie znajduje odpowied-
niego oparcia w treści ustawy.
3. według stanowiska trzeciego, zna-
mię „działa na szkodę” należy interpre-
tować w kierunku skutkowego charak-
teru przestępstwa nadużycia władzy, co 
z kolei oznacza, że przypisanie odpowie-
dzialności karnej funkcjonariuszowi pu-
blicznemu za dokonanie tego czynu za-
bronionego staje się możliwe tylko wtedy, 
gdy zostanie wykazane, że przekrocze-
nie uprawnień albo niedopełnienie obo-
wiązków stworzyło bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo wyrządzenia szkody  
w jakimkolwiek dobru publicznym lub 
prywatnym. Interpretacja ta opiera się na  
założeniu kauzalności ukrytej w sformu-
łowaniu „działa na szkodę”, która prowa-
dzi do wniosku, że zachowanie funkcjo-
nariusza należy powiązać ze skutkiem 
w postaci co najmniej realnego zagroże-
nia wystąpienia szkody. Argumentacja ta 
ma niewątpliwie tę zaletę, że prowadzi do  
dookreślenia znamion zachowania karal-
nego jako przestępstwo nadużycia wła-
dzy. Ma też tę wadę, że nie znajduje dosta-
tecznego oparcia w treści ustawy, o czym 
świadczą powołane wyżej argumenty kwe-
stionujące zasadność wyinterpretowania 
ze znamienia „działa na szkodę” skutku 

46 Dla porównania, w art. 182 i 184 k.k., które są przykładami przestępstw potencjalnego narażenia na nie-
bezpieczeństwo, mowa jest o „możliwości stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób lub spo-
wodowania zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach”.
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w postaci konkretnego niebezpieczeństwa 
dla dobra prawnego.

Podsumowanie
Przedstawienie w ogólnych zarysach peł-
nego spektrum stanowisk charakteryzu-
jących przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. 
pozwala na wyrażenie opinii, że z punk-
tu widzenia dogmatycznego żadne z nich 
nie zasługuje w pełni na aprobatę. wydaje 
się, że najwięcej argumentów przemawia 
za poglądem, że przestępstwo naduży-
cia władzy należy do szczególnej grupy 
typów abstrakcyjnego narażenia na nie-
bezpieczeństwo, zwanych przestępstwa-
mi potencjalnego zagrożenia. Problem 
polega jednak na tym, że ustawodawca 
ani wprost tego nie przesądził, ani też 
nie wskazał odpowiednich kryteriów, na 
podstawie których sąd mógłby przepro-
wadzić w konkretnym wypadku ocenę 
zdatności do stworzenia niebezpieczeń-
stwa dla dobra prawnego. Mając zatem 
do wyboru stanowisko zakładające, że ka-
ralność zachowania funkcjonariusza pu-
blicznego polegającego na przekroczeniu 
uprawnień albo niedopełnieniu obowiąz-
ków nie wymaga spowodowania żadnego 
zagrożenia dla dobra oraz stanowisko, że 
dokonanie tego czynu zabronionego uza-
leżnione jest od spowodowania rzeczy-
wistego niebezpieczeństwa wyrządzenia 
szkody, Sąd Najwyższy opowiedział się 

za tym drugim rozwiązaniem, powołu-
jąc przy tym dostępne w literaturze ar-
gumenty47. wobec zarzutów braku do-
statecznej określoności czynu zabronio-
nego z art. 231 § 1 k.k. i jednocześnie  
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
który nie podzielił tego stanowiska, jednak 
bez szerszego odniesienia się do blankie-
towości znamienia „działa na szkodę”, co 
tylko częściowo można usprawiedliwić za-
kresem skargi, Sąd Najwyższy zapropono-
wał wykładnię prowadzącą w konsekwen-
cji do ograniczenia odpowiedzialności  
karnej. Można nie zgadzać się z argumen-
tami zwolenników takiego stanowiska, 
ale nie można nie dostrzegać braków  
w argumentacji zwolenników traktowa-
nia tego przestępstwa jako typu abstrak-
cyjnego. Ostatecznie stanowisko Sądu 
Najwyższego nie wykluczyło przecież od-
powiedzialności karnej funkcjonariusza 
publicznego za zachowanie niesprowa-
dzające niebezpieczeństwa powstania 
szkody, skoro może być ono zakwalifi-
kowane jako usiłowanie. Stworzenie ja-
snego kryterium przypisania odpowie-
dzialności daje znacznie większą pew-
ność prawa i osłabia zarzut naruszenia 
zasady nullum crimen. Nie podzielam 
zatem obawy, że w tym wypadku zapa-
trywania prawne Sądu Najwyższego ne-
gatywnie wpłyną na jakość orzecznictwa 
sądów powszechnych48. 

47 Na marginesie chcę zaznaczyć, że zgadzam się z niektórymi zastrzeżeniami zgłaszanymi przez A. Zolla 
i M. Małeckiego odnoszącymi się do oczywistych błędów zawartych w uzasadnieniu uchwały, takich jak: 
zaliczenie występku z art. 162 k.k. do grupy przestępstw konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo 
czy przestępstwa z art. 159 k.k. do typów narażenia abstrakcyjnego. Nie ma to jednak większego znacze-
nia z punktu widzenia istoty rozstrzyganego przez Sąd Najwyższy problemu.

48 Zarzut prawotwórczej roli uchwał Sądu Najwyższego, w tym obawę, że omawiana uchwała wpłynie nega-
tywnie na jakość orzecznictwa sądów powszechnych, wyraził M. Małecki, op. cit. <http://www.czpk.pl>.
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Należy na zakończenie podkreślić, że naj-
lepszym sposobem rozwiązania zaistniałego 
problemu byłaby, postulowana także przez 
niektórych autorów, zmiana art. 231 § 1 k.k. 
w kierunku dookreślenia jego znamion49. 
Dopóki to jednak nie nastąpi, wykładnia za-
proponowana przez Sąd Najwyższy będzie 
kształtowała praktykę stosowania prawa 
w zakresie przypisania funkcjonariuszowi 

publicznemu odpowiedzialności za prze-
stępstwo nadużycia władzy.

dr hab. aGnieSzka liSzewSka 
prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego,
Katedra Prawa Karnego,  
Wydział Prawa i Administracji

49 Postulat taki zgłasza A. Zoll, Glosa…, op. cit., s. 594 oraz R. Dębski, O�„działaniu�na�szkodę”…, op. cit., s. 97.
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wieSŁaw jaSińSki

Korupcja w dobie kryzysu gospodarczego 
stwarza szczególne zagrożenie dla prawi-
dłowego funkcjonowania państw i społe-
czeństw. wystarczy tylko wskazać, że jej 
koszty w Unii Europejskiej w 2013 r. szaco-
wano na 120 mld euro, a wiec tyle, ile wy-
nosi roczny budżet1 Unii. Z tych powodów 
Komisja Europejska zdecydowała o publi-
kowaniu, począwszy od 2014 r., corocznych 
raportów o działaniach antykorupcyjnych. 

Panuje przekonanie, że bardzo często de-
klaracje o podejmowaniu stosownych 
przedsięwzięć profilaktycznych czy re-
presyjnych w tym obszarze nie znajdu-
ją pokrycia w rzeczywistych działaniach 
struktur państwowych2. 

w Unii Europejskiej nigdy nie przy-
jęto jednolitej polityki antykorupcyjnej, 
państwa członkowskie stosują tu różne 
podejścia. Najczęściej wykorzystuje się 
model karno-administracyjny polegający 
na przestrzeganiu prawa antykorupcyjnego 

Kształtowanie polityki antykorupcyjnej w latach 2014–2019

Rządowy program 
przeciwdziałania korupcji

„rządowy program przeciwdziałania korupcji na lata 2014–2019”, 
przyjęty przez radę Ministrów 1  kwietnia 2014  r., można uznać za 
dokument kształtujący jednolicie politykę antykorupcyjną w  Polsce.  
Podstawowym jego celem jest zmniejszenie poziomu korupcji  
przez wzmocnienie prewencji i  edukacji zarówno w  społeczeń-
stwie, jak i  w administracji publicznej oraz skuteczniejsze zwal-
czanie przestępczości korupcyjnej. w  dokumencie tym określono  
również cele szczegółowe, zadania oraz działania dla wyznaczonych 
realizatorów wiodących i  współpracujących. Analiza ich zakresu  
oraz sposobów wykonania jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1 Por. Report�from�the�Commission�to�the�Council�and�the�European�Parliament,�EU�Anticorruption�Report, 
European Commision, Brussels 2014, s.3.

2 Tamże, s.2.
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w połączeniu z formalnymi mechanizmami 
kontrolnymi w administracji publicznej3. 
Przyjmowane są też konstrukcje opar-
te na ograniczaniu roli państwa, refor-
mowaniu struktur publicznych w celu 
zwiększania ich przejrzystości albo sze-
rokim włączaniu społeczeństwa obywa-
telskiego do działań antykorupcyjnych4. 

Polityka antykorupcyjna może mieć 
charakter przedsięwzięć skonkretyzo-
wanych w jednolitym dokumencie rządo-
wym albo może być uwzględniana przez 
rządzących w wielu działaniach opisa-
nych w różnych dokumentach i ustawach. 
Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej 
przyjęto w Polsce i innych państwach roz-
wiązania antykorupcyjne w postaci od-
rębnych strategii. Koncepcja taka prak-
tykowana jest obecnie w innych krajach 
starających się o akcesję5, ale jest też za-
lecana przez różne organizacje, na przy-
kład Transparency International6 czy Bank 
Światowy7. 

Tymczasem w Polsce przeciwdziała-
nie korupcji od kilku lat nie jest dla rzą-
dzących zagadnieniem priorytetowym. 

Z końcem 2009 r. przestał obowiązywać 
„Program zwalczania korupcji. Strategia 
antykorupcyjna. II etap wdrażania 
2005–2009”. w dokumentach podsu-
mowujących jego realizację wskazywano  
na konieczność działań profilaktycznych 
i represyjnych w następnej perspektywie 
czasowej. Jednak już w raporcie „Polska 
2030 – wyzwania rozwojowe” problema-
tykę antykorupcyjną sprowadza się jedy-
nie do potrzeby przejrzystego tworzenia 
i interpretacji przepisów prawa w roz-
dziale „Sprawne państwo”8. Standardów 
jednolitej polityki nie spełniała też tak 
zwana tarcza antykorupcyjna, przyjęta 
przez radę Ministrów w 2008 r. i skie-
rowana wyłącznie do służb zwalczają-
cych przestępstwa korupcyjne.

Dopiero 1  kwietnia 2014  r. rada 
Ministrów zdecydowała o przyjęciu 
„rządowego programu przeciwdziałania 
korupcji na lata 2014–2019”9, który można 
uznać za dokument kształtujący jedno-
licie politykę antykorupcyjną w Polsce. 
wydaje się, że wpływ na tę inicjatywę 
miało między innymi przeorientowanie 

3 Program� monitoringu� akcesji� do� Unii� Europejskiej.� Korupcja� i� polityka� antykorupcyjna, Open Society 
Institute, Budapeszt 2002, s.28.

4 Tamże, s. 29-30.
5 Autor był zaangażowany jako ekspert w przygotowanie takiej strategii w Czarnogórze w ramach Twinning�

project�–�Support�the�implementation�of�the�anti-corruption�strategy�and�action�plan�–�MN�10�IB�JH�03.�
Obecnie jest ekspertem w Macedonii w ramach Twinning�project�– Support� to�efficient�prevention�and�
fight�against�corruption�–�MK�10�IB�JH�01.

6 Government�anti-corruption�strategies, <http://www.transparency.org>.
7 Anticorruption�in�transition, The World Bank, Washington 2001.
8 Strategia „Sprawne państwo 2020” jest dokumentem określającym podstawowe uwarunkowania, cele 

i kierunki rozwoju państwa zmierzające do poprawy efektywności rządzenia krajem, rozwijania aktywno-
ści społecznej, zaspokajania oczekiwań obywateli i ich bezpieczeństwa, realizowane za pomocą progra-
mów rozwoju w celu podniesienia sprawności państwa jako systemu instytucji odpowiedzialnych za zarzą-
dzanie rozwojem kraju. Dokument został uchwalony przez Radę Ministrów 12.02.2013 r. (uchwała nr 17 
Rady Ministrów z 12.02.2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne państwo 2020” – MP.2013.136).

9 Uchwała nr 37 Rady Ministrów z 1.04.2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji 
na lata 2014–2019 (MP.2014.299); dalej: „Program” albo „Program rządowy”.
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opinii publicznej na temat politycznej 
woli zwalczania korupcji w ostatnich 
trzech latach. 

w 2013 r. większość (57%) badanych 
Polaków twierdziła, że nie było w naszym 
kraju gotowości do przeciwdziałania ko-
rupcji. Od 2010 r. jest to wzrost o 22%10. 
wskazuje się w tym zakresie także na nie-
zdolność do wypracowania międzypartyj-
nego porozumienia dotyczącego działań 
antykorupcyjnych, niechęć rządzących do 
wspierania niezależności prokuratorów 
prowadzących sprawy o przestępcze za-
właszczanie państwa oraz stricte formalne 
traktowanie poszczególnych instrumentów 
antykorupcyjnych. Jednocześnie Polacy 
wymieniają najczęściej dwa sposoby ogra-
niczania korupcji: surowe karanie spraw-
ców lub tworzenie lepszego, jasnego, po-
zbawionego luk prawa. Pierwszą metodę 
wybiera 50%, a drugą 40%. Zwiększenie 
kontroli wewnętrznej w poszczególnych 
instytucjach wybiera około jedna czwar-
ta respondentów. Zaskakujące jest, że co 
dziesiąta osoba uważa, że nie ma skutecz-
nych metod walki z korupcją i zjawiska 
tego nie można ograniczyć11.

w niniejszym opracowaniu analizie 
poddano zadania i działania przewidziane 

w Programie rządowym dla wyznaczo-
nych realizatorów wiodących i współpra-
cujących w ich wykonaniu. Ocenę oparto  
nie tylko na doświadczeniach wynikają-
cych z rządowego „Programu zwalczania 
korupcji. Strategia antykorupcyjna na 
lata 2002–2004” oraz „Programu zwal-
czania korupcji. Strategia antykorupcyjna. 
II etap wdrażania 2005–2009”, ale także 
na wielu innych projektach badawczych12. 
Poszczególne elementy zaproponowanej 
oceny mogą być użyteczne podczas wdra-
żania owych zadań/działań w najbliższych 
latach, jak również stanowić punkt wyj-
ścia dyskusji nad kreowaniem modyfika-
cji Programu. Mówi się o tym w działaniu 
nr 12.1.2: Uzupełnienie „rządowego pro-
gramu przeciwdziałania korupcji” o działa-
nia wynikające z raportu, które nie zosta-
ły uwzględnione w dokumencie. Ponadto 
niniejsze opracowanie ma na celu zapre-
zentowanie oceny ryzyka w zakresie re-
alizacji Programu oraz systemu jego wdra-
żania i ewaluacji. 

Zadania legislacyjne
w programach partii politycznych, strate-
giach rządowych czy politykach poszcze-
gólnych organów administracji publicznej 

10 Por. Opinia�o�korupcji�w�Polsce, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2013, s.6.
11 Por. B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Siemaszko: Społeczna�percepcja�zagrożeń�ko-

rupcyjnych�w�Polsce [w:] Korupcja� i� antykorupcja� –�wybrane� zagadnienia (red. J. Kosiński), Szczytno 
2011, s. 635.

12 Uwzględnione zostaną rekomendacje polskich projektów badawczych, np.: projektu Przeciwdziała-
nie�i�zwalczanie�przestępczości�zorganizowanej�i�terroryzmu�w�warunkach�bezpiecznego�przyspieszone-
go� i� zrównoważonego� rozwoju� społeczno-gospodarczego.� Problematyka� strategii� antykorupcyjnej� oraz�
podjęcia�w� Polsce� działań� antykorupcyjnych� 2009–2011,�nr O R00 0040 07; rekomendacje wynikają-
ce z praktyki stosowania działań antykorupcyjnych, np. Programu�antykorupcyjnego�polskiej�Służby�Cel-
nej� 2010–2013+ oraz rekomendacje wynikające z raportów międzynarodowych, np.� Report� from� the�
Commission�to�the�Council�and�the�European�Parliament,�EU�Anticorruption�Report,�European Commission, 
Brussels 2014.
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najczęściej wskazuje się na zasadnicze zna-
czenie jakości prawa dla ograniczania za-
chowań korupcyjnych. Teza o traktowa-
niu rozwiązań prawnych jako czynnika 
korupcjogennego albo sprzyjającego eli-
minowaniu łapownictwa powtarzana jest 
tak często, że stwarza to u rządzących pe-
wien automatyzm: dobre prawo ograniczy 
korupcję i od niego należy rozpoczynać  
konstrukcję programów antykorupcyj-
nych. Tak jest również w przypadku do-
kumentu rządowego z 1 kwietnia 2014 r.

Zadania legislacyjne w Programie rządo-
wym zdefiniowano jako mające wzmoc-
nić prewencję i edukację antykorupcyjną. 
w sensie funkcjonalnym można je podzie-
lić na trzy kategorie dotyczące:
•	prowadzenia	procedur	legislacyjnych	

w taki sposób, aby minimalizować wy-
korzystanie ich do celów korupcyjnych;

•	tworzenia	rozwiązań	prawnych	w ob-
szarach życia społecznego i gospodar-
czego szczególnie narażonych na zacho-
wania korupcyjne;

•	tworzenia	rozwiązań	prawnych,	które	
mają ułatwiać przeciwdziałanie i zwal-
czanie korupcji.
w załączniku do Programu rządowe-

go wyznaczono siedem zadań legislacyj-
nych, z których jedno można zaliczyć do 
pierwszej z wyznaczonych wyżej katego-
rii, a z pozostałych – po trzy do drugiej 
i trzeciej kategorii. 

Zdecydowanie najwyżej trzeba ocenić 
zadanie nr 1 – wypracowanie i wdroże-
nie mechanizmów oceny projektów aktów 
prawnych pod względem antykorupcyjnym 

oraz okresowej oceny efektywności, 
a także jakości przepisów obowiązują-
cych pod względem antykorupcyjnym.

Korupcja związana ze stanowieniem 
prawa jest procederem złożonym, obej-
mującym różne mechanizmy, wielu uczest-
ników, różnorodność działań kamuflują-
cych, ukrywanie zachowań przestępczych 
przed społeczeństwem oraz jawny wy-
miar załatwianych spraw (przepis prawa) 
i często niemających dla ogółu społeczeń-
stwa dużego znaczenia13. Może być tak, 
że projekty ustaw, które nie dotyczą licz-
nej grupy obywateli poddawane są roz-
licznym konsultacjom społecznym i ana-
lizie przez różne organy administracyjne 
w wielu resortach, a potencjalne korum-
powanie polityków i innych osób będzie 
tak samo skomplikowane jak wtedy, kiedy 
ustawa ma być kierowana do ogółu spo-
łeczeństwa. wystarczy zidentyfikować 
wadliwość systemu i określić najłatwiej-
szą i jednocześnie zgodną z prawem po-
stać przeprowadzenia procedury legisla-
cyjnej, w której będzie przyjęte oczeki-
wane przez skorumpowany układ (grupę 
interesu oraz polityków/urzędników) roz-
wiązanie prawne. w takich okolicznościach 
wystarczy jedynie znaleźć słabe ogniwo 
w procesie stanowienia prawa i skorum-
pować konkretnego polityka lub grupę 
polityków, dokonując na przykład wpła-
ty na rachunek kampanii wyborczej. Jest 
to łatwiejsze, gdy prawo jest źle konstru-
owane. Na przykład, wprowadzone w pol-
skim parlamencie standardy przyjmowa-
nia ustaw o szerokim zakresie delegacji do 

13 W tzw. aferze Rywina chodziło o skreślenie w ustawie dwóch słów.
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stanowienia rozporządzeń dają ministrom 
możliwość tworzenia i zmiany przepisów 
szczegółowych poza Sejmem. rządzenie 
za pomocą rozporządzeń komplikuje i de-
stabilizuje prawo, przede wszystkim umoż-
liwia rządowi lub poszczególnym mini-
strom podporządkowywanie przepisów 
interesom partyjnym14. 

Niektórzy badacze twierdzą, że korup-
cja polityków w związku ze stanowieniem 
prawa przybrała w niektórych państwach 
rozmiary pozwalające klasie politycznej na 
stałe przesunąć punkt ciężkości z intere-
su publicznego na interes partyjny oraz 
traktowanie kariery politycznej jako ścież-
ki przyspieszonego awansu materialnego. 
Tworzy się nowego typu quasi-klasa poli-
tyczna i związane z nią struktury korpo-
racyjne oraz grupy gospodarcze, których  
zasadniczym spoiwem jest tworzenie re-
dystrybucyjnych koalicji i działania na wła-
sną korzyść15. Traktuje się te przejawy ko-
rupcji jako zawłaszczanie państwa, a jej 
przestępcze i nieprzestępcze formy muszą 
być uwzględniane także w czasie realizacji 
Programu rządowego na lata 2014–2019, 
aby tym samym rządzący mogli dać przy-
kład skutecznego eliminowania patolo-
gii na różnych poziomach funkcjonowa-
nia państwa, gospodarki i społeczeństwa.

wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem 
w zakresie ograniczania tych zachowań 

korupcyjnych jest uspołecznienie proce-
su stanowienia prawa przez intensywne 
i szerokie angażowanie obywateli w dysku-
sje i konsultacje podczas tworzenia aktów 
prawnych oraz kontrolę przebiegu tego 
procesu, a także kontrolę efektów stoso-
wania nowego prawa w czasie określonym 
po jego przyjęciu. Takie mechanizmy pro-
ponuje się właśnie w ramach zadania nr 1. 
Mają to być działania polegające na: 
•	wypracowaniu	mechanizmu	oceny	pro-

jektów przepisów prawnych w procesie 
legislacyjnym pod względem zagrożeń 
korupcyjnych oraz zapewnieniu udziału 
organizacji pozarządowych w ich oce-
nie (działanie nr 1.1);

•	angażowaniu	instytucji	społecznych	
w diagnozowanie zagrożeń korupcyj-
nych oraz tworzeniu i wdrażaniu roz-
wiązań w  zakresie właściwego re-
agowania na nie oraz sygnalizowaniu  
organom ustawodawczym luk prawnych 
lub przepisów mających charakter ko-
rupcjogenny (działanie nr 1.2); 

•	opracowaniu	i wdrożeniu	mechanizmu	
efektywnego zastosowania wniosków 
de lege ferenda zgłaszanych przez NIK 
(działanie nr 1.3).
Za realizację pierwszego z tych działań 

będzie odpowiadać – jako podmiot wio-
dący – Centralne Biuro Antykorupcyjne16, 
a pozostałych – poszczególne ministerstwa 

14 Por. M. Jarosz: Władza.�Przywileje.�Korupcja, PWN, Warszawa 2004, s. 65.
15 Por. K. Jasiecki: Korupcja�na�wysokich�szczeblach�władzy�jako�wyróżnik�transformacji�ustrojowej�w�Polsce, 

IFiS PAN, Warszawa 2003, s.12. Szeroko na ten temat także M. Jarosz: Władza…, op. cit., s. 63 i n.
16 Wydaje się, że CBA nie ma praktyki przygotowywania projektów aktów prawnych, a jego zaangażowanie w pro-

cedurę legislacyjną okaże się zbyt dużym wyzwaniem. Właściwe byłoby wskazanie KPRM lub Ministerstwa 
Sprawiedliwości. W 2013 r. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało propozycję systemowej reformy proce-
su stanowienia prawa. Por. Ministerstwo Sprawiedliwości, Deregulacja�systemowa�–�koncepcja�reformy�rządo-
wego�procesu�legislacyjnego, Warszawa 2013. Określenie podmiotu wiodącego przy realizacji działania nr 1.1. 
świadczy o dość lekceważącym stosunku projektodawcy uchwały nr 37 do realizacji Programu rządowego.
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i organy centralne. wydaje się, że rezulta-
tem ich aktywności powinien być nowy 
akt prawny, a przygotowanie go nie musi 
być wcale czasochłonne. w ostatnich la-
tach bowiem powstało wiele konkretnych 
i całościowych projektów w tym zakre-
sie, które mogą być dość szybko imple-
mentowane przez przyjęcie jednej ustawy 
regulującej transparentny proces legisla-
cyjny17. Obejmowałaby ona między inny-
mi następujące rozwiązania (byłby to ów 
mechanizm, o którym mowa w działaniu 
nr 1.1: wypracowanie mechanizmu oceny 
projektów przepisów prawnych w proce-
sie legislacyjnym pod względem zagro-
żeń korupcyjnych oraz zaprojektowanie 
i wprowadzenie stosownych zmian praw-
nych umożliwiających stosowanie tego 
mechanizmu):
•	obowiązek	publikowania	z projektami	

aktów prawnych tak zwanej metryki, 
w której określano by konkretne autor-
stwo poszczególnych propozycji praw-
nych oraz bieżący status projektu, prze-
bieg prac nad nim, a także nazwiska osób 
proponujących i akceptujących jego ko-
lejne wersje;

•	ograniczenie	wyjątków,	jeśli	chodzi	
o obowiązek pisania założeń, w szcze-
gólności w stosunku do projektów ustaw 
objętych planami prac legislacyjnych 
rady Ministrów;

•	przyjęcie	zasady	organizowania	spotkań	
uzgodnieniowych w ministerstwach 

z przynajmniej tygodniowym wyprze-
dzeniem i zapraszania na nie wszystkich, 
którzy zgłosili uwagi do projektu18;

•	wprowadzenie	zasady,	że	przed	rozpo-
częciem pracy nad projektem ustawy 
posłowie pracujący w stosownej komisji 
powinni składać szefowi komisji dekla-
rację, czy nie zachodzi kolizja interesu  
prywatnego i publicznego oraz wpro-
wadzenie zmian w regulaminie Sejmu, 
które spowodowałyby, że posłowie będą 
mieli obowiązek podczas lub po prze-
prowadzeniu wysłuchania publiczne-
go ustosunkowywać się do postulatów 
zgłaszanych w jego trakcie;

•	zatwierdzenie	zasady,	że	legislatorzy	
mają bezwzględny obowiązek usto-
sunkowania się do zgłoszonych uwag 
na piśmie, przynajmniej tych, które są 
przez nich odrzucane w określonym, na 
przykład 30-dniowym terminie oraz 
przestrzeganie minimum 14-dniowe-
go okresu dawanego zainteresowanym 
na przedstawienie uwag do projektów 
aktów prawnych;

•	przyjęcie	zasady,	że	nadzwyczajny,	przy-
spieszony tryb legislacyjny powinien być 
stosowany absolutnie wyjątkowo, gdyż 
ogranicza on prawo do wyrażania opinii 
o projektach przygotowywanych aktów 
prawnych;

•	wyraźne	wskazanie,	na	przykład	w Re-
gulaminie pracy rady Ministrów, że „Za-
sady konsultacji przeprowadzanych 

17 Założenia takiego projektu podaje np. Fundacja im. Batorego. Por. Jak�walczyć�z�korupcją.�Zasady�two-
rzenia�i�wdrażania�strategii�antykorupcyjnej�dla�Polski, Fundacja im. Batorego, Warszawa 2010, s. 64-72.

18 Zmiana art. 14 pkt. 1 Regulaminu�pracy Rady Ministrów w ten sposób, aby nie było dowolności w decy-
dowaniu o tym, kto może w spotkaniu uzgodnieniowym uczestniczyć. Spotkania powinny być w całości 
nagrywane, a ich przebieg po spisaniu udostępniany na stronach internetowych BIP instytucji odpowie-
dzialnej za tworzenie danego aktu prawnego.
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podczas przygotowywania dokumen-
tów rządowych” i „wytyczne do oceny 
skutków regulacji – OSr” są dokumen-
tami wiążącymi dla resortów.
Kolejne działanie (nr 1.2): Dokonywanie 

przez administrację publiczną przy udzia-
le organizacji pozarządowych i społeczeń-
stwa przeglądu i oceny efektywności dzia-
łania aktów prawnych pod kątem obniżania 
ryzyka wystąpienia korupcji, w szczegól-
ności w zakresie ograniczania uznaniowo-
ści przy podejmowaniu decyzji przez pra-
cowników i urzędników w administracji 
publicznej – de facto powinno objąć dwa 
przedsięwzięcia. Po pierwsze, wymieniony 
w dokumencie przegląd aktów prawnych 
pod kątem obniżenia ryzyka wystąpienia 
korupcji należy ściśle powiązać z zadaniem 
nr 8 (przeprowadzenie analizy najczęstsze-
go ryzyka w administracji). Trzeba jedno-
cześnie przyjąć jedną z dwóch możliwych 
koncepcji – albo bardzo szerokiej, spekta-
kularnej reformy prawa w tym kontekście, 
albo zdecydować się na bardziej praktyczną  
formę procedur w administracji i zwią-
zaną z nią zmianą przepisów podustawo-
wych. Po drugie, właściwe będzie przygo-
towanie, uchwalenie i wdrożenie ustawy  
o partycypacji obywatelskiej w procesie 
tworzenia prawa, która uwzględniałaby 
reguły zawarte w Kodeksie partycypacji 
obywatelskiej rady Europy19. 

Efektywne wdrażanie wniosków de lege 
ferenda (działanie nr 1.3) Program rzą-
dowy odnosi się wyłącznie do wyników 
Najwyższej Izby Kontroli. Zasadne wydaje 

się rozszerzenie podmiotowe. wnioski de 
lege ferenda mogą bowiem być zgłaszane 
przez inne organy kontroli czy prokuratu-
rę, a także organy administracji. Poza tym 
konieczne jest, aby realizatorem wiodącym 
owego działania była KPrM. Obecne wy-
znaczenie – wszyscy ministrowie i urzędy 
centralne – nie daje gwarancji uruchomie-
nia odpowiedniej procedury legislacyjnej, 
nawet gdyby wnioski takie były zgłaszane.

w ramach zadania nr 1 (omawianego 
wyżej), konieczne jest także uwzględnie-
nie działań dotyczących uregulowania lub 
wzmocnienia obowiązujących przepisów 
w obszarze lobbingu. Nie wiadomo dlacze-
go działania takie umiejscowiono w zada-
niu nr 2, obejmującym przegląd regulacji  
i implementacji przepisów w zakresie poli-
tyki antykorupcyjnej i potraktowano jako 
instrument antykorupcyjny. lobbing tym-
czasem związany jest stricte ze stanowie-
niem prawa. w tym zakresie w ramach 
realizacji Programu rządowego trzeba za-
proponować gruntowną rewizję ustawy 
o działalności lobbingowej20.

Drugim zadaniem natury legislacyjnej 
przewidzianym w Programie jest przegląd 
regulacji i implementacja przepisów okre-
ślających różne instrumenty antykorup-
cyjne funkcjonujące w administracji pu-
blicznej oraz spółkach Skarbu Państwa. 
Składa się nań wiele działań, w tym mię-
dzy innymi:
•	opracowanie	analizy	potrzeb	uregulo-

wania lub wzmocnienia obowiązujących 
przepisów w kwestiach dotyczących 

19 Code� of� good� practice� for� civil� participation� In� the� decision�making� process, The Council of Europe, 
Strasbourg 2009.

20 Por. Jak�walczyć…, op.cit., Fundacja im. Batorego, s.68 i n.
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przeciwdziałania korupcji i konflikto-
wi interesów, między innymi w obsza-
rach: składania i analizy oświadczeń 
o stanie majątkowym osób pełniących 
funkcje publiczne oraz podejmowania 
dodatkowych zajęć w trakcie oraz po 
zakończeniu służby publicznej (działa-
nie nr 2.1.1);

•	przygotowanie	analizy	spójności	przepi-
sów ustawy o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne (działanie 
nr 2.1.2);

•	opracowanie	zmian	rozwiązań	prawnych	
obowiązujących w obszarze immunite-
tów (działanie nr 2.1.4);

•	opracowanie	analiz	w zakresie	uregulo-
wania lub wzmocnienia obowiązujących 
przepisów w obszarze: wynagradzania 
osób kierujących niektórymi podmio-
tami prawnymi (tzw. ustawa komino-
wa) oraz umożliwiających zatrudnianie 
w spółkach Skarbu Państwa byłych lub 
czynnych funkcjonariuszy służb spe-
cjalnych i organów ścigania (działanie 
nr 2.1.6). 
wszystkie działania w ramach zadania 

nr 2 mają przebiegać w identycznych se-
kwencjach wykonawczych: analiza – re-
komendacje – wdrażanie rekomendacji 
(z ewentualnymi zmianami prawa). Można 

wobec nich zgłosić wiele zastrzeżeń czy 
wręcz wykazać ich zbędność w Programie. 
Kilka wydaje się istotnych już na etapie 
prowadzenia analiz. Po pierwsze, trze-
ba podkreślić, że od siedmiu lat21 podej-
mowane były różne prace nad zmianami 
w zakresie składania oświadczeń o stanie  
majątkowym osób pełniących funkcje 
publiczne czy podejmowania działalności 
gospodarczej, a także prowadzenia dzia-
łalności po zakończeniu służby publicz-
nej. Powstawało wiele analiz wraz z re-
komendacjami22. Zatem wskazanie takiej 
potrzeby po raz kolejny należy uznać za 
zbędne, także z finansowego punktu wi-
dzenia23. Po drugie, opracowanie analiz 
z rekomendacjami w kwestii potencjal-
nego ograniczenia immunitetów przed 
ściganiem karnym za przestępstwa ko-
rupcyjne wydaje się zupełnie zbędne. Tu 
potrzebna jest jedynie wola wszystkich 
sił politycznych, a nie działania w ramach 
Programu. Po trzecie, zupełnie niezro-
zumiałe jest ograniczenie zakresu ana-
liz dotyczących zatrudniania w spółkach 
Skarbu Państwa do grupy byłych i czyn-
nych funkcjonariuszy służb specjalnych 
i organów ścigania. Problem ten zdecydo-
wanie bardziej dotyczy członków: rodzin, 
grup nieformalnych czy partii politycz-
nych decydujących o rozdziale stanowisk 

21 W 2007 r. powołano w KPRM pełnomocnika rządu ds. opracowania programu zwalczania nadużyć w in-
stytucjach publicznych, którego zadaniem miało być m.in. przygotowanie zmian w ustawie z 21.08.1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 
(t.j. DzU.2006.216.1584 ze zm.). Po kilku latach pracy pełnomocnik nie przedstawił de�facto żadnych pro-
jektów zmian prawnych.

22 Obszerny zbiór rekomendacji zawiera m.in. dokumentacja sporządzona w ramach projektu Przeciwdziała-
nie�i�zwalczanie�przestępczości�zorganizowanej�i�terroryzmu�w�warunkach�bezpiecznego�przyspieszonego�
i�zrównoważonego�rozwoju�społeczno-gospodarczego.�Problematyka�strategii�antykorupcyjnej�oraz�podję-
cia�w�Polsce�działań�antykorupcyjnych�2009–2011,�nr O R00 0040 07.

23 Można bowiem zakładać, że część budżetu może być przeznaczona na przygotowanie analiz i rekomendacji.
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w tych spółkach. w tym zakresie działa-
nie nr 2.1.6 (określone jako: Opracowanie 
analizy wraz z rekomendacjami w zakre-
sie potrzeby uregulowania lub wzmoc-
nienia obowiązujących przepisów w ob-
szarze wynagradzania osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi – tzw. 
ustawa kominowa – oraz umożliwiają-
cych zatrudnianie w spółkach Skarbu 
Państwa byłych lub czynnych funkcjo-
nariuszy służb specjalnych i organów ści-
gania; wymagań i kryteriów, jakie muszą 
spełnić osoby ubiegające się o stanowi-
sko we władzach spółek Skarbu Państwa) 
oraz działanie nr 2.1.7 (określone jako: 
Opracowanie analizy wraz z rekomenda-
cjami dotyczącymi rozwiązań prawnych 
w zakresie niekaralnych form korupcji, 
konfliktu interesów, nepotyzmu, kumo-
terstwa) należy połączyć i uznać za jedno 
z najważniejszych w całym Programie24, 
z tym że nie powinno mieć ono charakte-
ru legislacyjnego, lecz zarządczy25.

Zakres pozostałych pięciu zadań natu-
ry legislacyjnej należy ocenić bardzo kry-
tycznie. Dwa spośród nich mają de facto 
dotyczyć instrumentów antykorupcyj-
nych (powstaje zatem pytanie, dlaczego 

nie umieszczono ich w zadaniu nr 2) – prze-
gląd i wzmocnienie standardów etyczne-
go postępowania funkcjonariuszy publicz-
nych (zadanie nr 5) oraz przegląd rozwią-
zań prawnych dotyczących zasad dostępu 
do informacji publicznej (zadanie nr 6). 
Analiza działań w ramach tych zadań po-
zwala na sformułowanie wniosku o ich nie-
wielkiej użyteczności dla kształtowania 
zmian prawa w celu wygenerowania no-
wych lub zmienionych instrumentów an-
tykorupcyjnych26. Pozostałe trzy zadania 
dotyczą tworzenia dobrego prawa w ob-
szarach szczególnie narażonych na prak-
tyki korupcyjne – w ochronie zdrowia, 
zamówieniach publicznych i sektorze 
prywatnym. Ich krytyczną ocenę można 
sprowadzić do trzech kwestii. Po pierw-
sze, niewłaściwa wydaje się egzemplifi-
kacja potrzeby przeglądu i ewentualnego  
tworzenia nowych rozwiązań prawnych 
w ochronie zdrowia, bowiem w zadaniu 
nr 2 wskazuje się na adekwatne przedsię-
wzięcia we wszystkich dziedzinach życia, 
gospodarki i administracji. Ministerstwo 
Zdrowia jest zatem jednym z resortów wy-
mienionych w tym zadaniu. Po drugie, 
przegląd prawa dotyczącego zamówień 

24 Większość Polaków (61%) uważa, że nie powinno się zatrudniać krewnych, ponieważ w przypadku takich 
osób niemożliwa jest obiektywna ocena ich kompetencji i pracy. Por. Polacy�o�nepotyzmie�w�życiu�publicz-
nym, CBOS, Warszawa 2012, s. 3.

25 Na przykład problem nepotyzmu przy zatrudnianiu w spółkach Skarbu Państwa można rozwiązać nie 
przez zmianę regulacji prawnych, ale decyzje zarządcze, np. prywatyzację takich przedsiębiorstw czy sku-
teczne egzekwowanie transparentnych sposobów doboru członków do ich zarządów czy rad nadzorczych.

26 Trudno w ogóle zrozumieć, dlaczego pewne działania w ramach tych zadań uznano za legislacyjne, 
np.: organizowanie seminariów, konferencji z udziałem ekspertów rządowych, samorządowych, nauko-
wych i pozarządowych oraz przedstawicieli zainteresowanych grup zawodowych na temat mocnych 
i słabych stron istniejących kodeksów oraz dobrych rozwiązań międzynarodowych (działanie nr 5.3), 
współdziałanie z podmiotami zobowiązanymi do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej 
w celu zapewnienia jawności i transparentności działalności organów władzy publicznej oraz osób peł-
niących funkcje publiczne (działanie nr 6.4), edukacja społeczna na temat prawa do informacji publicz-
nej (działanie nr 6.5).
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publicznych powinien także być uwzględ-
niany w zadaniu nr 227. Po trzecie, dzia-
łania w zakresie wzmocnienia rozwiązań 
prawnych ograniczających korupcję w sek-
torze prywatnym (zadanie nr 4) nie mają 
wcale charakteru legislacyjnego. wydaje 
się wręcz, że autorzy dokumentu nie trak-
tują korupcji w tak zwanym drugim sek-
torze w sensie zdefiniowanym w art. 296a 
Kodeksu karnego. Działania te wiążą się 
bowiem mocno z funkcjami administra-
cji publicznej. Do dalszej realizacji można 
ewentualnie zgłaszać jedynie działanie 
nr 4.3: Przegląd i wzmocnienie mecha-
nizmów prawnych i organizacyjnych (po 
stronie administracji) zapewniających 
przejrzystość działania sektora prywat-
nego (np. w zakresie obowiązków publi-
kacyjnych i sprawozdawczych, w tym fi-
nansowych, firm). Należałoby je jednak 
ukierunkować na przygotowanie ustawy 
wprowadzającej rygorystyczne przepi-
sy dotyczące sprawozdawczości na wzór 
amerykańskiej ustawy Sarbanesa – Oxleya 
(ale nie po stronie administracji, o czym 
mowa w działaniu nr 4.1. Propagowanie 
rozwiązań antykorupcyjnych w biznesie 
w ramach wspólnych przedsięwzięć i pro-
jektów, tj. wsparcie przez administrację 
oddolnych inicjatyw sektora prywatnego 
w tym zakresie).

w Programie nie znalazło się miej-
sce dla zadania związanego z przygoto-
waniem nowych rozwiązań prawnych 
dotyczących finansowania partii poli-
tycznych oraz pierwszej w Polsce usta-
wy o whistleblowingu. Jeszcze w wer-
sji projektu Programu z 2012 r. oba były 
egzem plifikowane, także przez szczegó-
łowy zakres działań. rezygnację z pierw-
szego należy uznać za błąd w kontekście 
rangi i przedziału czasowego Programu 
rządowego. Prace nad zmianami prawny-
mi dotyczącymi finansowania partii prze-
dłużają się28 i zapewne przed najbliższymi 
wyborami nie dojdzie do odpowiednie-
go consensusu. Zatem Program mógłby 
gwarantować podjęcie owego zadania, 
a dodatkowo przypisywałby mu istotne 
znaczenie antykorupcyjne29. 

Ustawy o whistleblowingu przyjmowa-
ne są obecnie w wielu państwach euro-
pejskich. Określają one nie tylko zasady 
gwarantowania ochrony dla osób infor-
mujących o korupcji, ale także sposób  
wykorzystywania przekazywanych infor-
macji oraz rozwiązywania sytuacji korup-
cyjnych, do których odnoszą się te infor-
macje. rezygnacja z umieszczenia w kata-
logu zadań natury legislacyjnej tej kwestii 
w istotny sposób obniża jakość systemu 
antykorupcyjnego w Polsce. Trudno też 

27 Problematykę korupcji w administracji można rozpatrywać w różnych ujęciach. Występuje ona np. w uję-
ciu rzeczowym/przedmiotowym jako korupcja w różnych działach administracji, np. w oświacie, ochronie 
zdrowia itd. Występuje także w ujęciu funkcjonalnym – na poszczególnych płaszczyznach działania admi-
nistracji, np. korupcja w związku z zamówieniami publicznymi w poszczególnych jednostkach organizacyj-
nych administracji.

28 Chodzi tu o poselski projekt zmian w ustawie o partiach politycznych z 25.03.2013 r., zakładający zawie-
szenie do 31.12.2015 r. finansowania partii politycznych ze środków pochodzących z budżetu.

29 Projekt rządowego Programu z 2012 r. zakładał np. zaangażowanie Państwowej Komisji Wyborczej w ak-
tywne formy kontroli finansów partii politycznych i kampanii wyborczej, takie jak monitorowanie i szaco-
wanie skali wydatków wyborczych już podczas kampanii.
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wyobrazić sobie realizację wielu zadań/
działań – bez jej unormowania.

Zadania zarządcze, 
organizacyjne i edukacyjne
w dalszej części Programu rada Ministrów 
wyznaczyła do realizacji sześć zadań za-
rządczo-organizacyjnych i trzy edukacyjne. 
Priorytetowe wydaje się opracowanie me-
chanizmów reagowania na zagrożenia ko-
rupcyjne w kontaktach urzędnik – klient 
(zadanie nr 8). Zadanie to obejmuje prze-
prowadzenie analizy najczęstszego ryzyka 
korupcyjnego występującego w urzędach ad-
ministracji publicznej (działanie nr 8.1) oraz 
opracowanie zasad postępowania dla osób 
narażonych na korupcję (działanie nr 8.2). 

w sferze realizacyjnej można zapropo-
nować połączenie tego zadania z zadaniem 
nr 13 obejmującym przegląd struktur or-
ganizacyjnych przeciwdziałania korupcji 
funkcjonujących w administracji publicz-
nej. Jest to zasadne z uwagi na cele, funk-
cjonalność oraz spodziewany kształt re-
komendacji i efektów. Zadanie nr 8 ma 
charakter podmiotowy, a zadanie nr 13 
przedmiotowy – w tym samym obszarze  
polityki antykorupcyjnej. wynikiem dzia-
łań w ich ramach mają być procedury anty-
korupcyjne przygotowane we wszystkich 
ministerstwach i urzędach centralnych. 
Mają one obejmować co najmniej: anali-
zę ryzyka korupcyjnego, monitorowanie  
procesów administracyjnych zagrożonych 
korupcją, zasady i metody informowania 
o symptomach korupcyjnych oraz postę-
powania w przypadkach wystąpienia zda-
rzeń korupcyjnych, a także opis zadań na 
stanowiskach lub w komórkach organiza-
cyjnych zarządzających procedurami an-
tykorupcyjnymi.

Pięcioletni okres realizacji Programu 
upoważnia do przyjęcia założenia, że wy-
nikiem zadania nr 8 (w połączeniu z zada-
niem nr 13) będzie nie tylko przygotowa-
nie owych procedur (mechanizmów) w po-
szczególnych ministerstwach (urzędach), 
ale również ich wdrożenie. Konieczne jest 
przy tym nie tylko wytworzenie wśród 
urzędników przekonania o ich przydat-
ności, lecz także pozytywnych postaw, 
szcze gólnie w tych komórkach organiza-
cyjnych, w których zidentyfikowano wyso-
kie ryzyko korupcyjne, oraz wobec proce-
sów zagrożonych takim ryzykiem. ważna 
jest też akceptacja procedur przez urzędni-
ków oraz upowszechnianie wiedzy o nich 
także wśród petentów. 

Istotna jest też weryfikacja ryzyka korup-
cyjnego. Jeśli bowiem jego wartość wobec 
określonych stanowisk (komórek, jedno-
stek organizacyjnych) czy procesów bę-
dzie znacznie zaniżona, to procedury mogą 
funkcjonować wadliwie. Sytuacje takie 
będą wymagały testowania i stałego mo-
nitorowania przez kierownictwo urzędów. 

Audyt i kontrola wewnętrzna w admi-
nistracji skierowane są głównie na ustala-
nie, czy wykonywanie zadań publicznych 
przebiega zgodnie z prawem i przyjęty-
mi w urzędzie procedurami. w tym za-
kresie możliwe jest ujawnianie nieprawi-
dłowości, także tych, które mają podło-
że korupcyjne. w takich okolicznościach 
audyt i kontrola wewnętrzna mogą profi-
laktycznie zniechęcać do zachowań korup-
cyjnych. w związku z tym w Programie 
rządowym proponuje się odpowiednie za-
danie – wzmocnienie działania wewnętrz-
nych komórek kontrolnych i audytu we-
wnętrznego (zadanie nr 9). Trudno jed-
nak wnioskować, jakie wartości dodane  



106 KONTrOlA PAńSTwOwA

państwo i społeczeństwo   Wiesław Jasiński

do systemu antykorupcyjnego mają wnieść 
działania przewidziane w ramach tego za-
dania. Za warte uwagi można jedynie uznać 
działanie nr 9.2: Zorganizowanie syste-
mu wymiany doświadczeń audytorów 
wewnętrznych w zakresie przeciwdzia-
łania korupcji.

Zadanie nr 10: Monitorowanie prze-
biegu najważniejszych prywatyzacji ma-
jątku Skarbu Państwa i znaczących prze-
targów publicznych – ma być realizowa-
ne przez Ministerstwo Skarbu Państwa 
(działanie nr 10.1 dotyczące prywatyza-
cji) oraz KPrM (działanie nr 10.2 doty-
czące przetargów) jako podmioty wiodące 
oraz wszystkie ministerstwa i urzędy cen-
tralne. Działania zostały tu jednak okre-
ślone bardzo ogólnie. Tymczasem już od 
kliku lat przygotowane są rekomendacje 
zarządcze w zakresie zamówień publicz-
nych30. wydaje się, że stwierdzona skala 
i skutki zagrożeń w tym obszarze wyma-
gają zdecydowanie bardziej precyzyjne-
go podejścia na etapie projektowania od-
powiednich działań antykorupcyjnych.

Zupełnie niezrozumiałe jest wyodrębnie-
nie zadania nr 11: wzmacnianie współpracy 
z sektorem prywatnym w zakresie przeciw-
działania korupcji – szczególnie w kontek-
ście konstrukcji działań, za pomocą których 
ma być ono realizowane. Mają one charak-
ter szkoleniowy (określono je jako działa-
nie nr 11.2: Popularyzowanie postaw etycz-
nych w biznesie oraz w kontaktach z admi-
nistracją oraz działanie 11.3: Przygotowanie 
i wdrożenie szkoleń dla przedsiębiorców 

z problematyki korupcji), legislacyjny (dzia-
łanie nr 11.5: realizacja wniosków z analizy, 
w razie potrzeby wraz ze stosownymi zmia-
nami legislacyjnymi) oraz związany z wdra-
żaniem zmian w zamówieniach publicz-
nych (działanie nr 11.4: Przeprowadzenie 
analizy możliwości oraz korzyści/zagrożeń 
z wdrażania do największych postępowań 
dotyczących zamówień publicznych i pry-
watyzacji, tzw. paktów prawości, wraz z re-
komendacjami). Każde z nich może być 
zatem włączone do adekwatnych, innych 
zadań Programu. wydaje się też, że wzmoc-
nienie współpracy z sektorem prywatnym 
w sposób realny może odbywać się głów-
nie przez transfer informacji o sytuacjach 
korupcyjnych od tak zwanych whistleblo-
werów. Tymczasem, podkreślić trzeba to 
raz jeszcze, zdecydowano o nieujmowaniu 
w Programie tej problematyki.

Do realizacji każdego zadania/działania 
w ramach Programu konieczne jest pro-
wadzenie bardziej lub mniej rozbudowa-
nych szkoleń. Poza tym, w katalogu dzia-
łań mieszczą się szkolenia jako samoistnie  
realizowane (zadania nr 14-16), wspo-
magające wszystkie pozostałe w osiąga-
niu celów. wydaje się, że w tym zakresie 
zdecydowanie bardziej precyzyjnie kwe-
stie działań określa nie załącznik do uchwa-
ły nr 37, lecz rozdział IV Programu rządo-
wego pt. „Finansowanie”. wymienia się tu 
cztery kategorie przedsięwzięć. Pierwsza 
obejmuje wdrażanie edukacji antykorup-
cyjnej do programów kształcenia i dosko-
nalenia osób pełniących funkcje publiczne, 

30 Rekomendacje�postępowań�antykorupcyjnych�przy� stosowaniu�procedury�udzielania� zamówień�publicz-
nych,�CBA, Warszawa 2010.
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w tym w zakresie etyki zawodowej oraz za-
pobiegania konfliktowi interesów. Druga 
to edukacja społeczna na temat informacji 
publicznej. Trzecia – tworzenie i realizacja 
społecznych programów i kampanii edu-
kacyjnych dotyczących tematyki korupcji 
oraz organizowanie seminariów i konferen-
cji o tematyce antykorupcyjnej, z udzia-
łem ekspertów. Czwarta – organizowanie 
seminariów i konferencji na temat moc-
nych i słabych stron istniejących kodek-
sów etycznych funkcjonariuszy publicz-
nych oraz dobrych rozwiązań międzyna-
rodowych w tym zakresie. 

wadliwe jest określenie w Programie 
podmiotów wykonujących zadania edu-
kacyjne. wydaje się, że najlepszym roz-
wiązaniem byłoby pełnienie funkcji ko-
ordynatora przedsięwzięć szkoleniowych 
przez CBA i objęcie nią: opiniowania pro-
gramów szkoleniowych przygotowywanych 
przez różne podmioty, zarówno organy ad-
ministracji rządowej i samorządowej, jak 
i podmioty komercyjne; udzielania reko-
mendacji podmiotom i trenerom prowa-
dzącym szkolenia antykorupcyjne; orga-
nizowania przedsięwzięć promujących te 
szkolenia, trenerów, programy szkolenio-
we itp.; oceniania szkoleń; prowadzenia 
bazy danych o szkoleniach, programach 
i trenerach; inicjowania nowych zakresów 
szkoleń antykorupcyjnych; pośrednicze-
nia w wymianie doświadczeń w zakresie 
organizowania i prowadzenia szkoleń an-
tykorupcyjnych.

Wzmocnienie  
zwalczania korupcji
Program w ograniczonym zakresie odnosi 
się do działań represyjnych wobec korup-
cji. Zawiera jedynie trzy zadania, których 

ogólnym celem ma być wzmocnienie jej 
zwalczania: 
•	monitorowanie	zagrożeń	korupcyj-

nych i udoskonalanie przepisów praw-
nych usprawniających ściganie prze-
stępstw, w tym określających warunki,  
zakres i  tryb współdziałania oraz  
koordynacji organów ścigania, a także 
penalizujących nowe formy korupcji 
(zadanie nr 17);

•	opracowanie	systemowych	rozwiązań	
w zakresie wymiany wiedzy i doświad-
czeń dotyczących zwalczania korupcji 
pomiędzy organami ścigania i wymia-
ru sprawiedliwości (zadanie nr 18);

•	wzmacnianie	współpracy	międzynaro-
dowej w zakresie zwalczania korupcji 
(zadanie nr 19).
Tylko jedno z tych zadań może mieć 

bezpośredni wpływ na wzrost efektyw-
ności ścigania karnego korupcji. Jest to 
zadanie nr 17, choć zawarte w nim dzia-
łania nie kreują nowatorskich rozwią-
zań antykorupcyjnych. Pojawiły się one 
już na gruncie art. 29 ustawy z 9 czerw-
ca 2006 r. o CBA, a delegacja dla prezesa  
rady Ministrów zawarta w tym przepi-
sie nie została dotąd wypełniona. Przez 
osiem lat przedstawiciele wymienionych 
w art. 29 ust. 2 organów nie potrafili po-
rozumieć się w sprawie stworzenia sys-
temu współdziałania w zakresie ścigania 
przestępstw korupcyjnych, a szef CBA nie 
koordynuje działań o charakterze opera-
cyjno-rozpoznawczym w tym obszarze. 
wydaje się zatem, że Program w tym 
względzie może wreszcie odegrać ważną 
rolę i na jego podstawie możliwe będzie 
wypracowanie odpowiednich mechani-
zmów. Problem jest zresztą zdecydowanie 
szerszy. Chodzi bowiem o przygotowanie 
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analizy całego systemu instytucjonalne-
go zwalczania korupcji i wdrożenie w nim 
odpowiednich zmian, a także określenie 
na nowo jego funkcjonalności przy wy-
korzystaniu szerokiego spektrum metod 
operacyjnych i śledczych.

 w Polsce od 2006 r. funkcjonuje w sen-
sie formalnym model organizacyjny walki 
z korupcją czerpiący wzorce z działań cen-
tralnej, wysoce niezależnej agencji antyko-
rupcyjnej. Przynajmniej kilka służb i for-
macji wykonuje jednak podobne zadania 
operacyjno-rozpoznawcze i dochodzenio-
wo-śledcze w tym samym obszarze co 
CBA. Zadanie nr 17 powinno obejmować 
kilka istotnych działań – szerzej niż ujmu-
je to Program. Po pierwsze, wydaje się 
konieczne, aby zwalczaniem korupcji na 
szczytach władzy zajmowało się wyłącz-
nie CBA, a pozostałymi – inne organy. 
ważne też, aby z możliwie równą inten-
sywnością i zaangażowaniem zajmowano 
się zwalczaniem korupcji politycznej oraz 
korupcją pospolitą (codzienną) w admini-
stracji publicznej – uciążliwą dla ogółu spo-
łeczeństwa. Po drugie, w ramach zadania 
nr 17 można zaproponować analizę prak-
tyki stosowania metod operacyjno-rozpo-
znawczych w walce z korupcją. Zmiany 
prawne z 2011 r.31 oraz wcześniejsza prag-
matyka działań wykrywczych stwarzały 
wiele kontrowersji. Funkcjonariusze w ta-
kich okolicznościach rezygnują z wyma-
ganej aktywności w tym obszarze. Może 
to w konsekwencji prowadzić do coraz 

powszechniejszej rezygnacji ze stosowa-
nia represji – najpierw wobec skorumpo-
wanych osób na eksponowanych stano-
wiskach politycznych, a następnie wobec 
pozostałych osób pełniących funkcje pu-
bliczne, także w administracji samorzą-
dowej. Interesujący w tym zakresie byłby 
powrót do koncepcji ustawy o czynno-
ściach operacyjno-rozpoznawczych au-
torstwa Platformy Obywatelskiej32, a od-
powiednią funkcję może spełniać zadanie 
nr 17. Bardzo ważne byłoby także wdraża-
nie aktywnych algorytmów nadzorczych 
ze strony prokuratur apelacyjnych i okrę-
gowych w skomplikowanych sprawach 
korupcyjnych o tak zwanej newralgicz-
nej wrażliwości politycznej. Konieczne 
staje się wdrażanie coraz dalej idącej spe-
cjalizacji wśród funkcjonariuszy zwal-
czających korupcję, także w kontekście 
ewentualnej modyfikacji struktur i pro-
cedur. Działania te powinny być wspar-
te intensyfikacją szkoleń, o czym mowa 
w zadaniu nr 18.

wynikiem działań w ramach zadań 
nr 17-19 powinno być także określenie 
relacji między elementami represyjnymi 
i profilaktycznymi. Program więcej uwagi 
kieruje na mechanizmy zapobiegawcze. 
Można jednak rozważyć zupełnie nowe 
podejście. Otóż proces wykrywczy re-
alizowany przez CBA czy Policję może 
także ułatwiać diagnozowanie mechani-
zmów antykorupcyjnych. w miejsce nie-
sprawnych trzeba wprowadzać inne, a nie 

31 Chodzi o zmiany dokonane ustawą z 4.02.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 
niektórych innych ustaw (DzU.2011.53.273).

32 Projekt PO ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych z 2007 r., <http://www.platforma.org/index.php/
oplatformie/powsejmie/projektyustaw&pT=documentdetails&sP=CONTENT,objectID,900736&L=pl>, 15.04.2007 r.
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promować nieskuteczne albo fikcyjne ini-
cjatywy prewencyjne. w okolicznościach 
powszechnej korupcji tylko ściganie karne 
może skutecznie inicjować rozwiązania 
zabezpieczające. Układ odwrotny – naj-
pierw profilaktyka, potem represja – ma 
wielokrotnie charakter pozorny – ludzie 
nieuczciwi wprowadzają rozwiązania anty-
korupcyjne, wiedząc jak można je „obejść’ 
i jednocześnie promują ich skuteczność. 
Dla właściwego ułożenia relacji między 
mechanizmami profilaktycznymi i repre-
syjnymi konieczna jest także współpraca 
z mediami wielu podmiotów realizują-
cych Program, w tym z dziennikarzami 
śledczymi. Sfera ta przeżywa największą 
stagnację od 25 lat.

Wdrażanie Programu
Strategie antykorupcyjne realizowane w la-
tach 2002–2009, zdaniem wielu eksper-
tów33, miały charakter pozorny. Jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy był brak 
sprawnego mechanizmu nadzorczego i ko-
ordynacyjnego (zarządzania). Mimo zapo-
wiedzi, nie został powołany komitet mo-
nitorujący, w skład którego mieli wejść 
przedstawiciele poszczególnych resor-
tów, instytucji oraz organizacji pozarządo-
wych zaangażowanych w przeciwdziałanie 

korupcji. Nie powołano też organu nadzo-
rującego, a jedynie koordynacyjny zespół 
w MSwiA, który nie miał uprawnień kie-
rowniczych ani nadzorczych. Zespół ten 
nie pełnił też roli koordynującej działa-
nia w ramach strategii antykorupcyjnych. 
Jego zadania właściwie od samego począt-
ku ograniczały się do zbierania informacji 
na temat stanu realizacji strategii (I etap) 
oraz realizacji projektów twinningowych 
(II etap). Brak zarządzania najwyraźniej 
był widoczny w przypadku podjęcia przez 
poszczególne urzędy działań antykorup-
cyjnych nieujętych w rządowym doku-
mencie. Zespół nie był informowany na 
bieżąco o podejmowanych działaniach 
i nowych inicjatywach, a o wielu działa-
niach MSwiA nie zostało nigdy powia-
domione34. 

w Programie z 1 kwietnia 2014 r. przy-
jęto zupełnie inne założenia dotyczą-
ce zarządzania wykonywaniem zadań/
działań. Instytucją wdrażającą Program 
jest Międzyresortowy Zespół powoła-
ny przez prezesa rady Ministrów, któ-
rego przewodniczącym jest minister 
spraw wewnętrznych, zastępcą – szef 
CBA, zaś członkami są przedstawicie-
le realizatorów wiodących w wykonaniu 
Programu35. Zadania Zespołu związane są 

33 C. P. Wulff, M. Ehbrecht: Ekspertyza� na� temat� skuteczności� Strategii� Antykorupcyjnej� oraz� podjętych�
w�Polsce�działań�antykorupcyjnych, Warszawa 2008; A. Bodnar, D. Sześciło: Przeciwdziałanie�korupcji:�insty-
tucje�i�ich�działania [w:] Demokracja�w�Polsce�2005–2007, pod red. L. Kolarskiej-Bobińskiej, J. Kucharczyka 
i J. Zbieranka, Warszawa 2007, s. 237-262; G. Makowski, J. Zbieranek, J. Gałkowski: Ocena� stanu� re-
alizacji� I� i� II�etapu�rządowego�programu�zwalczania�korupcji�–�Strategia�Antykorupcyjna�na�lata�2002–2009 
[w:] Korupcja�i�antykorupcja�–�wybrane�zagadnienia (red. J. Kosiński, K. Krak, A. Koman), Szczytno 2011, s. 64.

34 G. Makowski, J. Zbieranek, J. Gałkowski: Ocena�stanu�realizacji…, op. cit., s. 54.
35 Zespół spotyka się co najmniej dwa razy w roku. Za udział w jego pracach nie jest pobierane odrębne wynagrodze-

nie. Spotkania zespołu są protokołowane. Sprawozdanie okresowe zbiorcze sporządzone będzie do 30 maja dane-
go roku, przy czym sprawozdanie ostatnie (za 2019 r.) będzie zawierało podsumowanie realizacji Programu w całym 
okresie jego obowiązywania za lata 2014–2019. Sprawozdania okresowe przedstawiane będą Radzie Ministrów.
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z nadzorowaniem i monitorowaniem prac 
wdrożeniowych, sporządzaniem okreso-
wych sprawozdań z realizacji Programu 
wraz z wnioskami, nadzorowaniem wdra-
żania wniosków z raportów otrzymanych 
od instytucji ewaluacyjnych, dokonywa-
niem pomiaru osiągnięcia celów (jest to 
III poziom realizacji Programu).

w ramach Zespołu funkcjonują grupy 
robocze do spraw poszczególnych zadań 
Programu. Ich pracami kierują szefowie, 
którzy typują członków spośród składu 
Zespołu Międzyresortowego. w skład 
grup roboczych włączani są też, w roli eks-
pertów, przedstawiciele organów pozarzą-
dowych i ośrodków naukowych. Zadania 
szefów grup związane są z koordynacją 
i wykonywaniem zadań, do których zostali 
wyznaczeni jako wiodący, w tym opraco-
wanie i organizowanie systemu wymiany 
informacji i współpracy między realiza-
torami wiodącymi i współpracującymi, 
a także środowiskami naukowymi i sek-
torem pozarządowym (II poziom reali-
zacji Programu).

w skład grup roboczych mogą być też 
włączani koordynatorzy z podmiotów za-
angażowanych w wykonywanie zadań/dzia-
łań. Stanowiska koordynatorów tworzone 
są obligatoryjnie w ministerstwach i urzę-
dach centralnych mających status organów 
zaangażowanych w realizację Programu 
i w sytuacji, gdy nie przewidziano w struk-
turach organizacyjnych danego urzędu sta-
nowiska, na którym wykonywane byłyby 
zadania w zakresie antykorupcji (poziom I 
realizacji Programu).

Zadania koordynatorów obejmują mię-
dzy innymi opracowanie planów przeciw-
działania korupcji, zawierających mierniki, 
zakresy odpowiedzialności i harmonogram 

prac (wraz z terminami, oceną ryzyka i sza-
cunkowymi kosztami wykonania poszcze-
gólnych zadań/działań) oraz skonsulto-
wanie ich w ramach właściwych grup 
roboczych, a także monitorowanie prac  
podejmowanych w urzędach nadzorowa-
nych lub podległych na rzecz wdrażania 
Programu.

Poza tym koordynatorzy wykonują zada-
nia stałe dotyczące polityki antykorupcyj-
nej, polegające na cyklicznym opracowywa-
niu diagnoz zagrożeń i ryzyka korupcyjnego  
występującego i potencjalnego, przygoto-
waniu wykazu grup zawodowych (stano-
wisk) zagrożonych korupcją, opracowaniu  
i wdrożeniu systemu przeciwdziałania za-
grożeniom korupcyjnym oraz sukcesyw-
nym jego doskonaleniu, analizowaniu  
informacji o występowaniu nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu urzędu, opinio-
waniu w ramach procesu uzgodnień resor-
towych i międzyresortowych projektów 
aktów normatywnych oraz wewnętrznych 
regulacji pod kątem możliwych zagrożeń 
korupcyjnych.

Sprawozdania z realizacji Programu 
rozpatruje i przyjmuje rada Ministrów 
(IV poziom realizacji Programu). 

Ewaluacja Programu przeprowadzona 
zostanie przez Antykorupcyjną Koalicję 
Organizacji Pozarządowych (reprezento-
waną przez m.in. Fundację im. Batorego, 
Stowarzyszenie Szkoła liderów, Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, Fundację 
Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenie 
liderów lokalnych Grup Obywatelskich), 
a także Helsińską Fundację Praw Czło-
wieka, w 2016 r. i po zakończeniu funk-
cjonowania Programu. Sprawozdanie ewa-
luacyjne przekazane zostanie instytucji 
wdrażającej w celu realizacji wniosków.
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Ocena osiągnięcia celów
w „Strategii antykorupcyjnej 2002–2009” 
nie przyjęto żadnego mechanizmu oceny 
osiągnięcia wyznaczonych celów. Aby 
zmierzyć sukces Strategii, konieczna jest 
implementacja stosownego instrumentu 
ewaluacji. Tylko w ten sposób można za-
pewnić, by podejmowane działania, jeśli 
okażą się niestosowne bądź niewystarcza-
jące, były zaniechane bądź zmodyfikowa-
ne. w „rządowym programie przeciw-
działania korupcji na lata 2014–2019” za-
stosowano zatem inne podejście. Przyjęto 
mierniki oceny osiągnięcia celu główne-
go – ograniczenia korupcji – oraz mierni-
ki dla celów szczegółowych. 

w pierwszej ocenie wykorzystuje się 
indeks percepcji korupcji36. Zakłada się 
wzrost jego wartości do 2019 r. o 10% – do 
poziomu 68 pkt. Poza tym uwzględnio-
na będzie ocena wykonania zadań przez 
instytucję wdrażającą oraz ewaluującą37. 
Planuje się wdrożenie co najmniej 70% 
zadań/działań.

Poziom osiągnięcia celu szczegóło-
wego – wzmocnienie działań prewen-
cyjnych i edukacyjnych – oceniony bę-
dzie przy wykorzystaniu wyników badań 

społecznych prowadzonych przez nieza-
leżny ośrodek badań opinii publicznej. 
Zakłada się spadki wartości odsetka re-
spondentów w okresie 2014–2019 w na-
stępujących kategoriach:
•	deklarujących	osobistą	znajomość	osób,	

które biorą łapówki – o 2% (w 2013 r. 
było ich 16%); 

•	deklarujących	wręczanie	łapówek	–	o 1%	
(w 2013 r. było ich 9%); 

•	negatywnie	oceniających	działania	rządu	
podejmowane w celu walki z korupcją 
– o 6% (w 2013 r. było ich 66%).
wydaje się, że ocenę tę powinno się roz-

szerzyć przynajmniej o określenie poziomu 
spadku kosztów korupcji. Odpowiednie 
metody przygotowane były w ramach 
różnych projektów w minionych latach 
i można je wykorzystać38. 

Poziom osiągnięcia celu szczegółowe-
go – wzmocnienie zwalczania korupcji 
– mierzony będzie wzrostem odsetka licz-
by skazanych za przestępstwa korupcyjne 
do liczby podejrzanych (dane zbierane od 
organów ścigania). w tym zakresie trze-
ba zgłosić jedną zasadniczą uwagę kry-
tyczną. Otóż przyjęty miernik należałoby 
odnieść do różnych kategorii obszarów, 

36 Indeks porządkuje kraje, biorąc pod uwagę stopień percepcji korupcji wśród urzędników i polityków. Po-
strzeganie korupcji mierzone było do 2011 r. w skali 10-punktowej, a od 2012 r. w skali 100-punktowej. 
Zgodnie z założonymi kryteriami, im wskaźnik bliższy 10 (aktualnie 100), tym większa transparentność 
i znikoma korupcja. Wskazanie wartości zbliżonej do zera daje uzasadnione przypuszczenie, że poziom ko-
rupcji jest duży. W edycji IPK 2012 Polska uzyskała 58 punktów i została sklasyfikowana na 41. miejscu.

37 Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych oraz Najwyższa Izba Kontroli – w sytuacji pozytyw-
nego rozpatrzenia przez prezesa NIK wniosku prezesa Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia kon-
troli realizacji Programu.

38 Na przykład w ramach projektu Przeciwdziałanie� i� zwalczanie�przestępczości� zorganizowanej� i� terrory-
zmu�w�warunkach� bezpiecznego� przyspieszonego� i� zrównoważonego� rozwoju� społeczno-gospodarcze-
go.�Problematyka�Strategii�Antykorupcyjnej�oraz�podjęcia�w�Polsce�działań�antykorupcyjnych�2009–2011,�
nr O R00 0040 07. Por. M. Gurtowski, R. Sojak: Opracowanie�koncepcji�szacowania�społecznych�i�ekono-
micznych�kosztów�zachowań�korupcyjnych [w:] Korupcja�i�Antykorupcja�–�wybrane�zagadnienia, cz. II, red. 
J. Kosiński i K. Krak, Szczytno 2011.
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w których popełniane są czyny korupcyj-
ne, na przykład do administracji publicz-
nej. Brak takiego podejścia jest poważ-
nym mankamentem, a przyjęty miernik 
nie będzie odzwierciedlał faktycznego 
wzmocnienia walki z korupcją. w prak-
tyce niemieckiej wyodrębnia się cztery 
obszary: korupcję w polityce, w organach 
ścigania i sądach, w gospodarce i w admi-
nistracji publicznej. 

Podsumowanie
rządowy Program stanowi kontynuację 
i intensyfikuje wcześniejsze – prowadzo-
ne od 2002 r. – działania profilaktyczne 
i represyjne wobec korupcji. Po pięciu la-
tach przerwy, w okolicznościach narasta-
jącej społecznej dezaprobaty dla działań 
rządzących w tym obszarze, wprowadza 
się politykę skonkretyzowaną w jednoli-
tym dokumencie. Podobnie jak poprzed-
nio, opiera się ona na rozwiązaniach kar-
no-administracyjnych. 

Zadania proponowane w Programie rzą-
dowym mają dotyczyć bezpośrednio orga-
nów administracji rządowej (wszystkich 
ministerstw i właściwych urzędów cen-
tralnych) oraz innych podmiotów. Ich ka-
talog jest obszerny. wprowadzono kilka 
oryginalnych rozwiązań:
•	zadania/działania	sformułowano	ponad-

sektorowo;
•	w mechanizmie	wdrożenia	Progra-

mu ustanowiono, że każde zadanie bę-
dzie wykonywała grupa robocza pod 

przewodnictwem podmiotu wiodące-
go (najbardziej merytorycznego w spra-
wie), który może dobrać do współdzia-
łania podmioty współpracujące;

•	przyjęto	wskaźniki	mierzalności	osią-
gania celów Programu;

•	przyjęto,	że	wdrażanie	i realizacja	Pro-
gramu ma się odbywać na czterech po-
ziomach (koordynatorzy, grupy robo-
cze, międzyresortowy zespół powołany  
przez prezesa rady Ministrów oraz rada 
Ministrów).
Jednocześnie można dostrzec wiele 

mankamentów w konstrukcji Programu. 
Brakuje precyzyjnego ujęcia charakteru 
poszczególnych kategorii zadań. Często 
w grupie zadań legislacyjnych umiejsca-
wia się zadania o charakterze organizacyj-
nym, a w grupie zarządczych – wyłącznie 
edukacyjne. Trzeba też odnotować brak 
powiązań między różnymi kategoriami 
zadań, na przykład dotyczącymi konstru-
owania rekomendacji prawnych dla ad-
ministracji i oceny ryzyka korupcji w po-
szczególnych jej działach. Zdecydowanie 
szerzej można było też zdefiniować mier-
niki oceny osiągnięcia celów Programu. 

Przede wszystkim jednak zrezygnowa-
no z angażowania społeczeństwa w ograni-
czanie korupcji oraz diagnozowania przy-
czyn tej patologii związanych z przeobraże-
niami we współczesnym społeczeństwie. 
wydaje się, że brak zaangażowania poli-
tycznego39 oraz zainteresowania sprawami 
kraju, a także apatyczność dużych grup 

39 Jednym z jego przejawów jest absencja wyborcza. W wyborach parlamentarnych 4.06.1989 r. wzięło 
udział ponad 62% Polaków, później udział w wyborach nigdy nie zbliżył się do tego poziomu – wahał się od 
40,5% (2005 r.) do 53,8% (2007 r.). Pod względem średniej frekwencji w wyborach parlamentarnych Pol-
ska ma najniższy wynik wśród państw UE. W państwach Europy Środkowo-Wschodniej średnia frekwencja 
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społecznych i słabe więzi międzyludz-
kie powodują, że nie są wypracowywa-
ne mechanizmy powszechnego monito-
rowania funkcjonowania administracji, 
zwłaszcza samorządowej. w tym kon-
tekście trzeba też odnotować brak po-
wiązań Programu rządowego z polityką 
społeczną czy gospodarczą, na przykład 
„Strategią wspierania rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego na lata 2009–2015”. 
wydaje się, że najlepszym przykładem 
indywidualnej aktywności obywatel-
skiej w przeciwdziałaniu korupcji jest 
whistleblowing, oznaczający działania po-
dejmowane samorzutnie przez obywate-
la (whistleblowera) będącego świadkiem 
nieprawidłowości w miejscu pracy czy 
środowisku. Ochrona whistleblowerów 
stanowi międzynarodowy standard wy-
nikający z art. 33 Konwencji ONZ prze-
ciwko korupcji. Tymczasem w Programie 

zrezygnowano z egzemplifikacji tej kwe-
stii. Podobnie jak z przygotowania no-
wych rozwiązań w zakresie finansowa-
nia partii politycznych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na 
zaprojektowaną elastyczność w mechani-
zmie realizacyjnym Programu. Przewiduje 
się bowiem możliwości rozszerzenia ka-
talogu zadań i działań. ważne jednak, aby 
dodatkowe przedsięwzięcia równomier-
nie dotyczyły różnych przejawów korup-
cji – zarówno tej pospolitej (codziennej) 
w administracji publicznej, uciążliwej dla 
ogółu społeczeństwa, jak i korupcji poli-
tycznej oraz na styku sektora państwowe-
go i prywatnego (zawłaszczania państwa). 

dr wieSŁaw jaSińSki
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 wynosi ok. 70%, a w Polsce o ponad 20% mniej. Za wskaźnik partycypacji politycznej uważa się także 
zaangażowanie w działalność partii i innych organizacji społeczno-politycznych. Tylko ok. 3% dorosłych 
obywateli deklaruje członkostwo lub udział w działaniach partii i/lub stowarzyszeniu o charakterze poli-
tycznym. Por. Z. Kinowska: Kondycja�społeczeństwa�obywatelskiego�w�Polsce, Biuro Analiz Sejmowych, 
Infos, nr 22/2012.
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Sejm rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
27 września 2013 roku dokonał nowe-
lizacji ustawy budżetowej na rok 2013, 
w wyniku której wydatki w części 29 
– „Obrona narodowa” zostały zmniejszo-
ne o 3 195 209 tys. zł. 12 marca 2014 r. 
obchodziliśmy 15. rocznicę przystąpie-
nia Polski do NATO, a 21 marca 2014 r. 
nastąpiła aneksja Krymu przez Federację 
rosyjską. wydarzenia te ożywiły dysku-
sję na temat polskiej armii, w tym zasad 
jej finansowania. wypowiadali się polity-
cy z różnych partii, dziennikarze, eksper-
ci z wielu dziedzin. Bez względu na sto-
sunek do wysokości nakładów, wszyscy 

byli zgodni co do jednego – w Polsce ist-
nieje od lat zasada finansowania wydat-
ków obronnych. 

wypowiedzi, które padają w dyskusjach 
na ten temat można sprowadzić do stwier-
dzenia: „wydajemy 1,95% PKB na woj-
sko” (czasami zamiast „wojska” pojawia 
się „armia”, „siły zbrojne”, „obronność”, 
„zbrojenia” itp.). w stwierdzeniu tym wy-
stępują trzy elementy i żaden z nich nie 
jest prawdziwy: po pierwsze – nie wyda-
jemy; po drugie – nie 1,95% PKB; po trze-
cie – nie na wojsko (armię, a tym bardziej 
na zbrojenia).

Przez 46 lat Polska była członkiem 
Układu o Przyjaźni, współpracy i Pomo-
cy wzajemnej (Układ warszawski). Po 

Konieczność modernizacji i zwiększenia wydatków na armię

Finansowanie  
potrzeb obronnych Polski

wokół finansowania potrzeb obronnych rzeczypospolitej Polskiej na-
rosło wiele mitów, w tym najważniejszy, że wydajemy na wojsko 1,95% 
produktu krajowego brutto (PKB). Analiza wysokości kwot przeznacza-
nych w ustawie budżetowej na wydatki obronne od 2005 r., tj. od cza-
su, gdy obowiązuje w obecnym brzmieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finan-
sowaniu Sił Zbrojnych rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący podstawę 
określania wysokości wydatków, wykazuje jasno, że mimo ustawowego 
obowiązku zawsze przeznaczano na ten cel mniej niż 1,95% PKB z roku 
poprzedniego.
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wstąpieniu do Organizacji Traktatu Pół-
nocnoatlantyckiego (NATO) w 1999 r. ko-
nieczna stała się przebudowa i moderni-
zacja techniczna Sił Zbrojnych rP, która 
miała zapewnić dostosowanie armii do 
wymogów obowiązujących w tej orga-
nizacji, w tym w szczególności zapew-
nić pełną interoperacyjność jednej trze-
ciej sił w ramach NATO, oraz średnich 
standardów państw członkowskich w za-
kresie uzbrojenia, wyposażenia i mobil-
ności oraz prowadzenia działań wojsko-
wych w każdych warunkach. Aby osią-
gnąć ten cel, konieczne stało się znalezienie  
źródła finansowania programu prze-
budowy i modernizacji technicznej Sił 
Zbrojnych rP. w uzasadnieniu ustawy 
z 25 maja 2001 r. o przebudowie i moder-
nizacji technicznej oraz finansowaniu Sił 
Zbrojnych rzeczypospolitej Polskiej w la-
tach 2001–20061 napisano: „Celem usta-
wy jest również stworzenie warunków 
do stabilnego finansowania sił zbrojnych 
w wieloletnim horyzoncie czasowym, przy 
uwzględnieniu możliwości ekonomicz-
nych państwa. w projekcie dokumentu 
(art. 3) określono, że wielkości środków 
budżetowych na finansowanie programu, 
w tym na zakup uzbrojenia, wyposażenia 
i sprzętu technicznego oraz działań dosto-
sowawczych i restrukturyzacyjnych w si-
łach zbrojnych będą określane corocznie 
(w latach 2002–2006) na poziomie nie niż-
szym niż określono w programie (1,95% 
Produktu Krajowego Brutto”).

w wyniku uchwalenia ustawy z 2 kwiet-
nia 2004 r. o zmianie ustawy o przebudo-
wie i modernizacji technicznej oraz finan-
sowaniu Sił Zbroj nych rzeczy pospolitej 
Polskiej w latach 2001–20062 tytuł usta-
wy otrzymał brzmienie: „o przebudowie 
i modernizacji technicznej oraz finanso-
waniu Sił Zbrojnych rzeczypospolitej 
Polskiej”3, a art. 7 ust. 1: „Na finansowa-
nie potrzeb obronnych rzeczypospolitej 
Polskiej przeznacza się corocznie wydatki 
z budżetu państwa w wysokości nie niż-
szej niż 1,95% Produktu Krajowego Brutto 
z roku poprzedniego”.

Obliczanie  
wydatków obronnych
Zgodnie z definicją słownikową4, ‘przezna-
czyć’ oznacza określić z góry cel, któremu 
coś ma służyć, przekazać coś dla kogoś, na 
czyjś użytek, na czyjąś korzyść. Zatem 
coroczne przeznaczenie wydatków z bu-
dżetu państwa na finansowanie potrzeb 
obronnych rzeczypospolitej Polskiej, to 
nic innego, jak zapisanie ich w „ustawie 
budżetowej na rok…”.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy z 25 maja 2001 r. 
o przebudowie i modernizacji technicz-
nej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej 
„ustawą”), w tym brzmieniu obowiązuje 
od 22 maja 2004 r., a więc dotyczy wydat-
ków na finansowanie potrzeb obronnych 
zapisanych w ustawach budżetowych po-
cząwszy od 2005 r.

1 DzU.2001.76.804.
2 DzU.2004.107.1136.
3 DzU.2009.67.570 ze zm.
4 <http://sjp.pwn.pl>
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regulację zawartą w art. 7 ust. 1 usta-
wy można przedstawić w postaci wzoru:

                
   
      

   
      

      

               
                       

               
                      

gdzie:                 
   
      

   
      

      

               
                       

               
                      

   –  wydatki z budżetu państwa dane-
go roku na finansowanie potrzeb 
obronnych

                
   
      

   
      

      

               
                       

               
                      

–  Produkt Krajowy Brutto z roku po-
przedniego.

Po prostym przekształceniu otrzymu-
jemy nierówność:

                
   
      

   
      

      

               
                       

               
                      

Jeśli znamy kwoty wydatków obron-
nych (wO) zapisane w ustawie budżeto-
wej oraz wielkości PKB, nie pozostaje nic 
innego, jak podstawić odpowiednie dane 
do wzoru i sprawdzić, np. dla roku 2010:

                
   
      

   
      

      

               
                       

               
                      

Otrzymujemy: 1,91%≥1,95%, co jest fałszem.
Spróbujmy zatem sprawdzić inny rok, 

np. 2006:

                
   
      

   
      

      

               
                       

               
                      

Otrzymujemy: 1,84%≥1,95%, co również 
jest fałszem.

Jako przykład mógłbym podać dowolny 
rok, ponieważ w okresie obowiązywania 
art. 7 ust. 1 ustawy w obecnym brzmie-
niu zawsze wydatki na finansowanie 

potrzeb obronnych zapisane w ustawie 
budżetowej były niższe niż 1,95% PKB 
roku poprzedniego i stanowiły odpowied-
nio: 1,947% w 2005 r.; 1,84% w 2006 r.; 
1,92% w 2007 r.; 1,94% w 2008 r.; 1,947% 
w 2009  r.; 1,91% w 2010  r.; 1,945% 
w 2011 r.; 1,93% w 2012 r. Kwota uszczerb-
ku wydatków obronnych zapisanych 
w ustawach budżetowych w tych latach 
wyniosła łącznie 2 341 465 tys. zł.

Szacowanie wielkości  
rocznego PKB
Dlaczego tak się dzieje, skoro zgodnie 
z art. 7 ust. 4 ustawy, „Kryteria określo-
ne w ust. 1-3 są uwzględniane przez radę 
Ministrów w projektach ustaw budżeto-
wych albo projektach ustaw o prowizo-
rium budżetowym”? Czyżby rząd, skła-
dając corocznie w Sejmie projekt ustawy 
budżetowej, łamał prawo? Odpowiedzi na 
te pytania tkwią w kalendarzu.

Zgodnie z art. 141 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych5 (dalej: 
„ufp”), rada Ministrów uchwala projekt 
ustawy budżetowej i wraz z uzasadnie-
niem przedkłada go Sejmowi w termi-
nie do 30 września roku poprzedzające-
go rok budżetowy.

Tymczasem, zgodnie z art. 5 ustawy 
z 26 października 2000 r. o sposobie 
obliczania wartości rocznego produktu 
krajowego brutto6, wartość rocznego 
PKB oblicza Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego i ogłasza – przez ob-
wieszczenie w Dzienniku Urzędowym 

5 DzU.2013.885 ze zm.
6 DzU.2000.114.1188 ze zm.
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rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski 
– pierwszy szacunek za dany rok w termi-
nie do 15 maja roku następnego.

Oznacza to, że wartość rocznego PKB 
za rok poprzedni jest znana po ponad 
4,5 miesiącach od rozpoczęcia następ-
nego roku (a więc i od momentu roz-
poczęcia realizowania ustawy budżeto-
wej/prowizorium budżetowego) i prze-
szło 7,5 miesiącach po złożeniu do Sejmu 
przez radę Ministrów projektu ustawy 
budżetowej, w której rada Ministrów mu-
siała uwzględnić kryterium 1,95% PKB 
na wydatki obronne. 

w jaki zatem sposób rada Ministrów 
ma uwzględniać w projekcie ustawy bu-
dżetowej na następny rok wielkość PKB 
roku, który się jeszcze nie skończył? Dzień 
30 września jest terminem przedłożenia 
Sejmowi projektu ustawy budżetowej, 
ale przecież prace nad nim zaczynają się 
znacznie wcześniej, bo już w pierwszej po-
łowie roku.

Zgodnie z art. 138 ust. 1 ufp, Minister 
Finansów przedstawia radzie Ministrów 
założenia projektu budżetu państwa na 
rok następny, uwzględniające ustalenia 
przyjęte w „wieloletnim planie finanso-
wym państwa” oraz kierunki działań za-
warte w przyjętym przez radę Ministrów 
„Programie konwergencji”, opracowanym 
zgodnie z rozporządzeniem rady (wE) 
nr 1466/97 z 7 lipca 1997 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru pozycji budżeto-
wych oraz nadzoru i koordynacji polityk go-
spodarczych7. Materiały do projektu usta-
wy budżetowej opracowują i przedstawiają 

Ministrowi Finansów dysponenci części 
budżetowych.

Zgodnie z corocznie wydawanymi roz-
porządzeniami Ministra Finansów w spra-
wie szczegółowego sposobu, trybu i termi-
nów opracowania materiałów do projektu 
ustawy budżetowej, materiały te dyspo-
nenci opracowują na podstawie:
•	założeń	do	projektu	budżetu	państwa	

rozpatrzonych przez radę Ministrów, 
w tym prognoz wskaźników makroeko-
nomicznych opracowanych przez Mi-
nistra Finansów przy współpracy mi-
nistra właściwego do spraw zabezpie-
czenia społecznego i innych ministrów 
właściwych w sprawach polityki spo-
łeczno-gospodarczej;

•	wstępnych	kwot	wydatków	dla	poszcze-
gólnych części budżetowych (…).
wstępne kwoty wydatków dla poszcze-

gólnych części budżetowych oraz prognozy 
wskaźników makroekonomicznych są prze-
kazywane dysponentom przez Ministra 
Finansów. Dlaczego zatem w ośmiu ko-
lejnych latach Minister Finansów źle pro-
gnozował wielkość PKB, a co za tym idzie, 
wysokość wydatków na finansowanie po-
trzeb obronnych?

Przychodzą mi na myśl trzy odpowiedzi:
1. Minister Finansów nie potrafi szaco-
wać wielkości PKB.

Taką odpowiedź należy natychmiast od-
rzucić. Po pierwsze, sprawa nie dotyczy 
jednego, lecz wielu ministrów na prze-
strzeni tych lat. Po drugie, Polska miała 
szczęście do dobrych i cenionych w świe-
cie ministrów finansów, którzy uchodzili 

7 DzUrzWE L 209 z 02.08.1997, s. 1; DzUrzUE polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, s. 84, ze zm.
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za autorytety w dziedzinie finansów pań-
stwa. Po trzecie, przecież to nie minister 
osobiście prognozuje wielkość PKB, ma do 
dyspozycji cały sztab wybitnych fachow-
ców. Po czwarte, gdyby Minister Finansów 
nie potrafił prognozować, to raz by prze-
szacował, raz nie doszacował, tymczasem 
przez osiem kolejnych lat każdy kolejny 
minister „mylił” się tylko w jedną stronę.
2. Minister Finansów celowo zaniża wiel-
kość prognozy PKB, żeby przy wielu in-
nych potrzebach budżetowych przezna-
czyć niższą kwotę na wydatki obronne.

Taką odpowiedź odrzucam jeszcze szyb-
ciej. Nigdy nie przyszłaby mi do głowy 
myśl, że Minister Finansów mógłby dzia-
łać nielegalnie i celowo naruszać postano-
wienia ustawy.
3. Szacowanie wielkości rocznego PKB 
w połowie roku jest trudne.

Myślę, że ta odpowiedź jest właściwa 
i będę się jej trzymał. 

Ustawodawca, uchwalając ustawę, nie 
ograniczył wysokości wydatków na finan-
sowanie potrzeb obronnych. wskazał jedy-
nie, że nie mogą być one niższe niż 1,95% 
PKB z roku poprzedniego. Dał więc radzie 
Ministrów możliwość zaplanowania tych 
wydatków na wyższym poziomie, na przy-
kład 2%, aby w razie gdyby PKB okazał 
się jednak wyższy niż prognozowany, 
kwota wydatków odpowiadała kryterium 
1,95% PKB. rozumiem, że jest to trud-
ne. Finansowanie Sił Zbrojnych, zgodnie 

z uzasadnieniem ustawy, ma uwzględniać 
możliwości ekonomiczne państwa. Inaczej 
też postrzega się wydatki na obronność, 
gdy panuje pokój i nic nie wskazuje, że 
mogłoby nam coś bezpośrednio zagrozić, 
wtedy przeznaczanie większej kwoty na 
wydatki obronne, niż minimum zapisa-
ne w ustawie, może być uznane za niera-
cjonalne przy wielu innych potrzebach.

Co można zrobić w tej sytuacji? Tu z kolei 
nasuwają mi się dwa rozwiązania:
•	Zostawić	tak	jak	jest	i uznać,	że	ustawa	

o przebudowie i modernizacji technicz-
nej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych rze-
czypospolitej Polskiej jest realizowana. 
Jest to dla mnie trudne do zaakcepto-

wania, bo jak wykazałem, ustawa nie jest 
realizowana. Można oczywiście próbować 
tłumaczyć, że nie chodzi o roczne PKB ob-
liczone i ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, tylko o PKB szaco-
wane na etapie planowania przez Ministra 
Finansów. wydaje mi się jednak, że gdyby 
taka była wola ustawodawcy, to taki wła-
śnie zapis znalazłby się w art. 7 ust. 1 usta-
wy. Można „kibicować” co roku Ministrowi 
Finansów, żeby trafił z prognozą (tak jak się 
prawie udało w latach: 2005 – 1,947% PKB; 
2009 – 1,947% PKB czy w 2011 – 1,945% 
PKB8). Paradoksalnie, wydatki obronne 
zapisane pierwotnie w ustawie budżeto-
wej były wyższe niż 1,95% PKB z roku 
poprzedniego – w roku 2013, w którym 
przepis art. 7 ust. 1 nie był stosowany9.

8 Po zaokrągleniu do części setnych otrzymujemy wprawdzie 1,95%, ale zaniżenie zaplanowanych wydat-
ków obronnych w tych trzech latach wyniosło łącznie 122 264 tys. zł.

9 Kwota zapisana w ustawie stanowiła 1,97% PKB z roku poprzedniego, jednak w wyniku uchwalenia usta-
wy z 13.09.2013 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budże-
towej (DzU.2013.1199) art. 7 ust. 1 nie był stosowany, a w wyniku nowelizacji budżetowej kwota wydat-
ków obronnych stanowiła 1,77% PKB z roku poprzedniego.
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•	Znaleźć	nowe	rozwiązanie,	które	speł-
ni równocześnie wszystkie poniższe  
kryteria:

–  zapewni stabilne finansowanie Sił 
Zbrojnych w wieloletnim horyzoncie 
czasowym, przy uwzględnieniu moż-
liwości ekonomicznych państwa;

–  nie będzie skutkować żadnymi dodatko-
wymi nakładami finansowymi (chyba, 
że taka będzie wola);

–  uchroni Ministra Finansów przed po-
dejrzeniami o brak rzetelności lub nie-
legalność działania;

–  zaoszczędzi pracy Ministrowi Finansów;
–  usprawni planowanie wydatków budże-

towych Ministrowi Obrony Narodowej.
Gdyby przeznaczać w latach 2005–2012 

wydatki z budżetu państwa na finanso-
wanie potrzeb obronnych zgodnie z art. 7 
ust. 1 ustawy, to jest w wysokości nie 
mniejszej niż 1,95% PKB roku poprzed-
niego, wówczas należałoby w ośmiu usta-
wach budżetowych zapisać wydatki na 
ten cel w łącznej kwocie nie mniejszej niż 
188 130 150 tys. zł, tymczasem uchwalono 
łączną kwotę 185 788 685 tys. zł, a więc 
o 2 341 465 tys. zł niższą. Można zatem 
powiedzieć, w dużym uproszczeniu, że 
z tytułu błędnej prognozy PKB Minister 
Obrony Narodowej „traci” rocznie pra-
wie 300 mln zł w swoim budżecie, a łącz-
ne wydatki zapisane w ustawach budże-
towych stanowiły średnio niecałe 1,93% 
PKB roku poprzedniego. 

Nie o wielkość zaplanowanych wydat-
ków tu jednak chodzi, lecz o zasadę. Być 
może takie były możliwości finansowe 
państwa, być może planowanie wyższych 
wydatków było niecelowe, bo jak wyka-
żę dalej, nawet tych „zaniżonych” wy-
datków nie udało się zrealizować. Nie 

zmienia to jednak faktu, że ustawa zo-
stała złamana.

A można przecież inaczej. 
wcześniej podałem wzór na oblicze-

nie wydatków obronnych i przedstawia-
jąc przykłady z poszczególnych lat, wy-
kazałem, że jest to proste działanie ma-
tematyczne przy jednym, ale istotnym 
założeniu – gdy znamy wartość PKB. 
wiadomo, kiedy tę wartość poznajemy 
– w maju każdego roku. wartość roczne-
go PKB za lata, które nas interesują, Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił 
obwieszczeniem w Dzienniku Urzędowym 
rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski 
w okresie od 18 maja (18 maja 2012 r. za 
2011 r.) do 27 maja (27 maja 2008 r. za 
2007 r.) – kolumna 2 tabeli. 

Koniec maja to bardzo dobry moment 
do rozpoczęcia prac nad projektowaniem 
budżetu na następny rok, aby zdążyć do 
końca września. Minister Finansów mógł-
by łatwo wyliczyć wysokość wydatków na 
finansowanie potrzeb obronnych, znając 
z obwieszczenia Prezesa GUS wielkość 
PKB, tyle że jest tu jeden problem – rok 
się nie zgadza. Prezes GUS ogłosił wiel-
kość PKB roku, który się kilka miesięcy 
temu skończył, a Minister Finansów pro-
jektuje budżet na rok, który się za kilka 
miesięcy zacznie, ale musi oszacować PKB 
roku, który wprawdzie od kilku miesięcy 
trwa, ale skończy się dopiero za kilka mie-
sięcy. Trochę to skomplikowane. A gdyby 
tak w ustawie o przebudowie i moderni-
zacji technicznej oraz finansowaniu Sił 
Zbrojnych rzeczypospolitej Polskiej zno-
welizować art. 7 ust. 1 w taki sposób, aby 
przy przeznaczaniu wydatków z budżetu 
państwa na finansowanie potrzeb obron-
nych brać pod uwagę PKB z roku jeszcze 
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wcześniejszego o jeden? w tekście pier-
wotnym ustawy była mowa o PKB, PKB 
roku poprzedniego pojawiło się w wy-
niku nowelizacji z 2004 r., nic więc nie 
stoi na przeszkodzie, aby cofnąć się jesz-
cze o jeden rok. Oznaczałoby to, że na 
przykład, rozpoczynając w połowie roku 
2011 planowanie wydatków na rok 2012 
nie uwzględnialibyśmy, w odniesieniu do 
wydatków obronnych, prognozowanego 
przez Ministra Finansów PKB z 2011 r., 
tylko znaną z obwieszczenia Prezesa GUS 
faktyczną wielkość PKB z 2010 r.

Jak wykazałem wcześniej, gdyby prze-
znaczać w latach 2005–2012 wydatki 
z budżetu państwa na finansowanie po-
trzeb obronnych w wysokości nie mniej-
szej niż 1,95% PKB roku poprzedniego, 
wówczas należałoby w ośmiu kolejnych 
ustawach budżetowych zapisać wydat-
ki na ten cel w łącznej kwocie nie niższej 
niż 188 130 150 tys. zł – kolumna 3 tabeli. 
Prawie tę samą kwotę wydatków otrzyma-
libyśmy, przeznaczając na wydatki obron-
ne nie mniej niż 2,1% PKB roku poprzed-
niego, w stosunku do roku, w którym roz-
poczęliśmy planowanie wydatków na rok 
następny – 187 691 700 tys. zł – kolum-
na 4 tabeli (oczywiście przy odpowied-
nim zwiększeniu tego wskaźnika można 
by uzyskać kwotę identyczną10).

Jeżeli jednak uznamy, że kwota prze-
znaczona na finansowanie potrzeb 
obronnych w latach 2005–2012 w usta-
wach budżetowych w łącznej wysokości 
185 788 685 tys. zł – kolumna nr 5 tabeli, 

to jest wielkość wynikająca z możliwości 
ekonomicznych państwa i tyle naprawdę 
chcieliśmy przeznaczyć na ten cel, to po-
dobną kwotę otrzymamy przy zastosowa-
niu wskaźnika 2,08% PKB roku poprzed-
niego w stosunku do roku, w którym roz-
poczęliśmy planowanie wydatków na rok 
następny – 185 904 160 tys. zł – kolum-
na nr 6 tabeli.

Zrealizowane w części 29 – „Obrona na-
rodowa”11 wydatki w latach 2005–2012 
wyniosły łącznie 179 834 581 tys. zł – ko-
lumna nr 7 tabeli, a więc wynosiły średnio 
1,86% PKB z roku poprzedniego. Gdyby 
odnieść zrealizowane w części 29 budżetu 
państwa wydatki do PKB sprzed dwóch 
lat, wówczas wskaźnik ten wyniósłby około 
2,01% PKB.

Emerytury wojskowe  
a wydatki na obronność
Jak widać, dwa elementy ze stwierdze-
nia, które zamieściłem na wstępie okazały 
się mitem – nie wydajemy (ani nawet nie 
przeznaczamy z budżetu państwa) 1,95% 
PKB (ani nawet PKB roku poprzedniego). 
Pozostaje odpowiedź na pytanie – na co 
wydajemy?

Jak już wspomniałem, zgodnie z art. 7 
ust. 1 ustawy, wydatki z budżetu pań-
stwa w wysokości nie niższej niż 1,95% 
PKB z roku poprzedniego przeznacza 
się na finansowanie potrzeb obronnych 
rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 7 
ust. 2 ustawy stanowi, że wydatki, o któ-
rych mowa w ust. 1, obejmują wydatki 

10 Dla wskaźnika 2,11% PKB n-2 otrzymamy 188 585 470 tys. zł.
11 Wydatki zapisane w ustawach budżetowych w latach 2005–2012 w dziale „Obrona narodowa” w innych 

częściach budżetu państwa niż część 29 wyniosły 0,7% wydatków obronnych.
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budżetowe w części budżetu państwa 
„Obrona narodowa” oraz wydatki budżeto-
we w dziale „Obrona narodowa” w innych 
częściach budżetu państwa. Na pierw-
szy rzut oka wszystko się zgadza: wydat-
ki obronne, część 29 – „Obrona narodo-
wa”, dział 752 – „Obrona narodowa”; dys-
ponentem głównym środków budżeto-
wych jest Minister Obrony Narodowej12. 
Gdy jednak przyjrzymy się bliżej struk-
turze wydatków w części 29 – „Obrona 
narodowa”, to okaże się, że w  latach 
2005–2012 zapisano w ustawach budże-
towych łącznie 46 608 570 tys. zł, w dzia-
le 753 – „Obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne”. Oznacza to, że ponad jedną 
czwartą wszystkich wydatków obronnych 
(25,3%) stanowią emerytury wojskowe13. 
Do tego dochodzą dotacje, na przykład 
w działach: 700 – „Gospodarka miesz-
kaniowa”, 803 – „Szkolnictwo wyższe”, 
851 – „Ochrona zdrowia”, 921 – „Kultura 

i ochrona dziedzictwa narodowego” (struk-
tura zrealizowanych w 2013 r. wydatków 
w części 29 – „Obrona narodowa” została 
przedstawiona na rysunku). 

Nie twierdzę, że tego rodzaju wydat-
ki są niepotrzebne, ani że powinien je re-
alizować ktoś inny niż Minister Obrony 
Narodowej. Chodzi jedynie o to, że zwią-
zek tych wydatków z „wojskiem”, „armią”, 
„siłami zbrojnymi”, „obronnością” jest dość 
luźny. Może zatem wskazane byłoby od-
nosić wydatki obronne tylko do dzia-
łu 752 – „Obrona narodowa”? w latach 
2005–2012 w ustawach budżetowych za-
pisano łącznie kwotę 134 607 831 tys. zł 
w tym dziale – kolumna nr 8 tabeli. 
Podobną kwotę otrzymalibyśmy prze-
znaczając z budżetu państwa na wydatki 
w dziale 752 – „Obrona narodowa” 1,51% 
PKB z roku poprzedzającego rok, w któ-
rym rozpoczynaliśmy planowanie wydat-
ków – kolumna nr 9 tabeli.

12 Jak wskazano w przyp. 10, wydatki w dziale „Obrona narodowa” w innych częściach budżetu państwa niż 
część 29 są na tyle niskie, że realizacja wydatków obronnych praktycznie odbywa się w części 29.

13 Większość wydatków w tym dziale stanowią wydatki zapisane w rozdziale 75301 – „Świadczenia pienięż-
ne z zaopatrzenia emerytalnego”, w pozostałych rozdziałach (75302 – „Uposażenia prokuratorów w sta-
nie spoczynku oraz uposażenia rodzinne” i 75312 – „Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposa-
żenia rodzinne”) zaplanowane kwoty wydatków są znacznie niższe.

PMT – Plan modernizacji technicznej

Pozostałe majątkowe – wydatki mająt-
kowe nieuwzględnione w PMT

Pozostałe bieżące – wydatki bieżące 
bez wynagrodzeń

Źródło: Dane NIK.

Rysunek 1. Wydatki w 2013 r. w części 29 – obrona narodowa

świadczenia
26%

wynagrodzenia
25%

PMT
21%

pozostałe  
bieżące 24%

pozostałe  
majątkowe 1% dotacje

3%
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w mojej opinii, oba rozwiązania (ok. 
2,1% PKBn-2 na wydatki obronne rozumiane 
zgodnie z art. 7 ust. 2 lub ok. 1,5% PKBn-2 
na wydatki w dziale 752 – „Obrona naro-
dowa”) są dopuszczalne, ważne jednak, 
by przy planowaniu wydatków odnosić 
je do znanego i już opublikowanego przez 
Prezesa GUS rocznego PKB.

Dodatkowe korzyści z przyjęcia rozwią-
zania, w którym wydatki obronne roku 
„n” stanowią odpowiedni procent PKB 
roku „n-2”:
•	kwota	wydatków	jest	jednoznacznie	

określona i niezmienna w całym okre-
sie planowania, co może bardzo ułatwić 
Ministrowi Obrony Narodowej proces 
planowania zadań14;

•	przeznaczenie	wyższej,	niż	zapisana	
w ustawie, kwoty na wydatki obronne 
będzie stanowić celową decyzję rady 
Ministrów (a więc może podlegać oce-
nie politycznej), nie będzie zaś wyni-
kiem błędnej prognozy.

*
w czasie gdy pisałem te słowa, Prezy-

dent rzeczy pospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski zapowiedział podjęcie, w po-
rozumieniu z rządem, działań w celu 
zwiększenia finansowania Sił Zbrojnych, 
w tym ich modernizacji, do wysokości 2% 
PKB. Jeżeli zmiana miałaby polegać tylko 

na zwiększeniu nakładów, to nadal po-
zostanie nierozwiązana sprawa szacowa-
nia PKB.

w mojej opinii, zwiększenie finansowa-
nia Sił Zbrojnych rP, a zwłaszcza przezna-
czanie większych kwot na ich modernizację,  
jest bardzo celowe, proponowałbym 
jednak określanie wysokości nakładów  
w odniesieniu do PKB znanego i już ogło-
szonego przez Prezesa GUS.

Gdyby art. 7 ust. 1 ustawy obowiązy-
wał już, zgodnie z zapowiedzią Prezydenta 
rP, w brzmieniu: „Na finansowanie po-
trzeb obronnych rzeczypospolitej Polskiej 
przeznacza się corocznie wydatki z bu-
dżetu państwa w wysokości nie niższej 
niż 2% PKB z roku poprzedniego”, ozna-
czałoby to, że w 2014 r. w ustawie bu-
dżetowej powinna być zapisana kwota 
32 714 000 tys. zł (1635,7 mld zł razy 2%). 
Problem jednak polega na tym, o czym pi-
sałem wcześniej, że wartość PKB za 2013 r. 
znamy od 19 maja 2014 roku15. Podobną 
kwotę otrzymalibyśmy, stosując wskaźnik 
2,05% PKB z roku 2012 – 32 703 650 tys. zł 
(1595,3 mld zł razy 2,05%).

ToMaSz lUBańSki
Departament Obrony Narodowej NIK

14 Przy obecnym rozwiązaniu kwoty wydatków przekazywane przez Ministra Finansów w okresie planowa-
nia mogą się zmieniać w zależności od zmiany prognozy PKB.

15 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 14.05.2014 r. w sprawie pierwszego szacun-
ku wartości produktu krajowego brutto w 2013 r. (MP.2014.354).

Treść niniejszego artykułu przedstawia poglądy jedynie autora, nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska 
Najwyższej Izby Kontroli.
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Współdziałanie krajowych  
NOK i ETO
Tradycyjnie najważniejszym tematem 
spotkania prezesów była problematyka 
kontroli spraw dotyczących UE, w tym 
możliwość rozszerzenia współdziałania 

między krajowymi NOK i ETO. Punkt 
wyjścia tegorocznej dyskusji stanowi-
ła rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z 4 lutego 2014 r., która wzywa krajowe  
organy kontroli i ETO do ścisłej współpra-
cy w kontrolowaniu wykorzystania środ-
ków UE w państwach członkowskich, 
wydatkowanych w trybie tak zwanego 

Współpraca 
międzynarodowa

Aktualne tematy dyskusji między 
najwyższymi organami kontroli

Głównymi tematami obrad szefów najwyższych organów kontroli 
(NOK) Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i węgier (tzw. grupa 
V 4+2) były: współdziałanie krajowych NOK i Europejskiego Trybunału  
Obrachunkowego (ETO), międzynarodowe standardy rachunkowości  
sektora publicznego oraz planowanie kontroli. Spotkanie odbyło się we 
wrześniu 2014 r. w Gumpoldskirchen pod wiedniem.

Kraje Grupy Wyszehradzkiej
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zarządzania dzielonego1 (prezentacja Petry 
Burgstaller z NOK Austrii). w ostatnich 
latach Parlament kilkakrotnie występo-
wał z podobnymi apelami, jednak obec-
na rezolucja zawiera więcej konkretnych 
propozycji.

Pierwsza grupa to postulaty dotyczą-
ce współpracy krajowych NOK i ETO, 
przy założeniu wiodącej roli Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego w organi-
zowaniu wspólnych działań. Parlament 
Europejski zwrócił się między innymi o:
•	udział	krajowych	NOK	w prowadzeniu	

kontroli w ramach rocznego programu 
kontroli ETO przy uzgodnieniu meto-
dyki i harmonogramów kontroli (pkt 17 
rezolucji)2;

•	opracowanie	wspólnych	metod	oraz	ko-
ordynowanie kontroli w celu uniknięcia 
dublowania pracy, wymianę informa-
cji, identyfikowanie obszarów ryzyka, 
przeprowadzanie wspólnych kontroli,  
a także o większy udział NOK w wi-
zytach kontrolnych ETO w państwach 
członkowskich (pkt 18);
równocześnie Parlament wyraził ocze-

kiwanie, że Komisja Europejska – na pod-
stawie analizy prawnej – zaproponuje spo-
sób zintegrowania pracy krajowych NOK 
z kontrolami ETO w zakresie zarządzania 

dzielonego w poszczególnych państwach 
członkowskich (pkt 17).

Druga grupa wniosków dotyczy kontro-
li wydatków UE w państwach członkow-
skich. Postulaty zostały zaadresowane do 
krajowych parlamentów, rządów i krajo-
wych NOK. Parlament Europejski zapro-
ponował między innymi:
•	zbadanie	możliwości	wydawania	przez	

krajowe NOK – jako niezależnych kon-
trolerów zewnętrznych – krajowych 
poświadczeń o zarządzaniu środkami 
UE, które byłyby przedkładane rządom 
państw członkowskich i mogłyby być wy-
korzystywane w procesie udzielania abso-
lutorium Komisji Europejskiej (pkt 20);

1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 4.02.2014 r. w sprawie przyszłej roli Trybunału Obrachunkowego. 
Procedura powoływania członków Trybunału Obrachunowego: konsultacja z Parlamentem Europejskim 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0060+0+ 
DOC+XML+V0//PL>.

2 Ten punkt rezolucji został sformułowany skrajnie niejasno i ma różne brzmienie w poszczególnych wer-
sjach językowych; w języku polskim został ujęty następująco: „[Parlament Europejski] oczekuje zacieśnie-
nia współpracy między Trybunałem Obrachunkowym i najwyższymi organami kontroli państw członkow-
skich przejawiającego się w konkretnych wynikach dotyczących udziału rocznych prac Trybunału; oczeku-
je ponadto konkretnych kroków metodologicznych i ustaleń w zakresie harmonogramów kontroli”; jw.

3 Na temat wcześniejszej współpracy zob. J. Mazur: Pomysły�na�usprawnienie�pracy�NOK, „Kontrola Pań-
stwowa” nr 5/2013 i podana tam literatura.

Celem corocznych spotkań sze-
fów NOK krajów Grupy Wyszeh-
radzkiej (Czech, Polski, Słowacji 
i Węgier), a także Austrii i Sło-
wenii, jest umożliwienie preze-
som nieformalnej, kameralnej 
dyskusji na tematy, które uważa-
ją za istotne dla swoich NOK. Są 
to krótkie, jednodniowe spotka-
nia, w czasie których odbywają 
się dwie sesje robocze3.
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•	zwiększenie	liczby	kontroli	spraw	doty-
czących UE przez krajowe NOK; w tym 
celu rezolucja sugeruje, że parlamenty 
krajowe mogą zwrócić się do krajowych 
NOK o prowadzenie tych kontroli i o co-
roczne przedstawianie ich wyników kra-
jowemu parlamentowi (pkt 21).
rezolucja Parlamentu Europejskiego to 

dokument polityczny – nie tworzy norm 
prawnych i nie jest prawnie wiążąca ani 
dla ETO, ani dla państw członkowskich, 
ich parlamentów i rządów czy krajowych 
NOK. Jako wyraz opinii ważnego ciała po-
litycznego w Unii Europejskiej wskazuje 
możliwy kierunek przyszłych zmian legi-
slacyjnych. Jest to więc dokument ważny 
i zasługujący na dyskusję, tym bardziej że 
przewodniczący Parlamentu został zobo-
wiązany do przekazania rezolucji – do wia-
domości – między innymi parlamentom 
i organom kontroli w państwach człon-
kowskich. Może to być inspiracją do pod-
jęcia dyskusji nad wykorzystaniem środ-
ków z budżetu unijnego w danym pań-
stwie, zwłaszcza że Parlament Europejski 
wyraził – silniej niż poprzednio – życzenie, 
aby ETO zajmował się nie tylko kontrolą 
Komisji Europejskiej, lecz także przedsta-
wiał informacje o sposobie wykorzysta-
nia środków unijnych w poszczególnych 
państwach. Niewątpliwie, bez współpra-
cy ETO i krajowych NOK nie jest możli-
wa rzetelna kontrola spożytkowania tych 
środków, zwłaszcza w obszarze zarządza-
nia dzielonego.

Otwierając dyskusję na zebraniu sze-
fów NOK Grupy wyszehradzkiej, prezes 
NOK Austrii Josef Moser stwierdził, ze 
skoro rezolucja wzywa NOK do podjęcia 
określonych działań – należałoby na nią 
odpowiedzieć, wskazując na jej znaczenie 

i zapowiadając sposoby realizacji. Najlepiej  
uczynić to w formie uchwały Komitetu 
Kontaktowego (KK) szefów NOK UE. 
Dla opracowania programu konkretnych 
działań powinna zostać utworzona grupa 
zadaniowa KK. 

Koncepcja ta została poparta przez NOK 
uczestniczące w spotkaniu. w dyskusji 
podniesiono następujące kwestie:
•	Rezolucja	Parlamentu	Europejskiego	to	

dokument skierowany głównie do ETO, 
dlatego szkoda, że ETO się do niej nie 
ustosunkował.

•	Zdaniem	jednego	z mówców,	z rezolucji	
wynika, że ETO nie spełnia roli założo-
nej dla niego w Traktacie o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej. Obywatele na-
szych państw mają ograniczone zaufanie 
do instytucji UE, stąd odwołanie się do 
organów krajowych. Ale czy jest to wy-
starczające uzasadnienie dla postulatu 
Parlamentu, aby krajowe NOK przejęły 
część zadań ETO? Krajowe NOK mogą 
w większym zakresie kontrolować wy-
korzystanie środków UE, ale tylko przy 
respektowaniu ich niezależności.

•	Spełnienie	niektórych	tez	rezolucji,	su-
gerujących przewodnią rolę ETO wobec 
krajowych NOK, może prowadzić do 
utraty ich niezależności. Tymczasem 
uprawnienia wielu NOK są znacznie 
szersze niż mandat ETO, na przykład 
w zakresie kontroli samorządu teryto-
rialnego czy przedsiębiorstw. 

•	Krajowe	NOK	i ETO	mają	trochę	inną	
perspektywę działania, może zatem wy-
stąpić konflikt interesów.

•	Jeden	z mówców	postawił	pytanie,	czy	
krajowe NOK mogą kontrolować działal-
ność Komisji Europejskiej. Jego zdaniem 
– chyba tak, skoro państwa członkowskie 
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pokrywają koszty funkcjonowania  
Komisji.

•	NOK	i członek	ETO	z danego	kraju	po-
winni ze sobą współpracować.

•	Najlepiej,	aby	współdziałanie	z ETO	od-
bywało się w formie kontroli równole-
głych, gdyż zapewni to krajowym NOK 
niezależność; poza tym wiele NOK ma 
już doświadczenie w prowadzeniu tego 
rodzaju kontroli w ramach EUrOSAI 
czy Komitetu Kontaktowego. współ-
działanie powinno się opierać na szcze-
gółowych porozumieniach krajowych 
NOK i ETO. 

•	Dobrą	podstawą	do	współdziałania	mię-
dzy krajowymi NOK i ETO może być 
strategia Europa 2020, ponieważ ten do-
kument stanowił podłoże do opracowa-
nia strategii krajowych.
NOK V 4+2 postanowiły o poddaniu 

dyskusji na forum Komitetu Kontaktowego 
projektu uchwały w sprawie współpracy 
kontrolnej między krajowymi najwyższy-
mi organami kontroli i ETO. Głównym 
postanowieniem projektu jest utworze-
nie grupy zadaniowej w celu wypraco-
wania konkretnych działań w kontekście  
rezolucji Parlamentu Europejskiego i wy-
zwań związanych z kontrolą wykorzysta-
nia środków UE.

w ramach tego punktu obrad Jacek 
Mazur (przedstawiciel NIK) omówił moż-
liwe formy współdziałania krajowych NOK 
i ETO w przeprowadzaniu kontroli. Przez 
wiele lat ETO zajmował wstrzemięźliwe 
stanowisko w tym zakresie4. różnice zdań 

w sprawie procedury i metod kontroli spo-
wodowały, że postawione przez Komitet 
Kontaktowy w 2007 r. zadanie opracowa-
nia wspólnych standardów kontroli oraz 
porównywalnych kryteriów kontroli,  
opartych na międzynarodowo uznanych 
wzorcach, dostosowanych do specyfiki 
Unii Europejskiej – okazało się niewyko-
nalne. Stało się tak pomimo znacznego wy-
siłku przedstawicieli 21 krajowych NOK 
i ETO, którzy przez trzy lata pracowali 
nad tym w grupie roboczej.

Powstaje pytanie, czy w tej sytuacji 
można proponować przeprowadzanie kon-
troli przez NOK UE na podstawie wspól-
nej metodyki kontroli. Uwzględniając po-
ziom trudności, wydaje się, że takie sy-
tuacje będą rzadkie. Innym – prostszym 
– sposobem współpracy kontrolnej NOK 
UE mogą być kontrole równoległe (patrz 
ramka, s. 128).

wydaje się, że zalety tego rozwiązania 
mogą być następujące:
•	unika	się	kontrowersyjnej	i długotrwa-

łej procedury uzgadniania wspólnej me-
todyki;

•	unika	się	kwestii	wykorzystywania	usta-
leń jednego organu przez inny;

•	nie	ma	niebezpieczeństwa	dominacji	
jednego organu kontroli.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że praw-

dopodobnie realna wartość wyników 
współpracy będzie początkowo mniej-
sza niż użyte wspólnie zasoby. wartością 
dodaną będzie pokazanie wyników kon-
troli w tych aspektach, które nie byłyby 

4 J. Mazur: Uwarunkowania� współpracy� NIK� i� ETO� –� prowadzenie� kontroli, „Kontrola Państwowa” 
nr 6/2011, zwłaszcza s. 126-128.
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możliwe do zbadania w kontrolach prze-
prowadzanych odrębnie przez NOK i ETO. 
Chodzi o przedstawienie stanu realizacji 
zadań na poziomie krajowym i europej-
skim, wraz z analizą ewentualnych niepra-
widłowości. Dodatkowa wartość wspól-
nych działań będzie polegała na stopnio-
wym tworzeniu atmosfery wzajemnego 
zaufania.

Przedstawiona koncepcja nie wyklucza 
innych form współdziałania krajowych 
NOK i ETO w kontrolach spraw doty-
czących UE. Można zwłaszcza brać pod 
uwagę dwustronne porozumienia co do 
uzgodnienia (w większym czy mniejszym 
zakresie) metodyki kontroli. Obok kontro-
li wykonania zadań można też prowadzić 
kontrolę finansową czy kontrolę zgodno-
ści. Jednak na tle dotychczasowych trud-
ności współpracy kontrolnej między kra-
jowymi NOK i ETO chyba lepiej zacząć 
od sytuacji prostszej, gdzie współdziała-
nie łatwiej przyniesie wartość dodaną.

Międzynarodowe standardy 
rachunkowości sektora publicznego
Kolejnym tematem spotkania było stanowi-
sko NOK w sprawie procesu harmonizacji 
standardów rachunkowości sektora publicz-
nego. Kryzys finansowy uwypuklił potrzebę 
rygorystycznej i przejrzystej sprawozdaw-
czości finansowej. Obecnie brakuje spójno-
ści między rachunkami sektora publiczne-
go, w których rejestruje się tylko przepływy 
pieniężne, i trybem nadzoru budżetowego 
UE, który opiera się na danych w ujęciu me-
moriałowym. Powoduje to, że dane w ujęciu 
kasowym muszą być zamieniane – w sposób 
przybliżony – na dane w ujęciu memoriało-
wym. Ponadto, w sytuacjach gdy rachun-
kowość memoriałowa nie jest stosowana 
w jednostkach podstawowych, transakcje 
finansowe i bilanse trzeba wyprowadzać 
z różnych źródeł, co powoduje rozbieżno-
ści między danymi odnoszącymi się do de-
ficytu obliczonymi za pomocą rachunków 
niefinansowych a deficytem obliczonym 

HipoTeTyczny Model konTroli równoleGŁej
Przed zatwierdzeniem planów kontroli na kolejny rok ETO i zainteresowa-

ne krajowe NOK określałyby temat kontroli, którą chciałyby przeprowadzić we 
współdziałaniu. Należałoby uzgodnić zwłaszcza:

• temat i zakres kontroli, 
• cel główny kontroli,
• wybrane (jeden – dwa) cele szczegółowe.

Lepiej, jeśli taka kontrola będzie kontrolą wykonania zadań, jako mniej związana 
z uwarunkowaniami konkretnego kraju. Można podjąć próbę wyznaczenia kilku 
mierników, z tym że powinny to być raczej mierniki jakościowe, a nie ilościowe. 
Każdy uczestnik przeprowadzałby kontrolę zgodnie z własnymi regułami. Obok 
celów wspólnych, każdy NOK mógłby skontrolować zagadnienia ważne dla swo-
jego kraju. Końcowym efektem współpracy mógłby być wspólny komunikat pre-
zesów oraz wspólne opublikowanie tekstu raportu ETO i raportów NOK.
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za pomocą rachunków finansowych. w li-
stopadzie 2011 r. Komisja Europejska zo-
stała zobowiązana do przeprowadzenia 
oceny przydatności Międzynarodowych 
Standardów rachunkowości Sektora 
Publicznego (MSrSP; ang. skrót IPSAS) 
dla państw członkowskich5. w sprawoz-
daniu Komisji – opublikowanym w marcu 
2013 r. – stwierdzono, że zharmonizowa-
nie rachunkowości w zakresie wszystkich 
jednostek sektora publicznego, wraz z od-
powiednimi systemami kontroli wewnętrz-
nej i zewnętrznej, wydaje się jedynym sku-
tecznym sposobem działania na rzecz uzy-
skania rzetelnych danych o poziomie długu 
publicznego i deficytu budżetowego. w tym 
celu potrzebna jest daleko idąca harmoni-
zacja przepisów o rachunkowości w pań-
stwach członkowskich, dla której IPSAS 
– jedyny uznany międzynarodowo system 
rachunkowości sektora publicznego – mo-
głyby stanowić odniesienie6. Zdaniem 
Komisji Europejskiej, IPSAS mogłyby 
stanowić punkt wyjścia do opracowania 

w przyszłości Europejskich Standar dów 
rachunkowości Sektora Publicznego (ang. 
EPSAS); natomiast nie jest możliwe bez-
pośrednie przyjęcie IPSAS do prawa unij-
nego7 (patrz ramka, s. 130).

wszystkie NOK grupy V 4+2 podzielają 
opinię o potrzebie wprowadzenia nowych 
standardów, ale zajmują różne stanowiska 
w sprawie sposobu realizacji tego przedsię-
wzięcia8. wiceprezes NOK Słowenii Jorg 
Kristijan Petrovic oświadczył, że trzeba  
poprzeć proces harmonizacji standardów 
rachunkowości w sektorze publicznym, bo-
wiem ramy finansowe muszą być wiary-
godne, dokładne i porównywalne. wzorem 
do naśladowania może być standaryzacja 
rachunkowości sektora prywatnego, która 
ma charakter globalny. w sektorze pry-
watnym standardy są lepiej rozwinięte niż 
w sektorze publicznym. Problem w tym, 
że w poszczególnych państwach człon-
kowskich funkcjonują różne systemy za-
rządzania budżetowego (czasem różne sys-
temy występują w obrębie tego samego 

5 Art. 16 ust. 3 dyrektywy Rady nr 2011/85/UE z 8.11.2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych 
państw członkowskich (DzUrzUE L 306 z 23.11.2011, s. 41).

6 Obecnie krajowe standardy rachunkowości sektora instytucji rządowych i samorządowych w 15 państwach 
członkowskich są w jakiś sposób powiązane z MSRSP. W dziewięciu z tych państw krajowe standardy 
są oparte na MSRSP lub zgodne z nimi, w pięciu krajowe standardy powołują się w pewnych kwestiach 
na te standardy, a w jednym państwie obowiązują one w części instytucji samorządowych na poziomie 
lokalnym. Pomimo uznania dla wysokiej wartości MSRSP, żadne z państw członkowskich nie wdrożyło ich 
w całości.

7 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: W�kierunku�wdrożenia�zharmonizowanych�
standardów�rachunkowości�sektora�publicznego�w�państwach�członkowskich.�Przydatność�MSRSP�dla�
państw�członkowskich, Bruksela 6.3.2013 COM(2013) 114 final.

8 Jak wynika z dyskusji z udziałem przedstawicieli 21 NOK UE oraz ETO, która odbyła się w lutym 2014 r. 
na zebraniu grupy zadaniowej ds. EPSAS (działającej w ramach Komitetu Kontaktowego szefów NOK 
UE), NOK UE zajmują – z grubsza – trzy stanowiska:

1) zwolennicy opracowania EPSAS;
2) zwolennicy systemów rachunkowości memoriałowej (na podstawie Międzynarodowych Standar-

dów Sprawozdawczości Finansowej, ISSAI lub krajowych standardów rachunkowości), którzy nie 
wypowiadają się, jaki ma być zestaw standardów;

3) przeciwnicy EPSAS (z powodu obaw związanych z przejściem na księgowość memoriałową).



130 KONTrOlA PAńSTwOwA

współpraca międzynarodowa   Jacek mazur

państwa, np. w Niemczech). w wielu kra-
jach wciąż jest stosowana zasada kasowa.  
Systemy rachunkowości memoriałowej 
nie są doskonałe, ale częściej przedsta-
wiają prawdziwy i rzetelny obraz syste-
mu finansowego, bo ukazują również ak-
tywa i pasywa. wiele państw obawia się, 
że koszt reformy będzie bardzo wysoki; 
zmiana standardów może też początkowo 
prowadzić do pomyłek. Choć harmoniza-
cja systemów księgowych na wszystkich 
poziomach jest niezbędna, można to zro-
bić w różny sposób. Z perspektywy biegłe-
go rewidenta, który zawsze pyta o kwestie 
oszczędności, wydajności i skuteczności 
– uważa się, że najlepszy stosunek kosz-
tów i korzyści da się osiągnąć przez przy-
jęcie standardów IPSAS, bo umożliwi to 
wykorzystanie całej związanej z tym in-
frastruktury (organizacja, sposób finan-
sowania, wytyczne, materiały szkolenio-
we itd.). Zaprojektowanie nowego syste-
mu standardów (EPSAS) pochłonie wiele 

zasobów i zajmie dużo czasu – będzie to 
zatem działanie nieracjonalne. lepsze wy-
daje się wykorzystanie czegoś, co już ist-
nieje (IPSAS), być może przy umożliwie-
niu wprowadzania lokalnych modyfikacji.

Dyrektor generalny w NOK Austrii 
Gerhard Steger wskazał na znaczenie 
zasad przejrzystości i porównywalności 
w systemie zarządzania budżetowego oraz 
dlaczego wspólne standardy oparte na za-
sadzie memoriałowej są ważne dla naj-
wyższych organów kontroli. w Austrii 
nowy system księgowy wszedł w życie 
w 2013 r., przy jednoznacznym poparciu 
NOK. Nowa ustawa określiła jako zasady 
budżetowe: planowanie wyników, wydaj-
ność, przejrzystość, prawidłowość i rze-
telność; IPSAS służyły jako punkt orien-
tacyjny. większość prac niezbędnych do 
wdrożenia reformy została wykonana w ra-
mach zasobów własnych; koszty zewnętrz-
ne wyniosły poniżej 30 mln euro. wspólne 
standardy rachunkowości i budżetowania 

koncepcja epSaS
Komisja Europejska założyła stopniowe podejście do przygotowania oraz wdrażania 
EPSAS. W trakcie 2013 r. Eurostat (urząd statystyczny UE) przygotował wstępną 
koncepcję systemu, w ramach którego mają być tworzone standardy oraz zorgani-
zował konsultacje publiczne. EPSAS miałyby być zestawem standardów bazujących 
na rozwiązaniach IPSAS, ale lepiej dopasowanych do specyfiki sektora publiczne-
go UE oraz bardziej zbliżonych do rozwiązań i definicji stosowanych w europejskim 
systemie rachunków narodowych (ESA). Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione 
w kolejnym dokumencie Komisji, który ma zostać ogłoszony prawdopodobnie w listo - 
-padzie 2014 r. Następnie zostanie przygotowany projekt rozporządzenia ramowego,  
ustanawiającego obowiązek stosowania zasady memoriałowej przez wszystkie 
jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz tworzącego ramy  
instytucjonalne dla opracowywania i przyjmowania EPSAS (do końca 2015 r.). 
Wdrożenie EPSAS przez państwa członkowskie miałoby nastąpić do 2020 r.
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oparte na bazie memoriałowej zapewniają  
przejrzystość finansową i umożliwiają do-
konywanie porównań (w tym międzynaro-
dowych), co warunkuje skuteczne i wydaj-
ne przeprowadzanie kontroli. NOK mają 
zatem istotne powody, aby popierać wpro-
wadzenie EPSAS. ważne przy tym, aby 
przyszłe europejskie standardy były jak 
najbardziej zbliżone do IPSAS i różniły 
się tylko w kwestiach, które tego rzeczy-
wiście wymagają.

Planowanie kontroli
Ulrike Katterl przedstawiła procedurę pla-
nowania kontroli w NOK Austrii. Na pod-
stawie „Misji i planu strategicznego”9 co 
cztery lata opracowuje się plan, zwany „pla-
nem średniookresowym”. Plan ten określa 
kierunki badań, którym w danym okre-
sie chce się poświęcić większą uwagę. 
Przykładowo, plan na lata 2011–2014 za-
kłada między innymi kontrole dotyczące  
wzmocnienia roli analizy makroekono-
micznej w rozpatrywaniu wydatków bu-
dżetowych, zwiększenia przejrzystości 
z perspektywy obywatela w oszczędnym, 
wydajnym i skutecznym realizowaniu wy-
datków budżetu, zwiększenia przejrzysto-
ści zarządzania finansowego w związku  
z reformą federalnych sprawozdań finan-
sowych na rzecz tworzenia świadomości 
społecznej w sprawie sytuacji finanso-
wej federacji i całego sektora rządowego 
w Austrii. Szczegółowe propozycje tema-
tów są zgłaszane przez departamenty kon-
trolne, zaś cały proces jest koordynowany 

przez departament planowania i rozwoju; 
końcowa wersja planu podlega zatwierdze-
niu przez prezesa NOK. Niektóre tematy 
kontroli powtarzają się co roku, na przy-
kład wzajemne powiązanie świadczenia 
i finansowania usług publicznych czy sys-
temy kontroli wewnętrznej. Przy dokony-
waniu wyboru zwraca się uwagę na kwe-
stie „stale wrażliwe” (takie, jak wydatki 
nadzwyczajne, współpraca organów pań-
stwa z mediami, zapobieganie korupcji) 
oraz stan realizacji przez organy admini-
stracji zaleceń wynikających z wcześniej-
szych kontroli.

Kontynuując tę wypowiedź, Andreas 
Mayrbäurl omówił techniczne narzędzie 
ułatwiające analizę ryzyka w kontroli gmin. 
w 2011 r. mandat NOK Austrii został roz-
szerzony i jego kontroli podlegają obecnie 
wszystkie gminy, które liczą ponad 10 tys. 
mieszkańców (wcześniej – ponad 20 tys.); 
w praktyce chodzi o 75 spośród 2356 gmin, 
w tym stołeczny wiedeń (pozostałe gminy 
są kontrolowane przez urzędy kontroli ist-
niejące w krajach związkowych). Dla lep-
szego planowania, wyboru jednostek oraz 
przygotowania kontroli opracowano tak 
zwane narzędzie monitorowania gmin, 
czyli bazę danych, która zawiera szczegó-
łowe i na bieżąco aktualizowane informa-
cje potrzebne do oceny ryzyka finansowe-
go ich działalności. Ponadto narzędzie to 
jest wykorzystywane dla celów świadcze-
nia bezpłatnego doradztwa na rzecz zain-
teresowanych gmin (również tych, które 
nie podlegają kontroli NOK): gospodarka  

9 Mission� Statement� and� Strategic� Plan, <http://www.rechnungshof.gv.at/uploads/media/Mission
_Statement_02.pdf>.
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finansowa każdej gminy jest dokładnie opisa-
na, z uwzględnieniem wszystkich istotnych 
danych, co umożliwia ocenę działalności 
gminy; na podstawie wybranych wskaźników  
opracowuje się też ranking ryzyka finanso-
wego gmin (w długim i krótkim okresie).

Martin Kolman przedstawił system pla-
nowania kontroli w NOK Czech. Plan rocz-
ny jest konstruowany zgodnie ze strategią 
NOK (aktualnie obowiązuje strategia na lata 
2014–2017). wyboru tematów dokonuje się 
na podstawie kryteriów aktualności, istot-
ności gospodarczej, znaczenia społecznego 
i rozpoznanych zagrożeń. Nie ma zadań kon-
trolnych, które wynikałyby wprost z mocy 
prawa. Inne organy państwa nie mają prawa 
zlecania NOK przeprowadzenia określo-
nych kontroli, choć mogą zgłaszać sugestie, 
które są rozpatrywane. wnioski opracowa-
ne przez departamenty kontrolne powin-
ny przedstawiać przedmiot i cele kontroli, 
sytuację finansową oraz szacunkową wiel-
kość środków, jakimi dysponują podmioty, 
które zamierza się skontrolować, uzasadnie-
nie kontroli, wyniki wcześniejszych kontroli 
w tym obszarze, otrzymane skargi, a także 
projekt harmonogramu i określenie zaso-
bów kadrowych niezbędnych do przepro-
wadzenia kontroli. Propozycje są rozpatry-
wane przez kolegium NOK Czech, które 
ocenia je z wielu punktów widzenia, jako że 
składa się z członków o różnym wykształce-
niu i doświadczeniu zawodowym. Zgodnie 
z ustawą, po zatwierdzeniu przez kolegium 
i prezesa, plan kontroli jest przekazywany 
parlamentowi i rządowi oraz publikowany 
w oficjalnym biuletynie NOK (w prakty-
ce jest również dostępny na stronie inter-
netowej NOK). 

Peter Tábory omówił podejście oparte 
na ocenie ryzyka w planowaniu kontroli 

w NOK Słowacji. Dwa główne dokumen-
ty to ogólny strategiczny plan kontroli (na 
okres trzech lat – corocznie aktualizowany 
na zasadzie planowania kroczącego) i szcze-
gółowy roczny plan kontroli. Narzędzia 
stosowane w procesie planowania to mię-
dzy innymi: analiza ryzyka, wykorzystanie  
wielu źródeł danych, wybór części bu-
dżetowych na podstawie oceny istotności  
ryzyka. w ramach planowania rocznego 
przeprowadza się rozpoznanie konkret-
nych zagrożeń w poszczególnych częściach 
budżetowych o najwyższym ryzyku oraz 
opracowuje matryce i mapy ryzyka.

Na spotkaniu zaprezentowano także 
inne tematy. Prezes NOK węgier lászló 
Domokos omówił monitoring i anali-
zę procesów fiskalnych na węgrzech 
oraz rolę NOK w tym zakresie. Sylva 
Müllerová (reprezentantka NOK Czech) 
przedstawiła wyniki kontroli programów 
współpracy transgranicznej pomiędzy 
Polską a Czechami, przeprowadzo-
nej – jako kontrola równoległa – przez 
Najwyższą Izbę Kontroli (Delegatura 
w Opolu) i Najwyższy Urząd Kontrolny 
Czech. Péter Dankó zrelacjonował do-
konaną przez NOK węgier samoocenę 
w zakresie stosowania technologii in-
formacyjnej (IT). Prezes NOK Austrii 
Josef Moser poinformował o toczącej 
się w agendach ONZ dyskusji na temat 
umocnienia niezależności i zwiększe-
nia potencjału instytucjonalnego NOK 
w procesie doskonalenia systemów  
rachunkowości publicznej.

dr jacek MazUr
radca prezesa NIK
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Co NATO1 i NIK mają ze sobą wspólnego 
poza pierwszą literą w skrócie ich nazw? 
Okazuje się, że niemało. współpraca mię-
dzy tymi organizacjami rozpoczęła się jesz-
cze w czasie, gdy Polska nie była człon-
kiem najpotężniejszego sojuszu polityczno- 
-wojskowego na świecie. Pierwsze kontakty  
miały miejsce w ostatniej fazie przygo-
towywań naszego kraju do członkostwa 
w NATO, czyli w 1997 r. wówczas przed-
stawiciele NIK, głównie z ówczesnego 
Departamentu Obrony i Bezpieczeństwa 
wewnętrznego, uczestniczyli w zajęciach 

zapoznawczych na temat organizacji 
NATO jako całości, struktury kierowa-
nia i dowodzenia, a przede wszystkim na 
temat zasad i procesu audytu zewnętrz-
nego tej bardzo rozbudowanej i przecho-
dzącej wiele zmian w czasie swojego ist-
nienia organizacji. 

Audytem zewnętrznym w NATO zaj-
muje się organ o nazwie Międzynarodowa 
rada Audytorów NATO2 (IBAN3), która 
składa się z właściwej rady (6 członków 
delegowanych na cztery lata przez narodo-
we organy kontroli państw członkowskich, 
z których jeden pełni przez dwuletnią  
kadencję funkcję przewodniczącego rady) 

NIK sprawdzi jak kontrolowane jest NATO

Przegląd partnerski  
w dziedzinie audytu finansowego

Najwyższa Izba Kontroli będzie koordynowała przegląd partnerski 
Międzynarodowej rady Audytorów NATO – IBAN, odpowiedzialnej 
za kontrolowanie NATO. Do współpracy zaproszono także Trybunał  
Obrachunkowy Hiszpanii. Polscy i hiszpańscy kontrolerzy zbadają jak 
funkcjonuje IBAN i zaproponują sposoby usprawnienia pracy główne-
go audytora NATO.

1 NATO – North Atlantic Treaty Organisation – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, zwana także 
Sojuszem Północnoatlantyckim (North Atlantic Alliance).

2 W niektórych dokumentach nazywana także Międzynarodową Komisją Rewidentów NATO.
3 International Board of Auditors for NATO – IBAN (wym. ajban).
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oraz grupy audytorów zatrudnionych na 
kontraktach na czas określony. rada wy-
tycza strategię audytu i sprawuje nadzór 
nad przeprowadzanymi audytami, nato-
miast grupa audytorów kontraktowych 
planuje i przeprowadza audyty finanso-
we, audyty wykonania zadań oraz realizacji 
projektów infrastrukturalnych. w latach 
2006–2010 przedstawiciel NIK4 pełnił 
funkcję członka Międzynarodowej rady 
Audytorów NATO, w tym, na podsta-
wie decyzji rady Północnoatlantyckiej5, 
funkcję przewodniczącego rady w latach 
2007–2009.

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa 
w NATO przedstawiciele NIK włączy-
li się do regularnych kontaktów z IBAN, 
przede wszystkim w formie corocznych 
spotkań poświęconych dyskusji nad rocz-
nym sprawozdaniem z działalności IBAN. 
Uwagi przedstawicieli najwyższych or-
ganów kontroli (NOK) państw człon-
kowskich na temat sprawozdania są spi-
sywane w postaci osobnego dokumentu,  
który przedstawiany jest komitetowi 
NATO6odpowiedzialnemu za analizę 
raportów IBAN i wdrażanie rekomen-
dacji audytorów. Ponadto Departament 
Obrony NIK prowadzi od 2001 r., na zasa-
dzie rotacji z NOK Danii i Niemiec, audyt 
finansowy jedynego wielonarodowego do-
wództwa operacyjnie podporządkowa-
nego NATO na terenie Polski, czyli do-
wództwa Korpusu Północno-wschodniego 

z siedzibą w Szczecinie. w tym wypad-
ku NIK odciąża IBAN w jej audytorskim 
wysiłku, ponieważ inne wielonarodowe 
dowództwa korpusów podporządkowane 
NATO są poddawane audytowi finanso-
wemu IBAN. Należy też dodać, że kon-
trole NIK przeprowadzane samodzielnie 
w dziedzinie obronności uzupełniają audy-
ty IBAN dotyczące rozbudowy wspólnej 
infrastruktury NATO na terenie państw 
członkowskich.

w latach 2012–2013 przedstawiciele 
NIK brali udział w projekcie zainicjo-
wanym przez Sekretarza Generalnego 
NATO7, którego głównym celem było 
wzmocnienie audytu zewnętrznego 
NATO, w tym jego niezależności, sku-
teczności i wydajności działania. w ra-
mach tego projektu powstał komitet ste-
rujący i grupa robocza, które zajęły się 
wypracowaniem możliwie najlepszych 
rozwiązań prowadzących do optymali-
zacji działalności IBAN. wypracowane 
rekomendacje, które uzyskały akcepta-
cję rady Północnoatlantyckiej, odno-
siły się do wprowadzenia zmian w sta-
tucie IBAN, wzmocnienia roli audytu 
wykonania zadań, zróżnicowania sta-
nowisk audytorów kontraktowych, 
uproszczenia procesu kontradyktoryj-
nego oraz optymalizacji kalendarza au-
dytów. Jedną z istotnych rekomendacji, 
dotyczącą procesu wdrażania rezulta-
tów projektu, było wskazanie potrzeby 

4 Wspomnianym przedstawicielem NIK był autor niniejszej informacji.
5 Rada Północnoatlantycka (North Atlantic Council) – najwyższy organ decyzyjny NATO; jej członkami są gło-

wy państw lub szefowie rządów krajów członkowskich (na co dzień reprezentowani przez ambasadorów).
6 Obecnie jest to Komisja ds. Polityki i Planowania Zasobów NATO (NATO Resource Policy and Planning 

Board).
7 Funkcję tę pełnił Anders Fogh Rasmussen (od 1.08.2009 r. do 30.09.2014 r).
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przeprowadzania przeglądów partner-
skich IBAN przez niezależnych audyto-
rów z państw członkowskich.

Pierwszy z takich przeglądów obejmu-
je audyt finansowy i odbędzie się jesz-
cze w tym roku. Międzynarodowa rada 
Audytorów NATO przeprowadziła konsul-
tacje z NOK sojuszników w ramach NATO 
w sprawie uczestnictwa w tym przedsię-
wzięciu. w ich wyniku do przeprowadze-
nia pierwszego w historii NATO przeglądu 
partnerskiego jej organu audytu zewnętrz-
nego zostały zaproszone najwyższe organy 
kontroli Polski i Hiszpanii. Najwyższa Izba 
Kontroli została poproszona o odegranie 
wiodącej roli w przeglądzie. według prze-
wodniczącego IBAN, jest to wyraz najwięk-
szego zaufania do niezależności i profesjo-
nalizmu audytorów NIK. Oprócz dotych-
czasowej współpracy i częstych kontaktów,  
niebagatelną rolę w tej ocenie odegra-
ło międzynarodowe zaangażowanie 
NIK w audyty finansowe Europejskiej 
Organizacji Badan Jądrowych (CErN) 
i rady Europy, jak również doświad-
czenie w  przeprowadzaniu przeglą-
dów partnerskich w Indonezji i Słowacji 

oraz poddawania się takim przeglądom  
przez NIK. 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
Krzysztof Kwiatkowski oraz prze wo-
dniczący Między narodowej rady Audy-
torów NATO Charilaos Charisis podpisali  
28 sierpnia 2014 r. porozumienie o prze-
glądzie partnerskim w IBAN, który ma 
być przeprowadzony przez zespoły au-
dytorów NIK i  Sądu Audytorskiego 
Królestwa Hiszpanii8. Najwyższe organy 
kon troli Polski i Hiszpanii zobowiązały się 
do przeprowadzenia przeglądu w dziedzi-
nie audytu finansowego do końca bieżą-
cego roku. rozpoczęły się wspólne pol-
sko-hiszpańskie prace przygotowawcze 
do tego przedsięwzięcia, główne prace są 
planowane na listopad, a przedstawienie 
raportu jest oczekiwane przed przerwą  
świąteczną. Zadanie zatem jest ambitne 
nie tylko ze względu na jego treść, lecz 
także czas wykonania. 

wieSŁaw kUrzyca
radca prezesa NIK

8 Przewodniczący Sądu Audytorskiego Hiszpanii podpisał porozumienie 15 września 2014 r., podczas spo-
tkania z przewodniczącym IBAN w Madrycie.
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Zadaniem grupy roboczej wGFACMl 
jest promocja współpracy międzynarodo-
wej – pomiędzy NOK, a także z innymi 
instytucjami międzynarodowymi – w za-
kresie walki z praniem brudnych pienię-
dzy, jak również określenie polityki i stra-
tegii zwalczania tego procederu w ramach 
uprawnień NOK. Pracom grupy przewod-
niczy NOK Egiptu, a jej członkami są NOK 
z następujących państw: Austrii, Chile, 
Chin, Czech, Ekwadoru, Fidżi, Indonezji, 
Iraku, Iranu, Jemenu, Kolumbii, lesoto, 
Malezji, Meksyku, Namibii, Niemiec, 
Papui Nowej Gwinei, Peru, Polski, rosji, 
Stanów Zjednoczonych, Turcji, Tobago 
i Trynidadu, wielkiej Brytanii, Zambii 
i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

Najwyższa Izba Kontroli jest aktywnym 
członkiem grupy od 2009 r. 

Zadania bieżące grupy
Priorytetowym zadaniem wGFACMl 
jest obecnie sfinalizowanie prac nad 
dwoma dokumentami. Pierwszym z nich 
są wytyczne poprawy dobrego zarzą-
dzania aktywami publicznymi (angiel-
ski tytuł: Enhancing Good Governance 
for Public Assets. Guiding Principles for 
Implementation), planowane do zatwier-
dzenia przez Kongres INTOSAI w 2016 r. 
jako INTOSAI GOV 9160. Za jego przy-
gotowanie odpowiedzialna jest tak zwana 
podgrupa 1 wGFACMl, której pracami 
kieruje Najwyższa Izba Kontroli. wytyczne 
traktują o roli i odpowiedzialności poszcze-
gólnych interesariuszy w zakresie poprawy 

Narada grupy roboczej INTOSAI

Walka z korupcją  
i praniem brudnych pieniędzy

Na początku września br. w siedzibie NIK odbyło się połączone spotkanie 
dwóch podgrup grupy roboczej INTOSAI ds. walki z korupcją i praniem 
brudnych pieniędzy (ang. INTOSAI working Group on the Fight Against 
Corruption and Money laundering – wGFACMl). Grupa ta działa w ra-
mach Komisji INTOSAI ds. wymiany wiedzy (ang. Knowledge Sharing 
Committee – KSC), powołanej do spełniania trzeciego celu strategicz-
nego INTOSAI, którym jest zachęcanie najwyższych organów kontroli  
(NOK) do współpracy, wymiany wiedzy i ciągłego doskonalenia się.
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dobrego zarządzania aktywami publicz-
nymi, w tym o roli NOK. 

Drugi dokument, również aktualnie 
opracowywany, to standard dotyczący za-
pobiegania korupcji w agencjach rządowych 
(angielski tytuł: Guideline for the Audit 
of Corruption Prevention in Government 
Agencies), planowany do zatwierdzenia 
przez Kongres INTOSAI w 2016 r. jako 
ISSAI 5700. Prace nad nim odbywają się 
w tak zwanej podgrupie 2 wGFACMl, 
której liderem jest NOK Niemiec.

Projekty obu tych dokumentów powstały 
w połowie 2013 r. Początkowo ich zatwier-
dzenie planowano na Kongresie INTOSAI 
w październiku 2013 r., jednak latem 2013 r. 
udostępniono je do publicznego opiniowa-
nia (tzw. exposure period), co jest wymo-
giem procedury INTOSAI dotyczącej za-
twierdzania dokumentów (tzw. due pro-
cess). w tym czasie napłynęło sporo uwag 
odnoszących się do ich treści i formy, co 
świadczy o dużym zainteresowaniu człon-
ków INTOSAI problematyką korupcji i pra-
nia pieniędzy. Ponieważ uwzględnienie czę-
ści sugestii wymaga ingerencji w treść pro-
jektów, prace nad ostatecznym kształtem 
dokumentów nie zostały jeszcze zakończo-
ne, a zatwierdzenie przesunięto na kolejny 
Kongres INTOSAI w 2016 r. 

Spotkanie w Warszawie
Przedstawiciele 12 NOK – członków 
wGFACMl zaangażowanych w prace nad 
wytycznymi – spotkali się w Najwyższej 
Izbie Kontroli w dniach 9-11 września 
2014 r. w naradzie, którą otworzył pre-
zes NIK Krzysztof Kwiatkowski, uczest-
niczyli goście z następujących państw: 
Austrii, Czech, Ekwadoru, Indonezji, Ira-
ku, lesoto, Meksyku, Namibii, Niemiec, 
Turcji, Stanów Zjednoczonych i Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich. Byli to 
głównie pracownicy szczebla eksperc-
kiego oraz kilku szefów organów kon-
troli: Audytor Generalny Ekwadoru  
– dr Carlos ramon Polit Faggioni, Audytor 
Generalny Namibii – Junias Etuna 
Kandjeke, a także zastępca Audytora 
Generalnego lesotho – Monica Besetsa. 
w trakcie dyskusji omówione zostały 
wszystkie uwagi nadesłane do projek-
tów obu dokumentów oraz sposób odnie-
sienia się do nich. Ustalono także szcze-
góły dalszych prac oraz ich harmonogram. 

kaMila ŻyndUl
Wydział Spraw Międzynarodowych, 
Departament Strategii NIK
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współpraca międzynarodowa  

pioTr GoSTyńSki

Indyjski odpowiednik Najwyższej 
Izby Kontroli, to jest Urząd Kontrolera 
i Audytora Generalnego Indii (dalej: „NOK 
Indii”), ma w dziedzinie technologii in-
formacyjnej (IT) bardzo wysoką markę. 
Podkreślają to polscy kontrolerzy odby-
wający w Indiach szkolenia organizowa-
ne przez tamtejszy rząd w ramach pro-
gramu współpracy technicznej i gospo-
darczej dla pracowników instytucji rzą-
dowych, sektora publicznego, uniwersy-
tetów oraz najwyższych organów kontroli. 

Uznaniem wiodącej pozycji w tej dzie-
dzinie jest sprawowanie przez NOK 
Indii funkcji lidera w Komisji INTOSAI 
ds. Audytu Informatycznego. NIK 
z kolei przewodzi Komisji ds. Kontroli 
Informatycznych w ramach EUrOSAI. 
Jest to właśnie jeden z powodów, dla któ-
rych w tym roku kontrolerzy z Polski i Indii 

spotkali się na kolejnym seminarium (już 
po raz czternasty). Pierwsze polsko-in-
dyjskie seminarium odbyło się w Indiach 
w 2000 r. i odtąd organizowano je corocz-
nie (wyjątek stanowił 2013 r.) na prze-
mian w obu krajach. Ostatnie (w 2012 r., 
w Indiach) było poświęcone wdrożeniu 
międzynarodowych standardów kontro-
li ISSAI do działalności kontrolnej.

Tym razem dwudniowe spotkanie 
(w dniach 19-20 sierpnia br.) odbyło się 
w siedzibie NIK i miało na celu wymianę 
doświadczeń wyniesionych właśnie z au-
dytu obszaru IT. Przedstawiciele NIK 
chcieli zainteresować swych kolegów in-
nowacyjnym i praktycznym projektem, 
jakim bez wątpienia jest Control space of 
e-Government, potocznie zwanym kostką 
informatyczną. Kostka (tworzona przez pu-
blicznych audytorów z różnych państw) jest 
narzędziem gromadzącym i udostępniają-
cym raporty z kontroli przeprowadzonych 

Audyt obszaru IT

Polsko-indyjskie spotkanie  
specjalistów ds. kontroli informatycznej

Indie traktują informatyzację jako jedno ze strategicznych dążeń w roz-
woju kraju, co znajduje odbicie w wielu dziedzinach życia, począwszy 
od edukacji w tym zakresie, przez szeroko pojęty biznes, a na środowi-
sku kontrolnym skończywszy. Narada w siedzibie NIK służyła wymia-
nie najnowszych doświadczeń kontrolerów obu krajów.
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Polsko-indyjskie spotkanie...   współpraca międzynarodowa  

w obszarze IT i w ten szczególny sposób 
prezentującym ich wyniki. Jest to swego 
rodzaju internetowa baza danych przezna-
czona głównie dla osób specjalizujących 
się w zagadnieniach informatycznych, ale 
korzystać z niej mogą wszyscy zaintereso-
wani nowoczesnym audytem1. 

Gościom z Indii zaprezentowano ogól-
nie projekt (jego cele, sposób działania 
itp.), a następnie – na przykładzie jednej 
z kontroli przeprowadzonych przez NIK 
– przedstawiono praktyczną stronę kost-
ki. Z kolei przedstawiciele NOK Indii po-
kazali bardzo ciekawą prezentację kompu-
teryzacji spisu własności ziemi w Indiach. 

Kontrolerzy z obu krajów wymienili 
również doświadczenia związane z au-
dytami IT przeprowadzonymi w innych  
obszarach życia społecznego. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się rządowe 
programy komputeryzacji dotyczące za-
pobiegania bezrobociu, darmowej edu-
kacji podstawowej czy przeciwdziałania  
korupcji w instytucjach publicznych. 

wszystkie poruszane zagadnienia wy-
woływały wiele wzajemnych pytań, co 
z kolei znalazło odbicie w żywiołowych 

dyskusjach. Zarówno zakres problematyki, 
jak i miła atmosfera spotkania sprawiły, że 
rozmowy kontynuowano nawet podczas 
lanczów i przerw na kawę, co świadczyło 
o dużym zainteresowaniu i zrozumieniu 
wagi omawianych spraw. Potwierdzeniem 
tego jest wyrażona przez kolegów z Indii 
gotowość, a co ważniejsze – chęć wszel-
kiej pomocy i dalszej wymiany doświad-
czeń, między innymi przez zgodę na udo-
stępnianie swoich raportów. 

w trakcie spotkania z delegacją indyjską 
prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przeka-
zał zaproszenie dla Kontrolera i Audytora 
Generalnego Indii do złożenia wizyty 
w Polsce. Nastąpi ona najprawdopodob-
niej w przyszłym roku, podczas organizo-
wanego przez NIK wspólnego spotkania 
grup roboczych EUrOSAI i INTOSAI 
ds. IT, choć niewykluczone, że dojdzie 
do niej jeszcze w tym roku.

pioTr GoSTyńSki
Wydział Spraw Międzynarodowych, 
Departament Strategii NIK

1 Więcej na temat kostki w intranecie NIK; sama kostka dostępna jest na stronie <www.egov.nik.gov.pl>.
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Z życia NIK 

Celem statystyki publicznej jest rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie 
społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospo-
darki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska  
naturalnego1. 

Z kolei misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służ-
bie publicznej dla rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że Główny Urząd Statystyczny 
(GUS) i Najwyższa Izba Kontroli (NIK) służą państwu rzetelną informacją o faktycz-
nym stanie najważniejszych dziedzin jego aktywności. Ich instytucjonalna trwałość jest 
gwarantem poczucia bezpieczeństwa dla społeczeństwa i obywateli. Choć każda z obu 
instytucji zajmuje inne miejsce w systemie organów państwa, ich cele są zbieżne, zaś 
działalność się uzupełnia. 

Bez statystyki nie ma podstaw do formułowania polityki publicznej, bez kontroli 
państwowej nie ma obrazu funkcjonowania tej polityki, niemożliwa jest ocena jej sku-
teczności. 

w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego 26 sierpnia 2014 r. odbyło się spotka-
nie prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego i prezesa GUS Janusza witkowskiego oraz 
kierownictw obu instytucji poświęcone możliwościom rozwoju współdziałania2. 

mOŻLIWOścI  
ROZWOJu WSPóŁPRAcY NIK I GuS

1 Art. 3 ustawy z 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (tj. DzU.2012.591 ze zm.).
2 W kwietniu 2012 r. odbyło się w NIK spotkanie prezesów obu instytucji w związku z inicjatywą Eurostat 

w sprawie prowadzenia przez najwyższe organy kontroli państw UE kontroli danych o zadłużeniu w pod-
miotach sektora finansów publicznych. Zob. O. Leszczyńska-Luberek, J. Mazur: Możliwości�współpracy
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Dyrektorzy departamentów GUS przedstawili możliwości oferowane przez nowe 
narzędzia udostępniania danych wynikowych statystyki publicznej, zachęcając do ich 
wykorzystania oraz zgłaszania propozycji i uwag. Chodzi o nowe funkcje portalu infor-
macyjnego GUS, a także rozwój ogólnodostępnych baz danych, takich jak Statystyczne 
Vademecum Samorządowca, Bank Danych lokalnych, Portal Geostatystyczny, System 
Monitorowania rozwoju STrATEG, dziedzinowe bazy danych i rejestr rEGON3. NIK 
korzysta w niektórych kontrolach z tych zasobów, ale zapewne warto byłoby je szerzej 
spopularyzować w Izbie. równocześnie NIK wyraziła zainteresowanie narzędziami do-
stępu do rejestru rEGON, deklarując przy tym przekazywanie informacji w razie do-
strzeżenia ewentualnych omyłek. 

Przedstawiciele NIK postulowali współpracę w przeprowadzaniu analiz wykonania  
budżetu państwa w zakresie zestawienia dochodów i wydatków w układzie działo-
wym, w tym udostępnienie do prac porównawczych założeń metodycznych przyjętych 
przez GUS dla opracowywania danych o wydatkach sektora instytucji rządowych i sa-
morządowych  w układzie klasyfikacji COFOG. Zaproponowali też podjęcie współ-
pracy przy tworzeniu wskaźników jakości wykonania zadań publicznych przez samo-
rząd terytorialny. 

Przedstawiciele GUS zwrócili uwagę na znaczenie współdziałania w zakresie proce-
dury nadmiernego deficytu, w tym przekazywanych do Komisji Europejskiej danych 
dotyczących długu i deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. w tym 
kontekście uznali za celowe – respektując zasady postępowania kontrolnego – przekazy-
wanie przez NIK (możliwie najpóźniej do 20 marca każdego roku) wstępnych sygnałów 

Spotkanie przedstawicieli GUS i NIK w siedzibie GUS 26 sierpnia 2014 r., od lewej: prezes GUS  
Janusz Witkowski, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz członkowie kierownictwa NIK: wiceprezes  
Wojciech Kutyła, wiceprezes Jacek Uczkiewicz, radca prezesa Wojciech Misiąg, dyrektor Departamen-
tu Budżetu i Finansów Stanisław Jarosz, radca prezesa Jacek Mazur, radca prezesa, p.o. dyrektora  
Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Zbigniew Wrona, wicedyrektor Departamentu  
Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego Wiesław Karliński.

Fo
t.
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� najwyższych�organów�kontroli�i�krajowych�urzędów�statystycznych�państw�UE�w�sprawach�związanych�ze�
statystykami�opracowywanymi�na�potrzeby�unijnej�procedury�nadmiernego�deficytu, „Kontrola Państwo-
wa” nr 3/2013.

3 <http://stat.gov.pl>
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o ewentualnych istotnych nieprawidłowościach oraz informacji o zastosowanych przez 
Ministra Finansów rozwiązaniach obniżających deficyt, stwierdzonych w trakcie kontro-
li wykonania budżetu państwa, aby można było wziąć je pod uwagę przy obliczaniu da-
nych na potrzeby procedury nadmiernego deficytu, przekazywanych do Eurostat przed 
1 kwietnia każdego roku (wstępna notyfikacja fiskalna). w tym kontekście Najwyższa 
Izba Kontroli zaprosi Główny Urząd Statystyczny do udziału w panelach ekspertów 
służących przygotowaniu programów niektórych kontroli planowanych na rok 20154. 

Zadeklarowano, że NIK może dodatkowo objąć kontrolą na przykład prawidłowość 
wypełniania niektórych formularzy statystycznych. Postulowano też współpracę w opi-
niowaniu przez GUS i NIK projektów aktów prawnych, w tym ewentualne wspólne 
formułowanie postulatów dotyczących uszczegółowienia klasyfikacji i sprawozdawczo-
ści budżetowej.

rozpatrzono stan prac nad zmianą ustawy o statystyce publicznej, z uwzględnieniem 
przepisów wprowadzających zasady udostępniania danych jednostkowych podmiotów 
sektora finansów publicznych. Podkreślono, że zgromadzone przez GUS dane podmio-
tów tego sektora nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż statystyczne i ana-
lityczne5. w wypadku NIK dane te mogłyby być wykorzystane do analiz prowadzonych 
w trakcie planowania i przygotowania kontroli oraz analiz prezentowanych w informa-
cjach o wynikach kontroli. 

Dalsze kontakty pomiędzy obiema instytucjami będą utrzymywane za pośred-
nictwem odpowiednich departamentów GUS i NIK. Koordynację współdziała-
nia zapewnią Gabinet Prezesa GUS i Departament Metodyki Kontroli i rozwoju  
Zawodowego NIK.

w.K., J.M.

4 Prawdopodobnie będą to kontrole dotyczące: realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicz-
nych przez system sprawozdawczości finansowej; bezpieczeństwa finansowego samorządu terytorialne-
go. W ramach tych kontroli możliwe będzie sprawdzenie niektórych danych źródłowych, mających wpływ 
na ustalenie poziomu zadłużenia państwa.

5 Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 
z 11.03.2009 r. w sprawie statystyki europejskiej… (DzUUE L 87 z 31.03.2009, s. 164), „poufność infor-
macji statystycznych oznacza ochronę poufnych danych odnoszących się do każdej jednostki statystycz-
nej, które zostały pozyskane bezpośrednio do celów statystycznych lub pośrednio ze źródeł administra-
cyjnych lub innych, i rozumiana jest jako zakaz wykorzystywania uzyskanych danych do celów innych niż 
statystyczne oraz ich bezprawnego ujawniania”.

z życia NIK  
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NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI OTRZYMAŁA CERTYFIKAT ISO 14001 

w dniu 13 października 2014 r. podczas spotkania w Ośrodku Szkoleniowym NIK 
w Goławicach, wiceprezes Zarządu DNV Gl (jednostki certyfikującej) Tomasz Słupek 
uroczyście wręczył prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu certyfikat ISO 14001 
(patrz fot., obok prezesa stoi Monika Skrzypiec z Departamentu Środowiska, pierwszy 
z lewej Józef Górny, dyrektor generalny NIK). Jest to uznana w skali międzynarodowej 
norma określająca metody wdrażania efektywnego systemu zarządzania środowiskowego.

System ten został ustanowiony w Izbie zarządzeniem Prezesa NIK w styczniu 2010 r., 
a ideą przyświecającą tej decyzji było uczynienie Izby urzędem przyjaznym środowi-
sku. System był certyfikowany po raz pierwszy w lipcu 2011 r. Certyfikat ISO – jako 
efekt zakończonego pomyślnym wynikiem audytu prowadzonego przez jednostkę cer-
tyfikującą – jest przyznawany na trzy lata. w okresie ważności certyfikatu audytorzy 
DNV Gl przeprowadzą dwa audyty sprawdzające, mające na celu potwierdzenie prze-
strzegania wymagań wspomnianej normy ISO oraz wskazanie nowych możliwości cią-
głego doskonalenia i usprawniania systemu.

Dyrektor generalny NIK, pełniący funkcję pełnomocnika prezesa NIK ds. systemu 
zarządzania środowiskowego, wśród największych korzyści płynących z funkcjonowa-
nia systemu w Izbie wymienił oszczędności uzyskane dzięki bardziej racjonalnemu wy-
korzystaniu nośników energii oraz innych zasobów naturalnych (np. przez ograniczenie 
zużycia papieru), a także pozytywny wpływ na wizerunek Izby.

Ponowne uzyskanie certyfikatu ISO 14001 jest swego rodzaju wyzwaniem dla kierow-
nictwa i pracowników Izby. w gronie podmiotów legitymujących się takim certyfikatem 
niewiele jest instytucji publicznych, z których NIK mogłaby czerpać wzór do naśladowania. 
Dlatego jako niewątpliwy lider w tej dziedzinie wśród naczelnych organów państwa Izba 
będzie nadal dążyć do wdrażania coraz lepszych proekologicznych rozwiązań.            M.S.
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Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej 

Redakcja naukowa Małgorzata Dziubińska, Adrian Janus, Jarosław Kostrubiec,  
Tomasz Sroka, Paweł Szczęśniak, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014, s. 189.

Książka prezentuje badawcze efekty projektu zorganizowanego przez Ogólnopolską 
radę Kół Naukowych przy wydziałach prawa i administracji różnych uczelni. Jest to 
praca zbiorowa, na którą składają się rozprawy przygotowane przez młodych naukow-
ców z wielu ośrodków akademickich w Polsce. Przedmiotem omówienia są zagadnienia  
prawne związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Poszczególne teksty 
dotyczą różnorodnych aspektów analizowanego problemu, badane są zarówno kwe-
stie podstaw prawnych funkcjonowania opieki zdrowotnej, jak i form organizacyjnych  
instytucji odpowiedzialnych za realizowanie prawa obywateli do świadczeń medycz-
nych. Interesującym uzupełnieniem rozważań prawnoinstytucjonalnych jest rozprawa 
poświęcona zjawisku korupcji w polskiej służbie zdrowia, opisywanemu przez autorów 
w odniesieniu do amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej.

Przestępstwa w obrocie gospodarczym

Krzysztof Nitkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 180.

Przestępczość jest stałym elementem towarzyszącym działalności gospodarczej każde-
go społeczeństwa, toteż badanie tej problematyki ma duże znaczenie zarówno dla przed-
siębiorców, jak i organów kontrolujących prawidłowość funkcjonowania procesów eko-
nomicznych. Autor skupił się na opisie przestępstw patologizujących obrót gospodarczy 
oraz na sposobach przeciwstawiania się im przez uczestników życia gospodarczego, jak 
też organy do tego powołane. Praca składa się z siedmiu rozdziałów; w pierwszych dwóch 
przedstawione zostały kwestie ogólne i teoretyczne, natomiast rozdział trzeci zawie-
ra szczegółową charakterystykę form przestępczości gospodarczej, takich jak korupcja, 

Sygnały  
o książkach 
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oszustwa ubezpieczeniowe, przetargowe oraz pranie brudnych pieniędzy. w rozdziale 
czwartym opisano przestępstwa popełniane przeciwko instytucjom publicznym, w pią-
tym – przeciwko wiarygodności dokumentów, w szóstym – przeciwko mieniu. rozdział 
siódmy stanowi omówienie wybranych deliktów z Kodeksu karnego skarbowego.

Dysfunkcyjność podatku VAT  
w transakcjach wewnątrzwspólnotowych 

Jacek Pastuszka, Wojciech Sońta, Wydawnictwo Instytutu Naukowo-Wydaw-
niczego „SPATIUM”, Radom 2014, s. 261.

Monografia stanowi omówienie destrukcyjnych aspektów podatku od wartości dodanej 
(VAT) i ich wpływu na podstawowe wskaźniki mikro- i makroekonomiczne, w tym na 
dochody poszczególnych krajów i Unii Europejskiej. Dysonans jest rozpatrywany przez 
pryzmat anachronicznych zmian jakie obecnie proponuje UE oraz braku możliwości 
aktywowania systemu docelowego lub zastąpienia VAT podatkiem od sprzedaży wy-
stępującym w Stanach Zjednoczonych. Autorzy wnikliwie opisali przestępstwa na do-
kumentach, transakcje karuzelowe pod kątem ich kryminalnego charakteru oraz skalę 
tego zjawiska w Polsce i Unii. Pierwszy spośród pięciu rozdziałów traktuje ogólnie o VAT 
w UE, w rozdziale drugim poddano analizie dysfunkcyjność tego podatku w transak-
cjach wewnątrzwspólnotowych. rozdział trzeci stanowi prezentację wyników badań 
ankietowych dotyczących systemu VAT wśród polskich przedsiębiorców, w czwartym 
omówiono kierunki przeciwdziałania nadużyciom fiskalnym, zaś piąty zawiera propo-
zycje zmian systemowych w tym podatku.

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Przemysław Ostojski, Wojciech Piątek, PRESSCOM, Wrocław 2014, s. 283.

Autorzy przedstawili analityczny opis postępowania egzekucyjnego w administracji 
odnoszącego się do należności pieniężnych. Analiza odwołuje się zarówno do polskiego 
prawa egzekucyjnego, jak i obowiązującego w Polsce prawa unijnego (ustawa z 6 wrze-
śnia 2001 r.) Książka ma przejrzystą kompozycję; składa się z czterech rozdziałów, z któ-
rych pierwszy koncentruje się na ustaleniach terminologicznych i kontekście prawnym 
przedstawianego problemu. w rozdziale drugim zrekonstruowano przebieg postępo-
wania egzekucyjnego, w trzecim omówiono narzędzia egzekucyjne będące w dyspozycji 
organu przeprowadzającego egzekucję należności pieniężnych. Ostatni rozdział zawie-
ra charakterystykę funkcjonujących w polskim prawie środków chroniących uczestni-
ków postępowania egzekucyjnego przed nadużyciami i błędami mogącymi pojawić się 
w procesie egzekucyjnym.
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Auditing   8

MARCIN SZYMAŃSKI: System for the Implementation and Auditing of EU 
Projects – Act on the Cohesion Policy Realisation 2014−2020 (Part I)   8
In his article, the author discusses the system for the implementation and auditing 
of spending of European funds within the realisation of the Cohesion Policy in the 
2014–2020 programming period, which stems from the regulations of the act on the rules 
for the realisation of Cohesion Policy programmes financed in the 2014−2020 financial 
perspective. The article takes into account the context of the EU regulations concerning 
the implementation of the Cohesion Policy in the following programming period. The new 
provisions are also discussed in relation to the differences with the present regulations on 
the system for the implementation and auditing of spending in the 2007−2013 financial 
perspective. In the first part of the article, the author focuses primarily on the analysis 
of the institutional system for the implementation of the EU funds, by presenting the 
responsibilities of individual institutions in the process of operational programmes 
realisation, and also by describing the designation procedure that is required for payment 
applications submitted to the European Commission.

ŁUKASZ AUGUSTYNIAK: Contravention Procedure as a Form of Control 
– European Commission’s Supervision of the European Law Implementation   26
The European Commission oversees the implementation of the treaties and funds that 
institutions accept on their basis, as well as supervises the implementation of the EU law 
under the control of the Court of Justice of the European Union. One of the most important 
tools that the Commission has at its disposal to force the Member States to comply with 
the European law is the contravention procedure. In his article, the author describes the 
mechanisms that provide for the effectiveness of the system for the implementation 
of the Community law and he presents the three stages of the contravention procedure: 
the informal proceedings, the formal administrative stage, and the court stage. 
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ANDRZEJ ZALESKI-EJGIERD: Physical Education at Schools 
– Methods of Health-Oriented Education   39
Four years ago, the curriculum of physical education was changed and the organisation 
of physical education classes was modified. Now, the basic curriculum of physical education 
is presented in the form of requirements that should be treated as personal development 
indicators. Connections between physical education classes and health-oriented education 
are clearly presented. However, as NIK’s recent audit shows, qualitative changes can 
hardly ever be observed. Physical education classes are held on the basis of outdated 
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Moreover, the number of classes and the division into groups during classes do not 
comply with the legal requirements.

MARCIN KOPEĆ, STANISŁAW DZIWISZ: Safety of Mountain Tourism 
and Relaxation – Functioning and Financing of Mountain Rescue  
Services   55
The safety of mountain tourism and recreation have been assessed as positive, and 
mountain rescue services, which make a very important element of the system, operate 
in an effective manner. There are some objections, however, with regard to the way it 
is financed by the Minister of the Interior. The functioning of the system is hampered 
due to the lack of regulations that would allow for the execution of the requirement 
to provide safety conditions in organised ski areas. The condition of mountain trails is 
also of high importance, whose legal status and maintenance standards have not been 
regulated so far. The most important role is however played by tourists’ knowledge on 
how properly plan mountain trips and on how behave during such trips. Tourists must 
be aware of dangers that result from their activities and of potential consequences 
of their decisions.

ŁUKASZ RÓG: Organisation of Football Matches on the National 
Stadium – Legal Protection of the State Treasury’s Interest   66
NIK has carried out an audit at the Ministry of Sport and Tourism entitled Protection 
of the State Treasury’s interest by the Minister of Sport and Tourism in contracts 
concluded by the National Sport Centre company. In the audited period, the National 
Sport Centre (NCS) concluded six contracts on behalf of and to the benefit of the 
State Treasury, related to football matches on the National Stadium. NIK has assessed 
three contracts for the organisation of those matches, in which the State Treasury 
is obliged to pay high contractual fines. In his article, the author presents the detailed 
findings of the audit.
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Audit Findings for Publication in August and September 2014 – ed.   76
In this section, we enumerate the audits that the Supreme Audit Office has carried out 
in selected areas and that have been published in the form of pronouncements on audit 
results. In this issue of our bimonthly, we present the following audits: the financing 
of state and private nursery schools; the activities of the Central Sport Centre (COS); 
closing of public schools; the use of investment funds by the maritime administration; the 
electronic supervision system; cancer treatment; protection of big city inhabitants against 
noise; investments in environmentally-protected areas; personal income tax related to 
sales of real estates; purchase of estates for construction of national roads by the State 
Treasury; the management of state horse studs; the system for the implementation of the 
Structural Policy; promotion activities of cities; the “School Equipment” government 
programme; collection of liabilities for the National Insurance Office (ZUS).

State and Society   79

AGNIESZKA LISZEWSKA: Abuse of Power by a Public Functionary 
– Problems with Interpretation of Article 231 (1) of the Criminal Code   79
One of the most disputable issues related to the interpretation of Article 231 (1) of the 
Criminal Code currently in force, is the qualification of this type of a prohibited act 
as formal (with no consequences) or material (with consequences). It seems that the 
majority of the arguments support the opinion that an abuse of power should belong to 
the specific group of abstract exposures to danger, which are called offences of potential 
danger. The problem is, however, that the legislator has not clearly set out, nor provided 
for appropriate criteria for the court to asses, in a concrete case, a possibility to create 
a threat to legal interest. 

WIESŁAW JASIŃSKI: Governmental Programme on Corruption Prevention 
– Shaping the Anti-Corruption Policy for the Years 2014−2019   95
The programme is a continuation and intensification of the former preventive and 
repressive measures against corruption. After a five-year break, at the time of growing 
social disapproval for the governing authorities’ measures taken in the field, a concrete 
policy is being introduced in a comprehensive document. As it was the case previously, 
the policy is based on penal and administrative solutions. In his article, the author 
analyses tasks and measures provided for in the governmental programme for those 
appointed to lead and cooperate in their implementation. The assessment has been 
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based not only on the experience from the governmental Programme for Corruption 
Combating. The Anti-corruption Strategy for the years 2002-2004, and Programme for 
Corruption Combating. The Anti-corruption Strategy. Second Stage of Implementation 
2005−2009, but on numerous other research projects.

TOMASZ LUBAŃSKI: Financing of Poland’s Defence – Necessity 
to Modernise and Increase Subsidies for the Army   114
The analysis of the amounts assigned in the budget act for defence expenditures since 
the year 2005 clearly shows that, despite the legal obligation, the amount designated for 
this purpose has never exceeded 1.95 per cent of the previous year’s GDP. The article 
attempts to identify the reasons for this situation, and to offer another solution so that 
the planning of the state budget spending for the financing of Poland’s defence needs 
is compliant with the law.

International cooperation   124

JACEK MAZUR: Current Issues Debated Among the Supreme Audit 
Institutions of the Visegrad Countries   124
The main topics of the latest meeting of the Heads of the Supreme Audit Institutions 
of Austria, the Czech republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia were the following: 
cooperation between national Supreme Audit Institutions with the European Court 
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of SAIs in the area of information technology application, a discussion within UN agencies 
on the strengthening of independence and institutional capacity building of SAIs in the 
process of the improvement of public accounting systems.
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By the end of this year, for the first in the history of NATO, a peer review will be 
performed of its audit body – the International Board of Auditors for NATO (IBAN). The 
peer review will be carried out by the Supreme Audit Institutions of Poland and Spain. 
The Supreme Audit Office was approached to play the leading role in the peer review. 
According to the IBAN Chairman, this shows the greatest trust in the independence 
and professionalism of NIK auditors. 
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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 

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

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

ubiegające się o punktację naukową mają do spełnienia 9 kryteriów, począwszy m.in. od stabilności 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 proble-
matyce związanej z profilem czasopisma – szeroko rozumianej kontroli i audytowi oraz arty-
kuły 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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Dane nabywcy:

1. Nazwa firmy/imię nazwisko

2. Adres (miasto, kod, ulica, nr domu i mieszkania)

3. NIP

4. Adres poczty elektronicznej

5. Liczba kompletów

Dane sprzedawcy:

1. Nazwa firmy: Najwyższa Izba Kontroli, Redakcja „Kontroli Państwowej”

2. Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57

3. Numer faksu: (22) 444 53 27

KUPON PRENUMERATY

PRZYPOMINAMY O PRENUMERACIE 

Szanowni Prenumeratorzy! 
Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2015 r. wynosi 108 zł + 5% VAT (113,40 zł)  
za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (18,90 zł za jeden zeszyt). 
Najwyższa Izba Kontroli od 2 listopada 2011 r. utraciła zwolnienie z podatku VAT i ponownie 
jest jego płatnikiem.
Prosimy o przysyłanie do redakcji jedynie zamówień z podaniem nazwy firmy, dokładnego  
adresu oraz numeru NIP, a należności za prenumeratę prosimy uiszczać dopiero po otrzyma-
niu faktury z podaną kwotą.

Prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej kuponu.
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Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) pisma.

Prenumerata
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