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JACEK MAZUR: Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem 
– między podległością a współdziałaniem   8
W artykule podjęto kwestię, czy po wejściu Konstytucji RP z 1997 r. nadal można mówić 
o „współpracy” Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem. Z analizy konstytucji wynika, że 
zasada podziału i równowagi władz RP jest dopełniona przez wymóg ich współdziałania. 
W tym kontekście szczegółowo rozpatrzono praktykę: intensywność udziału NIK w pracach 
Sejmu, zlecenia i sugestie przeprowadzenia kontroli, przedkładanie Sejmowi wyników 
kontroli i wniosków de lege ferenda. W konkluzji uznano, że Najwyższa Izba Kontroli 
podlega Sejmowi i wykonuje nałożone przezeń zadania, lecz równolegle ma miejsce 
współpraca NIK z Sejmem, zwłaszcza w zakresie inicjowania kontroli i rozpatrywania ich 
wyników. Wspomaga to działalność kontrolną, a czasem też działalność ustawodawczą 
Sejmu. W rzeczywistości kwestie podległości NIK Sejmowi oraz współpracy obu organów 
niełatwo rozdzielić, gdyż łączą się one i nakładają.

TOMASZ FRĄTCZAK: Audytorska ewolucja NIK? – analiza wniosków 
i uwag pokontrolnych   28
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy Najwyższa Izba Kontroli w swojej praktyce 
ewoluuje od urzędu nastawionego na wykrywanie konkretnych nieprawidłowości 
w kierunku instytucji analizującej podmiot czy sferę działalności pod kątem słabości 
systemów kontroli wewnętrznej. Zbadano 130 wniosków sformułowanych w wystąpieniach 
pokontrolnych i informacjach o wynikach kontroli. Jako kryterium oceny przyjęto 
możliwość zdefiniowania charakteru wniosku jako audytorskiego lub pokontrolnego 
w rozumieniu kontroli „inspekcyjnej”. Za cechę audytorską wniosku uznawano 
ukierunkowanie na przyszłość – zarządzanie obszarami ryzyka. Wniosek był kwalifikowany 
jako „poinspekcyjny”, gdy koncentrował się na stwierdzonej nieprawidłowości i jej 
usunięciu. 

Spis treści
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KAMILLA GROBICKA-MADEJ: Lokalizacja i budowa lądowych farm 
wiatrowych – wyniki kontroli a kompetencje nadzorcze wojewody   39
Działanie na podstawie i w granicach prawa jest naczelną zasadą organów władzy 
publicznej, również tych samorządowych szczebla gminnego. Czasami zasada ta nie jest 
respektowana, co zdiagnozowała ostatnio Najwyższa Izba Kontroli w raporcie dotyczącym 
lokalizacji i budowy lądowych farm wiatrowych. Autorka artykułu próbuje udzielić 
odpowiedzi na pytanie, w których momentach procesu inwestycyjnego dopuszczalna 
jest ingerencja nadzorcza wojewody mająca na celu eliminację nadużyć i przywrócenie 
stanu zgodnego z prawem.

USTALENIA KONTROLI NIK   48

SłAWOMIR GRZELAK, JUSTyNA MIANOWSKA-BEDNARZ: 
Upowszechnianie biopaliw w Polsce – skuteczność działań administracji  
publicznej   48
Rozwój gospodarczy przy wzrastających standardach ochrony środowiska wymusza 
zwiększenie zapotrzebowania na energię pochodzącą z innych źródeł niż ropa naftowa 
i gaz. taką alternatywę mogą stanowić biopaliwa. Ich użycie pozwala w sposób 
naturalny ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Celem artykułu jest przedstawienie 
i ocena działań administracji publicznej podejmowanych na rzecz upowszechnienia 
paliw pochodzenia roślinnego w Polsce, które były przedmiotem kontroli stosowania 
biopaliw i biokomponentów w transporcie. Autorzy, wykorzystując wyniki tej kontroli 
oraz literaturę związaną z tematem, poddali analizie problem braku zakładanych efektów, 
przyczyny stwierdzonego stanu rzeczy oraz rolę kontroli wykonania zadań.

TOMASZA AMBROZIK: Inwestycje na obszarach chronionych 
– racjonalne kształtowanie ładu przestrzennego   64
Północno-wschodnia Polska wyróżnia się wyjątkowymi wartościami przyrodniczymi. 
Ponad 70% powierzchni województwa podlaskiego zajmują obszary objęte różnymi 
formami ochrony przyrody. to tutaj zachowały się duże kompleksy leśne – puszcze 
Białowieska, Knyszyńska i Augustowska, najbardziej naturalne w Europie Środkowej 
Bagna Biebrzańskie, malownicze krajobrazy północnej Suwalszczyzny oraz Pojezierza 
Sejneńskiego. obecnie jednym z istotnych zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz ładu 
przestrzennego jest rozproszona i niekontrolowana zabudowa. Z tego powodu Najwyższa 
Izba Kontroli sprawdziła działania samorządu podlaskiego dotyczące lokalizacji inwestycji 
na obszarach objętych ochroną przyrody. Skontrolowano 10 gmin, 5 powiatów oraz 
5 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Artykuł przedstawia szczegółowe 
wyniki badania.
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ARTUR URBAN: Funkcjonowanie stadnin koni należących do Skarbu 
Państwa – gospodarowanie majątkiem oraz nadzór i kontrola   74
Z uwagi na strategiczne znaczenie stadnin koni należących do Skarbu Państwa dla 
postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich  – NIK 
przeprowadziła z własnej inicjatywy kontrolę pn. „Realizacja zadań i gospodarka finansowa 
stadnin koni należących do Skarbu Państwa”. ocenie poddano realizację zadań w zakresie 
hodowli koni, z uwzględnieniem sytuacji finansowo-ekonomicznej i gospodarowania 
majątkiem oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem stadnin koni 
w latach 2011–2013. Badanie przeprowadzono w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Agencji Nieruchomości Rolnych oraz dziewięciu stadninach koni i trzech stadach ogierów.

POZOSTAłE KONTROLE NIK   84 
Wyniki przekazane do publikacji w lutym i marcu 2015 r. – red.   84
Rubryka sygnalizuje zakończenie przez Najwyższą Izbę Kontroli badań w wybranych 
obszarach i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. W tym 
numerze piszemy o kontroli: skuteczności organów państwa w zwalczaniu nielegalnych 
gier hazardowych; sieci gazowych; budowy terminala lNG w Świnoujściu; systemów 
teleinformatycznych; funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych; pomocy 
dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej; przebudowy drogi krajowej nr 91; 
oczyszczania ścieków w uzdrowiskach; ochrony drzew w miastach; niepublicznych szkół 
artystycznych; organizacji i finansowania przejść granicznych; urządzeń pomiarowych 
paliw ciekłych.

Państwo i społeczeństwo   87

JAKUB JAN ZIĘTy: Zakaz posiadania akcji lub udziałów w spółkach 
handlowych – ustawowe rozwiązania antykorupcyjne   87
Przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne zawierają szereg rozwiązań antykorupcyjnych. 
Jednym z nich jest zakaz posiadania więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających 
więcej niż 10% kapitału zakładowego w spółkach handlowych. Naruszenie tego zakazu może 
spowodować wygaśnięcie mandatu lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, 
ze skutkami określonymi w art. 52 Kodeksu pracy. W artykule analizie poddano zakres 
podmiotowy i przedmiotowy powyższego zakazu, a także sposób stosowania sankcji za 
jego naruszenie. Mimo że ratio legis wprowadzonych rozwiązań ustawowych stanowiło 
przeciwdziałanie sytuacjom, które stwarzają pokusę nadużywania zajmowanego stanowiska 
publicznego, to przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że cele te nie zostały osiągnięte.
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MAłGORZATA GRZESZCZUK-GNIEWEK: Odwrócony kredyt hipoteczny 
– nowa usługa finansowa w Polsce   101
15 grudnia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym 
kredycie hipotecznym. W artykule przedstawione zostały najważniejsze regulacje 
tej ustawy. omówiono również rozwiązania funkcjonujące w tym zakresie w innych 
państwach oraz przeanalizowano perspektywy rozwoju rynku odwróconych kredytów 
hipotecznych w Polsce.

RAFAł PADRAK: Ustalanie opłaty planistycznej – procedura, przesłanki
oraz propozycje zmian   116
opłata planistyczna stanowi dochód gmin, które przeważnie nie uzyskują jednak planowanych 
dochodów z tego tytułu. Wynika to przede wszystkim ze wstrzymywania się właścicieli 
nieruchomości ze sprzedażą gruntu aż do wygaśnięcia roszczenia o uiszczenie opłaty 
planistycznej, a także wysokiej skuteczności wnoszonych odwołań od decyzji ustalających 
tę opłatę. Celem artykułu jest przedstawienie najistotniejszych zagadnień prawnych 
odnoszących się do ustalania opłaty planistycznej, wskazanie wadliwych uregulowań 
i zaprezentowanie propozycji zmian obowiązującego prawa zgłaszanych przez NIK.

SłAWOMIR CZARNOW: Bezprawne pozyskanie zwierzyny a gospodarka 
łowiecka – odpowiedzialność za szkody w populacji zwierząt   132
Przepisy o ekwiwalencie za bezprawne pozyskanie zwierzyny nie są dostosowane do 
sytuacji, gdy przekroczeń lub naruszeń dopuszcza się podmiot, którego zadaniem 
statutowym jest gospodarka zwierzyną, w tym realizacja planu łowieckiego. Nie 
wypracowano też metod skutecznego nadzoru nad gospodarką łowiecką, umożliwiających 
eliminację przekroczeń planu łowieckiego. W praktyce nie istnieją bowiem sankcje za 
jego przekroczenie, a uprawnienia wojewodów, do których należy zagospodarowanie 
bezprawnie pozyskanej zwierzyny w obwodach łowieckich polnych, sprowadzają się 
w praktyce do zbierania od nadleśnictw informacji o przekroczeniach planów łowieckich.

STANISłAW DZIWISZ: Obowiązek szczepień ochronnych – prawne 
aspekty przeprowadzania i egzekwowania szczepień   143
W Polsce odsetek osób zaszczepionych stanowi obecnie wystarczające zabezpieczenie 
przed szerzeniem się chorób zakaźnych, jednak z roku na rok znacząco wzrasta liczba 
dzieci nieszczepionych, co może w przyszłości skutkować zagrożeniem epidemiologicznym 
i odrodzeniem się chorób, które dziś uważamy za wymarłe. Powodem wzrostu liczby 
nieszczepionych dzieci jest obawa przed powikłaniami poszczepiennymi. Dlatego istotne 
jest zwiększanie świadomości rodziców o celach obowiązkowych szczepień ochronnych 
i skutkach (również prawnych) niepoddania się im.
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Kontrola 
i audyt

Między podległością a współdziałaniem

Współpraca  
Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem1

Konstytucyjna zasada podziału i  równowagi władz Rzeczypospolitej 
Polskiej jest dopełniona przez wymóg ich współdziałania. Najwyższa 
Izba Kontroli podlega Sejmowi i wykonuje nałożone przezeń zadania, 
lecz równolegle ma miejsce współpraca NIK z Sejmem, między innymi 
aktywny udział w posiedzeniach Sejmu i komisji sejmowych, inicjowa-
nie dyskusji problemowych, uwzględnianie sugestii komisji przy opra-
cowywaniu planu kontroli, szerokie przedstawianie wyników kontroli,  
udział w  rozpatrywaniu projektów ustaw i  aktów UE. Wspomaga to 
działalność kontrolną, a czasem też działalność ustawodawczą Sejmu. 
Analiza praktyki wskazuje zarazem, że kwestie podległości NIK oraz 
jej współpracy z Sejmem często łączą się i nakładają.

1 Rozszerzona i zaktualizowana wersja artykułu opublikowanego w: Państwo�demokratyczne,�prawne�i�so-
cjalne.�Księga�jubileuszowa�dedykowana�prof.�Zbigniewowi�A.�Maciągowi, tom 1, Studia Konstytucyjne, 
red. M. Grzybowski, P. Tuleja, Kraków 2014, s. 257- 275.
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Jacek Mazur

Zarys problemu
Na tle przepisów Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z 1997 r. oraz ustawy 
z 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 re-
lacja między NIK a Sejmem bywa zwykle 
charakteryzowana jako „podległość”3 bądź 
„uzależnienie”4 NIK od Sejmu. W odniesie-
niu do okresów wcześniejszych – głównie 
dotyczących lat 1957–1976 i 1980–1992 
– formułowano ponadto tezę o „współpracy 
Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem”5, lecz 
chodziło o czasy, gdy do podstawowych 
reguł ustroju należała zasada jednolitości 
władzy państwowej. Powstaje pytanie, czy 
na tle Konstytucji, która ustanawia zasa-
dę podziału władz, nadal można mówić 
o współpracy Najwyższej Izby Kontroli 
z Sejmem?

Bez wątpienia Najwyższa Izba Kontroli 
jest organem podległym Sejmowi, 

ponieważ wynika to jednoznacznie 
z art. 202 ust. 2 Konstytucji: „Najwyższa 
Izba Kontroli podlega Sejmowi”. Jest to 
jednak tylko część konstytucyjnej charak-
terystyki NIK, gdyż – jak stanowi ust. 1 
tego samego artykułu, „Najwyższa Izba 
Kontroli jest naczelnym organem kontro-
li państwowej”. Ów „naczelny” charakter 
wyraża się w kilku aspektach. Po pierwsze, 
NIK rozstrzyga samodzielnie i ostatecznie 
(niekiedy po wewnętrznym postępowaniu 
odwoławczym), bez możliwości uchylenia 
czy zmiany jej rozstrzygnięcia przez inny 
organ, nawet przez Sejm, któremu NIK 
podlega6. Po drugie, kontrole NIK mają 
służyć właściwemu funkcjonowaniu całe-
go systemu organów państwa, a nie tylko 
podmiotu kontrolowanego czy też jednego  
bądź kilku organów. Wynikające z kon-
troli ustalenia o charakterze problemo-
wym, ujęte w formie zbiorczych sprawoz-
dań (w art. 64 ustawy o NIK nazwanych 

2 Ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (j.t. DzU.2012.82 ze zm.)
3 Oto kilka z wielu przykładów: „Zawarte w ustawie obowiązki podkreślają podległość Sejmowi, który głów-

nie za pośrednictwem Najwyższej Izby Kontroli realizuje swoją funkcję kontrolną” (Polskie�prawo�konsty-
tucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1997, s. 430); „NIK podlega Sejmowi” (A. Sylwestrzak: Najwyższa�Izba�
Kontroli, Warszawa 1997, s. 359); „statuuje się zasadę podległości Najwyższej Izby Kontroli Sejmowi” 
(Prawo�konstytucyjne, red. M. Grzybowski, wydanie II, Białystok 2009, s. 362); „Specyfika pozycji ustro-
jowej Najwyższej Izby Kontroli polega, z jednej strony, na oddzieleniu Izby od struktur rządowych, czy mó-
wiąc szerzej, struktur władzy wykonawczej, a z drugiej strony, na podległości Sejmowi” (L. Garlicki: Pol-
skie�prawo�konstytucyjne.�Zarys�wykładu, wydanie 14., Warszawa 2010, s. 335); „Konstytucja utrwaliła 
pozycję NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej podlegającego jedynie Sejmowi” (B. Banaszak: 
Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz, 2. wydanie, Warszawa 2012, s. 1002).

4 „Te i inne jeszcze określone prawem uzależnienia NIK od Sejmu pozwalają na uznanie istnienia ograni-
czonego zwierzchnictwa Sejmu wobec NIK” (J. Kuciński: Ustrój�konstytucyjny�Rzeczypospolitej�Polskiej, 
Warszawa 2013, s. 208-209).

5 L. Krasnopolski: Z� doświadczeń�współpracy�NIK� z� organami� Sejmu, „Kontrola Państwowa” nr 1/1959; 
T. Dmoch: Współpraca�NIK�z�Sejmem, „Kontrola Państwowa” nr 3/1965; L. Krasnopolski: Formy�i�metody�
współpracy�NIK�z�Sejmem�i�jego�organami, „Kontrola Państwowa” nr 6/1967; T. Dmoch: Współdziałanie�NIK�
z�organami�Sejmu, „Kontrola Państwowa” nr 1/1973; L. Garlicki, H. Walkus-Gierałt, S. Zawadzki: Współ-
praca�Najwyższej�Izby�Kontroli�z�komisjami�sejmowymi, „Studia Iuridica”, tom IV, Warszawa 1976; Polskie�
prawo�konstytucyjne, red. W. Skrzydło, op.cit., s. 425; A. Sylwestrzak, op.cit., s. 184-190 i 240-250;

6 W. Sokolewicz: Komentarz�do�art.�202 [w:] Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz, pod red. 
L. Garlickiego, Warszawa 2003, s. 5.
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„informacjami o wynikach kontroli”), są 
przekazywane Sejmowi i innym organom 
odpowiednio do ich zakresu działania; są 
też dostępne opinii publicznej, a nieraz sze-
roko popularyzowane. to, że Najwyższa 
Izba Kontroli ma działać na rzecz całego 
systemu organów państwa wynika też z in-
nych przepisów ustawy o NIK; na przy-
kład art. 6 przyznaje niektórym organom 
wpływ na wybór podmiotów i dziedzin 
kontroli NIK (Sejm i jego organy mogą 
zlecać kontrole, zaś Prezydent RP i Prezes 
Rady Ministrów – wnosić o ich przepro-
wadzenie), zaś art. 63 zobowiązuje NIK 
do składania wniosków o ukaranie w razie 
ujawnienia naruszenia dyscypliny finan-
sów publicznych oraz powiadamiania orga-
nów powołanych do ścigania przestępstw 
lub wykroczeń w razie uzasadnionego po-
dejrzenia ich popełnienia7.

Zgodnie z art. 10 Konstytucji, „ustrój 
Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na po-
dziale i równowadze władzy ustawodaw-
czej, władzy wykonawczej i władzy sądow-
niczej”. Przepis ten, wzorowany na klasycz-
nej teorii trójpodziału władz, nie obejmuje 
wielu konstytucyjnych organów państwa, 

w tym Najwyższej Izby Kontroli – a zatem 
stosuje się do nich tylko pośrednio. Do re-
lacji NIK z Sejmem (i pozostałymi organa-
mi) wprost odnosi się natomiast inna za-
sada ustrojowa, wyrażona we wstępie do 
Konstytucji: nakaz „współdziałania władz”, 
którego celem jest dobro Rzeczypospolitej 
oraz zapewnienie sprawności i rzetelności 
działania instytucji publicznych8. Wymóg 
współdziałania dopełnia koncepcję po-
działu i równoważenia władz9.

Główne obszary, w których ma miej-
sce współpraca Najwyższej Izby Kontroli 
z Sejmem, to inicjowanie kontroli oraz roz-
patrywanie ich wyników. Ponieważ w obu 
sferach występują także obowiązki NIK 
wobec Sejmu (określone w Konstytucji 
i ustawie o NIK), powstaje pytanie, jak od-
różnić działania Najwyższej Izby Kontroli, 
które stanowią wypełnienie prawnego obo-
wiązku – od współpracy NIK z Sejmem? 

Pojęcie ‘współpracy’ nie jest prawnie 
ustalone, zwykle definiuje się je jako ‘pracę 
wykonywaną wspólnie z kimś, z innymi; 
wspólną pracę, działalność prowadzoną 
wspólnie’10, albo ’skoordynowane wykony-
wanie zadań cząstkowych przewidzianych 

7 Dalsze argumenty dotyczące „naczelnego” charakteru Najwyższej Izby Kontroli zob. J. Mazur: Nowa�
ustawa�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, „Państwo i Prawo” nr 8/1995, s. 5-6; M. Niezgódka-Medková [w:] 
Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej� Izbie�Kontroli, Warszawa 2000, s. 16-17; P. Sarnecki: Status�praw-
ny Najwyższej�Izby�Kontroli w�świetle�Konstytucji, „Kontrola Państwowa” nr specjalny 2/2002, s. 43-44; 
W. Sokolewicz, jw., s. 2-6; W. Skrzydło: Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz, wyd. VII, War-
szawa 2013, s. 270; J. Kuciński, jw., s. 208; P. Sarnecki: Relacje�Najwyższej�Izby�Kontroli�z�polskim�parla-
mentem�–�konstytucyjne�granice�podległości, „Kontrola Państwowa”, nr jubileuszowy, luty 2014 (95. rocz-
nica powołania Najwyższej Izby Kontroli).

8 W. Brzozowski: Współdziałanie�władz�publicznych, „Państwo i Prawo” nr 2/2010; L. Garlicki: Komentarz�
do�Wstępu [w:] Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz, tom V, pod red. L. Garlickiego, Warsza-
wa 2007, s. 15; Z. Witkowski: Dyrektywa�‘współdziałania�władz’�jako�element�organizujący�życie�wspólno-
ty�państwowej w�świetle�Konstytucji�RP�z�2�kwietnia�1997�r. [w:] Instytucje�prawa�konstytucyjnego�w�do-
bie�integracji�europejskiej, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009, s. 144.

9 M. Stębelski: Kontrola�sejmowa�w�polskim�prawie�konstytucyjnym, Warszawa 2012, s. 140.
10 Słownik�języka�polskiego�PWN, pod red. M. Szymczaka, tom III, Warszawa 1981, s. 768. Termin ‘współpra-

ca’ ma podobne znaczenie co ‘współdziałanie’ (‘pracowanie wspólnie z kimś, pomaganie komuś w jakiejś
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podziałem pracy’11. Można na tym tle sfor-
mułować dwie uwagi. Po pierwsze, działa-
jąc w formach niewładczych, organy pań-
stwa mogą robić więcej niż prawnie się 
od nich wymaga, pod warunkiem funk-
cjonowania w granicach prawa (art. 7 
Konstytucji). Kontakty między organami 
państwa nie muszą ograniczać się do wy-
konywania prawnie ustalonych zadań12. Po 
drugie, wypełnianie obowiązku może od-
bywać się na różnym poziomie czy w róż-
nym zakresie: może być szersze lub węż-
sze, mniej lub bardziej intensywne, czynne 
lub bierne (np. sam udział w posiedzeniu 
lub przedstawienie wystąpienia czy zaini-
cjowanie dyskusji problemowej). 

W niniejszym artykule przedstawiam 
przykłady współpracy Najwyższej Izby 
Kontroli z Sejmem, czasem – dla porówna-
nia – na tle zbliżonych obowiązków wobec 
Sejmu13. Nie rozważam natomiast zagad-
nień, które wynikają jedynie z podległości 

NIK Sejmowi, takich jak powoływanie pre-
zesa NIK, wiceprezesów NIK i członków 
Kolegium NIK, rozpatrywanie coroczne-
go sprawozdania z działalności NIK, nada-
wanie statutu NIK, zlecanie audytu ze-
wnętrznego NIK i inne14.

Intensywność udziału NIK 
w pracach Sejmu
to, co jest, moim zdaniem, szczególnie 
charakterystyczne dla kontaktów między 
NIK a Sejmem, to duża częstotliwość tych 
kontaktów – większa niż w innych krajach. 

Zgodnie z art. 171 ust. 2 Regulaminu 
Sejmu15, prezes NIK powinien uczestni-
czyć we wszystkich posiedzeniach Sejmu, 
a w razie niemożności wzięcia udziału może 
delegować zastępcę16. Jest to obowiązek 
prezesa NIK, a równocześnie jego ważne 
uprawnienie, korzystne dla umacniania 
relacji NIK z Sejmem. Ponadto – na mocy 
art. 186 ust. 2 Regulaminu – marszałek 

 działalności’; tamże), ale wydaje się, że ‘współpraca’ to więcej niż ‘współdziałanie’, bo zakłada ona wspól-
ność celów i zadań, co nie musi mieć miejsca – lub występuje w mniejszym stopniu – w wypadku współ-
działania (patrz też przyp. 11).

11 T. Pszczołowski: Mała�encyklopedia�prakseologii�i�teorii�organizacji, Wrocław 1978, s. 273; autor ten de-
finiuje współdziałanie jako „działanie wielopodmiotowe, którego uczestnicy wzajemnie sobie pomagają” 
(tamże).

12 Ogólne założenia dotyczące zasad i sposobu współdziałania władz publicznych sformułował Trybunał 
Konstytucyjny przy okazji orzeczenia rozstrzygającego spór kompetencyjny w sprawie określenia central-
nego konstytucyjnego organu państwa, który uprawniony jest do reprezentowania Rzeczypospolitej Pol-
skiej w posiedzeniach Rady Europejskiej (postanowienie z 20 maja 2009 r., Kpt 2/08, OTK nr 5A/2009, 
poz. 78, s. 788-790), wskazując na obowiązki związane z procesem komunikowania się (powinność in-
formowania, powinność zapoznania się z ustaleniami) oraz lojalnością wobec partnera (powinność prze-
strzegania dokonanych uzgodnień). Trybunał zwrócił też uwagę na czynniki psychologiczne, takie jak 
otwartość na współpracę, gotowość do współdziałania i rzetelnych uzgodnień (W. Brzozowski, jw., s. 14).

13 Artykuł dotyczy relacji NIK z Sejmem i nie obejmuje działań NIK, które wspomagałyby działalność Senatu.
14 Zob. wykaz sytuacji, w których wyraża się podległość NIK wobec Sejmu: E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: 

Najwyższa�Izba�Kontroli.�Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, Warszawa 2011, s. 20. Patrz 
też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1.12.1998 r., sygn. K. 21/98.

15 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.07.1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
(j.t. MP.2012.32 ze zm.).

16 W ostatnich latach było ok. 60-80 dni obrad (w 2011 r. – 65, w 2012 r. – 76, w 2013 r. – 75, w 2014 r. – 71). 
W praktyce w posiedzeniach Sejmu uczestniczą na zmianę prezes i wiceprezesi NIK.
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Tabela 1. Wybrane tematy wystąpień prezesa/wiceprezesa NIK na posiedzeniach ple-
narnych Sejmu w latach 2001–2014 (poza analizą wykonania budżetu państwa i zało-
żeń polityki pieniężnej wraz z opinią w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów 
oraz sprawozdaniem z działalności NIK)

Data Mówca Temat wystąpienia

10 stycznia 2001 r Wiceprezes NIK  
Jacek uczkiewicz

Stan i przyszłość PKP oraz całego polskiego 
kolejnictwa

17 stycznia 2001 r. Wiceprezes NIK  
Jacek uczkiewicz

Wdrażanie znowelizowanej ustawy – Karta 
nauczyciela i rozporządzenia ministra edukacji 
narodowej w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

18 stycznia 2001 r. Prezes NIK 
Janusz Wojciechowski

Projekt uchwały Sejmu w sprawie 
nierównoprawnego traktowania nadawców 
radiowych przez Krajową Radę Radiofonii  
i Telewizji w związku z realizacją koncesji radiowych

15 marca 2001 r. Wiceprezes NIK 
Zbigniew Wesołowski

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie 
oświaty i innych ustaw

30 marca 2001 r. Wiceprezes NIK  
Jacek uczkiewicz

Skutki obowiązywania ustaw reformujących 
administrację publiczną. Ocena nowego 
zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

22 maja 2001 r. Prezes NIK 
Janusz Wojciechowski

Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o Najwyższej Izbie Kontroli

18 grudnia 2001 r. Prezes NIK  
mirosław Sekuła

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji 
i trybie pracy Rady ministrów i innych ustaw

28 lipca 2003 r. Prezes NIK  
mirosław Sekuła

Wystąpienie poza porządkiem dziennym w sprawie 
potrzeby systemowych rozwiązań zapobiegających 
korupcji

26 sierpnia 2003 r. Wiceprezes NIK 
Zbigniew Wesołowski

Projekt ustawy o finansach publicznych

3 października 2003 r. Prezes NIK  
mirosław Sekuła

Informacja prezesa NIK w sprawie poważnych 
utrudnień, jakie napotyka NIK w wykonywaniu 
funkcji kontrolnych

30 października 2003 r. Wiceprezes NIK 
Zbigniew Wesołowski

Przygotowanie polskich służb weterynaryjnych 
oraz zakładów przetwórstwa mięsnego, rybnego 
i mleczarskiego do wymogów ue

30 stycznia 2004 r. Wiceprezes NIK 
Krzysztof Szwedowski

Informacja Prezesa Rady ministrów w sprawie 
przyczyn odwołania ministra Skarbu Państwa  
Piotra czyżewskiego oraz w sprawie przygotowania 
i planów prywatyzacji grupy G-8

2 lipca 2004 r. Wiceprezes NIK 
Zbigniew Wesołowski

Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

28 lipca 2004 r. Wiceprezes NIK 
Piotr Kownacki

Projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych
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Sejmu udziela głosu prezesowi NIK poza 
kolejnością mówców zapisanych do głosu, 
ilekroć tego zażąda. W innych krajach szef 
organu kontroli zwykle bywa zaprasza-
ny jedynie na te punkty posiedzenia par-
lamentu, które bezpośrednio wiążą się 
z działalnością organu kontroli (np. ocena  
wykonania budżetu państwa).

o ile sama obecność prezesa NIK (lub 
upoważnionego wiceprezesa) stanowi prze-
jaw podległości NIK Sejmowi, o tyle spo-
sób spełnienia tego obowiązku – bardziej 
lub mniej czynny – uzasadnia jego rozpatry-
wanie również w kategoriach współpracy 
NIK z Sejmem. otóż przepisy Konstytucji, 
które określają jakie dokumenty Najwyższa 
Izba Kontroli jest obowiązana przedkładać 
Sejmowi, pozwalają uznać, że corocznie pre-
zes NIK powinien wystąpić w Sejmie co 
najmniej dwukrotnie, prezentując analizę 

wykonania budżetu państwa i założeń poli-
tyki pieniężnej wraz z opinią w przedmio-
cie absolutorium dla Rady Ministrów oraz 
sprawozdanie z działalności NIK (art. 204 
Konstytucji). W rzeczywistości prezes NIK 
(lub wiceprezesi) przedstawiają także inne 
tematy: na tle wyników kontroli ustosun-
kowują się do projektów ustaw i uchwał lub 
informacji rządu, inicjują dyskusje o charak-
terze problemowym, prezentują ustalenia 
wybranych kontroli, odpowiadają na pytania 
posłów. Na przykład, w latach 2001–2014 
prezes i wiceprezesi NIK wystąpili na po-
siedzeniach plenarnych Sejmu jako refe-
renci lub uczestnicy dyskusji w 59 punk-
tach porządku dziennego: 14 razy w sprawie  
wykonania budżetu państwa i założeń po-
lityki pieniężnej, 14 razy referując spra-
wozdanie z działalności NIK oraz 31 razy 
w innych sprawach (czasem, zwłaszcza gdy 

17 lutego 2005 r. Prezes NIK  
mirosław Sekuła

Proces konsolidacji przemysłu naftowego  
w Polsce

17 lutego 2005 r. Prezes NIK  
mirosław Sekuła

Renegocjacja traktatu gazowego z Rosją  
w oparciu o raport NIK

26 stycznia 2006 r. Prezes NIK  
mirosław Sekuła

Stan lądowej infrastruktury transportu

16 marca 2007 r. Wiceprezes NIK  
Jacek Jezierski

Informacja Rządu w sprawie wyników kontroli NIK,  
dotycząca prywatyzacji w latach 2000–2005 
Polskich Hut Stali SA 

9 września 2009 r. Prezes NIK  
Jacek Jezierski

Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o Najwyższej Izbie Kontroli

24 września 2009 r. Prezes NIK  
Jacek Jezierski

Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o Najwyższej Izbie Kontroli

21 stycznia 2010 r. Wiceprezes NIK 
Stanisław Jarosz

Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o Najwyższej Izbie Kontroli

27 listopada 2014 r. Prezes NIK 
Krzysztof Kwiatkowski

Wyniki kontroli w sprawie bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym

Żródło: Strona <www.sejm.pl>.
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odpowiadali na pytania – dwu lub trzy-
krotnie w ramach danego punktu obrad), 
(patrz tabela 1, s. 12-13).

Przejawem współpracy NIK z Sejmem 
jest inicjowanie dyskusji o charakterze pro-
blemowym: na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK Najwyższa Izba Kontroli 
może zwrócić się o rozpatrzenie przez Sejm 
„określonych problemów związanych z dzia-
łalnością organów wykonujących zadania 
publiczne”. Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 3 
i ust. 2 Regulaminu Sejmu, wniosek podlega 
rozpatrzeniu przez Prezydium Sejmu, które 
– po zasięgnięciu opinii Komisji do spraw 
Kontroli Państwowej – decyduje o nadaniu 
mu dalszego biegu. Przykładem wykorzy-
stania tej możliwości była dyskusja na po-
siedzeniu Sejmu 26 stycznia 2006 r. nad 
wynikami kontroli NIK dotyczącymi funk-
cjonowania transportu lądowego, stanu in-
frastruktury oraz działalności organów od-
powiedzialnych za określenie strategii pań-
stwa w tym sektorze gospodarki17. Referat 
prezesa NIK Mirosława Sekuły stanowił 
podsumowanie wyników kontroli zawar-
tych w 45 informacjach o wynikach kontroli 
dotyczących różnych aspektów funkcjono-
wania transportu lądowego, przekazanych 

Sejmowi w latach 1990–200418. W dysku-
sji, jaka nastąpiła po referacie, koreferacie 
ministra transportu i budownictwa oraz 
wystąpieniu przewodniczącego sejmowej 
Komisji Infrastruktury (która przedłożyła 
projekt uchwały Sejmu) głos zabrało 87 po-
słów, niektórzy kilkakrotnie. Następnie 
Sejm przyjął uchwałę w sprawie funkcjo-
nowania transportu lądowego w Polsce19.

Podobna debata miała miejsce 27 listo-
pada 2014 r. na temat wyników kontroli do-
tyczących bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym20. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski 
przedstawił wyniki siedmiu kontroli w tym 
obszarze, zebrane w formie jednego rapor-
tu. Zdaniem NIK, celowe jest: wyznacze-
nie ministra (np. spraw wewnętrznych), 
który odgrywałby wiodącą rolę w koor-
dynowaniu i egzekwowaniu działań na 
rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 
uchwalenie wieloletniego programu finan-
sowania przedsięwzięć w tym zakresie; 
włączenie Inspekcji transportu Drogowego 
do Policji; pozbawienie straży gminnych 
możliwości korzystania z fotoradarów mo-
bilnych; zmiany w przepisach prawa oraz 
przede wszystkim dalsze inwestowanie 
w budowę dróg, autostrad i modernizację 

17 Sprawozdanie� stenograficzne� z�9.�posiedzenia�Sejmu�w�dniu�26�stycznia�2006� r.: pkt 23 – Informacja 
w sprawie stanu lądowej infrastruktury transportu; pkt 24 – Pierwsze czytanie komisyjnego projektu 
uchwały Sejmu w sprawie funkcjonowania transportu lądowego w Polsce, s. 276-335 i 373-375.

18 Uzyskanie zgody Prezydium Sejmu na rozpatrzenie tego tematu na posiedzeniu plenarnym Sejmu stano-
wiło długi proces: pierwszy wniosek o rozpatrzenie problemów związanych z rozwojem transportu został 
złożony przez prezesa NIK J. Wojciechowskiego w 1999 r. łącznie z uchwałą Kolegium NIK w tej sprawie. 
Identyczny wniosek Kolegium NIK został przedłożony Marszałkowi Sejmu w 2002 r., a następnie pono-
wiony kilkakrotnie (Sprawozdanie, jw., s. 276).

19 Uchwała�Sejmu�Rzeczypospolitej�Polskiej�z�24�lutego�2006�r.�w�sprawie�funkcjonowania�transportu�lądo-
wego�w�Polsce (MP.2006.15.193).

20 Prezes NIK – powołując się na art. 186 ust. 2 Regulaminu Sejmu – zwrócił się do Marszałka Sejmu 
o „umożliwienie wystąpienia w trakcie jednego z najbliższych posiedzeń plenarnych Sejmu RP, celem 
zaprezentowania ustaleń i wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, związanych z bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego” (pismo z 25.09.2014 r.).
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istniejącej infrastruktury drogowej. W dys-
kusji, jaka nastąpiła po referacie, głos za-
brało 27 posłów (w tym w imieniu klubów 
poselskich) oraz z upoważnienia rządu: 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 
Prezes NIK ustosunkował się do dysku-
sji, w tym odpowiedział na liczne pytania. 
Następnie Sejm przyjął do wiadomości 
informację o wynikach kontroli21. Choć 
Sejm nie wyraził poparcia dla wniosków 
z kontroli w sposób formalny (np. w for-
mie uchwały), z wypowiedzi reprezentan-
tów klubów poselskich (wszystkie popar-
ły wnioski NIK) i przedstawicieli rządu 
wynikała duża zbieżność opinii, co wyra-
ża się – w ogłoszonym na początku 2015 r. 
– zamiarze ustanowienia pełnomocnika 
rządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz podjęciu sugerowanych przez 
NIK prac ustawodawczych.

obok aktywności na posiedzeniach Sej-
mu, charakterystyczny jest szeroki udział 
przedstawicieli NIK w posiedzeniach ko-
misji sejmowych. Najwyższa Izba Kontroli 
jest powiadamiana o wszystkich posiedze-
niach komisji (art. 152 ust. 5 Regulaminu 
Sejmu), zwykle też o posiedzeniach pod-
komisji. Zwyczajowo uczestnictwo przed-
stawiciela NIK uznaje się za obowiązkowe, 
jeśli tematyka posiedzenia wiąże się z dzia-
łalnością NIK. W wypadku pozostałych 

posiedzeń, poświęconych innej problema-
tyce (takich jest większość), powiadomie-
nie ma raczej charakter zaproszenia – udział 
NIK można zatem postrzegać jako formę 
współpracy (w praktyce przedstawiciele 
NIK uczestniczą w około połowie ogółu 
posiedzeń komisji – zob. tabela 2, s.16).

W innych krajach przedstawiciele naj-
wyższych organów kontroli rzadziej uczest-
niczą w posiedzeniach komisji parlamen-
tarnych (w 2012 r.: w Austrii – w 9 posie-
dzeniach, w Czechach – mniej niż w 30, 
w Finlandii – w 50, we Francji – w ok. 30, 
w Portugalii – w 6, na Słowacji – w 3, 
w Słowenii – w 19, na Węgrzech – w 136, 
w Wielkiej Brytanii – w 5822). Czasem kon-
takty te są ograniczone do jednej, wyspe-
cjalizowanej komisji parlamentu23.

Z analizy praktyki w ostatnich latach 
wynika, że Najwyższa Izba Kontroli bierze 
udział w pracach wszystkich komisji sej-
mowych, zarówno stałych, jak i nadzwy-
czajnych, z wyjątkiem komisji, które zaj-
mują się wewnętrznymi sprawami Sejmu, 
to jest Etyki Poselskiej oraz Regulaminowej 
i Spraw Poselskich (choć reprezentanci 
NIK uczestniczą w posiedzeniach słu-
żących rozpatrzeniu projektu lub spra-
wozdania z wykonania budżetu pań-
stwa) oraz Komisji odpowiedzialności 
Konstytucyjnej. Warto podkreślić, że 
NIK bierze udział zarówno w posiedze-
niach poświęconych kontroli administracji 

21 Sprawozdanie�stenograficzne�z�80.�posiedzenia�Sejmu�w�dniu�27�listopada�2014�r., pkt 16 – Informacja 
prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk 
nr 2848). Tekst wystąpienia prezesa NIK oraz wybrane zdjęcia, wykresy i dane statystyczne przedstawio-
ne podczas wystąpienia na tablicach multimedialnych [w:] „Kontrola Państwowa” nr 6/2014, s. 8-23.

22 Informacje otrzymane z najwyższych organów kontroli tych państw.
23 W odniesieniu do Wielkiej Brytanii zob. J. Mazur: Kontroler� i�Audytor�Generalny�Wielkiej�Brytanii� jako�

organ�wspomagający�Izbę�Gmin, „Kontrola Państwowa” nr 1/1995, s. 162-167.
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publicznej, jak i w rozpatrywaniu projek-
tów ustaw czy aktów prawa Unii Euro pej-
skiej. Szczególnie bliskie kontakty NIK 
utrzymuje z utworzoną w 1998 r. Komisją 
do spraw Kontroli Państwowej, do której 
„należą sprawy działalności Najwyższej 
Izby Kon troli”26.

Ranga przedstawicieli NIK, którzy 
uczestniczą w posiedzeniach komisji zale-
ży od charakteru sprawy. Prezes NIK (wy-
jątkowo zastępowany przez wiceprezesa) 
uczestniczy w posiedzeniach Komisji do 
spraw Kontroli Państwowej, które dotyczą 
NIK lub ogólnych zagadnień systemu kon-
troli w państwie, a także w posiedzeniach 
innych komisji, na których rozpatrywa-
ne są sprawy szczególnie istotne dla NIK, 
na przykład budżet NIK27. W niektórych 

posiedzeniach, wówczas gdy przedstawia-
ne są wyniki kontroli, biorą udział wice-
prezesi NIK oraz dyrektorzy departamen-
tów i delegatur (orientacyjnie 30-40 razy 
w roku), w pozostałych uczestniczą wice-
dyrektorzy lub inni pracownicy nadzoru-
jący czy koordynujący kontrole.

Zgodnie z art. 153 ust. 3 Regulaminu 
Sejmu, przedstawiciel NIK, który uczest-
niczy w posiedzeniu komisji może zgłaszać 
uwagi do sprawozdań i informacji przed-
kładanych przez przedstawicieli rządu 
bądź inne osoby uczestniczące w posie-
dzeniu, zaś na żądanie komisji – udziela 
wyjaśnień w sprawach kontroli przeprowa-
dzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. 
Przedstawiciele NIK aktywnie wykorzy-
stują te możliwości.

24 W trakcie 103 posiedzeń przedstawiciele NIK zabrali głos w sprawie omawianych zagadnień.
25 W trakcie 79 posiedzeń przedstawiciele NIK zabrali głos w sprawie omawianych zagadnień.
26 Załącznik do Regulaminu Sejmu RP Przedmiotowy�zakres�działania�komisji�sejmowych. Zob. też B. Naleziń-

ski: Komisja�do�spraw�Kontroli�Państwowej�w�III�kadencji�Sejmu�Rzeczypospolitej�Polskiej, „Przegląd Sej-
mowy” nr 1/2004; S. Worach: Rola�i�znaczenie�sejmowej�Komisji�do�spraw�Kontroli�Państwowej, „Acta Uni-
versitatis Lodziensis. Folia Iuridica” nr 70/2009 oraz opinie B. Szepietowskiej, W. Odrowąża-Sypniewskie-
go, R. Piotrowskiego, P. Radziewicza, M. Stębelskiego i P. Winczorka [w:] Regulamin�Sejmu�w�opiniach�
Biura�Analiz�Sejmowych, wybór i opracowanie W. Odrowąż-Sypniewski, tom II, Warszawa 2010, s. 4-41 
i 556-575. Wątpliwości nt. wąskiego zakresu Komisji do spraw Kontroli Państwowej przedstawił H. Pajdała:  
System�komisji�sejmowych.�Uwagi�de�lege�ferenda, „Przegląd Sejmowy” nr 3/2001, s. 41.

27 Przykładowo, w 2014 r. prezes i wiceprezesi NIK uczestniczyli w 30 posiedzeniach komisji.

Tabela 2. Udział przedstawicieli NIK w posiedzeniach komisji sejmowych w latach 
2011–2014

Rok Ogólna liczba posiedzeń komisji Liczba posiedzeń komisji z udziałem NIK

2011 1412 725

2012 1433 814

2013 1704 88024

2014 1538 81525

Źródło: Strona <www.sejm.pl>; sprawozdania z działalności NIK w latach 2010–2013; materiały NIK.
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Zlecenia i sugestie 
przeprowadzenia kontroli
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o NIK, 
Sejm lub jego organy (Marszałek Sejmu, 
Prezydium Sejmu i komisje sejmowe) 
mogą zlecić Najwyższej Izbie Kontroli 
podjęcie kontroli; zlecenia te są obowią-
zujące28. Stanowi to przejaw podległości 
NIK. W praktyce zlecenia uchwalone przez 
Sejm są rzadkie (zob. tabela 3).

Częściej występują zlecenia uchwalone 
przez komisje sejmowe (pozostałe organy 

Sejmu nie wykorzystują tego prawa; por. 
tabela 4, s. 18).

obok zleceń kontroli – w których wy-
raża się zasada podległości NIK Sejmowi 
– w praktyce duże (a może nawet więk-
sze) znaczenie ma niesformalizowana 
praktyka zgłaszania przez komisje sej-
mowe i poszczególnych posłów sugestii 
podjęcia przez NIK określonych kontroli. 
Wiosną każdego roku Prezes NIK informu-
je Marszałka Sejmu (a także Prezydenta RP, 
Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów 

Tabela 3. Zlecenia kontroli NIK przez Sejm w latach 1994–2013

Data Temat kontroli

13 września 1996 r. ustalenie osób odpowiedzialnych za doprowadzenie do upadłości Stoczni 
Gdańskiej SA oraz zbadanie prawidłowości wykonywania przez ministra 
Przekształceń Własnościowych nadzoru współwłaścicielskiego nad 
Stocznią Gdańską SA29

15 grudnia 1999 r. Działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz innych odpowiednich 
organów w zakresie realizacji koncesji dla Radia maryja30

27 maja 2004 r. Działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie prowadzonych 
w latach 2001–2003 postępowań koncesyjnych w sprawach 
rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych31

Źródło: Strona <www.sejm.pl>; „Monitor Polski”.

28 Ustawa o NIK nie reguluje sposobu formułowania zlecenia, jako że zgodnie z art. 112 Konstytucji RP, 
„Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego organów […] 
określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm”. W odniesieniu do zleceń komisji sejmowych, art. 162a 
ust. 1 Regulaminu Sejmu stanowi, że „Wniosek komisji o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę 
Kontroli powinien zawierać cel i zakres zlecanej kontroli oraz wskazywać podmiot podlegający kontroli”. 
Należy przyjąć, że następuje to w formie uchwały komisji. Zob. szczegółowy komentarz do art. 6 ust. 1 
ustawy o NIK w: E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, op.cit., s. 49-50.

29 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.09.1996 r. w sprawie upadłości Stoczni Gdańskiej 
(MP.1996.57.519).

30 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.12.1999 r. w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontro-
li przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz innych odpowiednich  
organów w zakresie realizacji koncesji dla Radia Maryja (niepubl., tekst na http://orka.sejm.gov.pl/
proc3.nsf/uchwaly/1439_u.htm).

31 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27.05.2004 r. w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli 
przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotyczącym prowa-
dzonych w latach 2001–2003 postępowań koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów ra-
diowych i telewizyjnych (MP.2004.24.411).
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i Rzecznika Praw obywatelskich) o roz-
poczęciu prac nad przygotowaniem planu 
pracy NIK na kolejny rok, zwracając się 

o przekazanie ewentualnych sugestii co 
do spraw i problemów, które mogą być 
przedmiotem kontroli. Większość komisji 

 Tabela 4. Zlecenia kontroli NIK przez komisje sejmowe w latach 2010–2013 (przekaza-
ne przez Marszałka Sejmu)

Data Organ zlecający Temat kontroli

5 sierpnia 2010 r. Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Działalność morskiego Instytutu Rybackiego w latach  
2007–2010 w zakresie realizacji zadań ustawowych 
i programów rządowych oraz przestrzegania pra-
wa unii europejskiej

20 października 2010 r. Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Sprawowanie nadzoru przez inspekcje państwowe 
nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych 
w województwie wielkopolskim

19 stycznia 2011 r. Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla podmiotów 
gospodarczych z obszarów objętych powodziami 
w 2010 r.

26 maja 2011 r. Komisja Skarbu 
Państwa

Proces negocjacji i podpisania umowy gazowej 
w 2006 r. z dostawcami rosyjskimi; konsekwencje 
finansowe podpisania aneksu nr 26 do kontraktu 
jamalskiego i kontraktu z Rosukrenergo we wrze-
śniu 2006 r.; proces przygotowań do budowy ter-
minalu LNG w Świnoujściu w 2007 r.

11 kwietnia 2012 r. Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego progra-
mu wypłat rekompensat dla producentów warzyw, 
którzy ponieśli straty w 2011 r. z powodu pojawie-
nia się bakterii e.coli

26 września 2012 r. Komisja 
Infrastruktury

Wykonywanie nadzoru i kontroli przez urząd Lot-
nictwa cywilnego w zakresie przyznawania koncesji 
i sprawowania kontroli nad spółkami OLT express 
sp. z o.o. oraz OLT express Poland i OLT express 
Regional

7 lutego 2013 r. Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

Prawidłowość sprzedaży ziemi przez Agencję  
Nieruchomości Rolnych

21 marca 2013 r. Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

Wykonanie wniosków pokontrolnych po kontro-
li usuwania szkód wywołanych ruchem zakładów 
górniczych

7 listopada 2013 r. Komisja Kultury 
Fizycznej, Sportu 
i Turystyki

Nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów działa-
jących na rynku bukmacherskim

4 grudnia 2013 r. Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

Prawidłowość prowadzenia inwestycji polegających 
na budowie nowych gazociągów, a także nadzór nad 
bezpieczeństwem eksploatowanych rurociągów

Źródło: Sprawozdania z działalności NIK w latach 2010–2013.
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sejmowych proponuje po kilka tematów. 
Komisja do spraw Kontroli Państwowej 
rozpatruje zgłoszenia oraz opracowu-
je zbiorczy wykaz tematów wraz z opi-
nią, które z nich rekomenduje32. Sugestie 
poparte przez Komisję Marszałek Sejmu 
przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli, 
która rozpatruje je przy opracowywa-
niu projektu planu pracy na rok następ-
ny. W odróżnieniu od zleceń komisji sej-
mowych, sugestie te nie mają charakte-
ru wiążącego, jednak większość zostaje 
uwzględniona czy to przez zaplanowanie 
odrębnej kontroli, czy też przez włączenie 
do zakresu innej projektowanej kontroli. 

Praktyka ta stanowi przejaw współpracy 
NIK z Sejmem (zob. tabela 5).

oto przykłady sugestii komisji sejmo-
wych, które zostały uwzględnione w pla-
nie pracy NIK na rok 2014:
•	Przeprowadzenie kontroli w Spółce Skar-

bu Państwa Energa SA ze szczególnym 
uwzględnieniem procesu zatrzymanej in-
westycji budowy bloku energetycznego 
1000 MW w ostrołęce oraz celowości po-
wołania spółki Elektrownia ostrołęka SA;

•	Nadzór	sanitarny	i weterynaryjny	nad	
fermami kur i trzody chlewnej;

•	Kontrola	prawidłowości	przygotowania	
i realizacji obwodnic;

Tabela 5. Sugestie tematów kontroli NIK sformułowane przez komisje sejmowe (prze-
kazane przez Marszałka Sejmu)

Rok Sugestie sformułowane  
przez komisje sejmowe

Sugestie uwzględnione  
w planie pracy NIK na kolejny rok

2010 29 26

2011 20 11

2012 24 19

2013 27 21

2014 32 28

Źródło: Strona <www.sejm.pl>; materiały NIK.

32 Na przykład, dyskusja nad propozycjami tematów kontroli zgłoszonymi przez komisje sejmowe do planu 
pracy NIK na 2014 r. miała miejsce na posiedzeniu Komisji do spraw Kontroli Państwowej 11.07.2013 r. 
(zob. zapis przebiegu posiedzenia na stronie www.sejm.pl). Nie uzyskały poparcia Komisji tematy, 
które niedawno były przedmiotem kontroli NIK lub co do których istniały wątpliwości natury prawnej 
(np. orzecznictwo i nadzór sądowy nad wypełnianiem obowiązków przez kuratorów bądź opiekunów osób 
ubezwłasnowolnionych pozostają poza zakresem kontroli NIK, wobec czego nie można zrealizować pro-
pozycji zbadania funkcjonowania instytucji ubezwłasnowolnienia w kontekście Konwencji Narodów Zjed-
noczonych o prawach osób niepełnosprawnych; inny przykład: nie jest pewne, czy środki finansowe po-
chodzące z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przekazane przez urząd skar-
bowy podmiotowi o statusie organizacji pożytku publicznego, zachowują charakter środków publicznych), 
albo też cel sugerowanej kontroli – ocena celowości działań – nie może zostać zrealizowany, gdyż dane 
przedsiębiorstwo podlega kontroli NIK tylko z punktu widzenia legalności i gospodarności.
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•	Kontrola	przestrzegania	postanowień	
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego przy realizacji inwe-
stycji;

•	Kontrola	szkolenia,	egzaminowania	i uzy-
skiwania uprawnień do kierowania po-
jazdami;

•	Kontrola	realizacji	i efektywności	„Pro-
gramu na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce 2004–2013”;

•	Efektywność	wsparcia	readaptacji	spo-
łecznej skazanych na karę pozbawienia 
wolności;

•	Prawidłowość	realizacji	przez	Policję	
zadań w zakresie poszukiwania osób 
zaginionych;

•	Prawidłowość	realizacji	przez	właści-
we podmioty zadań w zakresie ochro-
ny przed cyberterroryzmem;

•	Kontrola	finansowa	szpitali	klinicznych	
i uniwersyteckich.
Za inny przejaw współpracy można 

uznać praktykę informowania i wspoma-
gania posłów w sprawach, które podej-
mują w ramach obowiązków poselskich34. 
W większości takich sytuacji udzielenie od-
powiedzi wymaga przeprowadzenia kon-
troli. Ponieważ przepisy Kodeksu postę-
powania administracyjnego określają krót-
ki termin rozpatrzenia spraw wnoszonych 
przez posłów35, są one traktowane przez 
NIK priorytetowo, a sugestie przeprowa-
dzenia kontroli – są w miarę możliwości 
uwzględniane (zob. tabela 6).

Przedkładanie wyników kontroli
Zarówno Konstytucja RP, jak i ustawa 
o NIK nie zakładają, że Najwyższa Izba  

Tabela 6. Sugestie tematów kontroli NIK przekazane przez posłów33

Rok Sugestie posłów Uwzględnione sugestie posłów

2010 59 39

2011 92 65

2012 132 81

2013 232 106

Źródło: Sprawozdania z działalności NIK w latach 2011– 2013; materiały NIK.

33 Dane za 2013 r. obejmują sugestie posłów i senatorów.
34 „Poseł lub senator ma prawo podjąć – w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich 

– interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębior-
stwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla za-
łatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również za-
znajamiać się z tokiem jej rozpatrywania” (art. 20 ust. 1 ustawy z 9.05.1996 r. o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora (DzU.2003.221.2199).

35 Posłowie, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia 
skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wyma-
ga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w termi-
nie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania (art. 237 § 2 k.p.a., DzU.2013.267 j.t.).
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Kontroli będzie informować Sejm o wszy-
stkich przeprowadzonych kontrolach. 
Zgodnie z art. 204 ust. 1 Konstytucji, 
NIK jest obowiązana przedkładać Sej-
mowi analizę wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej (i w związ-
ku z tym – opinię w przedmiocie absolu-
torium dla Rady Ministrów) oraz inne, 
określone ustawowo informacje o wyni-
kach kontroli. Ustawa o NIK (art. 7 ust. 1 
pkt 3 i 4) precyzuje, że chodzi o informacje 
o wynikach kontroli zleconych przez Sejm 
lub jego organy oraz przeprowadzonych na 
wniosek Prezydenta RP lub Prezesa Rady 
Ministrów, a także informacje o wynikach 
„innych ważniejszych kontroli”. W prak-
tyce większość kontroli, które NIK przed-
kłada Sejmowi, to kontrole mieszczące się 
w kategorii „innych ważniejszych kontro-
li”, a więc gdzie ocena „ważności” (obszaru, 
tematu, a zwłaszcza wniosków z kontroli 
– chyba wszystkie te elementy powinno się 
brać pod uwagę) należy do NIK. Z owych 
postanowień wynika prawo Najwyższej 
Izby Kontroli do rozstrzygania, wyniki któ-
rych kontroli – poza kontrolami wyraź-
nie wskazanymi w konstytucji i ustawie 
o NIK – trzeba przekazać Sejmowi, czego 
następstwem jest uruchomienie procedu-
ry ich rozpatrywania przez Sejm i jego or-
gany, zgodnie z postanowieniami ustawy 

o NIK i Regulaminu Sejmu36. Wskazuje to 
na celowość istnienia pewnego mechani-
zmu wyboru, który funkcjonuje od wielu 
lat przez powiązanie kontroli przedkłada-
nych Sejmowi z trybem rocznego plano-
wania pracy NIK.

Co roku Najwyższa Izba Kontroli prze-
prowadza blisko trzy tysiące kontroli jed-
nostkowych37. Większość z nich (około  
80%) ma miejsce w ramach badania szer-
szych tematów i w sposób skoordynowany, 
gdzie punktem wyjścia jest opracowanie 
wspólnego programu kontroli, na podsta-
wie którego przeprowadzane są następnie 
kontrole jednostkowe dotyczące tego te-
matu. liczba podmiotów badanych w ra-
mach kontroli koordynowanej zależy od 
celu i dziedziny kontroli – może ich być 
kilka, a czasem kilkadziesiąt (wyjątkowo 
– kilkaset). Wyniki kontroli jednostko-
wych (w szczególności wystąpienia po-
kontrolne i materiały dowodowe zgro-
madzone w aktach kontroli) są podstawą  
do opracowywania informacji o wyni-
kach kontroli (art. 64 ustawy o NIK). 
Dokumenty te mają charakter zbiorczy 
i syntetyczny, przedstawiają w sposób za-
gregowany i problemowy ustalenia kontro-
li i wnioski w odniesieniu do badanego ob-
szaru administracji czy gospodarki. Zgod-
nie z wewnętrznymi regulacjami NIK38, 

36 Nie chodzi tutaj o dostęp Sejmu do informacji, ponieważ zgodnie z art. 10 ustawy o NIK, Prezes NIK po-
daje do wiadomości publicznej, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, wszystkie 
informacje o wynikach kontroli i wystąpienia pokontrolne.

37 Kontrola jednostkowa to kontrola przeprowadzona w jednym podmiocie, np. w organie państwa.
38 Zarządzenie nr 9/2012 Prezesa NIK z 29.03.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przygotowywa-

nia kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli (tekst ujed-
nolicony ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nr 10/2014 
z 6.02.2014 r.); <http://www.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne/zarzadzenie-w-
sprawie-szczegolowych-zasad-przygotowywania-kontroli.html>.
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kontrole zawarte w planie pracy powin-
ny kończyć się sporządzeniem informacji 
o wynikach kontroli39. W ten sposób wyni-
ki ogromnej większości kontroli NIK (ujęte 
problemowo) są przedkładane Sejmowi. 
tworzy to przesłanki do szerokiej współ-
pracy NIK z Sejmem.

W 2011 r. NIK przedłożyła Sejmowi 202 
informacje o wynikach kontroli (w tym 
95  dotyczących wykonania budżetu 
państwa w roku poprzednim), w 2012 r. 
– 185 informacji (w tym 90 dotyczących 
wykonania budżetu państwa), zaś w 2013 r. 
– 189 informacji (w tym 92 dotyczące wy-
konania budżetu państwa). Dokumenty 
te są przekazywane Marszałkowi Sejmu, 
a ponadto bezpośrednio właściwym ko-
misjom sejmowym: Komisji do spraw 
Kontroli Państwowej oraz komisjom pro-
blemowym (resortowym), których ob-
szar działania odpowiada przedmiotowi  
kontroli. 

Rozpatrywanie informacji o wynikach 
kontroli przez komisje sejmowe łączy 
wykonywanie konstytucyjnych zadań 

organów państwa40 oraz elementy współ-
pracy NIK z Sejmem. Szczegółowy tok 
postępowania zależy od uznania komisji. 
Informacja o wynikach kontroli NIK może 
być przedmiotem posiedzenia jednej ko-
misji lub wspólnego posiedzenia kilku ko-
misji. W praktyce informacje NIK częściej 
są rozpatrywane przez komisje problemo-
wo właściwe, czasem mają miejsce wspól-
ne posiedzenia Komisji do spraw Kontroli 
Państwowej i komisji problemowo wła-
ściwej, zdarza się też, że ten sam doku-
ment zostaje rozpatrzony na odrębnych 
posiedzeniach różnych komisji. Regulamin 
Sejmu, podobnie jak regulaminy wielu par-
lamentów, nie przewiduje szczególnych 
zasad rozpatrywania wyników kontroli 
NIK, stosuje się tu zatem ogólne przepi-
sy dotyczące pracy komisji41. 

Z Regulaminu Sejmu wynika wiele moż-
liwości, które są wykorzystywane w róż-
nym stopniu42. Komisja sejmowa może:
•	przyjąć	do	wiadomości,	podejmując	

uchwałę, przedłożoną jej informację 
bądź stanowisko (art. 158);

39 W uzasadnionych przypadkach Prezes NIK może zezwolić na odstąpienie od sporządzenia informacji 
o wynikach kontroli podejmowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli z własnej inicjatywy; może też zarzą-
dzić opracowanie informacji o wynikach kontroli doraźnej.

40 Dotyczy to zwłaszcza wykorzystania analizy wykonania budżetu państwa, która obok przedłożonego 
przez rząd sprawozdania z wykonania budżetu państwa stanowi dla Sejmu podstawę do dokonania oce-
ny prawidłowości wykorzystania środków publicznych. Sejm zajmuje stanowisko, podejmując uchwałę 
o udzieleniu lub odmowie udzielenia rządowi absolutorium (art. 226 Konstytucji).

41 Odmienny jest tryb rozpatrywania analizy wykonania budżetu państwa: Marszałek Sejmu kieruje po-
szczególne części tego dokumentu do komisji rozpatrujących odpowiednie części sprawozdania rzą-
du z wykonania budżetu państwa; następnie komisje te przekazują swoje stanowiska Komisji Finansów  
Publicznych, która uchwala (po rozpatrzeniu stanowisk innych komisji) oraz przedstawia na posiedze-
niu Sejmu swoje sprawozdanie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania rządu i w przedmiocie 
absolutorium. Zob. J. Juchniewicz: Absolutorium�jako�realizacja�funkcji�kontrolnej�Sejmu, Olsztyn 2010.

42 Funkcjonowanie komisji sejmowych zostało szczegółowo przedstawione w piśmiennictwie; zob. 
m.in. M. Zubik: Organizacja�wewnętrzna�Sejmu�Rzeczypospolitej�Polskiej, Warszawa 2003; H. Pajdała: 
Komisje�sejmowe.�Status�i�funkcjonowanie, Warszawa 2003; M. Kruk: Funkcja�kontrolna�Sejmu�RP, War-
szawa 2008; M. Stębelski, op.cit.; Regulamin�Sejmu�w�opiniach�Biura�Analiz�Sejmowych, wybór i opraco-
wanie W. Odrowąż-Sypniewski, tom I i II, Warszawa 2010.
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•	uchwalić	dezyderat	(art. 159)	lub	opi-
nię (art. 160);

•	przyjąć projekt uchwały, rezolucji, apelu, 
oświadczenia lub deklaracji Sejmu 
(art. 158);

•	przeprowadzić	kontrolę	w sprawach	
związanych z wprowadzaniem w życie 
i wykonywaniem ustaw i uchwał Sejmu 
oraz przedstawić wyniki kontroli w spra-
wozdaniu, które może być przedmio-
tem obrad Sejmu (art. 161 i 162).
Najbardziej typowym sposobem usto-

sunkowania się komisji do informacji o wy-
nikach kontroli NIK jest przyjęcie jej do 
wiadomości. Bardzo rzadko następuje to 
w formie uchwały – zwykle wynika z pod-
sumowania dyskusji przez przewodniczą-
cego obrad. Czasem na podstawie anali-
zy wyników kontroli komisja przyjmuje 
dezyderat z postulatami, adresowany do 
Rady Ministrów, poszczególnych jej człon-
ków lub innego organu państwa, ewen-
tualnie opinię przedstawiającą stanowi-
sko komisji w danej sprawie43. Komisja 
nie może „przyjąć” lub „odrzucić” infor-
macji o wynikach kontroli44. Ewentualna 
krytyczna ocena dokumentu NIK (co zda-
rza się bardzo rzadko) nie wywołuje skut-
ków prawnych45.

W praktyce ukształtował się następu-
jący tryb wykorzystania informacji o wy-
nikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli 
przez komisje sejmowe:

•	wszystkie	informacje	o wynikach	kon-
troli wykonania budżetu państwa sta-
nowią materiał pomocniczy dla wy-
pracowania stanowiska komisji w spra-
wie oceny wykonania budżetu państwa 
przez ministra (kierownika innego or-
ganu) odpowiedzialnego za daną część 
budżetu (informacja NIK jest zwykle 
podstawą stanowiska komisji, które na-
stępnie jest prezentowane przez posła 
sprawo zdawcę); 

•	około	1/3	–	1/2	pozostałych	informa-
cji o wynikach kontroli (kontrole po-
szczególnych zagadnień administracji 
czy gospodarki) zostaje rozpatrzona na 
posiedzeniu komisji w odrębnym punk-
cie obrad; niektóre komisje sejmowe roz-
patrują prawie wszystkie tego rodzaju 
dokumenty, inne czynią to rzadko; na 
przykład w 2011 r. komisje rozpatrzyły 
– obok informacji o wynikach kontroli 
wykonania budżetu państwa – 31 infor-
macji o wynikach kontroli NIK, w 2012 r. 
– 35, zaś w 2013 r. – 28.
Rozpatrywanie przez Sejm informacji 

o wynikach kontroli zwiększa ich oddzia-
ływanie na organy administracji publicz-
nej i inne jednostki podlegające kontroli. 
Niekiedy komisje na podstawie kontroli 
Najwyższej Izby Kontroli uchwalają dezyde-
raty z postulatami wobec organów admini-
stracji państwowej (8 w 2012 r., 11 w 2013 r. 
– zobacz przykłady w tabeli 7, s. 24).

43 Na temat dawnej praktyki zob. L. Garlicki, H. Walkus-Gierałt, S. Zawadzki, op.cit.
44 Opinia nr 15 Komisji do spraw Kontroli Państwowej uchwalona na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2004 r. dla 

marszałka Sejmu RP w sprawie stanowiska Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego trybu postępowania 
w komisjach sejmowych z informacjami o wynikach kontroli; P. Radziewicz: Procedury�rozpatrywania�przez�
komisję�sejmową�informacji�Najwyższej�Izby�Kontroli�o�wynikach�kontroli [w:] Regulamin�Sejmu…, op.cit., 
tom II, s. 40-41.

45 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, op.cit., s. 56.



24 KoNtRolA PAńStWoWA

kontrola i audyt   Jacek mazur

Tabela 7. Dezyderaty przyjęte przez komisje sejmowe w 2012 r. na podstawie kontroli NIK

Komisja  
(komisje) sejmowe

Adresat  
dezyderatu 

Treść  
dezyderatu

Komisja edukacji, 
Nauki i młodzieży oraz 
Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej

Prezes Rady ministrów Lepsze wykorzystanie środków pu-
blicznych na pomoc materialną dla 
uczniów

Komisja Kultury 
Fizycznej, Sportu 
i Turystyki

Prezes Rady ministrów Zapobieganie nadwadze i otyłości 
wśród dzieci i młodzieży

Komisja Infrastruktury 
oraz Komisja 
Samorządu 
Terytorialnego  
i Polityki Rolnej

minister Właściwy 
ds. Budownictwa

Opracowanie rządowego programu  
pomocy dla gmin w rozwiązywaniu  
problemów związanych z degradacją 
stanu zasobu komunalnego

Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

minister Gospodarki 
i minister Środowiska

Zmiana przepisów dotyczących zasad 
tworzenia i gromadzenia środków  
funduszu likwidacji zakładu górniczego

Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

Prezes Rady ministrów Racjonalne gospodarowanie nierucho-
mościami Skarbu Państwa

Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

Zapewnienie przejrzystości rozliczeń 
w zasadach dzierżawy nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu  
Państwa

Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

Prezes Rady ministrów Objęcie szczególnym nadzorem analiz 
efektywności wsparcia przez państwo 
podmiotów działających w specjalnych 
strefach ekonomicznych

Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

minister Administracji 
i cyfryzacji, minister 
Finansów oraz minister 
Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki morskiej

Skuteczne stosowanie środków  
egzekucyjnych przez powiatowych  
inspektorów nadzoru budowlanego

Źródło: Sprawozdanie z działalności NIK w 2012 r.
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Wnioski de lege ferenda
ocena działalności jednostek kontrolo-
wanych może stanowić podstawę do for-
mułowania uwag o stanie obowiązujące-
go prawa i ewentualnie o potrzebie wpro-
wadzenia w nim zmian. Najwyższa Izba 
Kontroli stara się wpływać na organy pań-
stwa biorące udział w tworzeniu prawa 
– zwłaszcza Sejm, Senat46, Radę Ministrów 
i poszczególnych ministrów – przez wska-
zywanie luk w prawie, zwracanie uwagi na 
niewydanie na czas aktów wykonawczych 
lub też celowość zmiany obowiązującego 
prawa. Nie jest to obowiązek NIK, jej ak-
tywność w tym obszarze można zatem 
określić jako współpracę NIK z Sejmem 
i innymi organami państwa.

Najwyższa Izba Kontroli nie może wy-
stąpić z projektem ustawy, natomiast 
może formułować wnioski de lege ferenda 
w przedkładanych Sejmowi informa-
cjach o wynikach kontroli, a także w od-
rębnej „analizie wykorzystania wynika-
jących z kontroli wniosków dotyczących 
stanowienia lub stosowania prawa”, o któ-
rej mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy  
o Najwyższej Izbie Kontroli. Pełny wykaz 
wniosków jest zamieszczany w corocz-
nym sprawozdaniu z działalności NIK47.

Na przykład w 2012 r. w treści 24 infor-
macji o wynikach kontroli zamieszczono 
65 wniosków de lege ferenda: w 50 wnio-
skach zawarto postulaty nowelizacji prze-
pisów rangi ustawowej, zaś w 11 postu-
lowano zmiany w przepisach rozporzą-
dzeń, ponadto 4 wnioski dotyczyły wy-
dania brakujących rozporządzeń, między 
innymi do ustawy o przewozie towarów 
niebezpiecznych (w sprawie warunków 
technicznych dla torów do awaryjnego 
odstawiania uszkodzonych wagonów ko-
lejowych przewożących towary niebez-
pieczne) czy do ustawy – Prawo budow-
lane (w sprawie warunków technicznych 
użytkowania strzelnic). 

W 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli 
sformułowała, w 36 informacjach o wy-
nikach kontroli, 84 wnioski de lege ferenda: 
w 65 wnioskach zawarto postulaty do-
tyczące przepisów rangi ustawowej, zaś 
w 16 wnoszono o dokonanie zmian w prze-
pisach rozporządzeń, ponadto 3 wnioski 
dotyczyły wydania brakujących rozpo-
rządzeń, na przykład do ustawy o part-
nerstwie publiczno-prywatnym (w spra-
wie określenia zakresu poszczególnych ro-
dzajów ryzyka oraz czynników uwzględ-
nianych przy ich ocenie dla zobowiązań 

46 Na zorganizowanej przez Senat 15.10.2013 r. konferencji poświęconej pozycji i roli tej instytucji, prezes 
NIK K. Kwiatkowski zwrócił się do Senatu, aby ten ze szczególną uwagą traktował wnioski de�lege�ferenda 
wynikające z kontroli NIK. Senat, wykorzystując prawo inicjatywy ustawodawczej, może wspomóc reali-
zację tych wniosków; zob. <http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,5849,konferencja-kierunki-zmian-
pozycji-ustrojowej-i-funkcji-senatu-rp.html>.

47 Sprawozdanie�z�działalności�Najwyższej� Izby�Kontroli�w�2012� roku, Warszawa 2013, rozdz. III pkt 2.1. 
Wykorzystanie wniosków de�lege�ferenda (s. 124-125); Materiały analityczne do sprawozdania. Wykaz 
wniosków de� lege� ferenda Najwyższej Izby Kontroli przedstawionych w informacjach o wynikach kon-
troli w 2012 r. (s. 452-468). Sprawozdanie�z�działalności�Najwyższej�Izby�Kontroli�w�2013�roku, Warsza-
wa 2014, rozdz. II pkt 2.1. Wykorzystanie wniosków de�lege�ferenda (s. 45-49); załącznik nr 4 – Wykaz 
wniosków de�lege�ferenda Najwyższej Izby Kontroli przedstawionych w informacjach o wynikach kontroli 
w 2013 r. (s. 320-342).
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wynikających z umów o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym). 

W praktyce tylko część wniosków 
NIK zostaje zrealizowana. Aby zwięk-
szyć ich skuteczność, w 2010 r. do usta-
wy o Najwyższej Izbie Kontroli dodano 
art. 11a, który upoważnia Prezesa NIK do 
wystąpienia do Marszałka Sejmu o skiero-
wanie do Prezesa Rady Ministrów wniosku 
o zajęcie stanowiska wobec wynikających 
z kontroli wniosków dotyczących stano-
wienia lub stosowania prawa. Stanowisko 
to Prezes Rady Ministrów powinien przed-
łożyć Marszałkowi Sejmu – wraz z uza-
sadnieniem – w terminie 60 dni od dnia 
otrzymania wniosku. 

Jak stąd wynika, Prezes Rady Ministrów 
nie ma obowiązku realizacji wniosku NIK, 
powinien jednak poinformować o zaję-
tym stanowisku. Jeżeli premier uzna za-
sadność wniosku, powinien określić ter-
min podjęcia prac legislacyjnych i organ 
za nie odpowiedzialny. Jeżeli natomiast 
stanowisko premiera byłoby negatyw-
ne, powinien on wyjaśnić przyczyny 
odmowy48. tworzy to dość skompliko-
waną procedurę, wyraźnie podkreśla  
jednak aprobatę ustawodawcy dla prak-
tyki zgłaszania przez NIK wniosków  
de lege ferenda49.

Podsumowanie
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej i ustawą o NIK, Najwyższa Izba 

Kontroli wypełnia obowiązki wobec Sej-
mu. Równolegle ma miejsce proces współ-
pracy Najwyższej Izby Kon troli z Sejmem. 
W rzeczywistości obie kwestie – podle-
głości i współpracy – łączą się i nakłada-
ją; często niełatwo je rozdzielić.

Można wskazać następujące formy 
współpracy Najwyższej Izby Kontroli 
z Sejmem:
•	prezes	NIK	i wiceprezesi	NIK	aktywnie	

uczestniczą w posiedzeniach Sejmu: za-
bierają głos w dyskusji, prezentują usta-
lenia wybranych kontroli, odpowiadają 
na pytania posłów;

•	NIK	inicjuje	dyskusje	plenarne	Sejmu	
o charakterze problemowym;

•	przedstawiciele	NIK	w szerokim	zakre-
sie biorą udział w posiedzeniach komisji 
sejmowych, zaś posłowie traktują ich jako 
ekspertów w ocenie informacji przedsta-
wianych przez organy administracji bądź 
inne osoby uczestniczące w posiedzeniu;

•	NIK	zachęca	komisje	sejmowe	do	prze-
kazywania sugestii co do spraw i pro-
blemów, które mogą być przedmiotem 
przyszłych kontroli oraz bierze je pod 
uwagę przy opracowywaniu planu kon-
troli na rok następny;

•	NIK	priorytetowo	traktuje	–	i w	miarę	
możliwości uwzględnia – sugestie po-
słów w sprawie przeprowadzenia kon-
troli umożliwiających uzyskanie infor-
macji niezbędnych do załatwienia spraw 
w ramach ich obowiązków poselskich; 

48 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, op.cit., s. 67-68.
49 Dnia 9 lipca 2012 r. prezes NIK J. Jezierski wystąpił do marszałek Sejmu E. Kopacz o skierowanie do 

prezesa Rady Ministrów wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie propozycji zmian w ustawie z 1994 r. 
– Prawo geologiczne i górnicze, jakie wynikały z kontroli tworzenia funduszy likwidacji kopalń i zakła-
dów górniczych oraz gospodarowania ich środkami przez spółki górnictwa węgla kamiennego (nr ewid. 
167/2011/P/10/135/LKA). Jest to – jak dotąd – jedyny przypadek wykorzystania tej kompetencji.
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•	NIK	przedkłada	Sejmowi	zasadniczo	
wszystkie informacje o wynikach kon-
troli, przedstawiające w ujęciu proble-
mowym ustalenia i wnioski w odniesie-
niu do badanego obszaru administracji 
czy gospodarki; Sejm może je wyko-
rzystać w sprawowaniu swojej funkcji 
kontrolnej, a czasem również ustawo- 
dawczej;

•	reprezentanci	NIK	uczestniczą	w roz-
patrywaniu projektów ustaw i aktów 

UE przez komisje i podkomisje sejmo-
we, niekiedy też na posiedzeniach ple-
narnych Sejmu;

•	NIK	przedkłada	Sejmowi	wnioski	de 
lege ferenda, jakie wynikają z przepro-
wadzonych kontroli.

dr Jacek Mazur
radca prezesa NIK

Słowa kluczowe: Najwyższa Izba Kontroli, Sejm RP, współpraca NIK z Sejmem, Konstytucja RP, 
zasada podziału władz, podległość NIK Sejmowi, obowiązki NIK wobec Sejmu 
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W celu znalezienia odpowiedzi na pyta nie 
zadane w tytule, a także ustalenia w tym 
procesie roli skutków nowelizacji ustawy 
o Najwyższej Izbie Kontroli (dalej: „ustawa  
o NIK”), poddano badaniu 40 dokumen-
tów – 20 informacji o wynikach kontro-
li i 20 związanych z nimi wystąpień po-
kontrolnych – wytworzonych przez mery-
toryczne departamenty (lub delegatury) 
NIK, odpowiednio po jednej informacji 
o wynikach kontroli sporządzonej przez 
10 departamentów/delegatur w 2010 r. 
i po jednej informacji sporządzonej przez 
te jednostki w 2013 r.1. Do każdej infor-
macji dobrano także po jednym wystą-
pieniu opracowanym w ramach danej 

kontroli. taki podział w latach umow-
nie odzwierciedlił okres przed noweliza-
cją ustawy o NIK i po nowelizacji (część 
przepisów weszła w życie w 2011 r., część 
w 2012 r.). Przy doborze próby założono,  
że dokumenty mają dotyczyć kontroli wy-
konania zadań (lub zawierać elementy  
kontroli wykonania zadań), aby zapew-
nić jak największą porównywalność wyni-
ków. Dobór próby nastąpił losowo (w za-
kresie doboru departamentów/delegatur 
oraz konkretnych kontroli przez nie prze-
prowadzonych), z zachowaniem wskaza-
nych wyżej kryteriów rodzajowych i ilo-
ściowych.

Przedmiotem badania były uwagi i wnio-
ski pokontrolne zawarte w informacjach 
o wynikach kontroli oraz w wystąpieniach 

Analiza wniosków i uwag pokontrolnych

Audytorska ewolucja NIK?

Na forum publicznym coraz częściej pojawia się temat audytów prze-
prowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, zapotrzebowania na nie 
oraz walorów systemowego podejścia do badanych zagadnień. Czy Izba 
rzeczywiście w swojej praktyce ewoluuje od urzędu nastawionego na 
wykrywanie konkretnych nieprawidłowości w kierunku instytucji ana-
lizującej podmiot czy sferę działalności pod kątem słabości systemów 
kontroli wewnętrznej (zarządczej)?

1 Z uwzględnieniem zmian w okresie objętym badaniem (2010–2013), tj. nazw i zakresu właściwości części 
departamentów.
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pokontrolnych, a także zamieszczone 
w nich wnioski dotyczące stanowienia 
lub stosowania prawa oraz ewentualne 
informacje o skierowaniu do odpowied-
nich organów zawiadomienia o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa/wykrocze-
nia czy naruszeniu dyscypliny finansów pu-
blicznych. Wyniki badania były umownie 
dzielone na działania o charakterze kon-
trolnym (inspekcyjnym) oraz na działania  
audytorskie. Zestawienie wyników miało 
dać odpowiedź zarówno na pytanie, 
w jakim stopniu w ostatnich pięciu latach 
w działalności Najwyższej Izby Kontroli 
obecna była praktyka kontrolna, a w jakim 
audytorska, a także jak udział ten zmie-
niał się w badanym okresie, ze szczegól-
nym uwzględnieniem momentu noweli-
zacji ustawy o NIK.

Pewną trudność w badaniu stanowił 
chaos pojęciowy i wieloznaczność termi-
nów z zakresu kontroli wewnętrznej i audy-
tu, spotykanych w literaturze przedmiotu.  
Dlatego przed rozpoczęciem badania 
umownie zdefiniowano pojęcia i wska-
zano relacje pomiędzy nimi. Na potrzeby 
niniejszego artykułu należy jedynie zasy-
gnalizować najważniejsze z nich.

Kontrola i audyt  
– pojęcie i zależności
Pojęciami zasadniczymi dla zrozumienia 
funkcji zarówno kontroli „inspekcyjnej”, jak 
i audytu jest pojęcie kontroli wewnętrznej 
i kontroli zarządczej. W literaturze przed-
miotu kontrolę wewnętrzną definiuje się 

jako proces inicjowany przez radę nad-
zorczą, zarząd lub pracowników, zapro-
jektowany dla dostarczenia obiektywne-
go zapewnienia, że możliwe jest osiągnię-
cie celów w następujących kategoriach:
•	efektywność	i wydajność	operacji,	
•	wiarygodność	sprawozdawczości	finan-

sowej, 
•	zgodność	z odpowiednimi	przepisami	

prawa i regulacjami2.
Kontrola wewnętrzna, jak wynika z po-

wyższej definicji, jest systemem (lub nawet 
systemem systemów), nie zaś kontrolą 
w powszechnym tego słowa rozumieniu, 
to jest sprawdzaniem zgodności zastane-
go stanu rzeczy z pożądanym wzorcem, 
ani też „sprawowaniem kontroli”, czyli po-
siadaniem mocy sprawczej/władztwem 
w odniesieniu do danego podmiotu czy 
przedmiotu. 

Należy przy tym zaznaczyć, że takie po-
dejście do pojęcia kontroli wewnętrznej 
nie jest jedynym możliwym. W literaturze 
administracyjno-prawnej pojęcie kontroli 
wewnętrznej postrzegane jest przez usy-
tuowanie kontrolującego w stosunku do 
kontrolowanego (czyli w opozycji do kon-
troli zewnętrznej)3. W niniejszym opra-
cowaniu oba te typy kontroli (wewnętrz-
na i zewnętrzna) funkcjonalnie będą się 
mieścić w pojęciu kontroli „inspekcyjnej”, 
która definiowana jest (wraz z rozróżnie-
niem typu zewnętrznego i wewnętrzne-
go) w dalszej części opracowania.

Z powyższej definicji kontroli wewnętrz-
nej (rozumianej jako system), przez to, że 

2 Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway (COSO), Kontrola�wewnętrzna�–�zintegrowana�
struktura�ramowa, WEMA Wydawnictwo – Poligrafia Sp. z o.o., Warszawa 2008.

3 J. Jagielski: Kontrola�administracji�publicznej, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 54.
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jako odpowiedzialnych za jej inicjowanie 
podaje się między innymi radę nadzor-
czą czy zarząd, można wnosić, że dotyczy 
ona jedynie podmiotów komercyjnych. 
W rzeczywistości znajduje ona zastoso-
wanie także w odniesieniu do administra-
cji publicznej. W tym jednak przypadku 
używane jest pojęcie kontroli zarządczej, 
która w swej istocie stanowi niejako syno-
nim kontroli wewnętrznej4.

Zgodnie z art. 68 ustawy z 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych5 

(dalej: „ustawa o finansach publicznych 
z 2009 r.”), kontrolę zarządczą w jednost-
kach sektora finansów publicznych stanowi 
ogół działań podejmowanych dla zapew-
nienia realizacji celów i zadań każdej jed-
nostki w sposób zgodny z prawem, efek-
tywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej jest zapew-
nienie przede wszystkim: 
•	zgodności	działalności	z przepisami	

prawa oraz procedurami wewnętrzny-
mi;

•	skuteczności	i efektywności	działania;	
•	wiarygodności	sprawozdań;	
•	ochrony	zasobów;	
•	przestrzegania	i promowania	zasad	etycz-

nego postępowania; 
•	efektywności	i skuteczności	przepły-

wu informacji; 
•	zarządzania	ryzykiem.

Konieczne jest zaznaczenie, że wyrażo-
ny wcześniej pogląd o praktycznej tożsa-
mości pojęć kontroli zarządczej i kontro-
li wewnętrznej może odnosić się jedynie 
do kontroli wewnętrznej rozumianej jako 
system (a więc w sposób przyjęty w niniej-
szym opracowaniu). Gdy bowiem potrak-
tujemy kontrolę wewnętrzną jako rodzaj 
klasycznej kontroli, weryfikującej zgod-
ność zastanego stanu rzeczy z oczekiwa-
nym wyznacznikiem, to kontrola zarząd-
cza będzie realizować funkcje wykraczają-
ce poza treść klasycznej kontroli. W takim 
ujęciu kontrola zarządcza występowała-
by obok klasycznej kontroli, a nie jako ele-
ment z nią tożsamy6. Klasyczną kontro-
lę można by też wtedy potraktować jako 
element kontroli zarządczej.

Nowoczesny audyt to audyt, dla którego 
podstawą badania są systemy (kon troli)7. 
Stwierdzenie to wprowadza w relacje po-
między kontrolą wewnętrzną a audytem, 
którego głównym zadaniem jest ocena sys-
temu kontroli wewnętrznej oraz składa-
jących się na ten system podsystemów.

Zasadniczo nie definiuje się odrębnie 
zadań audytu zewnętrznego (przyjmu-
jąc, że różnicę w stosunku do audytu we-
wnętrznego stanowi usytuowanie audy-
tora wobec audytowanego; np. NIK jest 
wobec jednostek audytowanych audyto-
rem zewnętrznym). Szereg definicji odnosi 

4 Pewną różnicę stanowi podejście do elementu określanego w kontroli wewnętrznej mianem oszacowania 
ryzyka. W kontroli zarządczej obszar ten zdefiniowany został jako cele i zarządzanie ryzykiem. Tymcza-
sem w teorii kontroli wewnętrznej ustanawianie celów zwykle uważa się za warunek szacowania ryzyka, 
jednak stanowiący wypełnienie innej funkcji zarządzania niż kontrola wewnętrzna – tj. decydowania. Róż-
nica ta wydaje się jednak na tyle nieistotna, że obu terminów można używać jako synonimów.

5 DzU.2013.885 j.t.
6 Por. J. Jagielski: Kontrola�administracji�publicznej, op.cit., s. 242.
7 K. Knedler, M. Stasik: Audyt�wewnętrzny�w�praktyce, Polska Akademia Rachunkowości SA, Łódź 2010, s. 15.
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się natomiast do audytu wewnętrznego. 
Definicje nie różnią się co do istoty zagad-
nienia, jedynie inaczej rozkładają akcenty. 
I tak, audyt wewnętrzny stanowi instru-
ment, który w sposób aktywny, niezależny 
i obiektywny ocenia efektywność kontroli 
wewnętrznej i procesów zarządzania ry-
zykiem, zapewnia skuteczne prowadzenie  
wszelkich operacji i czynności organiza-
cji, przynosi wartość dodaną przez ujaw-
nienie braków i słabości oraz przez wska-
zanie sposobów podniesienia jakości i wy-
dajności pracy8. Albo, jak proponuje IIA 
(Instytut Audytorów Wewnętrznych), 
audyt wewnętrzny jest niezależną, obiek-
tywną działalnością o charakterze zapew-
niającym i doradczym, prowadzoną w celu 
wniesienia do organizacji wartości dodanej 
i usprawnienia jej funkcjonowania. Audyt 
wewnętrzny wspiera organizację w osią-
ganiu wytyczonych celów przez systema-
tyczne i konsekwentne działanie służące 
ocenie i poprawie efektywności zarządza-
nia ryzykiem, systemu kontroli oraz pro-
cesów zarządzania organizacją9.

W literaturze z zakresu administracji  
i prawa administracyjnego audyt we-
wnętrzny postrzega się także jako roz-
szerzenie systemu kontroli wewnętrznej 
o mechanizm monitorujący i doradczy. 
także i tu audyt wewnętrzny widziany 
jest jako funkcja ekspercka10.

Zgodnie z art. 272 ustawy o finansach 
publicznych z 2009 r., audyt wewnętrzny 

jest działalnością niezależną i obiektywną, 
której celem jest wspieranie ministra kie-
rującego działem lub kierownika jednostki 
w realizacji celów i zadań przez systema-
tyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czyn-
ności doradcze. ocena ta dotyczy zwłaszcza  
adekwatności, skuteczności i efektywno-
ści kontroli zarządczej w dziale admini-
stracji rządowej lub w jednostce.

Jak już wspomniano, kontrola wewnętrz-
na to system, zaś audyt wewnętrzny to 
działalność oceniająca ten system. Jak 
zatem interpretować zadania komórek 
rozmaitych instytucji nazywanych de-
partamentami czy wydziałami kontroli 
wewnętrznej i audytu?

I tutaj pojawia się pojęcie kontroli, na-
zywanej na potrzeby badania „inspekcyj-
ną”. Kontrolę taką w pewnym uproszcze-
niu można ogólnie zdefiniować jako ogół 
czynności zmierzających do ustalenia stanu 
faktycznego, połączonych z porównaniem 
stanu istniejącego ze stanem pożądanym11, 
jak również z wydaniem oceny uwzględ-
niającej przyjęte kryteria. Do najczęściej 
spotykanych kryteriów kontroli należą: 
legalność, celowość, rzetelność, gospo-
darność12.

Należy podkreślić, że dodanie – na po-
trzeby niniejszego opracowania – do słowa 
kontrola przymiotnika „inspekcyjna” ma 
wyraźnie odróżniać je od pojęcia „kontro-
li wewnętrznej” (jako systemu) i wska-
zywać na jej „policyjny”, to jest ex post 

8 E. Saunders: Audyt�i�kontrola�wewnętrzna�w�przedsiębiorstwach, EDUKATOR, Częstochowa 2002, s. 36.
9 K. Czerwiński: Audyt�wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2005, s. 10.
10 J. Jagielski, jw., s. 258.
11 Por. E. Iserzon: Prawo�administracyjne, Warszawa 1968, s. 174.
12 J. Jagielski, jw., s. 57.
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(i nastawiony na wykrycie nieprawidło-
wości oraz osoby odpowiedzialnej) cha-
rakter działania (w przeciwieństwie do  
audytu, nastawionego na systemowe dzia-
łanie ex ante). Zastosowana w niniejszym 
artykule definicja kontroli „inspekcyjnej” 
wyczerpuje znamiona klasycznej kontroli. 
Nie zawiera w sobie elementów nadzor-
czych, które niekiedy kojarzy się z poję-
ciem inspekcji13.

Kontrola ta, jak już wcześniej wspomnia-
no, podobnie jak audyt może mieć charak-
ter wewnętrzny i zewnętrzny. Dla unik-
nięcia nieścisłości: taka kontrola, która jest 
prowadzona przez pracowników zatrud-
nionych w jednostce kontrolowanej (w tym 
sensie wewnętrzna) może być określana 
mianem instytucjonalnej (zgodnie z lite-
raturą przedmiotu14).

Funkcje kontroli instytucjonalnej 
można dość dobrze odnieść do audytu we-
wnętrznego. o ile audyt nastawiony jest 
na usprawnienie działalności, ulepszenie 
systemu, o tyle kontrola instytucjonalna 
koncentruje się na wykryciu konkretnej 
nieprawidłowości. Kontrolera bardziej za-
interesuje opisanie skali tej nieprawidło-
wości i wskazanie sprawcy, dla audyto-
ra ważniejsze będzie ustalenie przyczyn 
niekorzystnego zjawiska (kontroler także 
je ustali, ale się na nich nie skoncentruje). 
Wynika to z tego, że audytor działa zapo-
biegawczo, określając potencjalne ryzyko, 
podczas gdy kontroler, ustalając post factum 

konkretną nieprawidłowość, dąży do jej 
usunięcia. Wskazać należy także na róż-
nice związane z umocowaniem kontrole-
ra i audytora. Podczas gdy ten pierwszy 
działa na podstawie wewnętrznych ure-
gulowań w jednostce i kontrole wykonuje  
w zakresie ograniczonym upoważnieniem, 
ten drugi działa na podstawie standardów 
zawodowych (a w sektorze publicznym 
także przepisów prawa) i w doborze au-
dytowanych obszarów cieszy się znaczną 
niezależnością15.

Kontrola „inspekcyjna” zewnętrzna nie 
różni się zasadniczo funkcjonalnie od kon-
troli instytucjonalnej. Istotna różnica do-
tyczy umocowania. Kontroler zewnętrzny  
będzie działać na podstawie przepisów 
prawa (np. w wypadku NIK – ustawy 
o NIK), nie zaś regulacji wewnętrznych 
kontrolowanej jednostki.

Warto przy tej okazji zakreślić granice 
kontroli. Podobnie jak w przypadku audy-
tu, który ocenia i doradza formułując zale-
cenia, ale nie uczestniczy w decydowaniu,  
tak i w przypadku kontroli formułowane 
są wnioski pokontrolne, które mają charak-
ter zaleceń, nie zaś moc decyzji. Zgodnie 
z definicją, z chwilą gdy następuje wkra-
czanie, kończy się zwykła kontrola, a za-
czyna nadzór16.

Wcześniej wskazałem na zasadniczo od-
rębny charakter audytu wewnętrznego 
w stosunku do kontroli wewnętrznej (w ro-
zumieniu systemu). Jeśli chodzi o kontrolę 

13 Tamże, s. 26.
14 Por. K. Knedler, M. Stasik, Audyt�wewnętrzny�w�praktyce, op.cit., s. 20. Pogląd odmienny zaprezentowa-

no w książce: J. Jagielski, jw., s. 55, gdzie kontrolę instytucjonalną opisano jako realizowaną przez powo-
łane do tego oddzielne podmioty.

15 Por. K. Knedler, M. Stasik, Audyt�wewnętrzny…, op.cit., s. 20.
16 J. Staryszak: Prawo�nadzoru�nad�administracją�samorządową�w�Polsce, Warszawa 1931, s. 63.
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„inspekcyjną”, brakuje jednolitej doktryny 
co do jej miejsca w odniesieniu do kontro-
li wewnętrznej. Wydaje się zatem upraw-
nione przyjęcie, że może ona stanowić  
zarówno część systemu, na przykład w ra-
mach monitoringu, jak i działanie trak-
towane niezależnie od systemu kontro-
li wewnętrznej.

Uwarunkowania prawne
obowiązująca Konstytucja RP17, uchwalo-
na przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwiet-
nia 1997 r., w art. 202 definiuje NIK jako 
naczelny organ kontroli państwowej, pod-
legający Sejmowi i działający na zasadach 
kolegialności.

Zgodnie z art. 3 ustawy z 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli18, NIK 
bada w szczególności wykonanie budże-
tu państwa oraz przestrzeganie przepisów 
ustaw i innych aktów prawnych w zakresie 
działalności finansowej, gospodarczej i or-
ganizacyjno-administracyjnej, w tym wy-
konywanie zadań audytu wewnętrznego.

Najwyższa Izba Kontroli przedkła-
da Sejmowi, poza informacjami o wyni-
kach kontroli, także analizę wykonania  
budżetu państwa i założeń polityki pienięż-
nej, opinię w przedmiocie absolutorium 
dla Rady Ministrów, jak również wnioski 
w sprawie rozpatrzenia przez Sejm okre-
ślonych problemów związanych z dzia-
łalnością organów wykonujących zadania  
publiczne i analizę wykorzystania wynika-
jących z kontroli wniosków dotyczących 
stanowienia lub stosowania prawa (art. 7 
ust. 1 ustawy o NIK).

od NIK zatem, poza typowo „kontrolny-
mi” wynikami przeprowadzanych kontro-
li, ustawodawca oczekuje, moim zdaniem, 
także pełnienia funkcji doradczych/ana-
litycznych w przedmiocie wykonania bu-
dżetu państwa oraz absolutorium dla Rady 
Ministrów. Wyposaża Izbę także w narzę-
dzia do usprawniania działania państwa 
– wnioski dotyczące stosowania i stano-
wienia prawa oraz w sprawie problemów 
związanych z działalnością organów wy-
konujących zadania publiczne. tego typu 
działanie ukierunkowane na system, po-
dobnie jak działalność doradcza – to do-
meny audytu. Ustawodawca, wyszczegól-
niając także zadania NIK w zakresie ba-
dania audytu wewnętrznego, czyni zeń 
w tym zakresie audytora zewnętrznego.

Uregulowania zawarte w art. 63 ustawy 
o NIK stanowią szczególne narzędzie wy-
korzystania wyników kontroli „inspekcyj-
nej”, nastawionej na wykrycie konkretnej 
nieprawidłowości, ponieważ w razie uza-
sadnionego podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa lub wykroczenia NIK zawiadamia 
organ powołany do ścigania przestępstw 
lub wykroczeń oraz informuje o tym kie-
rownika jednostki kontrolowanej lub kie-
rownika jednostki nadrzędnej i właści-
wy organ państwowy lub samorządowy. 
W razie ujawnienia innych czynów, za które 
ustawowo przewidziana jest odpowiedzial-
ność, NIK zawiadamia o tym właściwe  
organy. Jedno z takich narzędzi zostało 
– ustawą z a 19 sierpnia 2011 r. o zmianie 
ustawy w sprawie odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych 

17 DzU.1997.78.483.
18 DzU.2012.82 j.t.
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oraz niektórych innych ustaw19 – odebra-
ne. Z dniem 11 lutego 2012 r. uchylony zo-
stał bowiem ust. 4 art. 63 ustawy o NIK, 
stanowiący, że w razie ujawnienia naru-
szenia dyscypliny finansów publicznych 
NIK może wnieść wniosek o ukaranie. 
Nie znaczy to, że NIK ma nie zawiada-
miać rzecznika dyscypliny finansów pu-
blicznych o stwierdzonych w toku kon-
troli przypadkach naruszenia dyscypli-
ny finansów publicznych, Izbie odebrano 
jedynie uprawnienie do składania wnio-
sku o ukaranie osoby odpowiedzialnej za 
to naruszenie.

Ewolucja  
postępowania kontrolnego
Zgodnie z art. 28 ustawy o NIK, postę-
powanie kontrolne ma na celu ustalenie 
stanu faktycznego w zakresie działalno-
ści jednostek poddanych kontroli, rzetelne 
jego udokumentowanie i dokonanie oceny 
kontrolowanej działalności według kryte-
riów legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności.

Do 2 czerwca 2012 r., to jest do wejścia 
w życie przepisów dotyczących postępo-
wania kontrolnego, znowelizowanych usta-
wą z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 
o Najwyższej Izbie Kontroli20, wyniki prze-
prowadzonej kontroli kontroler przedsta-
wiał w protokole kontroli. Protokół zawie-
rał opis stanu faktycznego stwierdzonego 
w toku kontroli działalności jednostki kon-
trolowanej, w tym ustalonych nieprawi-
dłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich 

powstania, zakresu i skutków oraz osób za 
nie odpowiedzialnych. NIK przekazywała  
także kierownikowi jednostki kontrolo-
wanej, a w razie potrzeby również kierow-
nikowi jednostki nadrzędnej oraz właści-
wym organom państwowym lub samorzą-
dowym, wystąpienie pokontrolne, które 
zawierało ocenę kontrolowanej działalności 
wynikającą z ustaleń opisanych w protoko-
le kontroli. W razie stwierdzenia niepra-
widłowości, wystąpienie zawierało także 
uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia, 
mogło również zawierać ocenę wskazującą  
na niezasadność zajmowania stanowiska 
lub pełnienia funkcji przez osobę odpo-
wiedzialną za ujawnione nieprawidłowości 
(zapis dotyczył części jednostek).

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
postanowieniami art. 53 ustawy o NIK, 
kontroler przygotowuje wystąpienie po-
kontrolne, które zawiera między innymi 
zwięzły opis ustalonego stanu faktycz-
nego i ocenę kontrolowanej działalności, 
w tym ustalone na podstawie materiałów 
dowodowych znajdujących się w aktach 
kontroli nieprawidłowości i ich przyczy-
ny, zakres i skutki oraz osoby za nie od-
powiedzialne, a ponadto uwagi i wnioski 
w sprawie usunięcia opisanych nieprawi-
dłowości. Pozostawiono także możliwość 
zawarcia oceny wskazującej na niezasad-
ność zajmowania stanowiska lub pełnie-
nia funkcji przez osobę odpowiedzialną 
za zaistniały stan.

Na gruncie ustawowym zmiana polega-
jąca na zastąpieniu dwóch dokumentów 

19 DzU.2011.240.1429.
20 DzU.2010.227.1482.
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jednym nie wydaje się zmianą znaczącą 
w kontekście rozpatrywania zadań kontrol-
no-audytorskich NIK. Wprawdzie wciąż 
mamy do czynienia z oceną działalno-
ści, a więc pewnej większej całości, ale 
przepisy ustawowe nadal koncentrują się 
na wymiarze „inspekcyjnym” kontroli  
– stwierdzeniu nieprawidłowości, zmie-
rzeniu ich skali, wskazaniu osób za nie od-
powiedzialnych, a w zakresie wniosków 
– na usunięciu nieprawidłowości. Jednak 
już we wzorze wystąpienia pokontrolne-
go, wprowadzonego do użytku w NIK pi-
smem okólnym Prezesa NIK z 29 marca 
2012 r. w sprawie przeprowadzania i nad-
zorowania czynności kontrolnych oraz do-
kumentowania wyników kontroli rozpo-
czętych od 2 czerwca 2012 r., uwzględ-
niono miejsce na uwagi o charakterze  
systemowym, wykraczające poza jednost-
kowe nieprawidłowości. W zamieszczonej  
w tym samym piśmie okólnym informa-
cji o wymaganej treści wystąpienia po-
kontrolnego wskazano, że kontroler po-
winien dążyć także do rozpoznania nie-
właściwego zarządzania ryzykiem, które 
może prowadzić do wystąpienia nieprawi-
dłowości w opisywanym obszarze. Moim 
zdaniem, są to wskazówki audytorskie. 
Wcześniejsze pismo okólne Prezesa NIK 
z 7 listopada 2006 r. w sprawie prezento-
wania wyników kontroli w protokołach 
kontroli i wystąpieniach pokontrolnych 
nie zawiera elementów, które można okre-
ślić mianem audytorskich.

Studia przypadków kontroli NIK 
– przykłady
Dla zobrazowania charakteru przeprowa-
dzonego badania, na potrzeby niniejszego 
artykułu wybrano przykłady (po jednej 

kontroli z 2010 i 2013 r.) materiałów pod-
danych analizie:
1. Zapobieganie poważnym awariom 
zagrażającym środowisku (Departa ment 
Środowiska, Rolnictwa i Zagospodaro-
wania Przestrzennego, NIK, 2010 r.)
•	Wystąpienie	pokontrolne	do	Kujawsko-

-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspek-
toratu ochrony Środowiska w Bydgosz-
czy (Delegatura NIK w Bydgoszczy):

 – w związku z przeprowadzaniem w ba-
danym okresie niewystarczającej liczby 
szkoleń dla organów administracji i pod-
miotów, których działalność może sta-
nowić przyczynę powstania poważnej 
awarii, NIK wniosła o zwiększenie licz-
by takich szkoleń;

 – w związku z zaopiniowaniem przez 
Inspektorat ochrony Środowiska do-
kumentu, którego obowiązku opinio-
wania bez zwrócenia się o to przez od-
powiednie instytucje (co nie nastąpiło) 
nie miał, NIK wnosi o opiniowanie po-
dobnych dokumentów w sytuacji, gdy 
właściwy podmiot się o to zwróci.
o ile pierwszy z powyższych wnio-

sków pokontrolnych ma wymiar audytor-
ski – niewystarczająca liczba szkoleń osła-
bia system zapobiegania awariom, o tyle 
wniosek drugi dotyczy jedynie zidenty-
fikowanego uchybienia, o którego niepo-
wtarzanie wnosi NIK.
•	Informacja	o wynikach	kontroli;	NIK	

wniosła o:
 – uwzględnienie w pracy Inspekcji ochro-

ny Środowiska planowania i przeprowa-
dzania kontroli wewnętrznych dotyczą-
cych działań w zakresie zapobiegania 
i usuwania skutków potężnych awarii;

 – zapewnienie spełnienia przez wszystkie 
organy Inspekcji ochrony Środowiska 
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obowiązku prowadzenia szkoleń dla  
organów administracji oraz podmiotów, 
których działalność może stanowić przy-
czynę powstania poważnej awarii;

 – zapewnienie terminowego przekazy-
wania przez wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska danych o potencjal-
nych sprawcach poważnych awarii;

 – usunięcie braków w dokumentacjach 
dotyczących zapobiegania poważnym 
awariom przemysłowym;

– monitorowanie instalacji i obiektów, 
w których znajdują się substancje nie-
bezpieczne i rzetelne prowadzenie do-
kumentacji tego monitoringu zgodnie 
z wewnętrznymi procedurami.
Z wyjątkiem wniosku o usunięcie bra-

ków w dokumentacjach, który dotyczy 
usunięcia wykrytej nieprawidłowości, po-
zostałe służą usprawnieniu systemu za-
pobiegania awariom – ustanowienie kon-
troli wewnętrznej, obowiązek szkoleń dla 
ważnych dla bezpieczeństwa podmiotów, 
właściwa informacja i komunikacja doty-
cząca potencjalnych sprawców szkód, od-
powiedni monitoring.
2. Zatrudnienie socjalne jako instru-
ment działań na rzecz rozwiązywania 
trudnej sytuacji życiowej oraz wzmoc-
nienia aktywności osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym (Departament 
Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, 
NIK, 2013 r.)
•	Wystąpienie	pokontrolne	skierowane	do	

Centrum Integracji Społecznej w Bra-
niewie (Delegatura NIK w olsztynie); 
NIK wnosiła o:

 – dostosowanie liczebności grup szko-
leniowych do wymagań wynikających 
z przepisów ustawy o zatrudnieniu spo-
łecznym;

 – wydawanie przez dyrektora CIS de-
cyzji w sprawie zaprzestania realizacji 
programu w przypadkach określonych 
w ustawie;

 – rzetelne sporządzanie sprawozdań 
z działalności CIS kierowanych do Wo-
jewody Warmińsko-Mazurskiego;

 – przyjęcie i stosowanie zasad (polity-
ki) rachunkowości;

 – podjęcie działań w celu zapewnienia 
współmierności przychodów i związa-
nych z nimi kosztów danego okresu spra-
wozdawczego.
trzy pierwsze wnioski dotyczą usunię-

cia ustalonych nieprawidłowości, kolejne 
dwa kwestii systemowych – ustanowienia 
i wdrożenia określonej polityki oraz po-
prawy funkcjonowania systemu.
•	Informacja	o wynikach	kontroli;	NIK	

wniosła o:
– podjęcie działań zmierzających do zno-

welizowania ustawy o zatrudnieniu so-
cjalnym przez: przyznanie wojewodom 
uprawnień do kontroli wykonania zadań 
i wykorzystania środków publicznych 
– w celu zwiększenia skuteczności nad-
zoru nad wykonywaniem przez centra 
zadań określonych w ustawie, z jedno-
czesnym ograniczeniem ciążącego na 
centrach obowiązku informowania woje-
wodów (po uzyskania statusu centrum) 
o wszelkich zmianach w ich sytuacji fak-
tycznej i prawnej, jedynie do danych rze-
czywiście istotnych; wprowadzenie obo-
wiązku śledzenia losów uczestników cen-
trów i klubów integracji społecznej po 
zakończeniu przez nich zajęć, między 
innymi przez współdziałanie w tym za-
kresie z powiatowymi urzędami pracy; 
jednoznaczne wskazanie, że obowiązek 
zgłaszania klubów integracji społecznej 
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do rejestrów prowadzonych przez wo-
jewodów dotyczy nie tylko nowo zakła-
danych, ale także klubów już funkcjo-
nujących;

– rozważenie możliwości zintegrowania 
instrumentów polityki socjalnej – kon-
traktów socjalnych i zatrudnienia so-
cjalnego;

– rozważenie możliwości bardziej inten-
sywnego promowania dobrych praktyk 
dotyczących współpracy centrów inte-
gracji społecznej z ich lokalnymi part-
nerami, zwłaszcza w zakresie reintegra-
cji zawodowej.
Wszystkie wnioski koncentrują się na 

funkcjonowaniu systemu – dotyczą ulep-
szania jego działania, ustanawiania określo-
nych kontroli, a także pozytywnego wpły-
wania na środowisko kontroli.

Wyniki badań
ocenie poddano 130 wniosków sformu-
łowanych w wystąpieniach pokontrolnych 
i informacjach o wynikach kontroli. Były 
to wszystkie wnioski pokontrolne ujęte 
w zbadanych 40 dokumentach. 

Jako kryterium oceny przyjęto moż-
liwość zdefiniowania charakteru wnio-
sku jako audytorskiego lub pokontrolne-
go w rozumieniu kontroli „inspekcyjnej”. 
Podstawą zakwalifikowania wniosku do 
kategorii audytorskiej był jego systemo-
wy charakter – ukierunkowanie na po-
prawę funkcjonowania systemu kontroli  
wewnętrznej/zarządczej (w kontro-
lowanych jednostkach, działach, ob-
szarach), a zwłaszcza właściwych dla  
kontroli wewnętrznej elementów/pod-
systemów (środowiska kontroli, oszaco-
wania ryzyka, czynności kontrolnych, 
informacji i komunikacji, monitoringu), 

w których ujawniono słabości. Za cechę 
audytorską wniosku uznawano ukie-
runkowanie na przyszłość – zarządzanie  
obszarami ryzyka. Wniosek był kwalifiko-
wany jako „poinspekcyjny”, gdy koncen-
trował się na stwierdzonej nieprawidło-
wości i jej usunięciu. Nieprawidłowość 
miała charakter jednostkowego uchybie-
nia (choć mogącego dotyczyć więcej niż 
jednego przypadku) i nie była kwalifiko-
wana jako słabość systemu kontroli we-
wnętrznej. Przyjęcie wniosku zakładało 
naprawę nieprawidłowego stanu lub za-
przestanie kwestionowanej praktyki.

Wśród przeanalizowanych materiałów 
były także wnioski de lege ferenda, autorzy 
dokumentów nie zamieszczali natomiast 
wśród formułowanych uwag i wniosków 
informacji o ewentualnie skierowanych za-
wiadomieniach o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa/wykroczenia czy naru-
szeniu dyscypliny finansów publicznych 
w związku z ustaleniami poczynionymi 
w trakcie kontroli.

W poddanych badaniu informacjach o wy-
nikach kontroli opracowanych w 2010 r., 
spośród 27 sformułowanych wniosków 
25 miało charakter audytorski (92,6%). 
W sporządzonych w tym czasie wystą-
pieniach pokontrolnych zawarto 28 wnio-
sków pokontrolnych, z których 18 miało wy-
miar „poinspekcyjny” (64,3%). W 2013 r. 
z 42 wniosków zawartych w informacjach 
o wynikach kontroli 36 koncentrowało się 
na kwestiach systemowych (85,7%). W wy-
stąpieniach pokontrolnych z 2013 r. 25 spo-
śród 33 wniosków pokontrolnych zmierzało 
do usunięcia konkretnych, stwierdzonych 
nieprawidłowości (75,8%).

Na podstawie opisanych wyników badań 
należy uznać, że na przestrzeni ostatnich 
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pięciu lat nie można stwierdzić ewolucji 
Najwyższej Izby Kontroli od urzędu na-
stawionego na wykrywanie konkretnych 
nieprawidłowości i wnoszenie o ich usu-
nięcie (kontrola „inspekcyjna”) w kierunku 
instytucji analizującej kontrolowany pod-
miot (lub sferę działalności państwa/sa-
morządu) pod kątem słabości jego syste-
mów kontroli wewnętrznej (zarządczej) 
i formułowanie uwag i wniosków o charak-
terze systemowym (audyt). Wyniki bada-
nia wskazują nawet, że w praktyce NIK, 
po nowelizacji ustawy o NIK i wydanym 
w związku z nią pismem okólnym, pomi-
mo zawarcia w nim elementów audytor-
skich, proporcja wniosków audytorskich 
do ogólnej liczby formułowanych wnio-
sków uległa zmniejszeniu i to w obu ro-
dzajach dokumentów (z 92,6% do 85,7% 
w przypadku informacji o wynikach kon-
troli oraz z 35,7% do 24,2% w wypadku 
wystąpień pokontrolnych).

Na marginesie należy zauważyć, że na 
podobnym poziomie kształtowały się dys-
proporcje pomiędzy proporcjami wnio-
sków audytorskich do „poinspekcyjnych” 
zawartych w informacjach o wynikach 
kontroli i zamieszczonych w wystąpie-
niach pokontrolnych (odpowiednio 92,6% 
i 35,7% wniosków audytorskich w 2010 r. 

oraz 85,7% i 24,2% w 2013 r.). Wynika to 
stąd, że informacje o wynikach kontro-
li agregują ustalenia poczynione w wielu 
przeprowadzonych kontrolach, co sprzy-
ja formułowaniu ogólniejszych, systemo-
wych wniosków.

Rezultaty powyższych badań nie do-
wodzą, że NIK stroni od audytorskiego 
wymiaru swoich działań, wskazują je-
dynie, że nie nastąpiła w tym względzie 
sformułowana w tytule artykułu zmia-
na. o ile na poziomie informacji, w kon-
tekście wyników badań, o taką zmianę 
byłoby być może trudno (wysoki poziom 
92,6% wniosków o charakterze audytor-
skim w 2010 r.), o tyle można było jej się 
spodziewać na poziomie wystąpień po-
kontrolnych (35,7% wniosków audytor-
skich w 2010 r.). Jak jednak wykazało  
badanie, nowelizacja ustawy o NIK i wyda-
ne w związku z nią pismo okólne z 2012 r., 
zawierające wskazówki audytorskie, sytu-
acji tej nie zmieniło.

ToMaSz FrąTczak
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego NIK,
doktorant Wydziału Zarządzania UW

Słowa kluczowe: audyt, system kontroli wewnętrznej, kontrola zarządcza, postępowanie 
kontrolne, dobór próby
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lektura informacji o wynikach kontroli 
przeprowadzonej przez NIK1 i wniosków 
skierowanych do Prezesa Rady Ministrów 
oraz Ministra Środowiska o podjęcie ini-
cjatywy legislacyjnej skłania do omówie-
nia poruszonych w niej zagadnień, zwłasz-
cza w podrozdziałach 3.3.2. „Zapewnienie 
transparentności na styku interesu publicz-
nego i prywatnego, związanych z lokaliza-
cją elektrowni wiatrowych” oraz 3.3.3. 
„Finansowanie tworzenia i dokonywania 

zmian w dokumentacji planistycznej gmin 
związanej z lokalizacją elektrowni wiatro-
wych”. Kwestie te należałoby przeanalizo-
wać w zestawieniu z kompetencjami nad-
zorczymi przysługującymi wojewodzie 
w zakresie badania:
•	naruszeń	przez	radnych	zakazu	wyni-

kającego z treści art. 25a ustawy o sa-
morządzie gminnym2, zgodnie z którym 
radny nie może brać udziału w głosowa-
niu w radzie ani w komisji, jeżeli doty-
czy ono jego interesu prawnego;

•	legalności	aktów	prawa	miejscowego.

Wyniki kontroli a kompetencje nadzorcze wojewody

Lokalizacja i budowa  
lądowych farm wiatrowych

Budowa elektrowni wiatrowych wywołuje kontrowersje, poczynając od 
kwestii ich posadowienia, przez wyjaśnienie istoty „inwestycji celu pu-
blicznego”, na finansowaniu takiego przedsięwzięcia kończąc. Zmiana 
przepisów stanowiących podstawę do prowadzenia polityki przestrzen-
nej gminy, w szczególności przepisów dotyczących odpowiedzialności 
radnych za naruszenie zakazu wynikającego z  treści art.  25a ustawy 
o samorządzie gminnym oraz zasad finansowania, choćby w części, spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwoli 
w przyszłości na wyeliminowanie nieprawidłowości wykazanych w rapor-
cie Najwyższej Izby Kontroli.

1 Informacja o wynikach kontroli� Lokalizacja� i� budowa� lądowych� farm� wiatrowych,� NIK, nr ewid. 
131/2014/P/13/189/LWR; <http://www.nik.gov.pl/plik/id,7128,vp,9004.pdf>.

2 Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. DzU.2013.594 ze zm.).
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Transparentność na styku 
interesu publicznego i prywatnego
ocena skontrolowanej przez NIK działal-
ności (pkt 2)3 wykazała, że w części gmin 
(ok. 30%) elektrownie wiatrowe lokalizo-
wane były na gruntach należących do osób 
pełniących funkcję organów gminy bądź 
zatrudnionych w gminnych jednostkach 
organizacyjnych, między innymi radnych, 
burmistrzów, wójtów czy też pracowni-
ków urzędów gmin, to jest osób, które jed-
nocześnie w imieniu gminy uczestniczyły 
w podejmowaniu bądź podejmowały de-
cyzje co do miejsca inwestycji. Sytuacje 
takie, noszące znamiona konfliktu intere-
sów, stwarzały zagrożenie wystąpienia zja-
wisk o charakterze korupcyjnym, w tym 
także niedopuszczalnego lobbingu, nato-
miast z punktu widzenia obowiązującego 
prawa – w ocenie NIK – uchybiały prze-
pisom ustawy o samorządzie gminnym, 
a w szczególności obowiązkom radnych. 
Stały także w sprzeczności z normami usta-
wy – Kodeks postępowania administra-
cyjnego4 (dalej: „k.p.a.”). 

W przypadku radnych, którzy nie wy-
łączyli się z głosowania w trybie art. 25a 
ustawy o samorządzie gminnym (dalej: 
„usg”) w sprawie dotyczącej bezpośred-
nio ich interesu prawnego, ustawodawca 
– jak zauważa NIK – nie przewidział żad-
nych sankcji o charakterze dyscyplinują-
cym lub karnym z tytułu naruszenia tej 

normy prawnej, co – zdaniem NIK – bez-
względnie wymaga zmian legislacyjnych. 
Należy w pełni zgodzić się ze stanowi-
skiem zaprezentowanym przez NIK w tej  
kwestii. 

Zagadnienie to warto jednak omówić 
w aspekcie sprawowanego przez wojewo-
dę nadzoru nad działalnością uchwało-
dawczą organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego pod kątem le-
galności uchwał, nad przyjęciem których 
głosowali radni podlegający wyłączeniu 
na mocy ustawy. 

Z treści art. 85 usg wynika, że nadzór 
nad działalnością gminną sprawowany jest 
na podstawie kryterium zgodności z pra-
wem. Wojewoda obowiązany jest ustalić, 
czy dana uchwała nie jest obarczona wadą 
istotnego naruszenia prawa5, uzasadniają-
cą konieczność wyeliminowania jej z obro-
tu prawnego – art. 91 ust. 1 usg. W przy-
padku uchwał w sprawie miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
zastosowanie ma również norma wyra-
żona w treści art. 28 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(dalej: „upzp”)6, która stanowi, że narusze-
nie zasad sporządzania studium lub planu 
miejscowego, istotne naruszenie trybu ich 
sporządzania, a także naruszenie właści-
wości organów w tym zakresie, powodu-
ją nieważność uchwały rady gminy w ca-
łości lub części.

3 Informacja o wynikach kontroli, op. cit., s. 8.
4 Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. DzU.2013.267 ze zm.).
5 Wyłącznie w przypadku istotnego naruszenia prawa wojewoda może wydać rozstrzygnięcie nadzorcze 

stwierdzające nieważność uchwały w całości lub w części. W przypadku nieistotnego naruszenia pra-
wa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, że 
uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa (art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym).

6 Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU.2012.647 ze zm.).
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Zasady sporządzania planu miejscowe-
go rozumiane są jako wartości i meryto-
ryczne wymagania kształtowania polity-
ki przestrzennej przez uprawnione orga-
ny, dotyczące między innymi zawartych 
w akcie planistycznym ustaleń. tryb postę-
powania odnosi się natomiast do sekwencji 
czynności, jakie podejmuje organ w celu 
doprowadzenia do uchwalenia planu miej-
scowego, począwszy od uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzenia planu, a skoń-
czywszy na jego uchwaleniu7.

Gdyby zatem przyjąć, że możliwe 
jest wyeliminowanie z obrotu prawnego 
uchwały w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wyłącz-
nie z uwagi na normę wyrażoną w treści 
art. 28 upzp, nie byłoby dopuszczalne do-
konanie oceny zgodności takiej uchwały 
z innymi przepisami powszechnie obowią-
zującego prawa, w szczególności – w ra-
mach omawianego zagadnienia – z treścią 
art. 25a usg. 

odmiennego zdania jest jednak Naczelny 
Sąd Administracyjny, który wskazał, że 
art. 28 upzp jest przepisem szczególnym, 
późniejszym. Niewątpliwie zatem powi-
nien stanowić podstawę działań nadzor-
czych podejmowanych przez wojewodę 
w stosunku do uchwał w tym przedmio-
cie. Przywołany przepis doprecyzowuje 
kompetencje nadzorcze wojewody, okre-
ślone w art. 91 ust. 1 usg. Nie można uznać, 
że regulacja zawarta w art. 28 upzp, dają-
ca wojewodzie możliwość unieważnienia 
uchwały w razie stwierdzenia określonych 

naruszeń prawa wyłącza ogólne, zakreślo-
ne w art. 91 ust. 1 usg, kompetencje woje-
wody do stwierdzania nieważności uchwał 
sprzecznych z prawem8.

takie stanowisko daje teoretycznie orga-
nowi nadzoru otwartą drogę do zbadania 
zagadnienia legalności uchwały w związ-
ku z naruszeniem szeroko rozumianej pro-
cedury jej przyjęcia przez udział radnego 
podlegającego na mocy art. 25a usg wy-
łączeniu z głosowania. 

Wobec powyższego należy zwrócić 
uwagę na dwie kwestie: po pierwsze, czy 
głosowanie nad przyjęciem planu zagospo-
darowania przestrzennego dotyczy intere-
su prawnego radnego w sytuacji, gdy plan 
obejmuje należące do niego nieruchomo-
ści, po drugie, czy w razie ewentualne-
go stwierdzenia, że radny podlegał wy-
łączeniu z głosowania, udział w nim miał 
wpływ na ważność uchwały. 

Z próbą odpowiedzi na tak sformuło-
wane pytania mierzył się niejednokrotnie 
w ramach działalności nadzorczej woje-
woda zachodniopomorski. W trakcie pro-
wadzonych postępowań nadzorczych do-
cierały bowiem do jego służb informacje, 
że w głosowaniach nad projektami miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego brali udział radni, których nie-
ruchomości wskazywano jako lokalizacje 
farm wiatrowych. 

odnosząc się zatem do problematy-
ki interesu prawnego przy podejmowa-
niu uchwały, przede wszystkim nale-
ży się przyjrzeć jego definicji. Zgodnie 

7 Wyrok NSA z 3.07.2014 r., sygn. akt. II OSK 249/13, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6CF81CE309>.
8 Wyrok NSA z 11.09.2007 r., sygn. akt. II OSK 759/07, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E247350E6A>.
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z utrwalonym orzecznictwem i doktryną, 
posiadanie interesu prawnego w danej spra-
wie oznacza możliwość wskazania przepisu 
prawnego powszechnie obowiązującego, 
na podstawie którego można skutecznie 
żądać ochrony ze względu na zaspokoje-
nie własnych potrzeb. Interes prawny musi 
mieć charakter osobisty, być zindywiduali-
zowany i skonkretyzowany. Należy go od-
różnić od interesu faktycznego, który rów-
nież ma charakter indywidualny. Interes 
faktyczny to taki stan, w którym obywatel,  
wprawdzie bezpośrednio zainteresowany 
rozstrzygnięciem sprawy administracyj-
nej, nie może jednak tego zainteresowania 
poprzeć przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, mającego stanowić pod-
stawę skutecznego żądania stosownych 
czynności organu administracji9. 

Przenosząc powyższą definicję na grunt 
bieżącego wywodu należy uznać, że uchwa-
ła dotycząca planu zagospodarowania jest 
aktem prawnym powszechnie obowiązu-
jącym10, zapewniającym ochronę obywa-
telom, których nieruchomości obejmuje 
swym zasięgiem. Idąc dalej, wskazywa-
łoby to, że radni, których nieruchomości 
znajdują się w obszarze objętym planem, 
mając interes prawny w głosowaniu nad 
jego przyjęciem, podlegają wyłączeniu. 
trzeba jednak zauważyć, że restrykcyjne 
stosowanie takiego stanowiska może do-
prowadzić do sytuacji patowej w radzie, 
bowiem jeżeli plan obejmowałby swoim 

zasięgiem teren całej gminy, wszyscy radni 
musieliby wyłączyć się z udziału w głoso-
waniu nad nim, zatem uchwała nie mogłaby  
zostać w ogóle podjęta. Podobna sytuacja 
miałaby miejsce w głosowaniach dotyczą-
cych studium uwarunkowań kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, podat-
ków i opłat lokalnych (gdyż dotyczą one 
wszystkich mieszkańców gminy, w tym 
radnych) czy diet przysługujących rad-
nym. Należy mieć na uwadze to, że wa-
runkiem sine qua non ubiegania się o man-
dat radnego, zgodnie z przepisami usta-
wy – Kodeks wyborczy11, jest posiadanie 
prawa wybieralności do danej rady. Prawo 
wybieralności (bierne prawo wyborcze) 
ma w wyborach do organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego osoba 
mająca prawo wybierania tych organów 
(art. 11 § 1 pkt 5), to jest obywatel polski 
oraz obywatel Unii Europejskiej niebę-
dący obywatelem polskim, który najpóź-
niej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz 
stale zamieszkuje na obszarze tej gminy 
(art. 10 § 1 pkt 3 lit. a). W istocie radni są 
członkami wspólnoty samorządowej, którą 
tworzy ogół mieszkańców danej jednost-
ki wybierający swoje organy przedstawi-
cielskie, zaś ich obowiązkiem jest branie 
udziału w pracach rady gminy i jej ko-
misji oraz innych instytucji samorządo-
wych, do których zostali wybrani lub de-
sygnowani – art. 24 usg. W ramach pełnio-
nej funkcji radni podejmują wiele decyzji 

9 Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.08.2008 r., sygn. akt II OZ 789/08, 
 <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7CA621CD19>.
10 Art. 87 ust. 2 Konstytucji RP: Źródłami�powszechnie�obowiązującego�prawa�Rzeczypospolitej�Polskiej�są�

na�obszarze�działania�organów,�które�je�ustanowiły,�akty�prawa�miejscowego.
11 Ustawa z 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy (DzU.2011.21.112 ze zm.).
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dotyczących gminy jako całości12. W kon-
sekwencji, w skład organu stanowiącego 
gminy zawsze wchodzą jej mieszkańcy i to 
oni muszą podejmować decyzje dotyczą-
ce ogółu społeczności lokalnej. 

Zgodzić się wobec tego należy ze zdro-
worozsądkowym stanowiskiem, że o ile 
radny nie będzie wyłącznym beneficjen-
tem uchwały w sprawie planu zagospoda-
rowania przestrzennego, to jest gdy plan 
nie obejmuje jedynie jego nieruchomości, 
nie ma on bezwzględnego obowiązku wy-
łączenia się z głosowania13. Zupełnie po-
boczną kwestią jest zagadnienie standar-
dów etycznych, których respektowanie, 
co prawda niezabezpieczone żadną sank-
cją, jednak zawsze korzystnie wpływa na 
postrzeganie osoby radnego przez jego rze-
czywistych i potencjalnych wyborców.

Drugim zagadnieniem wymagającym 
omówienia jest ważność głosowania nad 
uchwałą w kontekście udziału w nim rad-
nego podlegającego wyłączeniu.

Z przeprowadzonych przez wojewodę 
zachodniopomorskiego postępowań nad-
zorczych, nie tylko dotyczących uchwał 
w sprawie przyjęcia planów zagospoda-
rowania przestrzennego, często wynika-
ło jednoznacznie, że doszło do naruszenia 
przepisu art. 25a usg. Podjęciu stosownych 
czynności nadzorczych, to jest wydaniu 

rozstrzygnięcia nadzorczego w każdym 
przypadku zaistnienia takich okoliczności 
sprzeciwia się jednak stanowisko prezen-
towane przez sądy administracyjne, od-
noszące się do interpretacji zakazu wyni-
kającego z treści wymienionego przepisu. 
otóż, zgodnie z utrwalonym orzecznic-
twem, udział w głosowaniu radnego pod-
legającego wyłączeniu na mocy art. 25a 
usg należy oceniać na tle wyników głoso-
wania. Jeżeli wynik głosowania świadczy 
o tym, że udział w głosowaniu radnego,  
który powinien się z takiego głosowania 
wyłączyć, nie miał wpływu na podjęcie 
danej uchwały (nie był głosem decydują-
cym), należy to traktować jako nieistot-
ne naruszenie prawa w rozumieniu art. 91 
ust. 4 usg14.

Naruszenie byłoby zaś istotne, gdyby 
uczestnictwo radnego w głosowaniu, 
wbrew zakazowi wynikającemu z art. 25a 
usg, przesądzić miało o podjęciu uchwały. 
Wówczas uchwała obarczona wadą istotne-
go naruszenia prawa powinna zostać wy-
eliminowana z obrotu prawnego15. 

Z powyższych względów konieczne jest 
– na co wskazuje NIK w Informacji o wy-
nikach kontroli – doprecyzowanie i zmiana 
przepisów w zakresie udziału w głosowaniu 
nad projektem uchwały w sprawie lokali-
zacji farm wiatrowych (zarówno studium, 

12 Wysokość podatków, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.
13 <http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]

=detail&tx_news_pi1[news]=21077&cHash=ec94fd10562cc41df395276fd9657cec>.
14 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 26.06.2013 r., sygn. akt II SA/Ke 255/13; 

<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/291EF274E7>.
15 Takie stanowisko zaprezentowano w komentarzu do ustawy o samorządzie gminnym, opracowanym pod 

redakcją R. Hausera i Z. Niewiadomskiego: Ustawa�o�samorządzie�gminnym.�Komentarz, Warszawa 2011, 
s. 317. Wprawdzie takie stanowisko wypracowane zostało na gruncie podejmowania uchwały w sprawie 
wyboru przewodniczącego, niemniej jednak najważniejszą kwestią było omówienie zakazu wynikającego 
z treści art. 25a ustawy o samorządzie gminnym,
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jak i planu) radnych będących właścicie-
lami gruntów, na których planowana jest 
inwestycja. Wydzierżawienie gruntu pod 
turbiny wiatrowe niewątpliwie wiąże się 
ze zmianą sytuacji majątkowej właściciela 
gruntu z uwagi na osiąganie korzyści z ty-
tułu czynszu dzierżawnego.

Na zakończenie trzeba wskazać, że z woli 
prawodawcy przepis art. 25a ustawy o sa-
morządzie gminnym miał zapobiegać sy-
tuacji wykorzystywania mandatu radne-
go w celach prywatnych przez osoby peł-
niące funkcje publiczne, niezależnie od 
tego, czy rezultatem wykorzystania man-
datu będzie przysporzenie korzyści ma-
jątkowej czy jakiejkolwiek innej16. o ile 
udział radnego w głosowaniu, gdy ma on 
interes prawny i jednocześnie decydujący 
głos w sprawie przyjęcia uchwały, może 
stanowić podstawę do stwierdzenia nie-
ważności aktu dotyczącego posadowienia 
farm wiatrowych, o tyle nie jest możliwe 
zastosowanie analogicznego trybu dzia-
łania w przypadku osób wymienionych 
w art. 24 i art. 25 k.p.a., odnoszących się 
do przyczyn wyłączenia odpowiednio pra-
cownika organu administracji publicznej 
i organu administracji publicznej. Udział 
osób podlegających na mocy Kodeksu po-
stępowania administracyjnego wyłączeniu, 
które mimo zakazu uczestniczyły w imie-
niu gminy w podejmowaniu bądź podej-
mowały decyzje co do miejsca inwesty-
cji, w żaden sposób nie wpływa na tryb 

podejmowania uchwały. tym samym nie 
może stanowić podstawy do uznania, że 
akt organu stanowiącego gminy obarczo-
ny jest wadą naruszenia prawa.

Finansowanie przez inwestorów 
dokumentacji planistycznej gmin
W ocenie NIK, w zdecydowanej więk-
szości skontrolowanych gmin (ok. 80%) 
zgoda organów gmin na lokalizację elek-
trowni wiatrowych była uzależniona od 
sfinansowania przez inwestorów doku-
mentacji planistycznej lub przekazania 
na rzecz gminy darowizny w wysokości 
co najmniej ekwiwalentnej do kosztów 
zmiany założeń zagospodarowania prze-
strzennego. Przepisy prawa stanowią, że 
tego rodzaju wydatek powinien być pokry-
ty z budżetu gminy17. Finansowanie w ten 
sposób zadań własnych gminy mogło być 
źródłem wystąpienia konfliktu interesów 
między preferencjami inwestorów a obiek-
tywnymi – z punktu widzenia gminy i lo-
kalnych społeczności – rozwiązaniami pla-
nistycznymi. tak ukształtowane relacje na 
styku interesu publicznego i prywatnego 
stanowią, zdaniem NIK, mechanizm ko-
rupcjogenny18.

W rozważaniach nad zagadnieniem fi-
nansowania sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go trzeba przede wszystkim wskazać, że 
uchwalanie miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego następuje 

16 Por. R. Hauser i Z. Niewiadomski, op.cit., s. 316.
17 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(DzU.2012.647 ze zm.), koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy, natomiast w myśl art. 21 
ust. 1 tej ustawy, koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy, z zastrzeżeniem ust. 2.

18 Cyt. wyżej Informacja o wynikach kontroli Lokalizacja�i�budowa�lądowych�farm�wiatrowych, s. 9.
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w trybie i na zasadach przewidzianych 
w przepisach ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. tego ro-
dzaju uprawnienie nie ma charakteru obo-
wiązkowego zadania własnego samorządu,  
poza przypadkami gdy wymóg sporzą-
dzenia planu wynika z przepisów odręb-
nych (art. 14 ust. 7 upzp19). Pierwszy etap 
procedury we wskazanym zakresie sta-
nowi uchwała o przystąpieniu do spo-
rządzenia planu, która jest warunkiem  
niezbędnym, umożliwiającym przepro-
wadzenie dalszych przewidzianych pra-
wem czynności. Co istotne – uchwała ta 
podejmowana jest z inicjatywy samej rady 
bądź następuje na wniosek wójta, burmi-
strza albo prezydenta miasta (art. 14 ust. 1 
i ust. 4 upzp). organami właściwymi do 
podjęcia inicjatywy w zakresie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego są wyłącznie organy 
wymienione w art. 14 ust. 4 upzp20, na-
tomiast mieszkańcom gminy (właścicie-
lom gruntów położonych na terenie gminy 
i objętych przyszłym planem) czy też in-
westorowi21 nie przysługuje prawo żąda-
nia lub wystąpienia z wnioskiem o pod-
jęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania z jednoczesną deklaracją o po-
kryciu choćby w części kosztów jego spo-
rządzenia.

W sytuacji gdy inicjatywa sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego na cele farmy wiatrowej 
pochodzi od inwestora, nasuwa się wnio-
sek, że zignorowano właściwość organów 
dysponujących uprawnieniem w tej ma-
terii. oczywiście, sam projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pochodzi od organu gminy, 
jednak wcześniejsza deklaracja inwesto-
ra o pokryciu choćby w części kosztów 
jego sporządzenia uzasadnia twierdzenie,  
że inicjatorem jest podmiot zainteresowa-
ny posadowieniem elektrowni wiatrowej, 
nie zaś organy gminy. 

okoliczność, w której inwestor (wła-
ściciel nieruchomości) dysponujący od-
powiednimi środkami finansowymi po-
zwalającymi na pokrycie kosztów przy-
gotowania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, za-
interesowany uchwaleniem planu i co za 
tym idzie – zmianą sposobu użytkowania 

19 Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne: ustawa z 3.07.2002 r. 
– Prawo lotnicze (DzU.2013.1393 ze zm.); ustawa z 30.05.1996 r. o gospodarowaniu niektórymi skład-
nikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (DzU.2013.712 ze zm.); ustawa 
z 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych (DzU.2012.651 ze zm.); ustawa z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (DzU.2003.162.1568 ze zm.); ustawa z 7.05.1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerow-
skich obozów zagłady (DzU.1999.41.412 ze zm.); ustawa z 10.06.1994 r. o zagospodarowaniu nierucho-
mości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (DzU.1994.79.363 ze zm.).

20 Uchwałę, o której mowa w ust. 1, rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmi-
strza albo prezydenta miasta (art. 14 ust. 4). W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwesty-
cji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwane-
go dalej „planem miejscowym” (art. 14 ust. 1).

21 Firma ubiegająca się o lokalizację farmy wiatrowej.
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i zagospodarowania swoich nieruchomości 
w celu realizacji zamierzonej przez niego 
inwestycji, ponosi choćby w części koszty  
sporządzenia planu, prowadzi do jego 
uprzywilejowania. to z kolei – moim zda-
niem – w oczywisty sposób narusza prze-
pis art. 21 ust. 1 upzp oraz fundamentalną  
zasadę praworządnego działania orga-
nów administracji publicznej w demo-
kratycznym państwie prawnym, urze-
czywistniającym zasady sprawiedliwości  
społecznej.

Ważne jest również to, że od zasady wy-
rażonej w art. 21 ust. 1 upzp gmina może 
odstąpić jedynie wtedy, gdy prawo na to 
zezwala, to jest wówczas, gdy inwestycja 
obejmuje osiągnięcie celu publicznego. 
Bezsporne jest, że budowa elektrowni wia-
trowych nie jest inwestycją celu publiczne-
go w rozumieniu art. 6 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami22, co wprost wska-
zuje orzecznictwo NSA23. Zastrzeżenie 
przez prawodawcę, że zobowiązanymi do 
poniesienia kosztów sporządzenia planu 
są podmioty reprezentujące władzę – bu-
dżet państwa oraz budżet samorządów 
– ma na celu uniknięcie w toku procedu-
ry sytuacji, w której to podmiot zewnętrz-
ny mógłby wpływać przez jego finansowa-
nie na sposób zagospodarowania określo-
nych nieruchomości, co może się wiązać  
ze wzrostem ich wartości oraz zmianą 
użytkowania. Zasadne jest zatem twier-
dzenie, że wolą prawodawcy było unik-
nięcie mogących pojawiać się zjawisk pa-
tologicznych (tzw. przygotowania planu 

na zamówienie) i zminimalizowanie ry-
zyka nieuczciwego lobbingu.

W analizowanej sprawie szczególnego 
zaakcentowania wymaga, że miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z przepisem art. 14 ust. 8 upzp 
jest aktem prawa miejscowego, a z założe-
nia nie można sobie „kupić” prawa.

W pełni zgodzić się należy z zaprezen-
towanym przez Najwyższą Izbę Kontroli 
stanowiskiem, że interesy potencjalnego 
inwestora nie zawsze są zbieżne z obiek-
tywnymi z punktu widzenia społeczności  
lokalnej rozwiązaniami planistycznymi co 
– moim zdaniem – w konsekwencji skut-
kuje często wyrażeniem sprzeciwu spo-
łeczności lokalnej wobec zamiaru lokali-
zacji farm wiatrowych.

Istotne jest jednak to, na co zwraca 
uwagę NIK w treści podrozdziału 3.3.324, 
że w orzecznictwie sądowoadministracyj-
nym utrwala się pogląd, iż kwestia pono-
szenia kosztów sporządzenia planu miej-
scowego została uregulowana w przy-
woływanej ustawie w opisany sposób 
i oznacza, że gmina nie może domagać się  
pokrywania tych kosztów (poza wypadka-
mi przewidzianymi w art. 21 ust. 2) przez, 
na przykład, właścicieli nieruchomości ob-
jętych postanowieniami planu czy też inne 
osoby fizyczne lub prawne zainteresowa-
ne sporządzaniem planu. Natomiast fakt 
pokrycia tych kosztów (choćby w pewnej 
części) przez inny podmiot jest kwestią we-
wnętrzną gminy i w tej sytuacji, gdy pro-
cedura planistyczna została zachowana, 

22 Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU.2014.518 ze zm.).
23 Wyrok NSA z 6.09.2013 r., sygn. akt II OSK 886/12; <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/81D77FAD5D>.
24 Informacja o wynikach kontroli Lokalizacja�i�budowa�lądowych�farm�wiatrowych, op.cit., s. 20.
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nie może on powodować stwierdzenia nie-
ważności uchwały25.

Ze względu na zakres kompetencji 
nadzorczych przysługujących wojewo-
dzie, obejmujących uprawnienie a zara-
zem obowiązek badania zgodności z prze-
pisami prawa uchwał podjętych przez or-
gany stanowiące gminy – dopuszczalne 
jest zakwestionowanie uchwały w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego z uwagi na naruszenie zasa-
dy sporządzania planu, wyrażonej w art. 21 
ust. 1 upzp. 

Należy jednak pamiętać, że rozstrzygnię-
cia nadzorcze wojewody podlegają kontro-
li sądów administracyjnych na mocy art. 3 
§ 2 pkt 6 ustawy – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi26. 
W związku z tym, że w orzecznictwie są-
dowoadministracyjnym przeważa pogląd, 
zgodnie z którym finansowanie planu miej-
scowego jest wewnętrzną sprawą gminy 
i w sytuacji, gdy procedura uchwalenia 
planu została zachowana nie ma podstaw do 
uznania, że uchwała została podjęta z istot-
nym naruszeniem prawa. Wysoce prawdo-
podobne jest zatem, że sąd nie uwzględniłby 

argumentów organu nadzoru, iż narusze-
nie art. 21 ust. 1 upzp w konsekwencji pro-
wadzi do uchybienia zasadom sporządza-
nia planu, co z kolei uzasadniałoby twier-
dzenie, że uchwała obarczona jest wadą 
powodującą konieczność wyeliminowa-
nia jej z obrotu prawnego – art. 28 upzp27. 

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że 
wyłącznie doprecyzowanie przepisów sta-
nowiących podstawę do prowadzenia poli-
tyki przestrzennej gminy, w szczególności  
przepisów dotyczących odpowiedzialno-
ści radnych za naruszenie zakazu wyni-
kającego z treści art. 25a usg oraz zasad  
finansowania – choćby w części – sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, pozwoli na wyeli-
minowanie w przyszłości zjawisk patolo-
gicznych opisanych przez Najwyższą Izbę 
Kontroli. 

kaMilla Grobicka-MadeJ
dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
w Zachodniopomorskim  
Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

25 Wyrok NSA z 6.07.2012 r., sygn. akt. II OSK 996/12; <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DD9AB574F8>.
26 Ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU.2012.270 ze zm.).
27 Naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządza-

nia, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy 
w całości lub w części.

Słowa kluczowe: farmy wiatrowe, organy gminy, samorząd gminny, rozwiązania planistyczne, 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
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Rozwój gospodarczy przy wzrastających 
standardach ochrony środowiska wymu-
sza zwiększenie zapotrzebowania na ener-
gię pochodzącą z alternatywnych wobec 
ropy naftowej źródeł1. taką alternatywę 
mogą stanowić biopaliwa, to jest paliwa po-
chodzenia roślinnego. Ich użycie pozwala 
w sposób naturalny ograniczyć emisję dwu-
tlenku węgla (Co2), uważanego za główne-
go sprawcę globalnego ocieplenia. Warto 
przy tym zwrócić uwagę, że upowszechnia-
nie biopaliw, zwłaszcza w transporcie, jest 
wymieniane wśród działań prowadzonych 

przez Ministerstwo Gospodarki w ramach 
zapewnienia bezpieczeństwa gospodar-
czego kraju2.

Skuteczność, efektywność 
a efektywność kosztowa
W literaturze przedmiotu można spotkać 
kilka, nieco odmiennych, definicji sku-
teczności. 

Zasadniczo skuteczność jest pojęciem 
nieekonomicznym, zarezerwowanym dla 
scharakteryzowania projektu lub przed-
sięwzięcia, które ma osiągnąć zamierzony 

Skuteczność działań administracji publicznej

Upowszechnianie biopaliw w Polsce

Dodawanie biokomponentów do paliw ciekłych wynika z  konieczności stosowania 
prawa wspólnotowego. Implementując prawo Unii Europejskiej w Polsce, od 2008 r. 
wprowadzono obowiązek stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopali-
wach ciekłych w ilości wynikającej z narodowego celu wskaźnikowego (NCW). Rząd 
przyjął też wieloletni program promocji biopaliw, który miał sprzyjać tworzeniu  
korzystnych i  stabilnych warunków rozwoju krajowego rynku biokomponentów.  
Jednak zastosowane instrumenty, między innymi udzielone ulgi podatkowe i zwolnie-
nia z opłaty paliwowej oraz wsparcie finansowe, nie przyczyniły się do zwiększenia 
popytu na biokomponenty polskiego pochodzenia oraz nie wpłynęły na wzrost konku-
rencyjności ich wytwórców w kraju.

sławomir Grzelak  

JusTyna mianowska-Bednarz

1 F. Krawiec (red), Odnawialne�źródła�energii�w�świetle�globalnego�kryzysu�energetycznego, Difin, Warsza-
wa 2010, s. 55-56, 58.

2 <http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze>
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skutek3. Skuteczność można rozumieć 
także jako uzyskiwanie określonych wy-
ników lub coraz lepszych rezultatów przez 
dostarczanie produktów. Generalizując, 
jest to pojęcie związane z osiąganiem celów 
(zakres, w jakim program lub jednostka re-
alizuje swoje cele i założenia)4. W zalece-
niach europejskich skuteczność definiuje 
się jako stopień osiągnięcia postawionych 
celów, a także stosunek między podjęty-
mi działaniami, ich rzeczywistym efek-
tem. Definicja ta zakłada potrzebę prze-
prowadzenia analizy porównawczej rze-
czywistego i pożądanego osiągnięcia celu. 
Ze względu na to, że osiągnięcie celu jest 
związane z zużyciem określonych zasobów 
i poniesieniem określonych kosztów, sku-
teczność można zdefiniować także jako 
stosunek stopnia osiągnięcia celu i stop-
nia zużycia przeznaczonych do tego zaso-
bów. Według Petera Druckera, skutecz-
ność – określona jako umiejętność wyboru 
właściwych celów – jest kluczem do po-
wodzenia organizacji5. 

Należy wspomnieć, że ekonomiści sta-
wiają również pytania: czy warto podej-
mować jakieś zamierzenie albo czy za-
stosowany środek jest najlepszy z moż-
liwych. Pojęciem służącym badaniu tego 
jest efektywność. Działanie efektywne 
wymaga, by korzyść netto z jego podję-
cia – to jest korzyść po potrąceniu kosz-
tu – była dodatnia i największa z możli-
wych. Potrzebne jest do tego oszacowanie 

korzyści, aby potwierdzić, że są one więk-
sze niż koszty. Jeżeli nie jesteśmy w sta-
nie tego zrobić, poprzestajemy na efek-
tywności kosztowej. W takim wypadku 
wystarczy wykazać, że przyjęta metoda 
jest najtańsza z możliwych6. 

Pojęcia, o których mowa, znalazły od-
zwierciedlenie w  przepisach prawa. 
Zgodnie z art. 44 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych7, wydat-
ki publiczne powinny być dokonywane 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowa-
niem zasad: uzyskiwania najlepszych efek-
tów z danych nakładów oraz optymalnego 
doboru metod i środków służących osią-
gnięciu założonych celów.

Kontrola wykonania zadań
Wykorzystanie biopaliw 
i biokomponentów w transporcie

Sektor publiczny z definicji nie wytwarza 
na potrzeby rynku, a zatem towary i usłu-
gi wytwarzane w tym sektorze nie podle-
gają mechanizmowi rynkowemu, to jest 
w tym wypadku – procesowi tworzenia 
ceny, a brak konkurencji powoduje, że nie 
ma naturalnych wskaźników efektywno-
ści produkcji. Konieczne jest zatem, aby 
określić, czy państwo produkuje skutecz-
nie. Ponadto, ze względu na sposób alokacji  
zasobów, potrzebna jest ocena krytycz-
no-ekonomiczna, gdyż w sektorze publicz-
nym – jak w każdej dziedzinie działalno-
ści gospodarczej – powinno się brać pod 

3 T. Żylicz: Skuteczność�a�efektywność, <http://coin.wne.uw.edu.pl/tzylicz>.
4 Standardy�i�wytyczne�kontroli�wykonania�zadań�na�podstawie�standardów�kontroli�INTOSAI�i�praktyki, NIK, 

2009, s.16.
5 P.F. Drucker: Menedżer�skuteczny.�Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik 1994.
6 T. Żylicz, Skuteczność�a�efektywność, op.cit.
7 DzU.2013.885 j.t.
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uwagę alternatywne wykorzystanie zaso-
bów. Struktura produkcji w sektorze pu-
blicznym powoduje, że kontrola wykonania 
zadań jest techniką kierowania i nadzoru 
nad gospodarką w sektorze publicznym8.

W trakcie kontroli skuteczności pro-
gramów formułowanych i wdrażanych 
w sektorze publicznym (kontroli wyko-
nania zadań) z założenia bada się wzajem-
ne relacje między elementami wejścio-
wymi a uzyskanymi wynikami. Kontrola 
skuteczności programów ma trzy zasad-
nicze cele. Pierwszym jest sformułowanie 
realistycznego osądu o uzyskanych efek-
tach. Cel drugi to ustalenie, jak przed-
stawiają się uzyskane efekty w stosunku 
do pewnych standardów, takich jak cele 
nadrzędne programu przełożone na kon-
kretne działania lub warunki stanowią-
ce punkt odniesienia. trzecim celem jest 
przedstawienie całościowego osądu oraz 
analizy skuteczności programu9.

Kontrola NIK dotycząca skuteczności 
działań administracji publicznej podejmo-
wanych na rzecz upowszechnienia biopa-
liw w Polsce polegała na ocenie skutecz-
ności programu publicznego, to jest usta-
leniu czy cele zostały osiągnięte10, oraz na 
ocenie adekwatności systemu pomiaru 
i sprawozdawczości w zakresie skutecz-
ności programu. Ponadto poddano anali-
zie przyczyny stwierdzonego stanu rzeczy 
i problemów, ze wskazaniem sposobów 

poprawy skuteczności działań i progra-
mów publicznych. W kontroli sprawdza-
no nie tylko, czy jednostki przestrzegają 
przepisów, ale także czy zachowują roz-
sądne proporcje między nakładami a wy-
nikiem11. Celem było dokonanie krytycz-
no-ekonomicznej oceny tego, czy publicz-
nymi środkami lub zasobami administruje  
się w najlepszy sposób. Zbadano, czy 
wszystkie poniesione wydatki w sposób 
właściwy przyczyniają się do osiągnięcia 
ustalonych celów12.

Reasumując, kontrola wykonania zadań 
stanowi ze swej natury narzędzie badania, 
a jej celem jest dostarczenie wiedzy i in-
formacji tworzących nową podstawę po-
dejmowania decyzji. Dzięki tej wiedzy 
podjęte decyzje oraz sposób ich realizacji 
mogą i powinny być lepsze od poprzednich.

Biopaliwa  
– informacje podstawowe
Na sytuację w Polsce mają wpływ przede 
wszystkim uwarunkowania prawne Unii 
Europejskiej, które wyznaczają drogę roz-
woju biopaliw. W latach 2003–2009 pod-
stawowym aktem prawnym określającym 
rozwój rynku biopaliw transportowych 
w UE była dyrektywa nr 2003/30/EC  
z 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania 
użycia w transporcie biopaliw lub innych 
paliw odnawialnych13. Dyrektywa ta, 
wydana w trosce o ochronę środowiska, 

8 R. Elm-Larsen: Kontrola�wykonania�zadań, Warszawa 2005, s. 39-40.
9 Kontrola�wykonania�zadań�a�modernizacja�sektora�publicznego, OECD 1996, s. 23.
10 Informacja o wynikach kontroli� Stosowanie� biopaliw� i� biokomponentów�w� transporcie, KGP-4101-01-

00/2013, nr ewid. 192/2013/P/13/054/KGP, luty 2014 r.
11 Tamże, s. 41.
12 Tamże, s. 29.
13 DzUUE L 123 z 2003 r., s. 42.
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zobowiązywała kraje członkowskie do 
zapewnienia udziału biokomponentów 
w rynku paliw transportowych (zarów-
no w postaci dodatku do paliw ciekłych, 
jak i biopaliw ciekłych) w wysokości co 
najmniej 5,75% z końcem 2010 r. Akt ten 
został zastąpiony obecnie obowiązującą 
dyrektywą nr 2009/28/WE z 23 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie promowania sto-
sowania energii ze źródeł odnawial-
nych zmieniającą i w następstwie uchy-
lającą dyrektywy nr 2001/77/WE oraz  
nr 2003/30/WE14. Zgodnie z jej regula-
cjami, udział energii ze źródeł odnawial-
nych w sektorze transportu ma wynosić 
10% do 2020 r. 

W Polsce biopaliwa ciekłe, to jest benzy-
ny z zawartością powyżej 5% biokomponen-
tów i olej napędowy z zawartością powyżej 
7% biokomponentów, są wykorzystywane 
na niewielką skalę. Powszechnie natomiast 
wykorzystuje się paliwa ciekłe z domiesz-
ką biokomponentów do 5% (w przypadku 
benzyn) i do 7% (w przypadku oleju napę-
dowego). Biokomponentem stanowiącym 
dodatek do benzyn silnikowych jest bioeta-
nol, natomiast do oleju napędowego dodaje  
się estry metylowe kwasów tłuszczowych. 
Paliwo z zawartością bioetanolu jest ozna-
czane literą E (od etanolu) oraz następu-
jącą po niej liczbą określającą objętościo-
wy udział bioetanolu w paliwie (np. E10 
oznacza 10% zawartość bioetanolu w ben-
zynie, E20 – 20% itp.). oznaczenie biopa-
liwa wyprodukowanego na bazie oleju na-
pędowego określa procentową zawartość 

estrów w oleju napędowym; na przykład 
biopaliwo B20 zawiera 20% estrów, a bio-
paliwo B100 to czysty ester metylowy oleju 
rzepakowego, palmowego lub sojowego.

Dodawanie biokomponentów do paliw 
ciekłych wynika z konieczności stosowa-
nia prawa wspólnotowego. Implementując 
prawo Unii Europejskiej w Polsce, od 
1 stycznia 2008 r. wprowadzono sank-
cjonowany wysokimi karami obowiązek 
stosowania biokomponentów w paliwach 
ciekłych i biopaliwach ciekłych w ilości 
wynikającej z narodowego celu wskaź-
nikowego (NCW). NCW to minimalny 
udział biokomponentów i innych paliw 
odnawialnych w ogólnej ilości paliw cie-
kłych i biopaliw ciekłych, zużywanych 
w ciągu roku kalendarzowego w trans-
porcie, liczony według wartości opało-
wej. obowiązek realizacji NCW nałożo-
ny został na przedsiębiorców wykonują-
cych działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania i importu lub nabycia we-
wnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub 
biopaliw ciekłych, którzy sprzedają je lub 
zużywają na własne potrzeby. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 15 czerwca 2007 r. w sprawie naro-
dowych celów wskaźnikowych na lata 
2008–201315 zakładało stały wzrost wy-
sokości NCW z 5,75% w 2010 r., 6,20% 
w 2011 r., 6,65% w 2012 r. do 7,10% 
w 2013 r. Aktualnie obowiązujące roz-
porządzenie Rady Ministrów z 23 lipca 
2013 r. w sprawie narodowych celów 
wskaźnikowych na lata 2013–201816 

14 DzUUE L 140 z 2009 r., s. 16.
15 DzU.2007.110.757.
16 DzU.2013.918.
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określa następujące ich wysokości: 7,10% 
na lata 2013–2016, 7,80% na 2017 r., 8,50% 
na 2018 r.

Założenia programu rządowego 
W związku z koniecznością zapewnienia 
udziału biokomponentów w rynku paliw 
transportowych Rada Ministrów, uchwa-
łą nr 134/2007 z 24 lipca 2007 r., przyję-
ła „Wieloletni program promocji biopa-
liw lub innych paliw odnawialnych na lata 
2008–2014”17. (dalej zwany „Programem” 
lub „Programem wieloletnim”). 

Z założenia wprowadzane Programem 
działania miały być ukierunkowane na 
tworzenie korzystnych i stabilnych wa-
runków rozwoju rynku biokomponentów 
i biopaliw ciekłych, aby obowiązek re-
alizacji narodowego celu wskaźnikowe-
go w połączeniu z brakiem opłacalności 
rodzimej produkcji biokomponentów nie 
spowodował, że Polska stanie się jedynie 
rynkiem zbytu dla biokomponentów wy-
twarzanych w innych krajach. W doku-
mencie wskazano organy administracji 
rządowej oraz jednostki samorządu te-
rytorialnego odpowiedzialne za te dzia-
łania. Koordy natorem realizacji Programu 
był Minister Gospodarki. 

Program wieloletni zakładał następu-
jące działania:
•	wsparcie	dla	produkcji	biokomponen-

tów w zakresie systemu podatkowego 
i opłaty paliwowej;

•	wsparcie	dla	upraw	roślin	energetycz-
nych stanowiących surowiec do produk-
cji biokomponentów;

•	wsparcie	finansowe	z funduszy	Unii	
Europejskiej oraz krajowych środków  
publicznych inwestycji związanych z wy-
twarzaniem biokomponentów i biopa-
liw ciekłych;

•	działania	na	rzecz	zwiększenia	popytu	
na biopaliwa ciekłe;

•	działalność	naukowo-badawczą	w dzie-
dzinie biopaliw ciekłych;

•	działalność	informacyjno-edukacyjną	
na rzecz upowszechniania biopaliw cie-
kłych;

•	inne	działania.
W dokumencie tym zaznaczono, że 

wszelkie bariery rozwoju rynku biokom-
ponentów i biopaliw ciekłych powinny być 
skutecznie usuwane w związku z korzy-
ściami, jakie rozwój ten przynosi. Korzyści 
w postaci zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego, wzrostu zatrudnienia oraz 
poprawy stanu środowiska przez reduk-
cję emisji dwutlenku węgla miały rekom-
pensować z nadwyżką przejściowe uszczu-
plenie wpływów budżetowych państwa. 
Wprowadzane przez Program mechani-
zmy były ukierunkowane na tworzenie  
korzystnych i stabilnych warunków roz-
woju rynku biokomponentów i biopaliw 
ciekłych. Celem było wypracowanie roz-
wiązań, które zapewnią opłacalność ekono-
miczną pozyskiwania surowców rolniczych 
do produkcji biokomponentów, wytwa-
rzania biokomponentów, produkcji biopa-
liw ciekłych i paliw ciekłych z dodatkiem 
biokomponentów oraz użycia tego paliwa. 
Wdrożenie Programu miało spowodować 
także ochronę krajowych producentów 

17 MP.2007.53.607.
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biokomponentów i biopaliw przez wzrost 
ich konkurencyjności w stosunku do wy-
twórców zagranicznych. 

Dla osiągnięcia powyższego celu 
w Programie wieloletnim wprowadzono 
różne mechanizmy wsparcia, w tym naj-
istotniejszy z punktu widzenia budżetu 
państwa, to jest wsparcie produkcji bio-
komponentów w zakresie systemu podat-
kowego i opłaty paliwowej. Regulacja ma-
jąca zapewnić opłacalność ekonomiczną 
procesu produkcji biokomponentów i bio-
paliw ciekłych miała polegać na obniże-
niu stawki akcyzy o 1,565 zł od każdego 
litra biokomponentów dodanych do ben-
zyny silnikowej zawierającej powyżej 2% 
biokomponentów oraz obniżeniu stawki  
akcyzy o 1,048 zł od każdego litra biokom-
ponentów dodanych do oleju napędowe-
go zawierającego powyżej 2% biokompo-
nentów, w sytuacji gdy stawka akcyzy dla 
benzyn silnikowych zawierających poniżej 
2% biokomponentów wynosiła 1565 zł za 
1000 litrów; a dla oleju napędowego za-
wierającego poniżej 2% biokomponentów 
– 1048 zł za 1000 litrów. Ponadto, zgodnie 
z zapisami Programu, planowano zastoso-
wanie stawki podatku akcyzowego w wy-
sokości 10 zł za 1000 litrów dla biokom-
ponentów stanowiących samoistne paliwa  
(po ustaniu tych regulacji stawka akcyzy 
dla wymienionych biokomponentów wy-
nosiła 1048 zł za1000 litrów).

Wprowadzenie powyższych ulg podat-
kowych uzasadniano tym, że koszty pro-
dukcji biokomponentów przewyższały 
koszty produkcji tradycyjnych paliw ro-
popochodnych, a także niższą wartością 
opałową biokomponentów w porówna-
niu z paliwami ropopochodnymi. Dzięki 
ulgom oferowana odbiorcom końcowym 

cena paliw zawierających biokomponen-
ty miała być konkurencyjna w stosunku 
do ceny paliw konwencjonalnych. 

W zakresie ulgi podatkowej dla osób 
prawnych w Programie wieloletnim za-
proponowano rozwiązanie polegające na 
odliczeniu od podatku kwoty stanowiącej 
19% nadwyżki kosztów wytworzenia bio-
komponentów nad kosztami wytworze-
nia paliw ciekłych o takiej samej warto-
ści opałowej, do których te biokomponen-
ty mogły być dodawane. odliczenie było 
ograniczone do wysokości 19% kwoty róż-
nicy pomiędzy średnią ceną nabycia bio-
komponentów a średnią ceną nabycia paliw 
ciekłych, do których te biokomponenty 
mogły być dodane. Średnie ceny nabycia 
biokomponentów i paliw ciekłych, nie-
zbędne do obliczenia kwoty limitu, miały 
być ogłaszane przez Ministra Gospodarki 
w porozumieniu z Ministrem Finansów do 
końca każdego pierwszego miesiąca roku 
kalendarzowego. Mimo że Program wie-
loletni obejmował lata 2008–2014, ulga 
w podatku dochodowym od osób praw-
nych miała być stosowana już w zezna-
niu rocznym za 2007 r. Ponadto biokom-
ponenty stanowiące samoistne paliwo  
zostały wyłączone z grupy wyrobów pod-
legających opłacie paliwowej. 

Założono poprawę opłacalności pro-
dukcji biokomponentów przez działania 
zmniejszające koszt pozyskania surowca, 
stanowiący największą pozycję w struk-
turze kosztów produkcji biokomponen-
tów. Miało temu sprzyjać wykorzystanie 
środków z funduszy europejskich oraz 
krajowych środków publicznych przezna-
czonych na wsparcie upraw roślin ener-
getycznych, które następnie stanowiły  
surowiec do produkcji biokomponentów. 
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Przewidywano przy tym tworzenie miejsc 
pracy na terenach wiejskich w związku ze 
zwiększeniem produkcji rolniczej na cele 
energetyczne (nieżywnościowe) i wzro-
stem upraw surowców, takich jak rzepak 
i kukurydza, służących do produkcji bio-
komponentów i biopaliw ciekłych.

Program wieloletni zawierał rozwiąza-
nia dotyczące wsparcia z funduszy Unii 
Europejskiej inwestycji obejmujących wy-
twarzanie biokomponentów i biopaliw cie-
kłych oraz wskazywał na źródła finanso-
wania pochodzące z programu operacyjne-
go „Infrastruktura i środowisko” (PoIiŚ), 
programu „Rozwój obszarów wiejskich” 
(PRoW) oraz programu operacyjnego 
„Innowacyjna gospodarka” (PoIG). 

Przewidziano również działania mają-
ce na celu zwiększenie popytu na biopa-
liwa ciekłe wśród kierowców, polegające 
na zachętach do tworzenia stref dla eko-
logicznego transportu publicznego, zwol-
nieniach z opłat za parkowanie oraz za  
korzystanie ze środowiska, a także prefe-
rencje przy zakupie w trybie zamówień pu-
blicznych pojazdów i maszyn wyposażo-
nych w odpowiednio przystosowane silniki. 
Dla administracji rządowej wprowadzono 
obowiązek stosowania biopaliw ciekłych 
w wykorzystywanych środkach transportu. 

Wskazano jednocześnie, że działalność 
naukowo-badawcza ma istotne znaczenie 
dla opracowania nowych rodzajów bio-
paliw. Program zakładał także podjęcie 

działań o charakterze informacyjno-edu-
kacyjnym, a promowanie miało obejmo-
wać zarówno użytkowników, jak i produ-
centów pojazdów. Do upowszechnienia 
informacji miały służyć takie narzędzia, 
jak reklamy, artykuły prasowe, audycje 
telewizyjne oraz platformy internetowe. 
Działania adresowane do społeczeństwa 
obejmowały: opracowanie i rozpowszech-
nianie wiarygodnych informacji o uwarun-
kowaniach stosowania biopaliw ciekłych; 
wprowadzenie tych zagadnień do progra-
mów kształcenia; wdrożenie do systemu 
kształcenia kierowców elementów wie-
dzy o technicznym, ekonomicznym i śro-
dowiskowym aspekcie korzystania z bio-
paliw ciekłych. Pod adresem producen-
tów pojazdów planowano wprowadzenie 
obowiązku zaopatrzenia oferowanych do 
sprzedaży nowych pojazdów w informa-
cję o tym, czy pojazd jest przystosowa-
ny do spalania biopaliw ciekłych oraz or-
ganizowanie cyklicznych konkursów na 
najbardziej probiopaliwową firmę samo-
chodową.

Ponadto, w celu ułatwienia realizacji 
NCW, Program przewidywał opracowa-
nie przepisów umożliwiających wytwa-
rzanie przez rolników biopaliw ciekłych 
na własny użytek oraz możliwość stoso-
wania w pojazdach i maszynach należą-
cych do wybranych flot18 biopaliw ciekłych 
o zwiększonym udziale biokomponentów 
innych niż B100 i B20.

18 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy z 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pa-
liw (DzU.2006.169.2200), grupa co najmniej 10 pojazdów, ciągników rolniczych lub maszyn nieporuszają-
cych się po drogach albo grupa lokomotyw lub statków, wyposażonych w silniki przystosowane do spala-
nia biopaliwa ciekłego, będąca własnością lub użytkowana przez osobę fizyczną wykonującą działalność 
gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
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Realizacja działań przewidzianych 
w programie rządowym
Preferencje w podatku akcyzowym oraz 
opłacie paliwowej zostały wprowadzone 
ustawą z 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz o zmianie in-
nych ustaw19. Ulgi i zwolnienia w podatku 
akcyzowym, mające stymulować wyko-
rzystanie biokomponentów, biopaliw i in-
nych paliw odnawialnych, obowiązywały 
w latach 2008–2011 (styczeń –kwiecień). 

System obniżonych stawek akcyzy dla 
paliw silnikowych (benzyn i olejów na-
pędowych) z udziałem biokomponentów 
oraz dla biokomponentów stanowiących 
samoistne paliwo przeznaczonych do na-
pędu silników spalinowych obejmował20:
•	obniżoną	o 1,565	zł	za	litr	stawkę	podat-

ku akcyzowego od każdego litra biokom-
ponentów dodanych do benzyn, z tym 
że kwota należnej akcyzy nie mogła być 
niższa niż 10 zł za 1000 litrów, pod wa-
runkiem że wyrób powstały ze zmiesza-
nia benzyn z biokomponentami zawierał 
ponad 2% biokomponentów i spełniał 
warunki jakościowe określone w prze-
pisach dotyczących jakości paliw;

•	obniżoną	o 1,048	zł	za	litr	stawkę	po-
datku akcyzowego od każdego litra 

biokomponentów dodanych do oleju 
napędowego, z tym że kwota należnej 
akcyzy nie mogła być niższa niż 10 zł za 
1000 litrów, pod warunkiem że wyrób 
powstały ze zmieszania oleju napędowe-
go z biokomponentami zawierał ponad 
2% biokomponentów i spełniał warunki 
jakościowe określone w przepisach do-
tyczących jakości paliw;

•	stawkę	10	zł	za	1000	litrów	dla	bio-
komponentów stanowiących samoist-
ne paliwa – wyprodukowane w składzie  
podatkowym i spełniające wymaga-
nia jakościowe określone w odrębnych 
przepisach – przeznaczonych do napę-
du silników spalinowych, bez względu 
na kod CN21. 
Ponadto biokomponenty stanowiące sa-

moistne paliwa silnikowe wykorzystywane 
do napędu pojazdów w rozumieniu usta-
wy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym22 były zwolnione z opłaty pa-
liwowej23. 

Preferencje w podatku dochodowym 
zostały wprowadzone przepisami ustawy 
z 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych24. 
W związku z brakiem stosownych rozpo-
rządzeń Ministra Gospodarki, wytwórcy 

19 DzU.2007.99.666. Artykuł 1 pkt 2 tej ustawy zmienił brzmienie art. 65 ustawy z 23.01.2004 r. o po-
datku akcyzowym (DzU.2006.169.1199), a art. 2 powyższej ustawy – brzmienie art. 37h ust. 2 ustawy 
z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (DzU.2007.35.2017).

20 Art. 89 ust. 1 pkt 3,7 i 8 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU.2011.108.626 ze zm.).
21 CN jest szczegółową klasyfikacją grup towarów w ramach systemu Scalonej Nomenklatury (Combined�

Nomenclature – CN) katalogowania towarów w obrocie handlowym UE.
22 Art.37h ust. 1 ustawy z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 

(DzU.2012.931 ze zm.).
23 Dla roku 2011 opłata paliwowa wynosiła 95,19 zł/100 litrów dla benzyn, 239,84 zł/1000 litrów dla oleju 

napędowego (obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 10.12.2010 r. w sprawie wysokości stawki opłaty 
paliwowej na rok 2011 – MP.2010. 97.1133).

24 DzU.2007.165.1169. Artykuł 1 tej ustawy wprowadził art.19a w ustawie z 15.02.1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (DzU.2000.54.654 ze zm.).
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dopiero od 2010 r. mogli skorzystać z odli-
czenia od podatku dochodowego od osób 
prawnych, rekompensującego część kosz-
tów wytwarzania biokomponentów (w od-
niesieniu do lat 2007–2009 zainteresowane  
podmioty miały możliwość rozliczenia 
ulgi w późniejszym terminie, przez ko-
rektę zeznania podatkowego). Mogli oni 
odliczyć od podatku kwotę stanowiącą 
19% nadwyżki kosztów wytworzenia bio-
komponentów nad kosztami wytworze-
nia paliw ciekłych o takiej samej warto-
ści opałowej, jednak nie więcej niż 19% 
nadwyżki wartości wytworzonych bio-
komponentów nad wartością wytwo-
rzonych paliw ciekłych, obliczonych  
według cen biokomponentów i paliw cie-
kłych o takiej samej wartości opałowej25. 
Po 30 kwietnia 2011 r. rozliczenie ulgi od 
podatku dochodowego od osób prawnych 
zostało dopuszczone na podstawie praw  
nabytych26.

W ramach dofinansowania do upraw 
roślin energetycznych stanowiących su-
rowiec do wytwarzania biokomponen-
tów w latach 2007–2009 były stosowane 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz podległe jednostki dopłaty do po-
wierzchni upraw rzepaku oraz dopłaty do 
powierzchni upraw roślin energetycznych 
przeznaczonych do wytwarzania biopa-
liw (m.in. kukurydzy, rzepaku). Ponadto 
wykorzystywane było wsparcie finanso-
we inwestycji w zakresie wytwarzania 

biokomponentów i biopaliw ciekłych  
z funduszy Unii Europejskiej, to jest w ra-
mach PoIiŚ, PRoW (według stanu na 
3 lipca 2013 r. dofinansowano po jednej 
umowie) oraz PoIG (dwie umowy).

Spośród działań mających na celu zwięk-
szenie popytu na biopaliwa ciekłe wpro-
wadzono jedynie obowiązek ich stosowa-
nia przez administrację rządową w wyko-
rzystywanych środkach transportu oraz 
niższe (w porównaniu z paliwami konwen-
cjonalnymi) stawki opłat za korzystanie 
ze środowiska dla podmiotów używają-
cych do napędu pojazdów silnikowych mię-
dzy innymi biopaliw ciekłych. Nie zostały  
zrealizowane przedsięwzięcia dotyczą-
ce ustanowienia stref dla ekologicznego 
transportu publicznego, wprowadzenia 
zwolnień z opłat za parkowanie oraz pre-
ferencji w zamówieniach publicznych na 
zakup pojazdów i maszyn wyposażonych 
w silniki przystosowane do spalania bio-
paliw ciekłych.

Przygotowując i wdrażając rozwiązania 
wspierające działalność naukowo-badaw-
czą w dziedzinie biopaliw, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe 
Centrum Nauki udzielały do projektów 
badawczych dofinansowania z budżetu 
państwa i ze środków europejskich. W la-
tach 2008–2013 (I półrocze) realizowano 
39 projektów dotyczących biopaliw cie-
kłych i biokomponentów w transporcie.

25  Artykuł 1 ustawy z 23.08.2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(DzU.2007.165.1169).

26 Artykuł 11 ustawy z 25.11.2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU.226.1478).
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W zakresie planowanych działań in-
formacyjno-edukacyjnych informowano  
społeczeństwo w kwestiach związanych 
z  wykorzystywaniem biokomponen-
tów i biopaliw ciekłych w transporcie. 
Z powodu braku środków finansowych 
Ministerstwo Gospodarki nie podejmo-
wało jednak przewidywanych w Programie 
wieloletnim akcji adresowanych bezpo-
średnio do użytkowników oraz producen-
tów pojazdów.

Uzyskane  
efekty działań programowych
Realizacja działań zaplanowanych w Pro-
gramie wieloletnim nie doprowadziła do 
osiągnięcia założonych celów.

Zastosowane instrumenty, między inny-
mi udzielone ulgi podatkowe i zwolnienia 
z opłaty paliwowej oraz wsparcie finanso-
we ze środków UE i krajowych, nie przy-
czyniły się do zwiększenia popytu na bio-
komponenty polskiego pochodzenia oraz 
nie wpłynęły na wzrost konkurencyjności 
ich wytwórców w kraju. Moce wytwórcze 
polskich podmiotów pozostały w znacz-
nej mierze niewykorzystane. Niewielkie 
znaczenie dla produkcji i zużycia bio-
komponentów i biopaliw ciekłych miały  
podejmowane w tym zakresie prace na-
ukowo-badawcze oraz działania informa-
cyjno-edukacyjne. Rolnicy nie byli zain-
teresowani produkcją biopaliw na własne  
potrzeby. Zabrakło efektów Programu 
w postaci przyrostu miejsc pracy na te-
renach wiejskich. W latach 2008–2012 
zmalała liczba gorzelni wytwarzających 
alkohol etylowy (półprodukt do produk-
cji biokomponentów) z 223 do 137. W tym 
samym okresie spadło zatrudnienie przy 
produkcji oleju (z 3200 do 3000 etatów), 

a zatrudnienie w otoczeniu przemysłu ole-
jarskiego utrzymywało się na tym samym 
poziomie (1200-1500 etatów).

Efekty w postaci zmniejszenia zapotrze-
bowania na produkty przerobu ropy nafto-
wej (w związku z zastosowaniem biokom-
ponentów w paliwach i biopaliwach) oraz 
redukcja emisji Co2 wynikały z ustawowe-
go nakazu corocznego zwiększania udzia-
łu biokomponentów w paliwach ciekłych 
i biopaliwach ciekłych przez podmioty go-
spodarcze, a nie z zachęt podatkowych.

Wbrew założeniom Programu, Polska 
była w dużej mierze importerem biokom-
ponentów wytwarzanych w innych kra-
jach. Pomimo że w latach 2008–2012 za-
deklarowane zdolności produkcyjne wzro-
sły, ich wykorzystanie nie przekraczało 
w tym okresie 30% (w przypadku bioeta-
nolu) oraz 60% (w przypadku estrów me-
tylowych kwasów tłuszczowych). Udział 
krajowej produkcji bioetanolu w realiza-
cji NCW (tj. ilość polskiego bioetanolu 
w paliwach ciekłych i biopaliwach cie-
kłych zużywanych w ciągu roku kalen-
darzowego w transporcie w stosunku do 
całkowitej ilości bioetanolu w tych pali-
wach) kształtował się od 37,95% w 2008 r. 
do 41,02% w 2012 r., natomiast udział kra-
jowej produkcji estrów metylowych kwa-
sów tłuszczowych wyniósł od 46,43% 
w 2008 r. do 75,07% w 2012 r. liczba za-
rejestrowanych producentów bioetanolu 
pozostawała na stałym poziomie (13-14 
w latach 2008–2013), natomiast liczba  
krajowych wytwórców estrów metylo-
wych zmniejszyła się z 23 w 2008 r. do 
11 na koniec 2012 r. 

Przytoczone liczby wskazują, że założo-
ny w Programie mechanizm wsparcia nie 
przyczynił się do zwiększenia popytu na 
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biokomponenty polskiego pochodzenia. 
Niewykorzystanie krajowych mocy wy-
twórczych w skrajnych przypadkach sięga-
ło 81,4% (średnie niewykorzystanie w la-
tach 2008–2012 wynosiło 76,2%). Ponadto, 
według szacunków Krajowej Izby Biopaliw, 
w 2010 r. 78,4% wartości wskaźnika NCW 
zostało osiągnięte przez wykorzystanie im-
portowanych biokomponentów (w ramach 
importu i nabycia wewnątrzwspólnotowe-
go). Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli 
wskazują, że rozwiązania wprowadzone 
w systemie podatkowym nie miały rów-
nież wpływu na wzrost konkurencyjno-
ści krajowych wytwórców biokomponen-
tów. W latach 2010–2011 średnie ceny, 
po jakich oferowane były biokomponen-
ty, były niższe od średnich kosztów ich 
wytworzenia przez polskich producen-
tów (średni koszt zakupu estru metylo-
wego był niższy od średniego kosztu jego 
wytworzenia w latach 2008–2012). także 
średni koszt zakupu bioetanolu był niż-
szy od średniego kosztu jego wytworze-
nia w latach 2010–2011. 

W Polsce rynek biopaliw ciekłych 
w transporcie jest znikomy. Realizacja 
NCW polega raczej na dodawaniu bio-
komponentów do paliw ciekłych niż na 
zwiększaniu podaży biopaliw. Sprzedaż 
biopaliw po cenach niższych niż ceny in-
nych paliw nie spowodowała znaczące-
go wzrostu popytu. Według danych ze-
branych w trakcie kontroli NIK, zużycie 
paliwa B100 wynosiło w 2009 r. 122 tys. 
ton, w 2010 r. – 331 tys. ton, w 2011 r. 
– 402 tys. ton i w 2012 r. – 66 tys. ton (od 
0,6% do 3,2% zużycia oleju napędowego 
w Polsce w latach 2009–2012). Zużycie 
paliwa B20 wynosiło w 2009 r. 25 tys. ton, 
w 2010 r. – 21 tys. ton, w 2011 r. – 3 tys. 

ton (od 0,02% do 0,2% zużycia oleju napę-
dowego w latach 2009–2012). Pominięto 
wyniki sprzedaży biopaliwa E85 z uwagi 
na brak jego znaczenia rynkowego.

Skala działań mających na celu zwięk-
szanie popytu na biopaliwa była niewielka 
i nie przyniosła spodziewanych efektów. 
Pomimo że Program wymagał, aby począw-
szy od 2011 r. wszystkie nabywane nowe 
pojazdy były przystosowane do spalania 
biopaliw ciekłych, nawet jego koordyna-
tor – Ministerstwo Gospodarki nie posia-
dało takiego pojazdu. W okresie obowią-
zywania Programu Ministerstwo nabyło  
jeden samochód, lecz nie był on odpowied-
nio przystosowany, gdyż żaden z potencjal-
nych dostawców nie dysponował takim  
egzemplarzem. odsetek samochodów 
przystosowanych do spalania biopaliw 
ciekłych, które użytkowała administracja 
rządowa był znikomy i wynosił: w 2009 r. 
0,7%, w 2010 r. 5,3%, w 2011 r. 13,1% 
i w 2012 r. 6,2%. Łącznie w tym okresie 
zakupiono 12 328 pojazdów, z których je-
dynie 565 (tj. 4,6%) było wyposażonych 
w odpowiednie silniki. 

Niewielkie znaczenie dla wytwarzania 
oraz zużycia biokomponentów i biopaliw 
ciekłych, w tym rozwoju nowych techno-
logii ich wytwarzania, miały prace nauko-
wo-badawcze przewidziane w Programie 
wieloletnim. W wyniku współfinansowa-
nia ze środków publicznych takich pro-
jektów badawczych nastąpiły tylko dwa 
zgłoszenia patentowe.

Spośród rozwiązań, które miały wpły-
nąć na tworzenie korzystnych i stabilnych 
warunków rozwoju biokomponentów i bio-
paliw, przede wszystkim obowiązek reali-
zacji NCW przyczynił się do stopniowe-
go zwiększania udziału biokomponentów 
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w paliwach i biopaliwach ciekłych (zgod-
nie z celem określonym w dyrektywie 
nr 2003/30/WE na rok 2010), a w kon-
sekwencji do zmniejszenia zapotrzebo-
wania na produkty przerobu ropy nafto-
wej oraz redukcji emisji Co2. W latach 
2008–2011 poziom NCW został osiągnię-
ty, zaś w 2012 r. wysokość wskaźnika nie 
była zgodna z wymaganą w przepisach.

Przyczyny  
braku zakładanych efektów
Efektem wsparcia w zakresie systemu  
podatkowego i opłaty paliwowej dla wy-
twarzania biokomponentów była (nieprze-
widziana w Programie wieloletnim) sta-
bilizacja cen paliw na rynku. Rozwiązania 
podatkowe nie przyczyniły się do zwięk-
szenia popytu na biokomponenty polskiego 
pochodzenia oraz nie wpłynęły na wzrost 
konkurencyjności krajowych ich wytwór-
ców, co wynikało z tego, że z funkcjonują-
cych mechanizmów wsparcia jedynie ulgi 
w podatku dochodowym były skierowa-
ne bezpośrednio do producentów biokom-
ponentów, którzy w dodatku skorzystali 
z nich w ograniczonym zakresie. Pozostałe 
mechanizmy były adresowane do produ-
centów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 
i rekompensowały wzrost kosztów pro-
dukcji paliw w związku z dodawaniem 
biokomponentów do paliw.

Na ograniczone zainteresowanie me-
chanizmem wsparcia przedsiębiorców 
wytwarzających biokomponenty miało 
wpływ wydanie z opóźnieniem obwiesz-
czeń Ministra Gospodarki w sprawie war-
tości opałowych oraz średnich cen biokom-
ponentów i paliw ciekłych. Zainteresowane 
podmioty mogły rozliczyć ulgi w później-
szym terminie przez korektę zeznania 

podatkowego, jednak dla przedsiębior-
ców zajmujących się wytwarzaniem bio-
komponentów istotne było planowanie 
przychodów i kosztów, w tym odliczeń 
ulg podatkowych wpływających na wynik 
finansowy przedsiębiorstwa. terminowe 
wydanie obwieszczeń stworzyłoby moż-
liwość uwzględnienia odliczenia ulgi już 
za IV kwartał 2009 r., jednak opóźnienie 
spowodowało skorzystanie z ulgi dopie-
ro w III kwartale 2010 r. 

Brak konkurencyjności krajowych  
wytwórców, przejawiający się niskim 
poziomem wykorzystania krajowych 
mocy produkcyjnych, był związany z ni-
skim poziomem spożytkowania środków  
z funduszy unijnych w ramach systemu 
wsparcia finansowego dla wytwarzania 
biokomponentów i biopaliw ciekłych. 
Niewielkie skorzystanie z tych środ-
ków wynikało również stąd, że przepisy 
umożliwiające ubieganie się o wsparcie  
finansowe zostały wydane przez Ministra 
Gospodarki za późno w stosunku do po-
trzeb branży, która poczyniła inwestycje 
w okresie wcześniejszym. Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z 15 października 
2009 r. w sprawie udzielania pomocy 
publicznej na budowę instalacji do wy-
twarzania biokomponentów i biopaliw  
ciekłych, umożliwiające podmiotom ubie-
ganie się o dofinansowanie w ramach dzia-
łania 9.5 PoIiŚ, zostało wydane po niemal 
dwóch latach obowiązywania Programu 
wieloletniego. Z kolei niewielkie zainte-
resowanie inwestorów z branży biopaliw 
ciekłych i biokomponentów działania-
mi w ramach czwartej osi priorytetowej 
PoIG – „Inwestycje w innowacyjne przed-
sięwzięcia” mogło wynikać z tego, że ta 
branża w Polsce charakteryzuje się niskim 
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stopniem innowacyjności. Brak możliwo-
ści pozyskania funduszy unijnych wpłynął 
istotnie na strukturę kapitału, w miejsce 
bezzwrotnych dotacji należało pozyskać 
kapitał obcy – zazwyczaj w formie kredytu 
komercyjnego. taka sytuacja mogła mieć 
konsekwencje dla konkurencyjności tej 
branży wobec przedsiębiorców z innych 
krajów, którzy uzyskali pomoc publiczną 
na etapie realizacji inwestycji. 

Należy zwrócić uwagę, że krajowy rynek 
produkcji biokomponentów i biopaliw 
ciekłych od 30 kwietnia 2011 r. do wrze-
śnia 2013 r. nie miał możliwości korzysta-
nia z mechanizmów wsparcia. W związ-
ku z opóźnieniami w wydawaniu przez 
Ministra Gospodarki rozporządzeń w spra-
wie szczegółowych warunków, sposobu 
i trybu przyznawania dofinansowania na 
działania związane z wytwarzaniem bio-
komponentów, biopaliw ciekłych lub in-
nych paliw odnawialnych i wykorzysta-
niem ich w transporcie, w 2012 r. nie było 
podstawy do wydatkowania środków na 
wsparcie rynku biokomponentów i bio-
paliw ciekłych, przewidzianych w budże-
cie państwa w wysokości 396 930 tys. zł. 
W 2013 r. zaplanowano na ten cel jedy-
nie 10 000 tys. zł. 

Przyczyną nieefektywności działań ma-
jących na celu zwiększenie popytu na bio-
paliwa ciekłe był brak wystarczających 
środków, które mogłyby zostać przezna-
czone na ich wsparcie. Przykładowo, nie 
zostały zaplanowane w budżecie pań-
stwa środki na utworzenie stref dla eko-
logicznego parkowania, natomiast przy-
chody NFoŚiGW z kar wymierzanych 
na podstawie przepisów ustawy o biopa-
liwach, z których miały być dofinansowa-
ne strefy dla ekologicznego transportu, 

były zbyt niskie, aby mogły zostać wyko-
rzystane na kompleksową realizację tych 
działań. trudności w nabywaniu pojaz-
dów przystosowanych do spalania biopa-
liw ciekłych wynikały z tego, że potencjal-
ni dostawcy nie dysponowali takimi pojaz-
dami. Podstawowymi czynnikami, które 
wpłynęły na spadek zużycia B100 i B20 
była malejąca podaż tych paliw. W związ-
ku z tym, że podmioty zobowiązane do re-
alizacji NCW racjonalizują koszty związa-
ne z wykonaniem nałożonego na nich obo-
wiązku, najpierw sprzedają paliwa ciekłe 
z maksymalnym dopuszczonym prawem 
dodatkiem biokomponentu, a dopiero gdy 
takie podejście nie umożliwia w pełni osią-
gnięcia NCW, przystępują do produkcji 
biopaliw ciekłych. 

Ponadto, pomimo stworzenia możliwo-
ści wytwarzania przez rolników biopaliw 
ciekłych na własny użytek oraz wprowa-
dzenia do polskiego prawa pojęcia wybra-
nej floty – rozwiązania te nie sprawdziły 
się w praktyce, gdyż uprawnione podmio-
ty nie były nimi zainteresowane. Zaledwie 
czterech rolników wytwarzało biopaliwa 
ciekłe na własny użytek. Nie znalazły rów-
nież praktycznego zastosowania przepisy 
dotyczące możliwości używania przez po-
jazdy i maszyny należące do wybranych flot 
biopaliw ciekłych o zwiększonym udziale 
biokomponentów innych niż B100 i B20, 
gdyż od 1 stycznia 2010 r. w Polsce nie 
było podmiotów posiadających takie floty.

Mimo nieuzyskania zakładanych efek-
tów nie podejmowano adekwatnych do 
sytuacji działań. W Programie wielolet-
nim nie wskazano mierników i kryteriów, 
według których można by ocenić, w jakim 
stopniu założenia zostały zrealizowane; 
na przykład nie określono konkretnych 
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wartości wolumenu sprzedaży biopaliw 
w poszczególnych latach. Wyznaczony 
wskaźnik NCW mógł zostać osiągnięty 
także przez wykorzystywanie biokompo-
nentów jako dodatku do paliw. Biorąc pod 
uwagę, że cena importowanych biokom-
ponentów była konkurencyjna w stosun-
ku do krajowej produkcji – nie uzyska-
no w pełni efektu rozwoju krajowej wy-
twórczości. Program nie wymagał również 
od jego koordynatora sporządzania okre-
sowych ocen wdrażania poszczególnych 
działań ani analiz, czy i jak te działania są 
efektywne. Elementy te nie były przed-
miotem prac nad aktualizacją Programu. 
Program nie zawierał przy tym harmono-
gramu wykonania przewidzianych w nim 
zadań, a Minister Gospodarki jako ko-
ordynator nie analizował ich realizacji. 
Jedyną taką ocenę przeprowadzono po 
półtorarocznym okresie obowiązywania 
Programu wieloletniego i została ona za-
warta w przygotowanej przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi kompleksowej 
informacji, w sporządzeniu której uczest-
niczył Minister Gospodarki.

Wymiar finansowy działań 
– wydatki i koszty dla budżetu
Skutki finansowe obniżek stawek podat-
kowych i zwolnień od akcyzy były na-
stępujące: w 2008 r. – 879 513,8 tys. zł, 
w 2009 r. – 1 226 992 tys. zł, w 2010 r. 
– 1 409 398,7 tys. zł, w 2011 r. (styczeń 
– kwiecień) – 478 108,9 tys. zł. Łącznie 
w okresie funkcjonowania Programu 
wieloletniego koszty dla budżetu wynio-
sły 3 994 013,40 tys. zł. Z ulg skorzysta-
ło w 2008 r. 27 podatników, w 2009 r. 
– 40, w 2010 r. – 34, a w 2011 r. (styczeń 
– kwiecień) – 27. Faktyczne odliczenia od 

podatku dochodowego wyniosły: za 2009 r. 
– 3860 tys. zł, za 2010 r. – 3296 tys. zł, 
za 2011 r. – 11 590 tys. zł, za 2012 r. 
– 10 244 tys. zł. Łącznie koszty dla bu-
dżetu z tego tytułu zamknęły się kwotą 
28,99 tys. zł. W latach 2009, 2011–2012 
odliczenia dokonało po dwóch podatni-
ków, a w 2010 r. jeden podatnik. Podatnicy 
nie korzystali z ulgi za 2008 r. i za 2007 r.

Zmniejszenie wpływów do budżetu 
państwa z tytułu ulg i zwolnień wynio-
sło łącznie 4 102 404,82 tys. zł.

Pieniądze z budżetu państwa i budże-
tu środków europejskich wydatkowa-
ne na wsparcie upraw roślin energetycz-
nych w latach 2007–2009 wyniosły dla 
upraw rzepaku 40 804,9 tys. zł, a dla upraw 
zbóż (w tym kukurydzy) 4572,6 tys. zł. 
Wykorzystanie do wytwarzania biokom-
ponentów roślin, które otrzymały wspar-
cie wyniosło dla zbóż od 97,4% (w 2008 r.) 
do 100% (w 2009 r.), a dla rzepaku utrzy-
mywało się na poziomie 100%.

W ramach prac naukowo-badaw-
czych w dziedzinie biopaliw ciekłych 
w latach 2008–2013 (I półrocze) reali-
zowano 39 projektów w zakresie biopa-
liw ciekłych i biokomponentów w trans-
porcie, na które wydano 18 946,4 tys. zł 
ze środków Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego 
Centrum Nauki. Na dofinansowanie dzia-
łań informacyjno-edukacyjnych wydano 
461,8 tys. zł.

Ocena efektów i perspektyw 
upowszechniania biopaliw w Polsce
Pomimo podjęcia przez zobowiązane pod-
mioty działań wynikających z ustawy o bio-
komponentach i biopaliwach ciekłych 
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oraz wdrożenia większości postanowień 
Programu wieloletniego, mających na celu 
wspieranie wytwarzania i wykorzystania 
tego rodzaju paliw w transporcie, więk-
szość założeń rządowych nie została osią-
gnięta. Jedynie wskaźnik udziału biokom-
ponentów w rynku paliw transportowych 
(NCW), wymagany przepisami rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2007 r. 
w sprawie narodowych celów wskaźniko-
wych na lata 2008–2013, osiągnął założo-
ną wysokość w latach 2008–2011, to jest 
3,66% w 2008 r., 4,63% w 2009 r., 5,94% 
w 2010 r. oraz 6,24% w 2011 r.

Konieczność uzyskania w kolejnych la-
tach wzrostu wskaźnika minimalnego 
udziału biokomponentów i innych paliw 
odnawialnych w ogólnej ilości paliw cie-
kłych (NCW) spowoduje wzrost zużycia 
biokomponentów i biopaliw. Głównym 
problemem w Polsce jest jednak niedosto-
sowanie pojazdów do paliw zawierających 
duże ilości biokomponentów oraz wyraźny 
brak zainteresowania tym rodzajem pali-
wa. Dlatego rozwój rynku może się odby-
wać głównie przez zwiększanie dodatku 
estrów i bioetanolu do paliw, a nie przez 
wzrost podaży estrów stanowiących sa-
moistne paliwo.

Rozszerzanie rynku biopaliw w Polsce 
jest uwarunkowane wymaganiami stawia-
nymi przez Unię Europejską. W ostatnich 
latach zostały wprowadzone zmiany w re-
gulacjach unijnych, dotyczące sposobu uzy-
skania 10% docelowego udziału energii 
z odnawialnych źródeł (oZE) w sekto-
rze transportu. Zmiany te polegają na 

obniżeniu udziału oZE z biopaliw kon-
wencjonalnych produkowanych z ro-
ślin spożywczych (tj. zbóż i roślin ole-
istych) i zwiększeniu udziału oZE z bio-
paliw zaawansowanych (produkowanych 
z surowców nieżywnościowych). W tym 
celu określono kryteria zrównoważone-
go rozwoju (KZR), które muszą być speł-
nione, aby biopaliwa były kwalifikowane 
do kategorii odnawialnych źródeł ener-
gii. obowiązujące obecnie rozwiązania za-
braniają bezpośredniego przekształcania27 
lasów, terenów podmokłych i obszarów 
o dużej bioróżnorodności do celów pro-
dukcji biopaliw oraz wymagają, aby wpro-
wadzenie biopaliw płynnych redukowa-
ło emisję gazów cieplarnianych w stosun-
ku do paliw konwencjonalnych do 2017 r. 
o 35%, zaś w późniejszym okresie o 50%. 
obecnie obowiązująca ustawa o biokom-
ponentach i biopaliwach ciekłych imple-
mentuje te rozwiązania do polskiego pra-
wodawstwa.

Reasumując, największym wyzwaniem 
dla podmiotów działających w sektorze 
biokomponentów i biopaliw będzie ko-
nieczność osiągania rosnącego wskaźni-
ka NCW przy użyciu biokomponentów 
spełniających kryteria zrównoważonego 
rozwoju. W związku z tym, że aby otrzy-
mywać wsparcie ze środków publicznych, 
biokomponenty będą musiały spełniać kry-
teria zrównoważonego rozwoju, kolejne 
programy pomocowe powinny uwzględ-
niać te uwarunkowania. 

Wyniki kontroli NIK odnoszące się do 
skuteczności działań podejmowanych 

27 Przykładowo: wycinania lasów w celu sadzenia roślin, np. rzepaku, z których produkowane są później biopaliwa.
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w celu realizacji programów rządowych 
jednoznacznie wskazują na konieczność: 
•	definiowania	w programach	rządowych	

szczegółowych celów, mierników ich 
osiągania oraz uwzględnienia planowa-
nych na nie środków; niezbędne jest rów-
nież wprowadzenie obowiązku sporzą-
dzania harmonogramów działań zapisa-
nych w programach; 

•	dokonania	oceny	przeprowadzonych	
działań, które zostały zapisane w pro-
gramach rządowych, przez organy wska-
zane jako odpowiedzialne za wdroże-
nie tych programów.
oprócz mankamentów Programu wie-

loletniego, wskazanych na podstawie 

ustaleń kontroli NIK, uwagę zwra-
ca znaczne rozproszenie celów zawar-
tych w tym dokumencie oraz środ-
ków przeznaczonych na ich osiągnięcie. 
okoliczność ta mogła stanowić istotne 
utrudnienie we właściwej koordynacji 
Programu i koncentracji na założeniach 
możliwych do zrealizowania. 

SławoMir Grzelak, dyrektor

JuSTYNa  
MiaNowSka-bedNarz, gł. spec. kp. 
Departament Gospodarki,  
Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK

Słowa kluczowe: biopaliwa, biokomponenty, globalne ocieplenie, zrównoważony rozwój, 
odnawialne źródła energii, regulacje unijne
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ochrona przyrody w Polsce polega na za-
chowaniu, zrównoważonym użytkowa-
niu oraz odnawianiu zasobów, tworów 
i składników przyrody1. obowiązkiem or-
ganów administracji publicznej jest dba-
łość o przyrodę będącą dziedzictwem i bo-
gactwem narodowym2. Adresatem tego 
obowiązku są wszystkie organy admini-
stracji bez względu na to, czy wykonują 
zadania w zakresie ochrony przyrody, czy 
też nie3. W dobie postępującej urbaniza-
cji i niekontrolowanego rozwoju aglome-
racji obowiązek ten nabiera szczególne-
go znaczenia.

Wprowadzenie
Na tle kraju województwo podlaskie wy-
różnia się wyjątkowymi wartościami przy-
rodniczymi. Ponad 70% powierzchni woje-
wództwa zajmują obszary objęte różnymi 
formami ochrony przyrody. to tutaj zacho-
wały się duże kompleksy leśne – puszcze 
Białowieska, Knyszyńska i Augustowska, 
najbardziej naturalne w Europie Środkowej 
Bagna Biebrzańskie, malownicze krajo-
brazy północnej Suwalszczyzny oraz 
Pojezierza Sejneńskiego.

Jednym z istotnych zagrożeń dla śro-
dowiska przyrodniczego oraz ładu prze - 

Racjonalne kształtowanie ładu przestrzennego

Inwestycje na obszarach chronionych

Działania samorządu lokalnego na Podlasiu dotyczące lokalizacji inwestycji na obszarach 
chronionych były niewystarczające dla zachowania ładu przestrzennego oraz nie zapew-
niały warunków gwarantujących właściwą ochronę tych wyjątkowych terenów. W więk-
szości gmin w bardzo małym stopniu korzystano z narzędzia, jakim jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Zaledwie 10% powierzchni gmin objętych było 
planami, a pozostałą powierzchnią gospodarowano nie na podstawie prawa miejscowego, 
lecz opierając się na indywidualnych decyzjach administracyjnych. Stan ten, w połączeniu  
z  brakiem aktualnych studiów uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, nie pozwala na racjonalne kształtowanie przestrzeni na obszarach objętych  
ochroną przyrody i położonych w bezpośredniej bliskości jezior i rzek.

ToMaSz aMbrozik

1 Art. 2 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (DzU.2013.627 ze zm.).
2 Art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
3 Zob. K. Gruszecki: Ustawa�o�ochronie�przyrody.�Komentarz, LEX 2013.
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strzennego4 jest rozproszona i niekontro-
lowana zabudowa. Zdaniem twórców naj-
nowszego „Raportu o stanie samorządności  
terytorialnej w Polsce”, nieuporządkowane 
i niekontrolowane gospodarowanie prze-
strzenią jest jedną z głównych słabości (dys-
funkcji) samorządu terytorialnego i prowa-
dzi do patologicznego kształtowania relacji 
przestrzennych. W ich ocenie, gospodar-
ka gruntami, zwłaszcza zasady scaleń oraz 
podziałów gruntów, a także zasady wyko-
rzystania ich na cele publiczne, zostały 
uregulowane w całkowitym oderwaniu od  
ekonomicznych aspektów procesów urba-
nizacyjnych, a przede wszystkim od fak-
tycznych kosztów budowy infrastruktu-
ry publicznej. 

Stosowany w praktyce model eksten-
sywnej i rozproszonej zabudowy wolno-
stojącej powoduje znaczny wzrost kosz-
tów uzbrojenia terenów; w Polsce jest on 
nawet kilkanaście razy większy niż w in-
nych krajach europejskich5.

Na koniec 2012 r. miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego6 objęto 
27,9% powierzchni Polski. Zróżnicowanie 
regionalne objęcia planami nie zmienia się 
w zbyt dużym stopniu od dłuższego czasu. 

Największe zróżnicowanie (powyżej 50%, 
w tym w niektórych powiatach powyżej 
75%) charakteryzuje przede wszystkim po-
łudniową część kraju. Najmniejsze nato-
miast (poniżej 10%) dotyczy województwa 
kujawsko-pomorskiego (4,9%), lubuskiego  
(7,3%) i podkarpackiego (7,9%). W woje-
wództwie podlaskim miejscowymi pla-
nami objęto zaledwie 14,9% powierzchni  
województwa (w porównaniu z 2010 r. 
był to wzrost tylko o 0,5 punku procen-
towego)7.

W ustawie o ochronie przyrody wyszcze-
gólniono dziesięć form ochrony zasobów 
przyrodniczych (m.in. parki narodowe,  
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 
obszary chronionego krajobrazu, obsza-
ry Natura 2000). W Polsce tereny objęte 
ochroną przyrody zajmują 12 561 226 ha 
(40,2% powierzchni kraju). Istotnym skład-
nikiem systemu ochrony są 983 obszary 
Natura 2000, których łączna powierzch-
nia wynosi 6 826 856 ha8. 

W województwie podlaskim tereny 
przyrody chronionej zajmują 1 423 658,2 
ha (70,5% powierzchni województwa), 
zaś dominującą formę stanowią obsza-
ry Natura 2000, w liczbie 34, o łącznej 

4 Ład przestrzenny – ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w upo-
rządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 
środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

5 J. Hausner [red]: Narastające�dysfunkcje,�zasadnicze�dylematy,�konieczne�działania.�Raport�o�stanie�samo-
rządności�terytorialnej�w�Polsce, Kraków 2013, s. 14.

6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej „miejscowym planem”) – akt prawa 
miejscowego, przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospo-
darowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tek-
stowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).

7 Według danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku.
8 Z informacji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wynika, że aktualne dane dotyczące: użyt-

ków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych oraz pomni-
ków przyrody są w trakcie aktualizacji i weryfikacji lub będą dostępne po zakończeniu tych prac przez  
Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
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powierzchni 637 612,4 ha9. W skontrolo-
wanych gminach tereny objęte różnymi 
formami ochrony przyrody obejmują 189 
017,1 ha, co stanowi 80,5% ich ogólnej po-
wierzchni (234 881,2 ha). Spośród tych 
gmin najwięcej obszarów chronionych (30 
oraz 519 pomników przyrody) znajduje się 
w gminie Białowieża; stanowią one 100% 
powierzchni gminy (20 320 ha). Najmniej 
takich obszarów (5 oraz 3 pomniki przy-
rody) jest w gminie Drohiczyn; obejmu-
ją one 35% powierzchni gminy (7290 ha). 

Dokumentacja planistyczna

Podstawowym aktem prawnym regulu-
jącym sposób gospodarowania przestrze-
nią jest ustawa o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym10. Artykuł 1 
ust. 1 normuje zasady kształtowania po-
lityki przestrzennej przez jednostki sa-
morządu terytorialnego i organy admini-
stracji rządowej, a także zakres i sposoby 
postępowania w sprawach przeznaczania 
terenów na określone cele oraz ustalania 
zasad ich zagospodarowania i zabudowy. 
W celu przyjęcia polityki przestrzennej 
gminy, w tym lokalnych zasad zagospoda-
rowania przestrzennego, rada gminy po-
dejmuje uchwałę o przystąpieniu do spo-
rządzenia studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy11. Studium sporządza się dla obsza-
ru w granicach administracyjnych gminy. 
Ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejsco-
wych. Studium nie jest aktem prawa miej-
scowego (art. 9 ust. 1, 3, 4 i 5 upzp). Rada 
gminy, w celu ustalenia przeznaczenia tere-
nów, w tym dla inwestycji celu publicznego 
oraz określenia sposobów ich zagospoda-
rowania i zabudowy, podejmuje uchwałę  
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Integralną częścią uchwały jest  
załącznik graficzny przedstawiający gra-
nice obszaru objętego projektem planu. 
Miejscowy plan sporządza się obowiąz-
kowo, jeżeli wymagają tego przepisy od-
rębne. Plan jest aktem prawa miejscowego  
(art. 14 ust. 1, 2, 7 i 8 upzp).

W przypadku braku planu określenie 
sposobów zagospodarowania i warun-
ków zabudowy terenu następuje przez 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, przy czym 
lokalizację inwestycji celu publicznego 
ustala się decyzją o lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego, a sposób zagospoda-
rowania terenu i warunki zabudowy dla  
innych inwestycji – decyzją o warunkach  
zabudowy.

Kontrola NIK
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 
10 gmin, 5 powiatów oraz 5 powiatowych 
inspektoratów nadzoru budowlanego, aby 
sprawdzić, jak w latach 2010–2013 orga-
ny administracji samorządowej i rządowej 

9 Według danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku.
10 Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( DzU.2012.647 ze zm.); zwana 

dalej „upzp” lub „ustawą o planowaniu przestrzennym”.
11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (zwane dalej: „studium”) 

jest przyjmowane uchwałą rady gminy, określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zago-
spodarowania przestrzennego.
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wykonywały zadania w zakresie lokalizacji 
inwestycji na obszarach objętych ochro-
ną przyrody oraz jak reagowały na przy-
padki samowoli budowlanej12. Badane 
jednostki znajdują się w województwie  
podlaskim. 

Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne na obszarach chronionych

Politykę przestrzenną gminy określa się 
w studium, które sporządzane jest dla ca-
łego obszaru gminy. Uwzględnia się w nim 
uwarunkowania wynikające w szczególno-
ści ze stanu środowiska (w tym wymagań 
ochrony środowiska), przyrody oraz wystę-
powania obiektów i terenów chronionych 
na podstawie przepisów odrębnych. W stu-
dium ustala się obszary oraz zasady ochrony 
środowiska i jego zasobów, ochrony przy-
rody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk. 
W 7 na 10 skontrolowanych urzędów gmin 
(miast) studium – jako akt o charakterze 
planistycznym – było nieaktualne. W do-
kumentach tych nie uwzględniono – co 
stanowiło naruszenie prawa13 – aktual-
nych uwarunkowań wynikających z po-
łożenia na terenach gmin obszarów chro-
nionego krajobrazu: „Puszcza Białowieska”, 
„Dolina Narwi”, „Pojezierze Sejneńskie”, 
„Puszcza i Jeziora Augustowskie”, „Pojezie-
rze Północnej Suwalszczyzny” oraz Parku 
Krajobrazowego Puszcza Knyszyńska, 
w tym na przykład obowiązującego od 

5 października 2004 r. zakazu lokalizo-
wania obiektów budowlanych w pasie sze-
rokości 100 m od linii brzegów rzek, je-
zior i innych zbiorników wodnych14. Nie 
określono także 30 (spośród 116) znaj-
dujących się na terenach gmin obszarów  
objętych różnymi formami ochrony przy-
rody oraz aktualnych uwarunkowań wy-
nikających z występowania tych obsza-
rów (np. rezerwatów przyrody, obszarów 
Natura 2000 czy użytków ekologicznych).

W większości gmin (80%) nie dokony-
wano i nie przedstawiono radzie gminy 
analizy zmian w zagospodarowaniu prze-
strzennym gminy. Zgodnie z art. 32 ust. 1-2 
upzp, takie analizy powinny być przepro-
wadzane co najmniej raz w czasie kadencji 
rady, to jest począwszy od 11 lipca 2003 r. 
do 27 października 2006 r., od 12 listo-
pada 2006 r. do 12 listopada 2010 r. i od 
21 listopada 2010 r. do 21 listopada 2014 r. 
Na skutek braku tych działań nie ocenia-
no aktualności studium oraz miejscowych 
planów, a rady gmin nie podjęły uchwał 
w sprawie aktualności tych dokumentów.

Stopień pokrycia powierzchni woje-
wództwa podlaskiego miejscowymi pla-
nami wynosił na koniec 2012 r. średnio 
14,9%. W skontrolowanych gminach miej-
scowymi planami objęto średnio 10,2% 
ich powierzchni, lecz w poszczególnych 
gminach odsetek ten był dość zróżnico-
wany. Według stanu na 31 grudnia 2013 r. 

12 Szczegółowe ustalenia zawiera Informacja o wynikach kontroli Lokalizacja�inwestycji�na�obszarach�obję-
tych�ochroną�przyrody�w�województwie�podlaskim, nr ewid. 22/2014/P13136/LBI, na podstawie której 
przygotowano niniejszy artykuł.

13 Art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 9 oraz ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 32 ust. 3 upzp.
14 Zakaz ten został utrzymany w rozporządzeniach nr 7/05, 9/05, 19/05, 20/05 i 21/05 Wojewody Podla-

skiego z 25.02.2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu: „Puszcza Białowieska”, „Dolina Na-
rwi”, „Pojezierze Sejneńskie”, „Puszcza i Jeziora Augustowskie” i „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.
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Rysunek 1. Powierzchnia skontrolowanych gmin ogółem, w tym objęta miejscowymi planami
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Źródło: Informacja o wynikach kontroli, patrz przyp. 12.
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wyniósł od 0,02% w gminie Giby do 100% 
w gminie Drohiczyn. Na obszarach skon-
trolowanych gmin obowiązywało łącznie 
98 miejscowych planów, w tym 14 uchwa-
lonych w latach 2010–2013. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę 
na potrzebę podjęcia działań w celu zwięk-
szenia powierzchni gmin objętej miejsco-
wymi planami, zwłaszcza na obszarach 
przyrody chronionej.

W 90% skontrolowanych gmin (miast) 
stwierdzono, że 75% (zbadanych przez 
NIK) obowiązujących miejscowych pla-
nów było nieaktualnych. Nie uwzględnio-
no w nich bowiem granic obszarów Natura 
2000 oraz ograniczeń wynikających z usta-
nowienia rezerwatów przyrody, obszarów 
chronionego krajobrazu, a także obsza-
rów Natura 2000, co stanowiło narusze-
nie art. 15 ust. 2 pkt 3 i 715 w związku 

15 Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 i 7 ustawy o planowaniu przestrzennym, w miejscowym planie określa się 
obowiązkowo m.in. zasady ochrony środowiska, przyrody oraz granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
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z art. 32 ust. 3 upzp oraz art. 73 ust. 1 pkt 1 
Prawa ochrony środowiska16.

Zdaniem NIK, określenie granic i spo-
sobów zagospodarowania obszarów ob-
jętych ochroną przyrody w miejscowych 
planach jest konieczne w celu zminima-
lizowania skutków zagrożeń związanych 
z lokalizacją inwestycji. Miejscowe plany 
są dokumentem planistycznym gminy 
stanowiącym akty prawa miejscowego. 
Zatem ustalenie w nich zakazów i ograni-
czeń w zagospodarowaniu przestrzennym 
gmin, wynikających z faktu występowania 
obszarów chronionych, jest podstawą pra-
widłowego gospodarowania przestrzenią  
gminy.

Opłata planistyczna

Przepisy ustawy o planowaniu przestrzen-
nym (art. 36 ust. 4) dają gminie prawo do 
pobierania od właścicieli nieruchomości 
lub wieczystych użytkowników jedno-
razowej opłaty z tytułu wzrostu warto-
ści nieruchomości w przypadku jej zby-
cia (tzw. opłata planistyczna). opłata 
taka może być pobierana tylko wtedy, 
gdy w uchwale o przyjęciu planu zago-
spodarowania przestrzennego określono 
procentową stawkę wzrostu wartości nie-
ruchomości, nie wyższą niż 30% warto-
ści nieruchomości. Pobierana przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) opłata 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści ustalana jest w decyzji administracyj-
nej. Decyzja taka powinna być wydana 

bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu aktu 
notarialnego. Jednostki sektora finansów 
publicznych są obowiązane do ustalania 
przypadających im należności pieniężnych, 
w tym mających charakter cywilnopraw-
ny17. W 40% skontrolowanych gmin (miast) 
nie naliczano i nie pobrano – naruszając 
tym samym prawo18 – jednorazowej opła-
ty z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści, w łącznej kwocie 100,2 tys. zł.

Warunki zabudowy

Zgodnie z art. 59 upzp, zmiana sposobu 
zagospodarowania terenu w przypadku 
braku miejscowego planu, polegająca na 
wzniesieniu obiektu budowlanego lub wy-
konaniu innych robót budowlanych, a także 
zmiana sposobu użytkowania obiektu bu-
dowlanego lub jego części wymaga ustale-
nia warunków zabudowy przez wydanie 
decyzji. W sytuacji gdy cała powierzch-
nia gminy nie jest pokryta miejscowy-
mi planami, zachodzi konieczność wy-
dania przez gminę decyzji o warunkach  
zabudowy.

W kontrolowanych jednostkach wyda-
no 1246 decyzji o warunkach zabudowy,  
dotyczących lokalizacji inwestycji na obsza-
rach objętych ochroną przyrody. Na spo-
rządzenie projektów decyzji przez upraw-
nionych urbanistów gminy wydały łącz-
nie 643 048 zł. W ośmiu gminach wydano 
71 (23,3% badanych postępowań) decyzji 
z naruszeniem przepisów ustawy o plano-
waniu przestrzennym19. Z kolei w siedmiu 

16 Ustawa z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU.2013.1232 ze zm.).
17 Art. 42 ust 5 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (DzU.2013.885 ze zm.).
18 Art. 37 ust. 6 w zw. z art. 36 upzp.
19 Art. 53 ust. 5c, art. 53 ust. 4 pkt 8 i art. 60 ust. 1 upzp w zw. z art. 53 ust. 4 pkt 1,2 i 6-9.
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gminach (miastach) stwierdzono niedo-
trzymanie w 167 (z 304 zbadanych) po-
stępowaniach terminu załatwienia spra-
wy, niepowiadomienie stron o przekrocze-
niu terminu, niepodanie przyczyn zwłoki 
oraz niewskazanie nowego terminu zała-
twienia sprawy, co było niezgodne z art. 35 
i art. 36 k.p.a.20. Przekroczenia terminów 
załatwiania spraw związanych z wydaniem 
decyzji o warunkach zabudowy sięgały 
nawet 174 dni. 

Wójtowie sześciu gmin wydali wa-
runki zabudowy umożliwiające lokaliza-
cję 27 obiektów budowlanych na obsza-
rach chronionego krajobrazu, w odległości  
mniejszej niż 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych21. 
Wydając warunki zabudowy, kierowa-
li się głównie przepisami rozporządzeń 
Wojewody Podlaskiego z 25 lutego 2005 r. 
w sprawie obszarów chronionego krajo-
brazu22, stanowiących, że zakaz lokali-
zowania obiektów budowlanych w pasie 
100 m od linii brzegów rzek, jezior i in-
nych zbiorników wodnych nie dotyczy te-
renów przeznaczonych na cele zabudowy  
w planach zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonych przed 1 stycznia 1995 r., 
które utraciły moc z dniem 31 grudnia 
2003 r. Zdaniem NIK, odesłanie do planów 
zagospodarowania przestrzennego uchylo-
nych ponad 10 lat wcześniej nie służy pra-
widłowemu określeniu dopuszczalnych 

warunków zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu. Plany te zawierały bowiem 
zapisy bardzo ogólnikowe, a przez to da-
jące możliwość nadmiernej urzędniczej 
uznaniowości.

W ocenie NIK, niewydolny system kon-
troli zarządczej oraz nierzetelne wyko-
nywanie obowiązków służbowych przez  
pracowników samorządowych miały za-
sadniczy wpływ na powstanie nieprawi-
dłowości w sferze planowania przestrzen-
nego oraz na wadliwość prowadzonych  
postępowań administracyjnych w spra-
wach dotyczących ustalenia warunków 
zabudowy dla inwestycji realizowanych 
na obszarach objętych ochroną przyrody.

Zadania starostów

W kontrolowanych starostwach wydano 
ogółem 12 604 pozwolenia na budowę, 
w tym ponad 26% (3314) na obszarach 
objętych ochroną przyrody. W trzech sta-
rostwach wydano blisko 8% decyzji z na-
ruszeniem przepisów Prawa budowlane-
go23: 3 pozwolenia były niezgodne z ustale-
niami miejscowych planów; 10 pozwoleń 
wydano z naruszeniem przepisów, w tym 
techniczno-budowlanych; 1 pozwolenie 
wydano jeszcze przed zakończeniem po-
stępowania w sprawie wyłączenia grun-
tów z produkcji rolniczej.

Rozwiązania przyjęte w art. 13 ust. 2 
i 3 ustawy o lasach24 umożliwiają zmianę 

20 Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU.2013.267 ze zm.).
21 Projekty decyzji o warunkach zabudowy były uzgadniane z RDOŚ w Białymstoku.
22 Obszary chronionego krajobrazu: „Puszcza Białowieska”, „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, „Dolina Bugu”,
  „Puszcza i Jeziora Augustowskie” i „Pojezierze Sejneńskie”.
23 Art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo 

budowlane (DzU.2013.1409 ze zm.).
24 Ustawa z 28.09.1991 r. o lasach (DzU.2014.1153).
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charakteru gruntu z leśnego na rolny w wy-
niku szybkiego postępowania administra-
cyjnego, prowadzonego na podstawie  
nieprecyzyjnych przesłanek („szczegól-
nie uzasadnionych potrzeb właścicieli 
lasów”), pozwalających na dużą dowol-
ność urzędników w podejmowaniu decy-
zji. taki tryb może skutkować nieprawi-
dłowościami wskazującymi na możliwość  
występowania zjawisk o charakterze korup-
cyjnym. W czterech powiatach, w 10,7% 
spraw zbadanych przez Najwyższą Izbę  
Kontroli dokonano zmiany powierzchni 
1,74 ha lasów na użytki rolne na podstawie 
niepełnego i nierzetelnego materiału dowo-
dowego uzasadniającego wydanie decyzji, 
a także z naruszeniem innych przepisów 
k.p.a. W trzech sprawach, po otrzymaniu 
decyzji zezwalających na zmianę 0,25 ha 
lasów na użytki rolne właściciele wystą-
pili do organów gmin o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy oraz pozwoleń 
na budowę, co skutkuje przeznaczeniem 
nieruchomości gruntowych na cele nierol-
nicze. Ustalenia kontroli wskazują zatem, 
że przyjęte rozwiązania prawne otwierają 
szybszą i tańszą drogę do przekształcenia 
lasów w tereny budowlane, zwłaszcza na 
terenach chronionych.

Zadania powiatowych  
inspektorów nadzoru budowlanego

Powiatowi inspektorzy nadzoru budowla-
nego przeprowadzili łącznie 2140 kontroli 

budów, ujawniając aż 302 samowole budow-
lane na obszarach objętych ochroną przy-
rody. W związku z tym wszczęli 302 po-
stępowania administracyjne. Kontrola  
pokazała, że trzech inspektorów nierzetel-
nie wywiązywało się ze swoich obowiązków. 
Na 114 zbadanych przez Najwyższą Izbę  
Kontroli postępowań ponad 54% było 
prowadzonych przewlekle, co uchybia-
ło wyrażonej w art. 12 § 1 k.p.a. zasadzie 
szybkości i prostoty postępowania25. Ci 
sami inspektorzy wobec 13 inwestorów 
nie podjęli skutecznych działań egzeku-
cyjnych, co uchybiało przepisom ustawy 
egzekucyjnej26.

Konkluzje
Wyniki kontroli wskazują, że:
•	Gminy	nie	są	zainteresowane	uchwa-

laniem nowych miejscowych planów27. 
tylko 14,9% powierzchni województwa 
jest objęta miejscowymi planami, a w 
skontrolowanych gminach objęcie plana-
mi jest jeszcze niższe i wynosi zaledwie 
10,2%. Wzrasta zatem rola decyzji o wa-
runkach zabudowy, która dla zdecydo-
wanej większości gmin stała się podsta-
wowym instrumentem gospodarowania 
przestrzenią. W ocenie NIK, niski sto-
pień pokrycia powierzchni gmin miej-
scowymi planami oraz nieaktualizowanie 
studiów i obowiązujących miejscowych 
planów może pogłębiać chaos w gospo-
darowaniu przestrzenią, stwarzać bariery 

25 Zasada ta nakazuje organom administracji publicznej działać wnikliwie i szybko, posługując się możliwie 
najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy.

26 Ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU.2012.1015 ze zm.).
27 Kształtowanie polityki przestrzennej w zakresie przeznaczania i zasad zagospodarowania terenu należy 

do uprawnień władczych gminy. Rozwiązania wprowadzone w ustawie o planowaniu przestrzennym dają 
samorządom lokalnym pełną niezależność w sferze planowania przestrzennego na swoim terenie.
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rozwojowe oraz wpływać na stopnio-
wą degradację walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych Podlasia.

•	Sejmik	 Województwa	 Podlaskiego	
powinien uchwalić nowe akty praw-
ne w sprawach obszarów chronione-
go krajobrazu28. Wojewoda Podlaski 
25 lutego 2005 r. wydał 12 rozporzą-
dzeń w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu29, w których wprowadził mię-
dzy innymi zakaz lokalizowania obiek-
tów budowlanych w pasie 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych zbiorni-
ków wodnych, ale z wyłączeniem tere-
nów przeznaczonych na cele zabudowy  
w planach zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonych przed 1 stycz-
nia 1995 r., które utraciły moc z dniem 
31 grudnia 2003 r. Zdaniem NIK, ode-
słanie do planów uchylonych ponad 10 lat 
wcześniej nie służy prawidłowemu okre-
śleniu dopuszczalnych warunków za-
budowy i zagospodarowania terenu. 
Wójtowie (burmistrzowie) gmin, kie-
rując się przyjętymi przez Wojewodę 
Podlaskiego rozwiązaniami prawnymi, 
wydają decyzje o warunkach zabudo-
wy (w przypadku braku miejscowych 
planów) umożliwiające lokalizowanie 
obiektów budowlanych w pasie węższym 
niż 100 m od linii brzegów rzek, jezior  
i innych zbiorników wodnych. 

W ocenie NIK, za uchyleniem przywoła-
nych przepisów rozporządzeń Wojewody 
Podlaskiego przemawiają przede wszyst-
kim względy rzetelności i celowości. Za-
kazy obowiązujące na obszarach chronio-
nych i wyłączenia z nich powinny być sko-
relowane z aktualnym przeznaczeniem 
gruntów, nie zaś z przeznaczeniem zde-
zaktualizowanym, określonym w planach, 
które wygasły ponad 10 lat wcześniej i zo-
stały opracowane w innych realiach śro-
dowiskowych, gospodarczych i praw-
nych, przeważnie na przełomie lat 80. i 90.  
XX wieku.

Skala i charakter stwierdzonych niepra-
widłowości stwarzają realne zagrożenie dla 
zachowania walorów przyrodniczych i kra-
jobrazowych Podlasia. W związku z tym 
wójtowie gmin i burmistrzowie miast po-
winni przede wszystkim zintensyfikować 
prace nad przygotowaniem nowych miej-
scowych planów, doprowadzić do zgod-
ności obowiązujących studiów i miejsco-
wych planów z przepisami prawa oraz  
rzetelnie prowadzić postępowania admi-
nistracyjne w zakresie lokalizacji inwesty-
cji na obszarach chronionych. Starostowie 
powinni wydawać pozwolenia na budo-
wę po rzetelnym sprawdzeniu zgodno-
ści projektów budowlanych z ustalenia-
mi miejscowych planów oraz zgodności 
projektów zagospodarowania działki lub 

28 Rozporządzenia w sprawie obszarów chronionego krajobrazu wydane zostały przez Wojewodę Podlaskie-
go na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu obowiązującym do 1.08.2009 r. Po 
tej dacie obszary chronionego krajobrazu wyznacza uchwałą sejmik województwa.

29 Obszary chronionego krajobrazu: „Puszcza Białowieska” (nr 7/05), „Pojezierze Północnej Suwalszczy-
zny” (nr 20/05), „Dolina Bugu” (nr 10/05), „Pojezierze Rajgrodzkie” (nr 12/05), „Jeziora Rajgrodzkie” 
(nr 18/05), „Doliny Biebrzy” (nr 14/05), „Dolina Rospudy” (nr 17/05), „Dolina Błędzianki” (nr 16/05), 
„Dolina Narwi” (nr 9/05), „Dolina Biebrzy” (nr 15/05), „Puszcza i Jeziora Augustowskie” (nr 21/05) 
i „Pojezierze Sejneńskie” (nr 19/05).
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terenu z przepisami Prawa budowlanego. 
Powiatowi inspektorzy nadzoru budowla-
nego powinni natomiast wnikliwie i bez 
zbędnej zwłoki prowadzić postępowania 
w sprawach samowoli budowlanej oraz po-
dejmować skuteczne działania egzekucyj-
ne wobec inwestorów, którzy nielegalnie 
wznieśli obiekty budowlane. 

Efekty działań NIK
Po zapoznaniu się z ustaleniami Najwyższej 
Izby Kontroli kontrolowane jednostki pod-
jęły różnorodne działania:
•	wójtowie	gmin	(burmistrzowie	miast)	

zobowiązali się do rzetelnego prowa-
dzenia postępowań w sprawach lokali-
zacji inwestycji na obszarach chronio-
nych, niezwłocznego naliczania opłaty 
planistycznej, poczynili starania zmie-
rzające do opracowania i przedstawie-
nia radzie gminy analizy zmian w za-
gospodarowaniu przestrzennym oraz 
opracowania i zaktualizowania (w miarę  
posiadanych środków finansowych) stu-
diów i miejscowych planów; 

•	starostowie	przeprowadzili	narady	robo-
cze z pracownikami odpowiedzialnymi 
za wydawanie pozwoleń na budowę oraz 
decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek 
rolny, ze szczególnym uwzględnieniem 

prawidłowości prowadzenia postępo-
wań w tych sprawach; 

•	powiatowi	inspektorzy	nadzoru	budow-
lanego poinformowali o wszczęciu zawie-
szonych postępowań w sprawach samo-
woli budowlanych oraz podjęciu przypi-
sanych prawem działań, które pozwolą 
na wyegzekwowanie nakazów rozbiór-
ki samowolnie wzniesionych obiektów 
budowlanych. 
Minister Infrastruktury i Rozwoju poin-

formował NIK, że trwają prace nad założe-
niami do projektu ustawy o zmianie usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz niektórych innych ustaw, 
których głównym celem jest ograniczenie 
lub wyeliminowanie niekorzystnych zja-
wisk w zagospodarowaniu przestrzennym. 
Celem planowanych regulacji jest uściśle-
nie przepisów i wyposażenie gminy w na-
rzędzia umożliwiające prowadzenie bar-
dziej racjonalnej gospodarki przestrzennej  
na swoim terenie oraz powiązanie decyzji 
o warunkach zabudowy z polityką prze-
strzenną gminy określoną w studium. 

ToMaSz aMbrozik 
Delegatura NIK w Białymstoku

Słowa kluczowe: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona przyrody, opłata planistyczna, 
obszary chronione, lokalizacja inwestycji, nadzór budowlany
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Wprowadzenie
Podstawy funkcjonowania spółek hodowli 
koni o szczególnym znaczeniu dla gospo-
darki narodowej zostały określone w usta-
wie z 19 października 1991 r. o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa1. Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, wypełniając obowiązek wynikający 
z wymienionej ustawy, w rozporządze-
niu z 27 lipca 2011 r.2 ustalił wykaz spółek 
hodowli zwierząt gospodarskich o szcze-
gólnym znaczeniu dla gospodarki narodo-
wej. Wykonywanie uprawnień właściciel-
skich Skarbu Państwa nad tymi spółkami 

zostało powierzone Agencji Nieruchomości 
Rolnych (dalej: „Agencja” lub „ANR”). 
Podstawowym celem działalności tych 
spółek (14 stadnin koni i 3 stada ogierów, 
w których hoduje się konie, łącznie dzie-
więć ras) jest prowadzenie hodowli zwie-
rząt gospodarskich, właściwa realizacja 
programów hodowlanych oraz kreowanie 
postępu biologicznego. Bezpośredni nad-
zór nad tymi spółkami sprawuje w imieniu 
Agencji Zespół Nadzoru Właścicielskiego 
w Biurze Prezesa ANR. 

Spółki hodowli koni nadzorowane przez 
Agencję działają w dwóch obszarach:

Gospodarowanie majątkiem oraz nadzór i kontrola

Funkcjonowanie stadnin koni  
należących do Skarbu Państwa

Zadaniem państwowej hodowli koni jest przede wszystkim ochrona i  zachowanie 
bazy genetycznej oraz najbardziej wartościowych linii poszczególnych ras koni, a tak-
że kreowanie postępu w tej dziedzinie. Cechą prywatnych hodowli jest stosunkowo 
krótka żywotność, wynikająca z  uwarunkowań rynkowych, a  program hodowlany 
trwa tak długo, jak długo trwa zainteresowanie właścicieli, po czym stadnina najczę-
ściej jest wyprzedawana i ulega likwidacji. W takich okolicznościach prowadzenie  
hodowli pod patronatem państwa daje nadzieję na dalszy rozwój już ukształtowa-
nych ras koni oraz gwarancję ich przetrwania.

arTur urbaN

1 DzU.1991.107.464.
2 DzU.2011.161.974 ze zm.
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•	świadczą	szeroko	pojęte	usługi	w zakre-
sie rozrodu koni dla hodowli terenowej, 
co jest związane z funkcjonowaniem, or-
ganizacją oraz zadaniami stad ogierów; 
spółki utrzymują ogiery i udostępniają 
je pozostałym hodowcom oraz zajmują 
się organizacją usług w zakresie rozro-
du, z uwzględnieniem sztucznego una-
sienniania klaczy i embriotransferu;

•	prowadzą	hodowlę	w stadninach	koni	
w celu ochrony i doskonalenia najcen-
niejszego materiału genetycznego dla 
potrzeb krajowej hodowli oraz umożli-
wienia zachowania rodzimych ras; spół-
ki powinny zapewnić młode ogiery do 
uzupełniania pogłowia w stadach ogie-
rów, prowadzić prace w celu poprawy 
cech użytkowych, jak również zapew-
nić ciągłość hodowli ras rodzimych.
Problematyka bezpośrednio związana 

z funkcjonowaniem stadnin koni3 nadzo-
rowanych przez Agencję nie była wcze-
śniej badana przez NIK. liczne i istotne 
nieprawidłowości wykazały natomiast 
kontrole gospodarowania przez Agencję 
powierzonym jej majątkiem. Kontrole te 
ujawniły: brak właściwego nadzoru nad 
podległymi jednostkami, występowanie 
mechanizmów korupcjogennej dowolno-
ści postępowania w działalności prowa-
dzonej przez jednostki podległe Agencji, 
postępującą degradację nieruchomości, 
a także nieprawidłowości w dzierżawie  
gruntów.

Delegatura NIK we Wrocławiu w okresie 
od kwietnia do czerwca 2014 r. przepro-
wadziła doraźną kontrolę rozpoznawczą 
w Agencji Nieruchomości Rolnych w War-
szawie w zakresie wykonywania praw wła-
sności oraz innych praw rzeczowych na 
rzecz Skarbu Państwa wobec Stadniny 
Koni Walewice Sp. z o.o. W Spółce tej 
natomiast badaniem objęto warunki ho-
dowli, utrzymania i sprzedaży koni; go-
spodarowanie zasobem nieruchomości; 
sytuację ekonomiczno-finansową. 

Z uwagi na strategiczne znaczenie stad-
nin koni należących do Skarbu Państwa 
dla postępu biologicznego w rolnictwie 
w zakresie hodowli zwierząt gospodar-
skich (koni), brak pogłębionej wiedzy 
o sposobie funkcjonowania stadnin i sto-
sowaniu zasad gospodarowania mieniem 
należącym do Skarbu Państwa, jak rów-
nież wyniki kontroli rozpoznawczej oraz 
interpelacje poselskie świadczące o moż-
liwości występowania nieprawidłowości 
w procedurach związanych z prywatyza-
cją spółek hodowli koni – Najwyższa Izba 
Kontroli przeprowadziła z własnej inicjaty-
wy kontrolę pn. „Realizacja zadań i gospo-
darka finansowa stadnin koni należących 
do Skarbu Państwa”4. ocenie poddano re-
alizację zadań w zakresie hodowli koni, 
z uwzględnieniem sytuacji finansowo-eko-
nomicznej i gospodarowania majątkiem 
oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad 
funkcjonowaniem stadnin koni w latach 

3 Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że ilekroć jest mowa o „stadninach koni”, należy przez to 
rozumieć spółki hodowli koni, w skład których wchodzą stadniny koni i stada ogierów, uznane za spółki 
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

4 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Realizacja�zadań� i�gospodarka�
finansowa�stadnin�koni�należących�do�Skarbu�Państwa, Delegatura NIK we Wrocławiu, 2014 r., nr ewid. 
36/2014/P13188/LWR.



76 KoNtRolA PAńStWoWA

kontrola i audyt   Artur urban

2011–2013 (I półrocze). Kontrolę prze-
prowadzono w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz dziewięciu stadninach koni 
i trzech stadach ogierów. Przy badaniu 
działalności spółek wykorzystano rów-
nież wyniki kontroli rozpoznawczej prze-
prowadzonej w Stadninie Koni Walewice. 

Wyniki kontroli potwierdziły, że w stad-
ninach koni stworzono warunki umożliwia-
jące ochronę i zachowanie najcenniejszych 
pod względem genetycznym linii utrzy-
mywanych ras koni. Należyty postęp ho-
dowlany gwarantowała prawidłowa kwa-
lifikacja ogierów czołowych (reprodukto-
rów) do stada podstawowego5 oraz klaczy 
matek wykorzystywanych do rozrodu. Na 
stanowiskach odpowiedzialnych bezpo-
średnio za przebieg hodowli koni zatrud-
niona była kadra, która legitymowała się 
wykształceniem i doświadczeniem zawo-
dowym, zapewniającym właściwy prze-
bieg procesów hodowlanych. Stworzono 
tym samym warunki do prawidłowego wy-
konywania zadań w zakresie utrzymania, 
przeglądów hodowlanych6 koni, ich od-
powiedniej selekcji i doboru do rozrodu.

Stwierdzono natomiast nieprawidłowo-
ści w przestrzeganiu warunków wetery-
naryjnych wymaganych w hodowli oraz 
w wycenie i sprzedaży koni. Usługi w za-
kresie prowadzenia pensjonatu dla koni 

i dzierżawy koni własnych świadczone były 
nierzetelnie. Ponadto istotne nieprawidło-
wości ujawniono w gospodarowaniu nieru-
chomościami zarządzanymi przez stadniny 
koni, gdyż nie wszystkie obiekty budowla-
ne utrzymywane były w należytym stanie 
technicznym. oszacowane w trakcie kon-
troli NIK wyniki ekonomiczne działalno-
ści hodowlanej wykazały, że była ona de-
ficytowa7, a stadniny nie prowadziły ana-
lizy ekonomicznej hodowli koni, wskutek 
czego nie były zorientowane co do rzeczy-
wistych kosztów tej działalności. 

Nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi nad spółkami hodowli koni, które 
uznał za strategiczne dla kraju, nie był 
sprawowany w pełni prawidłowo i miał 
charakter pasywny. Sprowadzał się jedy-
nie do uzyskiwania od Agencji Nierucho-
mości Rolnych różnego rodzaju opraco-
wań i analiz dotyczących funkcjonowa-
nia spółek. Minister nie uregulował zadań 
związanych ze sprawowaniem nadzoru nad 
Agencją w zakresie wykonywania praw 
z udziałów, jak również z kontrolowaniem 
Agencji. ANR nierzetelnie wywiązywa-
ła się z obowiązku przeprowadzania kon-
troli, ponieważ w trakcie czynności kon-
trolnych nie przestrzegano założeń tema-
tycznych oraz nie formułowano zaleceń 
pokontrolnych w wypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości.

5 Głównie ogiery czołowe i klacze matki wykorzystywane do rodzicielstwa w celu zapewnienia postępu ho-
dowlanego.

6 Przeprowadzanych w stadninach w celu dokonania oceny kondycji i pielęgnacji koni, jakości i ilości pasz, 
obsługi masztalerskiej, nadzoru zootechnicznego i weterynaryjnego, oceny przychówku, skierowania mło-
dzieży wyselekcjonowanej z hodowli do stada obrotowego z przeznaczeniem na sprzedaż, oceny klaczy 
stada podstawowego pod względem dalszej przydatności do hodowli, oceny i kwalifikacji klaczy przezna-
czonych do włączenia do stada podstawowego, ustalenia ogierów czołowych i planu sprzedaży.

7 W latach 2011–2012 stadniny na działalności tej poniosły stratę w wysokości ok. 18 mln zł.
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Utrzymanie i sprzedaż koni
liczba koni utrzymywanych w skontro-
lowanych spółkach zmniejszyła się w ba-
danym okresie z 2383 na dzień 1 stycz-
nia 2011 r. do 2057 na 1 stycznia 2013 r. 
(o 13,7%), a w stadzie podstawowym 
z 1472 do 1164 (o 20,9%). Decydowały 
o tym przede wszystkim względy eko-
nomiczne, a zwłaszcza nieopłacalność ho-
dowli oraz coraz mniejszy popyt na konie. 
W stadzie obrotowym8 liczba koni wyno-
siła w tych latach odpowiednio: 911 i 893. 
W takich proporcjach stado podstawowe 
stanowiło 61,8% ogólnej liczby koni na po-
czątku 2011 r., ale już 56,6% na począt-
ku 2013 r. liczebność stada obrotowego 
koni pozostawała wprawdzie na zbliżo-
nym poziomie, jednak jego udział w ogól-
nej liczbie koni systematycznie wzrastał: 
z 38,2% w 2011 r. do 43,4% w 2013 r. W za-
istniałych okolicznościach Agencja, mimo 
ustalenia dla poszczególnych spółek mi-
nimalnego stanu pogłowia klaczy elitar-
nych i ogierów w stadzie podstawowym, 
nie przekazywała tych informacji zaintere-
sowanym podmiotom. tym samym spół-
ki nie wiedziały, jakie jest wymagane po-
głowie zwierząt.

Spółki hodowli koni zapewniły, mimo 
pewnych nieprawidłowości, odpowiednie 
warunki utrzymania koni. Pomieszczenia 
inwentarskie były wyposażone w niezbęd-
ny sprzęt do karmienia i pojenia, zwie-
rzęta miały wymaganą opiekę, właściwe 
warunki bytowe w stajniach (uwzględ-
niające normy powierzchniowe boksów) 

i swobodny ruch. Niemniej jednak po-
jedyncze nieprawidłowości stwierdzo-
no w 4 spółkach na 13 skontrolowanych, 
a dotyczyły one utrzymania, przewozu 
koni, wytwarzania i gromadzenia paszy 
i wyposażenia w maty dezynfekcyjne na 
wypadek wystąpienia zagrożenia epizo-
otycznego9. W trzech spółkach nierzetel-
nie prowadzona była dokumentacja lekar-
sko-weterynaryjna, w której nie zamiesz-
czano informacji o godzinach wykonania 
czynności lekarsko-weterynaryjnych oraz 
okresach karencji po zastosowaniu środ-
ków leczniczych.

W latach 2011–2013 (I półrocze) spółki 
objęte kontrolą sprzedały łącznie 1251 koni, 
w tym 500 w 2011 r., 567 w 2012 r. i 184 
w I półroczu 2013 r. Średnia cena sprzeda-
ży konia w tym okresie wyniosła 7,8 tys. zł, 
przy czym zauważalna była tendencja spad-
kowa, bowiem w 2011 r. było to 9,2 tys. zł, 
w 2012 r. – 8,2 tys. zł, a w I półroczu 2013 r. 
– 6,1 tys. zł. Jakkolwiek w 2012 r., w porów-
naniu z 2011 r., nastąpił wzrost liczby sprze-
danych koni o 67 sztuk (tj. o 11,8%), to jed-
nocześnie towarzyszył temu spadek śred-
niej ceny konia z 9,2 tys. zł do 8,2 tys. zł. 
Było to spowodowane ograniczonym po-
pytem rynkowym, który determinował 
wysokość uzyskiwanych cen, w wyniku 
czego dochodziło do sprzedaży koni po 
cenach niższych od wartości księgowej. 
Najniższą średnią cenę za jednego konia 
uzyskała SK Krasne – 2,6 tys. zł (I półro-
cze 2013 r.), a najwyższą SK Janów Podlaski 
– 43 tys. zł (w 2011 r.). 

8 Konie bez przeznaczenia do rozrodu, przeznaczone do rekreacji, do dalszej odsprzedaży, do innych ho-
dowców, na rzeź.

9 Zjawisko wywołane masowym szerzeniem się choroby zakaźnej wśród zwierząt.
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trzy stadniny sprzedały 87 koni ze stada 
podstawowego, nie uzyskując wcześniej 
pisemnej zgody Agencji na te transakcje 
w odniesieniu do 17 zwierząt. Jednocześnie 
w jednej stadninie dopuszczono do podpi-
sania przez osoby nieupoważnione umów 
sprzedaży 35 koni za kwotę 151,1 tys. zł. 
trzy spółki nie posiadały metod wyceny 
koni, a trzy inne nie przestrzegały przy-
jętych w tym zakresie regulacji, w jednej 
natomiast nie objęto spisem inwentary-
zacyjnym z natury sześciu koni, w wyniku 
czego wartość księgowa zwierząt została 
zaniżona o 5941,1 tys. zł. Brak w spółkach 
jednolitych procedur, regulacji lub uwa-
runkowań ramowych odnoszących się do 
sprzedaży koni sprzyjał powstawaniu nie-
prawidłowości oraz niczym nieograniczo-
nej dowolności postępowania zarówno przy 
wycenie koni, jak i w procesie sprzedaży.

Przeglądy hodowlane w stadninach 
odbywały się według ustalonych przez 
Agencję kryteriów. Stadniny prawidło-
wo kwalifikowały konie do stada pod-
stawowego, tym samym zagwarantowa-
no należyty postęp hodowlany. Wykonane 
podczas przeglądów czynności, obejmu-
jące jakość i ilość pasz, obsługę maszta-
lerską, nadzór zootechniczny i weteryna-
ryjny, nie znajdowały jednak odzwiercie-
dlenia w protokółach tych przeglądów. 
odnotowywano jedynie wyłączenie koni 
ze stada podstawowego, wskazując przy-
czynę takiej kwalifikacji. 

Skontrolowane spółki świadczyły także 
odpłatne usługi, takie jak prowadzenie 
pensjonatu dla koni oraz dzierżawa wła-
snych koni. W sześciu na 13 skontrolowa-
nych spółek stosowano niewłaściwe staw-
ki za te usługi, nie dochodzono należności 
oraz odsetek z tytułu ich nieterminowego 

regulowania. Brak ustalonych formalnie 
zasad utrzymywania koni w hotelu, a co 
za tym idzie, dowolność postępowania 
w tym zakresie i powstałe zaniedbania 
spowodowały utratę przez spółki należ-
nych im przychodów w wysokości co naj-
mniej 23,4 tys. zł. W trzech stadninach 
nierzetelnie świadczono usługi dzierżawy 
koni własnych. Spółki te nie miały opra-
cowanych zasad dzierżawy oraz egzekwo-
wania należności z tego tytułu, co skutko-
wało niepodjęciem w stosunku do dłuż-
ników windykacji na kwotę co najmniej 
21,5 tys. zł. W dwóch skontrolowanych 
spółkach dopuszczono do zawierania kolej-
nych umów dzierżawy koni, chociaż zale-
głości z tytułu wcześniej zawartych umów 
na kwotę 18 tys. zł nie zostały uregulowa-
ne przez dzierżawców. 

Gospodarowanie  
zasobem nieruchomości
Zakres działalności prowadzonej przez 
poszczególne stadniny był zróżnicowany 
i obejmował również użytkowanie grun-
tów o powierzchni 23,3 tys. ha, na którą 
składało się 21,6 tys. ha (92,9%) dzierża-
wionych od Agencji, 1,4 tys. ha gruntów 
własnych (6%) oraz 0,3 tys. ha innych grun-
tów (1,1%). Powierzchnia użytkowanych 
przez spółki gruntów była zróżnicowana 
i wynosiła od 135,5 ha w Stadzie ogierów 
Książ do 2,9 tys. ha w Stadninie Koni Iwno. 
Areał ten spółki wykorzystywały w sposób 
właściwy i efektywny. Prawidłowo przy 
tym wnosiły opłaty na rzecz Agencji z ty-
tułu dzierżawy nieruchomości. 

Na początku 2011 r. spółki hodowli  
koni, które objęto kontrolą, posiadały  
łącznie 1469 budynków (budowli),  
w tym 1239 własnych (84,3%) i 230 dzier - 
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żawionych (15,7%). liczba ta na koniec 
I półrocza 2013 r. zmniejszyła się do 
1369 budynków, w tym do 1176 własnych 
(85,9%) i 193 dzierżawionych (14,1%). 
Mimo zmian, które następowały w wy-
niku sprzedaży nieruchomości lub wy-
łączenia z dzierżawy, na koniec I półro-
cza 2013 r. stadniny nadal dysponowały  
195 budynkami (budowlami) zbędnymi, 
w tym 167 własnymi i 28 dzierżawionymi 
(14,2% ogólnej liczby posiadanych nieru-
chomości zabudowanych). Działania podej-
mowane w celu zagospodarowania zbęd-
nych obiektów okazały się mało skuteczne,  
gdyż w badanym okresie zagospodarowano 
jedynie 61 obiektów. trzy spośród 13 skon-
trolowanych stadnin koni nie podjęły żad-
nych starań w tym kierunku w odniesie-
niu do 73 nieprzydatnych nieruchomości 
lub czyniły to w ograniczonym zakresie. 

W strukturze posiadanych przez stad-
niny nieruchomości znajdowały się rów-
nież lokale mieszkalne. W sześciu spółkach 
były one udostępnianie pracownikom lub 
osobom postronnym bezumownie, bez 
ponoszenia opłat najmu lub po preferen-
cyjnych cenach. Zaniedbania w tym za-
kresie skutkowały utratą przez trzy spół-
ki korzyści finansowych w wysokości co 
najmniej 88,5 tys. zł i stwarzały mecha-
nizmy korupcjogenne. 

Z badań kontrolnych wynika, że aż 
w 11 spośród 13 skontrolowanych stad-
nin stwierdzono różnego rodzaju formy 
naruszeń przepisów ustawy – Prawo bu-
dowlane10 i uregulowań wewnętrznych, 
które były związane z utrzymaniem 

nieruchomości. Nie przeprowadzano bo-
wiem okresowych kontroli stanu i spraw-
ności technicznej obiektów budowlanych, 
a jeśli już miały one miejsce, to nie re-
alizowano wynikających z nich zaleceń. 
Stadniny nie wypełniały także obowiąz-
ku zabezpieczenia przeciwpożarowego 
użytkowanych obiektów oraz przestrze-
gania przepisów przeciwpożarowych. 
Zaniedbania te skutkowały utrzymywa-
niem zabudowy w nienależytym stanie 
technicznym, co pozostawało w sprzecz-
ności z przepisami art. 61 w zw. z art. 5 
ustawy – Prawo budowlane. Stwierdzono 
takie nieprawidłowości, jak: zagrożenie za-
waleniem się obiektu, zniszczenia pokryć 
dachowych, uszkodzenia instalacji odgro-
mowej, pęknięcia i zawilgocenie ścian, zde-
wastowane i zniszczone wnętrza zabudo-
wań, zniszczona stolarka okienna, uszko-
dzenia posadzek, obróbek blacharskich 
i tynków. Użytkowane obiekty ulegały  
zatem stopniowej degradacji i wymagały 
coraz bardziej zaawansowanych napraw. 
W takich okolicznościach szczególną uwagę 
zwraca fakt, że w pięciu skontrolowanych 
stadninach nie przeprowadzono wymaga-
nych napraw i remontów zabudowań wyko-
rzystywanych w działalności hodowlanej. 
Nakłady finansowe poniesione w badanym 
okresie przez spółki na modernizację i re-
monty wyniosły zaledwie 1604 tys. zł, to 
jest około 5% ogólnej kwoty nakładów in-
westycyjnych. Istotne znaczenie dla oceny 
gospodarowania nieruchomościami ma 
ponadto wystąpienie w trakcie kontroli, 
w niektórych stadninach, bezpośredniego 

10 Ustawa z 7.07.1994 r. (DzU.2013.1409 ze zm.).
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niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia 
ludzkiego albo zagrożenia powstaniem 
znacznej szkody w mieniu. W celu zapo-
bieżenia niebezpieczeństwu lub szkodzie 
kontrolerzy NIK poinformowali o tym kie-
rowników tych jednostek i właściwe or-
gany nadzoru budowlanego, w rezultacie 
czego stwierdzone zagrożenia zostały wy-
eliminowane. 

Sytuacja ekonomiczno-finansowa 
stadnin koni
Zasoby majątkowe stadnin na koniec 
2012 r. miały wartość 379 447,22 tys. zł, 
w tym środki trwałe – 267 885,42 tys. zł. 
Przychody spółek w latach 2011, 2012 
i I półroczu 2013 r. wyniosły odpowied-
nio: 150 342,50 tys. zł, 160 989,35 tys. zł 
i 47 656,39 tys. zł. W tym samym okre-
sie poniesiono koszty w  wysokości: 
144 686,35 tys. zł, 157 304,17 tys. zł 
i 80 068,44 tys. zł. 

Jakkolwiek w badanym okresie zróżni-
cowana była sytuacja finansowo-ekonomi-
czna skontrolowanych spółek, to w ujęciu  
globalnym działalność gospodarcza wszyst-
kich skontrolowanych podmiotów wyge-
nerowała łączny zysk w kwocie 9,4 mln zł. 
W 2011 r. z prowadzonej wielogałęziowej 
działalności rolniczej spółki uzyskały łącz-
ny zysk w wysokości 5,7 mln zł, a w 2012 r. 
– 3,7 mln zł, przy czym w 2011 r. dodatni 
wynik ekonomiczny odnotowało dziewięć 
spółek11, a w 2012 r. – dziesięć spółek12. 

W pierwszym półroczu 2013 r. spółki 
poniosły co prawda stratę w wysokości 
32,4 mln zł, ale wynikało to z charakte-
ru produkcji rolnej, gdyż pierwsze dwa 
kwartały każdego roku obrachunkowe-
go były w znacznej mierze kosztochłon-
ne, a największe przychody uzyskiwano 
na przełomie trzeciego i czwartego kwar-
tału. Działania Agencji i zarządów spó-
łek przynoszących straty mające na celu  
poprawę sytuacji ekonomicznej były nie-
wystarczające i nie dały oczekiwanych re-
zultatów. trzy spółki, które zostały zobo-
wiązane przez Agencję do przygotowania 
programów naprawczych wraz z prognozą 
finansową, przedstawiły nierealne założe-
nia oraz nieprawidłowo udokumentowały 
planowane zadania naprawcze. W efekcie 
zaproponowane rozwiązania nie zostały 
zatwierdzone przez Agencję do dnia za-
kończenia kontroli NIK. 

Na działalności o szczególnym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej, związanej z ho-
dowlą koni, wszystkie skontrolowane spół-
ki ponosiły straty. oszacowane w trakcie 
kontroli straty wyniosły w 2011 r. 9,7 mln 
zł, natomiast w 2012 r. – ponad 8,3 mln 
zł. Największą stratę w 2011 r. odnoto-
wała So Łąck – 1269,4 tys. zł, a w 2012 r. 
SK Walewice – 1170,6 tys. zł. Straty naj-
mniejszych rozmiarów na tej działal-
ności odnotowała w 2011 r. So Książ 
– 125,5 tys. zł, a w 2012 r. So Łąck 
– 141,7 tys. zł. o nieopłacalności hodowli 

11 SK Dobrzyniewo, SK Golejewko, SK Iwno, SK Janów Podlaski, SK Krasne, SO Łąck, SK Pępowo, 
SK Prudnik, SK Racot. Zysk w łącznej kwocie 7294,17 tys. zł; największy zysk – SK Prudnik: 
2098,35 tys. zł, najmniejszy – SK Janów Podlaski: 60,42 tys. zł

12 SK Dobrzyniewo, SK Iwno, SK Janów Podlaski, SK Krasne, SK Liski, SO Łąck, SK Pępowo, SK Prudnik, 
SK Racot, SO Starogard Gdański. Zysk w łącznej kwocie 8686,07 tys. zł; największy zysk – SK Prudnik: 
2967,43 tys. zł, najmniejszy – SO Stargard Gdański: 17,01 tys. zł.
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koni decydowały przede wszystkim takie 
czynniki, jak: utrzymywanie zbyt dużej 
liczby koni w stadzie obrotowym, ogra-
niczone możliwości ich sprzedaży oraz 
zmniejszone zapotrzebowanie na usługi 
ogierów hodowanych do celów rozpłodo-
wych z uwagi na dokonywanie zapłodnień 
drogą inseminacji13. Potwierdzeniem tego 
jest również wyraźnie malejąca tendencja 
średniej ceny sprzedaży koni z 9,2 tys. zł 
w 2011 r. do 6,1 tys. zł w I półroczu 2013 r.

Działalność hodowlana powinna należeć 
w spółkach do zadań priorytetowych, jed-
nak kalkulacja i prezentacja wyników eko-
nomicznych hodowli koni zawarta w spra-
wozdaniach zarządów spółek opierała się na 
ewidencji pozabilansowej i nie obejmowa-
ła niektórych kosztów ponoszonych z tego 
tytułu. Niemożliwa była zatem rzetelna 
ocena wyniku ekonomicznego uzyskiwa-
nego przez spółki z tego rodzaju działalno-
ści. Znamienne jest, że dopiero w trakcie  
kontroli NIK Agencja przekazała zarzą-
dom spółek arkusz kalkulacyjny pozwa-
lający na analizę zdarzeń gospodarczych 
w podziale na prowadzone gałęzie hodowli 
i produkcji, co powinno pozwolić na pełną 
ocenę ekonomiczną działalności związa-
nej z hodowlą koni. 

Sprawowanie nadzoru i kontroli
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spo-
sób bierny sprawował nadzór nad działal- 

nością Agencji w sprawach obejmujących 
funkcjonowanie strategicznych dla go-
spodarki narodowej spółek hodowli koni. 
W praktyce egzekwował jedynie przygoto-
wanie różnego rodzaju opracowań i analiz 
dotyczących funkcjonowania tych spółek, 
które wykorzystywał do udzielania odpo-
wiedzi na pytania stawiane przez inne or-
gany. Nie kierował do Agencji zaleceń oraz 
wskazówek wynikających z analizy otrzyma-
nych opracowań. Nie bez znaczenia jest fakt, 
że Minister nie określił obowiązków Agencji 
w ramach sprawowania nadzoru właściciel-
skiego nad stadninami Skarbu Państwa. Nie 
przeprowadził także żadnej kontroli ani au-
dytu wykonywania przez Agencję zadań 
związanych z funkcjonowaniem spółek ho-
dowli koni. Możliwość realizacji tych zadań 
istotnie ograniczał brak przypisania wybra-
nemu departamentowi określonych kom-
petencji, w tym związanych z nadzorem 
nad Agencją w zakresie wykonywania praw 
z udziałów w spółkach hodowli koni oraz 
z kontrolowaniem Agencji. Ponadto ustalony 
przez Ministra rozporządzeniem z 13 grud-
nia 2013 r.14 wykaz spółek o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej (wy-
kreślono So Białka) w chwili wejścia w życie 
tego rozporządzenia z dniem 5 marca 2014 r. 
był nieaktualny. Nadal bowiem obejmował 
SK Gładyszów i So Książ, które w 2013 r. 
zostały inkorporowane do innych spółek 
nadzorowanych przez Agencję15.

13 Sztuczne unasiennianie (inseminacja) – metoda kontrolowanej prokreacji, polegająca na bezpośrednim 
wstrzyknięciu pobranej wcześniej od samca spermy do szyjki macicy samicy, bez odbywania bezpośred-
niego stosunku płciowego.

14 DzU.2014.214.
15 Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 3.10.2013 r. doszło do połączenia spółek 

KR Kietrz Sp. z o.o. i SKH Gładyszów Sp. z o.o. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
z 29.08.2013 r. doszło do połączenia spółek OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. ze SO Książ Sp. z o.o.
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Agencja nie zawsze wywiązywała się rze-
telnie z obowiązku bezpośredniego nadzo-
ru nad działalnością stadnin koni funkcjo-
nujących jako spółki o szczególnym znacze-
niu dla gospodarki narodowej. Jakkolwiek 
w latach 2011–2013 (I półrocze) Zespół 
Nadzoru Właścicielskiego Agencji prze-
prowadził w spółkach hodowli koni szereg  
kontroli planowych, doraźnych i wizyta-
cji, to jednak nie zrealizował w wymaga-
nym zakresie obowiązku cyklicznych, pla-
nowych kontroli spółek (co najmniej jeden 
raz na trzy lata). takimi kontrolami Agen-
cja nie objęła dwóch spośród 13 skontrolo-
wanych spółek, niekiedy też nie formuło-
wała zaleceń pokontrolnych w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości. Założenia 
tematyczne kontroli nie zawsze były prze-
strzegane, bowiem podczas trzech kon-
troli nie dokonano oceny znaczenia spółki 
pod kątem realizacji programów hodow-
lanych i postępu biologicznego16. Było to 
niezgodne z wymaganiami tematyki oraz 
regulaminem kontroli. Stosowany tryb po-
stępowania w ramach czynności kontrol-
nych istotnie ograniczał zarówno skutecz-
ność nadzoru bezpośredniego, jak i reali-
zację zaleceń pokontrolnych, wniosków 
i wykorzystanie uwag.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz 
podjęte przez kierowników skontrolowa-
nych jednostek działania wynikające z prze-
kazanych im wniosków pokontrolnych, 

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła pod 
adresem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wniosek o dokonanie zmiany rozpo-
rządzenia z 27 lipca 2011 r. w sprawie wy-
kazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz 
hodowli zwierząt gospodarskich o szcze-
gólnym znaczeniu dla gospodarki narodo-
wej17, w celu aktualizacji wykazu spółek 
hodowli koni. NIK wniosła również o za-
pewnienie śledzenia zachodzących zmian 
strukturalnych (tworzenie, przekształce-
nie, likwidacja, podział, łączenie) spółek 
hodowli koni o szczególnym znaczeniu dla 
gospodarki narodowej, w celu bieżącej ak-
tualizacji wykazu tych spółek, stosownie 
do wymogu przepisu art. 5 ust. 6 usta-
wy z 19 października 1991 r. o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa18. 

Pod adresem Prezesa Agencji Nierucho-
mości Rolnych NIK skierowała wniosek 
o opracowanie docelowej koncepcji (mode-
lu) funkcjonowania spółek Skarbu Państwa 
w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb 
państwa w zakresie hodowli koni poszcze-
gólnych ras, z uwzględnieniem poziomu ho-
dowli gwarantującego efektywną selekcję 
koni, wymaganej bazy genetycznej najcen-
niejszych linii wybranych ras, a także pro-
filu hodowli prowadzonej w poszczegól-
nych stadninach. Izba wystąpiła również 
o podjęcie działań w kierunku poddania  
restrukturyzacji majątkowej i organiza-
cyjnej stadnin koni przynoszących straty 
na prowadzonej działalności. 

16 Doskonalenie cech genetycznych organizmów żywych w kierunku podniesienia wydajności i jakości pro-
dukcji rolniczej.

17 DzU.2011.161.974 ze zm.
18 DzU.2012.1187 ze zm.
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Niewątpliwie wnioski sformułowane 
pod adresem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Prezesa Agencji miały swoje uza-
sadnienie, bowiem w odpowiedzi na nie 
Minister poinformował NIK o przygoto-
waniu i przekazaniu do uzgodnień spo-
łecznych projektu rozporządzenia zawie-
rającego zaktualizowany wykaz spółek  
o szczególnym znaczeniu dla gospodar-
ki narodowej oraz o podjęciu obserwacji 
zmian strukturalnych w spółkach hodo-
wli koni. Prezes Agencji zawiadomił NIK 
o trwających pracach nad przygotowa-
niem „Strategicznego programu hodowli 
koni w spółkach Agencji Nieruchomości 
Rolnych”, który będzie uwzględniał: okre-
ślenie celów i zasad prowadzenia hodowli 

poszczególnych ras koni; realizację progra-
mów hodowlanych i promocyjnych po-
szczególnych ras; określenie dla poszcze-
gólnych stadnin zadań hodowlanych oraz 
działalności sportowej i rekreacyjnej; okre-
ślenie zadań dla stad ogierów; udział spó-
łek hodowli koni w badaniach naukowych 
i edukacji. Poinformował ponadto o powo-
łaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zespołu, którego celem jest opraco-
wanie koncepcji restrukturyzacji majątko-
wej i organizacyjnej spółek hodowli koni.

arTur urbaN
Delegatura NIK we Wrocławiu

Słowa kluczowe: Skarb Państwa, stadniny koni, hodowla terenowa, stado obrotowe, rasy koni



kontrola i audyt  

Nielegalny hazard

Badanie przeprowadzone na 
zlecenie Sejmu. Komisja Kultu-
ry Fizycznej, Sportu i turysty-
ki wniosła o sprawdzenie tych 
podmiotów, które na mocy 
ustawy o grach hazardowych są 
obowiązane do kontrolowania 
rynku. Zbadano ocenę skutecz-
ności organów Służby Celnej 
w zwalczaniu nielegalnej dzia-
łalności polegającej na organi-
zowaniu zakładów wzajemnych  
za pośrednictwem sieci Inter-
net, reklamie takich zakładów 
oraz w zwalczaniu uczestnic-
twa w nich obywateli RP. Skon-
trolowano również skutecz-
ność nadzoru organów Służby 
Celnej nad podmiotami, któ-
re uzyskały zezwolenia Mini-
stra Finansów na prowadzenie 
zakładów wzajemnych, w tym 
za pośrednictwem Interne-
tu. Badanie, przeprowadzo-
ne w Ministerstwie Finansów 
oraz w Izbie Celnej w Szcze-
cinie, obejmowało okres od 
1 stycznia 2010 r. do 30 paź-
dziernika 2014 r.

Sieci gazowe

Dokonano oceny działań spółki 
GAZ-SYStEM S.A. dotyczą-
cych budowy nowych gazocią-
gów, a także nadzoru nad bez-
pieczeństwem gazociągów już 

eksploatowanych. Cele szcze-
gółowe obejmowały kontrolę: 
bezpieczeństwa eksploatowa-
nych gazociągów w ramach Sys-
temu Eksploatacji Sieci Prze-
syłowej (SES P); umów zawar-
tych przez GAZ-SYStEM 
z wykonawcami pod kątem 
zapewnienia bezpieczeństwa 
nowych gazociągów i tych już 
działających; nadzoru sprawo-
wanego przez GAZ-SYStEM 
nad budowami nowych gazo-
ciągów; celowości zmian wpro-
wadzonych przez Ministra 
Gospodarki w przepisach doty-
czących eksploatacji i budo-
wy sieci gazowych w zakresie 
podniesienia ich bezpieczeń-
stwa. Badaniem objęto Mini-
sterstwo Gospodarki oraz spół-
kę operator Gazociągów Prze-
syłowych GAZ-SYStEM S.A. 
okres objęty czynnościami 
kontrolnymi obejmował lata 
2011–2014 (do 15 września).

Terminal lNG

Najwyższa Izba Kontroli zbada-
ła realizację budowy terminala  
gazowego w  Świnoujściu. 
Sprawdzono realizację po sz-
czególnych inwestycji składa-
jących się na tę budowę, oce-
niono zagrożenia dla całego 
przedsięwzięcia wynikają-
ce z upadłości wykonawców 
inwestycji oraz nadzór i koor-

dynację działań nad projek-
tem. Badania objęły lata 
2009–2014. Skontrolowano 
Ministerstwo Skarbu Państwa, 
Ministerstwo Infrastruktu-
ry i Rozwoju oraz transporto-
wy Dozór techniczny (tDt), 
a także spółki odpowiedzial-
ne za poszczególne inwestycje: 
GAZ-SYStEM S.A. (GAZ- 
-SYStEM – dodatkowo pełni-
ła też rolę koordynatora całego 
przedsięwzięcia), Polskie lNG 
S.A .(PlNG) oraz Zarząd Mor-
skich Portów Szczecin i Świ-
noujście S.A. 

Systemy 
teleinformatyczne

oceniono wdrażanie wybra-
nych wymagań określonych 
w rozporządzeniu Krajowych 
Ram Interoperacyjności (KRI), 
w tym: prawidłowość reali-
zacji przez Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji (MAiC) 
zadań określonych w rozpo-
rządzeniu KRI, w szczegól-
ności w zakresie prowadzenia  
repozytorium interoperacyj-
ności oraz publicznej dysku-
sji nad rekomendacjami doty-
czącymi interoperacyjności; 
działania burmistrzów oraz 
prezydentów miast dotyczą-
cych dostosowania posiada-
nych systemów informatycz-
nych do współpracy z innymi 
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systemami/rejestrami infor-
matycznymi. Kontrolę prze-
prowadzono w 25 jednost-
kach: MAiC oraz 24 wybra-
nych urzędach gmin miejskich 
i miast na prawach powiatu 
w województwach: dolnoślą-
skim, małopolskim, mazowiec-
kim, śląskim, wielkopolskim 
i zachodniopomorskim. Bada-
niem objęto okres od dnia wej-
ścia w życie rozporządzenia 
KRI, tj. od 31 maja 2012 r. do 
dnia zakończenia czynności 
kontrolnych w 2014 r. 

egzaminy zewnętrzne

Najwyższa Izba Kontroli oce-
niła funkcjonowanie syste-
mu egzaminów zewnętrz-
nych. Inspektorzy szczegóło-
wą uwagę zwrócili na: sposób  
weryfikacji wiedzy i umie-
jętności uczniów; sprawno-
ści realizacji zadań przez Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną  
w Warszawie i okręgowe komi-
sje egzaminacyjne; sposób 
i zakres wykorzystania egza-
minów zewnętrznych do pod-
noszenia jakości kształcenia 
na poszczególnych poziomach 
zarządzania oświatą. Kontro-
lę przeprowadzono w Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej 
w Warszawie i w pięciu okrę-
gowych komisjach egzami-
nacyjnych (w Łomży, Kra-
kowie, Gdańsku, Warszawie 
i Poznaniu) oraz w 16 zespo-

łach publicznych szkół dla dzie-
ci i młodzieży. Badanie doty-
czyło lat 2009–2014.

wychowankowie 
pieczy zastępczej

NIK sprawdziła w jaki spo-
sób udzielana jest pomoc na 
usamodzielnianie się pełno-
letnich wychowanków rodzin 
zastępczych, domów dziecka, 
placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych lub regionalnych pla-
cówek opiekuńczo-terapeu-
tycznych, czyli wychowanków 
pieczy zastępczej. Kontrolę 
przeprowadzono w 25 powia-
towych centrach pomocy ro -
dzinie i miej skich ośrodkach 
pomocy społecznej. ocenio-
no pomoc dla 1 079 wycho-
wanków pieczy zastępczej 
usamodzielnionych w latach 
2010–2011 (w zakresie korzy-
stania ze świadczeń pomocy 
społecznej) oraz 808 wycho-
wanków usamodzielnianych 
w latach 2012–2013 według 
przepisów ustawy o pieczy 
zastępczej. Kontrolą objęto 
lata 2012–2013.

Przebudowa  
drogi krajowej nr 91

Droga ta jest elementem VI ko - 
rytarza infrastrukturalnego 
transeuropejskiej sieci trans-
portowej tEN-t o zasięgu 
kontynentalnym, a równo-

cześnie stanowi podstawo-
wy ciąg komunikacyjny Wło-
cławka. objęta kontrolą inwe-
stycja polegała na przebudo-
wie DK91 na terenie miasta 
na odcinku o długości ponad 
13 km, wraz z budową (prze-
budową) obiektów inżynier-
skich i infrastruktury tech-
nicznej. NIK zbadała: przy-
gotowania do przebudowy 
drogi krajowej nr 91; prawi-
dłowość wyłonienia uczest-
ników procesu budowlane-
go; sprawowanie nadzoru 
nad inwestycją. Zwrócono  
także uwagę na ewentualne 
mechanizmy korupcjogenne 
w procesie przygotowywania 
i prowadzenia przebudowy. 
Czynności kontrolne dotyczy-
ły lat 2007–2014, objęły one 
dwie jednostki odpowiedzial-
ne za inwestycję: Urząd Mia-
sta Włocławek oraz Miejski 
Zarząd Dróg we Włocławku.

oczyszczanie ścieków 
w uzdrowiskach

W gminach uzdrowiskowych 
z roku na rok rośnie liczba 
udzielanych zabiegów, w tym 
tych z wykorzystaniem wód 
leczniczych zawierających 
liczne związki chloru i siar-
ki. Ścieki powstałe w wyni-
ku udzielania takich zabiegów 
nie są kierowane do odrębnych 
oczyszczalni. Są mieszane 
przez zakłady uzdrowiskowe 
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z innymi ściekami (bytowymi) 
i odprowadzane do oczyszczal-
ni komunalnych. Celem kon-
troli była ocena wywiązywania  
się przez gminy i przedsię-
biorstwa wodno-kanaliza-
cyjne z dbałości o właściwą 
jakość odprowadzanych ście-
ków pokąpielowych. Badaniem 
objęto pięć gmin uzdrowisko-
wych oraz cztery przedsiębior-
stwa wodno-kanalizacyjne  
z województw: dolnośląskie-
go, kujawsko-pomorskiego, 
małopolskiego, podkarpackie-
go i świętokrzyskiego. Kontro-
la dotyczyła okresu od 1 stycz-
nia 2011 r. do 30 marca 2014 r.

ochrona drzew 
w miastach

Kontrola przeprowadzona z ini-
cjatywy własnej NIK. Zbada-
no wykorzystanie przez jed-
nostki samorządu terytorial-
nego instrumentów prawnych 
dla ochrony drzew, skutecz-
ność ich wykorzystania. Kon-
trolę przeprowadzono w dzie-
sięciu urzędach miast oraz 
dziewięciu starostwach powia-
towych z różnych regionów  
Polski. Badaniem objęto inwe-
stycje, w których powierzch-
nia zabudowy budynku była 
większa niż 500 m2, i z powo-
du których wydano zezwo-
lenie na usunięcie drzew lub 

odmówiono wydania takiego 
zezwolenia. Czynności kontrol-
ne dotyczyły lat 2010–2014.

Niepubliczne  
szkoły artystyczne

Celem kontroli była oce-
na wypełniania przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego obowiązków 
w zakresie udzielania dota-
cji niepublicznym szkołom 
artystycznym i sprawowa-
nia nad nimi nadzoru peda-
gogicznego oraz ocena wyko-
rzystania dotacji przez nie-
publiczne szkoły artystyczne 
o uprawnieniach szkół publicz-
nych. Badanie przeprowadzo-
no w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego,  
Centrum Edukacji Artysty-
cznej oraz w 16 niepublicz-
nych szkołach artystycznych 
o uprawnieniach szkół publicz-
nych. Kontrolą objęto lata 
szkolne 2010/2011–2013/2014.

Przejścia graniczne

oceniono organizację i finanso-
wanie zadań Wojewody lubel-
skiego w zakresie utrzymania 
przejść granicznych, prawidło-
wości i stopnia wykorzysta-
nia przez Służbę Celną i Straż  
Graniczną budynków, budowli, 
urządzeń technicznych i sprzę-

tu kontrolnego. Sprawdzono 
wykorzystywanie przez Służbę 
Celną i Straż Graniczną obiek-
tów infrastruktury, jej wypo-
sażenia, urządzeń technicz-
nych i sprzętu kontrolnego na 
pięciu Drogowych Przejściach 
Granicznych w: Kukurykach, 
terespolu, Dorohusku, Zosi-
nie i Hrebennem oraz dwóch 
Kolejowych Przejściach Gra-
nicznych, w terespolu i Doro-
husku. Kontrolą objęto lata 
2011–2013. 

odmierzanie  
paliw płynnych

Badanie zostało przeprowadzo-
ne z inicjatywy Najwyższej 
Izby Kontroli. Jej celem była 
ocena sprawności funkcjo-
nowania okręgowego Urzę-
du Miar w Łodzi – instytu-
cji państwowej realizującej 
prawną kontrolę metrolo-
giczną przyrządów pomiaro-
wych na terenie województw 
łódzkiego i świętokrzyskiego. 
Badanie, które obejmowało 
lata 2012–2014 (I półrocze), 
przeprowadzono w okręgo-
wym Urzędzie Miar w Łodzi 
oraz podległych mu pięciu 
obwodowych urzędach miar 
w: Łodzi, Piotrkowie trybunal-
skim, Zduńskiej Woli, Łowi-
czu i Kielcach. 

(red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w lutym i marcu 2015 r., s. <www.nik.gov.pl>.
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Zjawisko korupcji postrzegane jest jako 
poważny problem społeczny. W dużym 
uproszczeniu można wskazać, że od- 

nosi się do nieprawidłowości, jakie mogą  
wystąpić w  działaniu instytucji pu-
blicznej, polegających na przedkłada-
niu interesu prywatnego nad interes pu-
bliczny przez osoby, które reprezentują  

Państwo 
i społeczeństwo

Zakaz posiadania akcji  
lub udziałów w spółkach handlowych

Ustawowe rozwiązania antykorupcyjne

Potrzeba przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym spowodowała 
przyjęcie stosownych regulacji ustawowych, do których należy ustawa 
z  21  sierpnia 1997  r. o  ograniczeniu prowadzenia działalności gospo-
darczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (zwana ustawą antyko-
rupcyjną). Jej przepisy zawierają wiele rozwiązań mających zapobiegać 
wskazanym zachowaniom. Jednym z nich jest zakaz posiadania więcej 
niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału  
zakładowego w  spółkach handlowych. Naruszenie tego zakazu może 
spowodować wygaśnięcie mandatu lub rozwiązanie stosunku pracy bez 
wypowiedzenia, ze skutkami określonymi w art. 52 Kodeksu pracy.
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instytucję publiczną lub z którą wiążą 
je określone relacje1. 

Przeciwdziałanie tego typu zacho-
waniom mają zapewnić wprowadza-
ne w Polsce, jak i w innych państwach, 
rozwiązania antykorupcyjne2. Jednym 
z nich jest ustawa z 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne3.

Zgodnie z art. 4 pkt 5 tej ustawy, osoby 
pełniące takie funkcje i zatrudnione na 

stanowiskach wymienionych w art. 1 i 2 
nie mogą posiadać w spółkach prawa han-
dlowego więcej niż 10% akcji lub udzia-
łów przedstawiających więcej niż 10% 
kapitału zakładowego w każdej z tych  
spółek4. 

Konsekwencją naruszenia tego zaka-
zu może być między innymi wygaśnięcie 
mandatu lub rozwiązanie stosunku pracy 
bez wypowiedzenia ze skutkami zrów-
nanymi z uregulowaniami art. 52 k.p.5, 
to jest rozwiązaniem stosunku pracy bez 

1 Por. S. Koroluk: Glosa�do�wyroku�Sądu�Najwyższego�z�dnia�10�stycznia�2003�r.,�I�PK�107/02, GSP – Prze-
gląd Orzecznictwa nr 3/2005, s. 17; A. Wierzbica: Analiza�obowiązujących�przepisów�antykorupcyjnych�
z�wykazaniem�mankamentów�prawnych, [w:] J. Kosiński, K. Krak, A. Koman (red.), Korupcja�i�antykorup-
cja.�Wybrane�zagadnienia, cz. I, Warszawa 2012, s. 61.

2 W zakresie rozwiązań przyjętych w państwach europejskich oraz konwencjach zob. szerzej: M. Szulik: 
Analiza�unijnych�rozwiązań�legislacyjnych�w�zakresie�prawa�antykorupcyjnego, [w:] J. Kosiński, K. Kraka, 
A. Koman (red.), Korupcja�i�antykorupcja.�Wybrane�zagadnienia, cz. II, Warszawa 2012, s. 11-58; J. Bil: 
Badania�porównawcze�nad�polityką�antykorupcyjną, [w:] J. Kosiński, K. Kraka, A. Koman (red.), Korupcja�
i�antykorupcja...�op.�cit., s. 391-448. W Polsce normatywną definicję pojęcia korupcji zawiera art. 1 ust. 3a 
ustawy z 9.06.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (j.t. DzU.2014.1411 ze zm.). Brakuje nato-
miast legalnej definicji przepisów antykorupcyjnych, jakkolwiek zwrot ten jest powszechnie używany. Por. 
A. Wierzbica, Analiza�obowiązujących…, op.cit., s. 59-60.

3 J.t. DzU.2006.216.1584 ze zm.; dalej w skrócie zwana: „uopdg” lub „ustawą antykorupcyjną”. Zob. 
np.: B. Dolnicki, A. Wierzbica: Propozycje�de�lege�ferenda�w�zakresie�przepisów�antykorupcyjnych, [w:] 
J. Kosiński, K. Kraka, A. Koman (red.), Korupcja� i� antykorupcja...� op.� cit., s. 285. Przepisy tej usta-
wy nie stanowią jedynych ograniczeń określanych mianem antykorupcyjnych; inne, należące do tej gru-
py znajdują się m.in. w ustawach właściwych dla poszczególnych samorządów terytorialnych. Odno-
śnie do uregulowań, które mogą być uznane za antykorupcyjne zob.: A. Wierzbica, Analiza�obowiązu-
jących…, op. cit., s. 59-60; B. Dolnicki, A. Wierzbica, Propozycje…,�op. cit., s. 285-287. Rozprosze-
nie przepisów antykorupcyjnych w wielu aktach prawnych było wskazane w doktrynie jako jedna  
z przyczyn słabości systemu przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym. S. Prutis: Instrumenty�orga-
nizacyjno-prawne� zapobiegania� i� zwalczania� korupcji� w� samorządzie� terytorialnym, [w:] B. Cudnowski 
(red.), Odpowiedzialność�jako�instrument�zapewnienia�prawidłowego�funkcjonowania�samorządu�teryto-
rialnego.�(O�potrzebie�badań), Białystok 2006, s. 95. Obecna treść art. 4 uopdg jest wynikiem ewolucji 
przepisów antykorupcyjnych, zmierzającej do wprowadzania coraz dalej idących ograniczeń dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej przez funkcjonariuszy publicznych. Pierwsze wydzielone przepisy  
antykorupcyjne w omawianym zakresie zostały wprowadzone ustawą z 5.06.1992 r. o ograniczeniu pro-
wadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (DzU.1992.56.274 ze zm. 
– dalej jako „uopdg 1992”). Szerzej historyczne przedstawienie zmian zob. J. Korczak: Przepisy�anty-
korupcyjne�w�prawie� samorządowym�w� świetle� orzecznictwa�Trybunału�Konstytucyjnego,� [w:] A. Błaś, 
K. Nowacki (red.), Współczesne�europejskie�problemy�prawa�administracyjnego�i�administracji�publicznej.�
W�35.�rocznicę�utworzenia�Instytutu�Nauk�Administracyjnych�Uniwersytetu�Wrocławskiego, Acta Universi-
tatis Wratislaviensis No 2770, „Prawo” CCXCV, Wrocław 2005, s. 217-238.

4 Pojęcie kapitału zakładowego należy utożsamiać przede wszystkim ze spółkami kapitałowymi, a także 
tymi spółkami osobowymi, w których jest on tworzony.

5 Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU.2014.1502 ze zm.); w skrócie: „k.p.”



Nr 2/marzec-kwiecień/2015 89 

Zakaz posiadania akcji lub udziałów   państwo i społeczeństwo

wypowiedzenia z winy pracownika6. Ratio 
legis rozwiązań ustawowych stanowiło 
przeciwdziałanie sytuacjom stwarzającym 
możliwości nadużywania stanowiska pu-
blicznego7. Wymieniony przepis miał wy-
eliminować mankamenty poprzedniego 
stanu prawnego i w sposób jednoznaczny 
formułować zakaz posiadania określonej 
ilości akcji lub udziałów. Niestety, prze-
prowadzona analiza prowadzi do wniosku, 
że cele te nie zostały osiągnięte. Użyte 
w ustawie sformułowania nadal mogą sta-
nowić pole szerokiej polemiki co do za-
kresu podmiotowego i przedmiotowego 
art. 4 pkt 5 uopdg. Co więcej, pozwalają 
na przyjęcie, że obowiązujący przepis nie 
obejmuje dużego zakresu sytuacji, w któ-
rych może istnieć konflikt interesów po-
między funkcjonariuszem pełniącym funk-
cje publiczne a spółką, w której posiada 
udziały (konflikt interesów w rozumieniu 
materialnego zainteresowania wynikami 
gospodarczymi spółki). W dalszej części  
artykułu szczegółowej analizie zostanie 
poddany zakres podmiotowy i przedmio-
towy wprowadzonego zakazu. Pozwoli to 

na wskazanie sytuacji, w jakich może dojść 
do naruszenia tego przepisu. Analizę pod-
jęto nie tylko na podstawie dostępnych 
poglądów doktryny czy orzecznictwa, ale 
również badań empirycznych wynikają-
cych z doświadczeń autora, który współ-
pracuje z jednostkami sektora finansów 
publicznych. 

Zakres podmiotowy  
zakazu posiadania akcji
Poprzednio obowiązujący przepis ustawy 
antykorupcyjnej stanowił, że osoby zajmu-
jące kierownicze stanowiska państwowe 
nie mogą w okresie ich zajmowania posia-
dać w spółkach prawa handlowego kon-
trolnych udziałów lub pakietów akcji oraz  
podejmować działalności gospodarczej,  
jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności 
z obowiązkami tych osób albo mogło wy-
wołać podejrzenie o ich stronniczość lub in-
teresowność8. Przepis ten był krytykowany 
jako zbyt ogólny, a przez to pozwalający na 
dość duże możliwości jego interpretacji9. 
obecnie obowiązujący art. 4 pkt 5 uopdg 
zakazuje posiadania przez funkcjonariuszy 

6 Szerzej o skutkach prawnych naruszenia zakazów, o których mowa w art. 4 uopdg zob.: A. Rzetecka-Gil: 
Ustawa�o�ograniczeniach�prowadzenia�działalności�gospodarczej�przez�osoby�pełniące�funkcje�publiczne.�
Komentarz, Lex/el. 2009; J. J. Zięty: Przesłanki�odwołania�członka�zarządu�spółki�gminnej,�„Kontrola Pań-
stwowa” nr 1/2013, s. 191-199.

7 Wiele podmiotów zajmuje się monitorowaniem problemów dotyczących zjawiska korupcji. Zob. np.: 
C. Trutkowski, P. Koryś: Przeciwdziałanie�korupcji�w�praktyce.�Polityka�antykorupcyjna�w�polskiej�admi-
nistracji�publicznej, Warszawa 2013, <www.batory.org.pl>. Obecnie wdrażany jest kolejny program an-
tykorupcyjny „Rządowy program przeciwdziałania korupcji na lata 2014–2019”, ustanowiony uchwałą 
nr 37 Rady Ministrów z 1.04.2014 r. w sprawie „Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 
2014–2019” (MP.2014.299). Program wszedł w życie 29.04.2014 r. i stanowi główny element koordynu-
jący krajową politykę antykorupcyjną.

8 Por. art. 1 ust. 2 uopdg 1992.
9 Podsumowanie oceny art. 1 ust. 2 uopdg 1992 może stanowić uzasadnienie wyroku TK z 23.06.1999 r., 

sygn. akt K 30/98, OTK 1999/5/101. Zgodnie z nim: „Wprowadzając te ograniczenia ustawodawca zre-
zygnował obecnie: – z kryterium ocennego, jakim była „sprzeczność z obowiązkami” pracownika samo-
rządowego czy „podejrzewanie go o stronniczość lub interesowność” (odnosiło się do posiadania udzia-
łów lub akcji oraz podejmowania działalności gospodarczej); – z kryterium „pakietu kontrolnego”, które 
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państwowych w spółkach prawa handlo-
wego więcej niż 10% akcji lub udziałów 
reprezentujących więcej niż 10% kapitału 
zakładowego – w każdej z tych spółek10. 
Niestety, mimo że w doktrynie akcentuje 
się, iż przepis ten ustanawia bezwzględ-
ne zakazy, to szczegółowa analiza nie po-
zwala takiej tezy uznać za przekonującą. 

Zakaz posiadania udziałów czy akcji 
ustawodawca odnosi do „spółek prawa 
handlowego”, choć we właściwych prze-
pisach trudno znaleźć tego typu sformu-
łowanie. Przepisy Kodeksu spółek han-
dlowych11 posługują się pojęciem „spółek 
handlowych”. ten drobny mankament nie  
powinien jednak przeszkodzić w doko-
naniu prawidłowej interpretacji. Zgodnie 
z wyrażanymi w doktrynie poglądami, za-
kresem przedmiotowego przepisu objęte są 

nie tylko spółki uregulowane w Kodeksie 
spółek handlowych (tj. spółka akcyjna, 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
spółka komandytowo-akcyjna), ale także 
spółki uregulowane w innych aktach praw-
nych (np. spółka europejska) oraz spółki 
prawa obcego, które można zakwalifikować 
do kategorii spółek handlowych12. Z treści 
art. 4 pkt 5 uopdg wynika, że zakaz posia-
dania udziałów i akcji obejmuje wszyst-
kie spółki, bez względu na to, czy Skarb 
Państwa lub jednostka samorządu tery-
torialnego posiada w nich udziały13. Bez 
znaczenia pozostają również relacje łączą-
ce funkcjonariusza publicznego z danym 
podmiotem. 

Kolejne problemy dotyczą już zasadni-
czych kwestii. treść art. 4 pkt 5 uopdg 
została tak sformułowana, że w zasadzie 

 wyznaczało zakaz posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego; – z uzależnienia zakazu 
działalności gospodarczej od tego, czy działalność ta prowadzona jest z wykorzystaniem mienia gminy.  
Eliminacja kryteriów ocennych, które decydowały o zakresie ograniczenia w konkretnym stanie faktycz-
nym, oznacza jednocześnie usunięcie wątpliwości, które rysowały się na tle dawnej ustawy. […] Problem, 
kto i kiedy miałby oceniać, czy posiadanie akcji w spółce lub prowadzenie działalności gospodarczej przez 
członka zarządu budzi podejrzenia o jego stronniczość lub interesowność, w ogóle nie doczekał się in-
terpretacji, ani sądowej, ani doktrynalnej. Milczenie orzecznictwa nie wynikało jednak, jak należy sądzić, 
z braku przypadków naruszenia zakazu, lecz raczej z faktu, że dawna ustawa nie przewidziała żadnych 
procedur dla przeprowadzenia oceny, czy w konkretnym przypadku zachodzi podejrzenie o stronniczość 
lub interesowność. Rezygnacja przez ustawodawcę ze sformułowań relatywizujących niewątpliwie elimi-
nuje sygnalizowane wątpliwości. W rezultacie zastosowanych zmian ograniczenia w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej uzyskały charakter bezwzględny; nie można ich poddać interpretacji mniej lub bar-
dziej korzystnej dla zainteresowanego. Niewątpliwie wpływa to na dalsze ich zaostrzenie”.

10 A. Rzetecka-Gil, Ustawa�o�ograniczeniach... op. cit.
11 Por. art. 1 § 1 i 2 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (DzU.2013.1030 j.t.); w skrócie: „k.s.h.”
12 Tak w odniesieniu do stosowania art. 4 pkt 1 uopdg w zakresie pełnienia funkcji w spółkach prawa handlo-

wego M. Bator i G. Ninard. Pogląd ten jest właściwy również w odniesieniu do innych zakazów wskaza-
nych w tym artykule. Por. M. Bator, G. Ninard: Ograniczenia�prowadzenia�działalności�gospodarczej przez�
osoby�pełniące�funkcje�publiczne, PPH nr 6/2006, s. 16. Przyjęcie takiego poglądu będzie wiązało się ze 
stosowaniem właściwych dla prawa obcego pojęć w zakresie udziałów i akcji, a także pojęcie kapitału  
zakładowego.

13 Objęcie zakazem posiadania udziałów we wszystkich spółkach stanowi rozszerzenie zakazu obowiązują-
cego radnych jednostek samorządu terytorialnego, którzy nie mogą mieć więcej niż 10% udziałów (akcji) 
w spółkach z udziałem komunalnych osób prawnych. Zob. A. Wierzbica: Analiza�obowiązujących�przepi-
sów�antykorupcyjnych�z�wskazaniem�ich�mankamentów�prawnych, 2009 r., s. 165, 

 <www.antykorupcja.gov.pl>.
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konstruuje on odrębne warunki dla posia-
dania akcji i udziałów. W odniesieniu do 
akcji zabronione jest ich posiadanie w ilo-
ści przekraczającej 10% ogólnej liczby akcji 
w spółce. W tym wypadku bez znaczenia 
jest rodzaj akcji czy dodatkowe uprawnie-
nia z nimi związane (np. uprzywilejowa-
nie co do głosu), zarówno jeżeli wynika-
ją one z przywilejów osobistych, jak i ak-
cyjnych. Przy obliczaniu ilości akcji nie 
będą miały znaczenia również wprowa-
dzone ograniczenia dotyczące uprawnień 
akcyjnych, na przykład ograniczenie głosu 
w przypadku akcji niemych czy redukcja 
liczby głosów. Warto zaznaczyć, że z regu-
ły 10% akcji reprezentuje 10% kapitału za-
kładowego spółki akcyjnej14. W odniesie-
niu natomiast to udziałów ustawodawca 
odnosi zakaz nie do ilości, ale do wielko-
ści kapitału zakładowego, który funkcjo-
nariusz publiczny może posiadać. Co do 
zasady takie odniesienia w świetle prze-
pisów o spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością można uznać za właściwie, 
bowiem udziały nie muszą mieć równej 
wielkości. tak sformułowane przesłan-
ki nie wydają się wystarczające z punk-
tu widzenia posiadanej przez udziałow-
ca czy akcjonariusza kontroli nad spółką. 
Krytykowana treść poprzednio obowią-
zującego przepisu zabraniała posiadania 
pakietów kontrolnych. Cel tak sformuło-
wanej przesłanki był jasny – ustawodawca  
interweniował tam gdzie funkcjonariusz 
publiczny był podmiotem kontrolującym 
spółkę. obecnie jedynie teoretycznie 

zlikwidowano takie zagrożenia. Przyjęcie 
za wystarczające ograniczenia niezbyt wy-
sokiej liczby akcji czy wielkości kapitału za-
kładowego, jaki może posiadać wspólnik, 
nie gwarantuje, że posługując się innymi 
środkami prawnymi zapewni on sobie kon-
trolę nad podmiotem. Możliwe jest takie 
ukształtowanie wewnętrznych stosunków 
w spółce, aby akcjonariusz czy udziałowiec 
reprezentujący wskazaną w art. 4 pkt 5 
uopdg ilość akcji lub wielkość kapitału za-
kładowego był podmiotem kontrolującym 
spółkę. taka możliwość istnieje na przy-
kład przy zastosowaniu przywileju gło-
sowego przy jednoczesnym ukształtowa-
niu ograniczeń dla innych akcjonariuszy 
lub emisji akcji niemych. Doprowadzenie 
do takiej sytuacji wymagałoby co prawda 
wprowadzenia odpowiednich zmian sta-
tutowych, jednak pozwoliłoby zachować 
bezpośrednią kontrolę nad spółką przy 
spełnieniu ustawowego nakazu. ten za-
bieg powoduje jednak, że nie są spełnio-
ne założenia przyświecające wprowadze-
niu przepisów antykorupcyjnych. 

Można przywoływać jeszcze wiele przy-
kładów pokazujących, że wprowadzone 
ograniczenie może nie przekreślać zain-
teresowania funkcjonariuszy publicznych 
korzystnym wynikiem finansowym spó łek, 
w których posiadają udziały lub w których 
udziały posiadają osoby im bliskie. Wśród 
sposobów utrzymania kontroli nad spół-
ką można wymienić przyznanie osobiste-
go uprawnienia do wyboru członków or-
ganów spółki zarówno w spółce z o.o., jak 

14 Różnice pomiędzy ilością akcji a wielkością kapitału zakładowego mogą pojawić się np. w przypadku umo-
rzenia akcji z czystego zysku.
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i w spółce akcyjnej. Wobec braku odnie-
sienia się ustawodawcy do pośredniego 
posiadania udziałów przez funkcjonariu-
szy publicznych można w obecnej sytuacji 
stworzyć struktury, które pośrednio będą 
kontrolować spółki. Wystarczy bowiem 
stworzyć 10 spółek, w których osoba bę-
dzie podejmować decyzje w zakresie po-
woływania większości członków zarzą-
du, a spółki te będą kontrolowały wspól-
nie spółkę córkę (zależną). Ustawodawca 
przecież nie przewidział w treści zaka-
zu, aby posiadanie akcji było pośrednie. 
tym samym nie ma przeszkód, aby two-
rząc – zgodne z prawem – struktury kon-
cernowe nie podlegać sankcjom przewi-
dzianym w art. 5 uopdg. 

Powyżej przedstawiono możliwości wy-
nikające z zachowania kontroli nad okre-
ślonymi spółkami. Przepisy k.s.h. zawie-
rają jeszcze wiele możliwości uzyskiwania 
przychodów ze spółek bez naruszenia ana-
lizowanych zakazów; można tu chociażby 
wskazać na uprzywilejowanie dywidendo-
we czy przyznanie świadectw użytkowych. 
Wszystkie te dopuszczalne prawem spo-
soby powodują, że nie są naruszone prze-
pisy prawa, ale nie można tego samego 
powiedzieć o intencjach ustawodawcy15.

Wskazany problem mogłaby rozstrzygnąć 
interpretacja pojęcia „posiadania” akcji lub 
udziałów. Jednak i w tym wypadku natra-
fia się na trudności. W doktrynie wskazu-
je się, że „posiadanie” należy odczytywać 

w kontekście odpowiednio stosowane-
go art. 336 Kodeksu cywilnego (dalej: 
„k.c.”) w związku z art. 2 k.s.h.16. Pogląd 
taki można podzielić jedynie w zakresie, 
w jakim przepisy te znajdą zastosowanie  
do akcji i udziałów. odpowiednie stosowa-
nie oznacza, że jeżeli nie jest możliwe po-
godzenie stosowanego odpowiednio prze-
pisu z logiką, to nie może on być zastoso-
wany. Właśnie z taką sytuacją częściowo 
mamy do czynienia przy interpretacji po-
jęcia „posiadania” użytego w art. 4 pkt 5 
uopdg w odniesieniu do akcji lub udziałów. 
Pierwsze z wymienionych pojęć w k.s.h. 
występuje w trzech znaczeniach: prawa 
podmiotowego, papieru wartościowego, 
dokumentu17. Natomiast pojęcie „udzia-
łu” w k.s.h. występuje w znaczeniu prawa 
podmiotowego. odnoszenie pojęcia „po-
siadania” w przypadku każdej z form akcji 
czy udziału nie wydaje się uzasadnione. 
trudno bowiem zmieniać naturę rzeczy 
i przyjmować, że odpowiednie stosowa-
nie tego pojęcia odnosi się do prawa pod-
miotowego czy uprawnień, bez względu 
na ich formę. I tu pomocne mogą się oka-
zać przepisy dotyczące zbywania akcji czy 
udziałów w spółce z o.o. Zgodnie z art. 337 
§ 1 k.s.h., akcje są zbywalne. Zbycie po-
lega na przeniesieniu akcji na podstawie 
dowolnego tytułu prawnego – jako prawa 
podmiotowego – z akcjonariusza (zbyw-
cy) na inny podmiot (nabywcę). Sposób 
zbycia akcji uzależniony jest od jej rodzaju 

15 Podobny pogląd wyrazili M. Bator i G. Ninard, wskazując, że charakter uprawnień wynikający z akcji lub 
udziałów nie ma wpływu na naruszenie ustawowych zakazów. M. Bator, G. Ninard, Ograniczenia�prowa-
dzenia…, op.cit., s. 20.

16 Tak: M. Bator, G. Ninard, jw., s. 19-20; A. Rzetecka-Gil, Ustawa�o�ograniczeniach�prowadzenia�działalno-
ści�gospodarczej…, op.cit.

17 W. Popiołek: Akcja�prawo�podmiotowe, Warszawa 2010, s. 2.
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i formy. W przypadku akcji imiennych pod-
stawowe regulacje zawiera art. 339 k.s.h. 
Zgodnie z tym przepisem, przeniesienie 
akcji imiennej lub świadectwa tymczaso-
wego następuje przez pisemne oświadcze-
nie albo na dokumencie akcji, albo na świa-
dectwie tymczasowym, albo w osobnym 
dokumencie oraz wymaga przeniesienia 
posiadania akcji lub świadectw tymcza-
sowych. Jednak przepis ten dotyczy prze-
niesienia papierów wartościowych, a więc 
tych akcji, w których prawo podmioto-
we zostało inkorporowane w dokumen-
cie akcji. W tych sytuacjach odpowied-
nie zastosowanie znajdą przepisy doty-
czące papierów wartościowych. Zawarcie 
umowy zbycia prowadzi do przelewu praw 
z akcji, a do ich przeniesienia wymagane 
jest wydanie dokumentu (art. 9218 k.c.). 
W tym wypadku przeniesienia akcji na-
leży dokonać każdym ze znanych prze-
pisom sposobów przeniesienia posiada-
nia (ar. 348-351 k.c.). W przypadku akcji 
imiennych, dla których nie wydano doku-
mentu akcyjnego lub świadectwa tymcza-
sowego, ich zbycie następuje przez prze-
lew18. Zbycie akcji na okaziciela nie zostało 
uregulowane w k.s.h., więc zastosowa-
nie znajdą przede wszystkim przepisy  
o przeniesieniu papierów wartościowych 
dla akcji inkorporowanych w dokumen-
cie akcyjnym. Zbycie wymaga realnej 
czynności przeniesienia posiadania do-
kumentu akcyjnego oraz istnienia waż-
nej przyczyny prawnej rozporządzenia, na 

przykład umowy zobowiązującej do zby-
cia. Przepisy o przelewie można zastoso-
wać do akcji na okaziciela w sytuacji, gdy 
nie wydano dokumentu19. Na koniec na-
leży wskazać, że w przypadku akcji zde-
materializowanych czynność wręczenia  
zastępuje zapis na rachunku papierów war-
tościowych20. Przedstawione wyżej reguły 
zbywania akcji dotyczą zarówno spółki 
akcyjnej, jak i spółki komandytowo-ak-
cyjnej. W przypadku natomiast udziałów 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią właściwy będzie przelew jako forma 
ich zbycia. tym samym nie występuje tu 
przeniesienie posiadania jak w przypad-
ku zbywania papierów wartościowych. 

Jeżeli powyższe uwagi odniesiemy 
do poglądu o odpowiednim zastosowa-
niu art. 336 i następnych Kodeksu cy-
wilnego do pojęcia „posiadania” użytego 
w art. 4 pkt. 5 uopdg, to pogląd ten nie 
jest tak oczywisty. Możliwe jest posiada-
nie akcji imiennych lub akcji na okazicie-
la, które przybrały formę papierów war-
tościowych (zarówno w dokumencie, jak 
i zdematerializowanych). W pozostałym 
zakresie nawet odpowiednie stosowanie 
przepisów Kodeksu cywilnego nie da wła-
ściwych rezultatów. Wydaje się więc, że 
pojęciu temu należy nadać samoistne zna-
czenie na gruncie ustawy antykorupcyj-
nej. W konsekwencji nie można wyklu-
czyć, że w zakresie znaczeniowym art. 4 
pkt. 5 uopdg będzie mieściło się „posia-
danie” akcji imiennych czy na okaziciela 

18 Szerzej w zakresie zbywania akcji imiennych zob. W. Popiołek, Akcja…, op.cit., s. 152-155 wraz z przy-
wołaną tam literaturą i poglądami.

19 Tamże, s. 155-156.
20 Tamże, s. 156, wraz z przywołanymi tam poglądami.
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w rozumieniu art. 336 k.c. Na podsta-
wie wykładni językowej pojęcie „posia-
dać” należy rozumieć jako: 1) ‘być wła-
ścicielem czegoś, zwykle mającego dużą 
wartość materialną’; 2) ‘mieć jakieś moż-
liwości, dysponować czymś’. Jeżeli zatem 
przyjąć samodzielność analizowanego po-
jęcia względem innych ustaw, to może ono 
oznaczać sytuacje, w których funkcjona-
riusz publiczny jest właścicielem akcji lub 
udziałów lub ma możliwość dysponowania 
nimi. to ostatnie może oznaczać posiada-
nie wpływu na wykonywanie uprawnień 
na rzecz danej osoby. tym samym w każ-
dej sytuacji, w której funkcjonariusz pu-
bliczny będzie uprawnionym („właścicie-
lem”) z udziałów lub akcji posiadaczem 
akcji imiennych lub na okaziciela, dzier-
żawcą, użytkownikiem, zastawcą rejestro-
wym lub na podstawie innego stosunku 
prawnego będzie mógł wykonywać upraw-
nienia akcyjne lub udziałowe z akcji – bę-
dzie podlegał ocenie z punktu widzenia 
przepisów ustawy antykorupcyjnej. 

Proponowana interpretacja przepisów 
jest zgodna z celem ich wprowadzenia, 
jednak oznacza, że rozwiązania te wcale 
nie są tak jednoznaczne, jak było to w za-
mierzeniu ustawodawcy. Przyjęcie nato-
miast odmiennej interpretacji niż propo-
nowana może oznaczać, że zakres przed-
miotowy został w zasadzie ograniczony 
wyłącznie do własności akcji lub udzia-
łów, dzierżawy, użytkowania praw21 oraz 

sytuacji, w których funkcjonariusz posia-
da akcje w znaczeniu papieru wartościo-
wego. W odniesieniu do tego poglądu, nie 
obejmie on swoim zakresem innych, poza 
wskazanymi wyżej, sytuacji gdy funkcjo-
nariusz jako osoba fizyczna kontroluje bez-
pośrednio lub pośrednio spółki handlowe. 
Warto już w tym miejscu zaznaczyć, że 
obie interpretacje są możliwe do przyję-
cia, jednak wskazują dobitnie, że przepisy 
powinny ulec zmianie i dostosowaniu do 
potrzeb współczesnej gospodarki rynko-
wej i celu, jaki przyświecał ustawodawcy 
przy wprowadzaniu ustawy antykorupcyj-
nej. okazuje się, że poprzednio obowią-
zujący przepis – w porównaniu z drugą in-
terpretacją – obejmował więcej sytuacji 
mogących wywoływać konflikt interesów 
w przyjętym wyżej rozumieniu.

Kolejna kwestia, która została pominięta 
przez art. 4 pkt 5 uopdg, to współposiada-
nie. W każdej z zaprezentowanych inter-
pretacji wspólne wykonywanie uprawnień 
z akcji czy udziałów jest w zasadzie wy-
łączone spod naruszenia wprowadzonego 
zakazu. W praktyce taka sytuacja będzie 
występować wielokrotnie w odniesieniu, 
na przykład, do ustawowej wspólności ma-
jątkowej. W tych wypadkach ujawnienie 
w KRS współwłasności udziałów czyni 
niegroźną sankcję ukształtowaną przez 
ustawodawcę22. takiej sytuacji nie prze-
szkadza nawet obowiązek ujawnienia ma-
jątku małżonków i uzyskiwanego z niego 

21 Wynika to z tego, że autorzy prezentujący pogląd o odpowiednim stosowaniu art. 336 k.c. do akcji uzna-
ją, że art. 4 pkt. 5 uopdg obejmuje posiadanie samoistne i zależne.

22 W praktyce w wielu wypadkach jako wspólnika ujawnia się jednego ze współmałżonków. W takiej sytu-
acji można uznać, że jeżeli tym małżonkiem jest funkcjonariusz publiczny, to jako posiadacz akcji – w przy-
jętym w niniejszym artykule znaczeniu – podlega regułom ustawy antykorupcyjnej. Bez znaczenia jest, 
że udziały stanowią majątek wspólny. Sytuacja taka będzie miała miejsce gdy udziały lub akcje zostaną 
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przychodu – dywidendy – w oświadcze-
niach majątkowych funkcjonariuszy pu-
blicznych.

Moment powstania akcji  
jako prawa podmiotowego
treść art. 4 pkt 5 uopdg, jak już wielo-
krotnie wskazywano, posługuje się poję-
ciem akcji lub udziału. Z uwagi na użycie 
ich w odniesieniu do spółek handlowych 
należy odczytywać ich znaczenie w świe-
tle przepisów Kodeksu spółek handlo-
wych. Naruszenie zakazu w przypadku 
akcji może nastąpić w momencie kiedy po-
wstanie to prawo podmiotowe. Niestety, 
w doktrynie prawa handlowego zagadnie-
nie momentu powstania akcji nie znajdu-
je jednoznacznego rozstrzygnięcia. Część 
autorów uznaje, że akcja (prawo podmio-
towe) powstaje wraz z powstaniem spółki 
w organizacji23. Drugi pogląd przyjmuje za 
ten moment złożenie oświadczenia o ob-
jęciu akcji24. Prezentowany jest również 
pogląd, że akcja powstaje dopiero z chwi-
lą wpisania spółki do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Do tego momentu ma jedynie 
charakter warunkowy i istnieje wyłącz-
nie w postaci ekspektatywy25. Przyjęcie 
jednej z wymienionych koncepcji na tle 

przepisów ustawy antykorupcyjnej bę-
dzie wpływało na interpretację momen-
tu, w którym mogło dojść do narusze-
nia ustawowego zakazu. Jeżeli uznamy, 
że akcja powstaje dopiero z chwilą zare-
jestrowania spółki właściwej, to nie ma 
przeszkód, aby funkcjonariusz publicz-
ny był założycielem spółki i uczestniczył 
w życiu spółki w organizacji, nie narusza-
jąc przepisów ustawy antykorupcyjnej. 
Bez znaczenia jest przy tym ilość akcji, 
jakie powstaną w wyniku zarejestrowa-
nia spółki. Jest to o tyle niebezpieczna sy-
tuacja, że spółka w organizacji może pro-
wadzić działalność gospodarczą, a następ-
nie w wyniku niezłożenia wniosku ulec  
likwidacji. Powyższa kwestia wiąże się 
również z momentem powstania kapitału 
zakładowego; jeżeli dzieli się on na akcje, 
to dopiero z momentem ich powstania bę-
dzie można uznać, że mamy do czynienia 
z kapitałem zakładowym w rozumieniu 
przepisów Kodeksu spółek handlowych. 
Jeżeli zatem kapitał powstaje dopiero po 
zarejestrowaniu spółki, to do tego mo-
mentu nie ma przeszkód, aby funkcjona-
riusz publiczny był wspólnikiem w spółce 
kapitałowej, nie naruszając jednocześnie 
przepisów antykorupcyjnych. 

 objęte przez jednego ze współmałżonków z majątku wspólnego. W odniesieniu do spółki z o.o. zob. sze-
rzej M. Dumkiewicz: Wspólność�udziałów�w�spółce�z�ograniczoną�odpowiedzialnością, Warszawa 2011, 
s. 179-220 wraz z przywołaną tam literaturą i poglądami doktryny.

23 Zob. W. Popiołek: Powstanie�akcji�jako�prawa�podmiotowego�–�przyczynek�do�dyskusji�o�odpowiedzialno-
ści�w�stosunkach�spółki�akcyjnej�w�organizacji, [w:] Odpowiedzialność�cywilna.�Księga�pamiątkowa�ku�czci�
Profesora�Adama�Szpunara, Kraków 2004, s. 563 i n.

24 Tak m.in.: J. Frąckowiak [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł (red.), A. Witosz: Kodeks�
spółek�handlowych.�Komentarz, Warszawa 2008, s. 635; S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, 
A. Szumański, J. Szwaja, M. Mataczyński, T. Sójka, M. Tarska: Kodeks�spółek�handlowych.�Komentarz, 
t. III, Warszawa 2008, s. 214.

25 Tak W. Popiołek, Akcja…, op.cit., s. 11 i n. Objęcie akcji powoduje, że powstaje prawo do akcji jako wa-
runkowe prawo podmiotowe. Przekształca się ono w prawo definitywne z chwilą wpisu do rejestru.
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Nieproporcjonalność  
skutków sankcji z art. 5 uopdg
treść analizowanego przepisu nie rozróżnia 
okoliczności, w których do naruszenia za-
kazów dochodzi bez winy funkcjonariusza 
publicznego. Występowanie takich sytu-
acji dostrzegane jest nie tylko w praktyce, 
ale również w doktrynie i orzecznictwie. 
Jako pierwszą można wskazać wystąpie-
nie przesłanek przymusowego umorzenia 
udziałów26. W takim wypadku może dojść 
do naruszenia przepisów ustawy antyko-
rupcyjnej bez winy czy nawet świadomo-
ści zainteresowanej osoby. Przekroczenie 
ustawowej wielkości kapitału zakłado-
wego następuje bowiem przez obniżenie  
kapitału zakładowego wskutek zmniejsze-
nia ilości udziałów lub akcji w wyniku wy-
stąpienia przesłanki przymusowego umo-
rzenia. Konsekwencją tego zdarzenia jest 
obniżenie kapitału zakładowego i zmiana 
procentowa zaangażowania kapitałowego 
innych wspólników. W tym wypadku funk-
cjonariusz publiczny powinien zbyć udzia-
ły lub akcje przewyższające wielkość usta-
wową. Podobne działania powinien podjąć 
wspólnik, jeżeli umorzenie jest dobrowol-
ne. W tym wypadku jest on jedną z osób po-
dejmujących uchwałę o umorzeniu, a zatem 
powinien zaplanować również dokonanie 
zbycia własnych akcji lub udziałów w ta-
kiej proporcji, która zapewni przestrze-
ganie przepisów ustawy antykorupcyjnej. 

Kolejną sytuacją, z jaką można się 
spotkać w praktyce, jest sądowy zakaz 
zbywania akcji lub udziałów, stanowią-
cy zabezpieczenie roszczeń dotyczących 
na przykład podziału majątku wspól-
nego małżonków. W tych okoliczno-
ściach, nie chcąc naruszać powyższe-
go orzeczenia sądu, funkcjonariusz pu-
bliczny nie może zbyć udziałów i tym 
samym zapewnić przestrzegania przepi-
sów ustawy antykorupcyjnej. Nie tylko  
sądowy zakaz może stanowić przeszko-
dę w wyzbyciu się udziałów. Brak zain-
teresowana nabywców może być wyni-
kiem wszczęcia postępowania upadło-
ściowego lub likwidacyjnego. W takich 
okolicznościach znalezienie nabywcy 
udziałów jest trudne, jeżeli nie niemoż-
liwe. Mimo że trybunał Konstytucyjny 
dopuścił wprowadzanie ograniczeń dla 
funkcjonariuszy państwowych, to jed-
nak już w orzecznictwie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (NSA) wskazuje się, 
na gruncie konkretnych stanów faktycz-
nych, naruszenie konstytucyjnej zasa-
dy proporcjonalności27. W wyroku NSA 
z 16 maja 2013 r. (II oSK 834/13) Sąd 
uznał, że mandat burmistrza nie podlega 
wygaszeniu w przypadku niezbycia w ter-
minie 3 miesięcy udziałów przekracza-
jących 10% kapitału zakładowego. Sąd, 
na podstawie konstytucyjnej zasady pro-
porcjonalności uznał, że wobec podjęcia 

26 M. Bator, G. Ninard, Ograniczenia�prowadzenia…, op.cit., s. 20-21.
27 Por. wyrok NSA z 16.05.2013 r., II OSK 834/13, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>. Sąd, badając kwe-

stie naruszenia art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i pre-
zydenta miasta oraz art. 4 pkt 5 uopdg, doszedł do wniosku, że stwierdzenie wygaśnięcia mandatu wój-
ta w sytuacji zbycia udziałów po ustawowym okresie, mimo że narusza wymienione przepisy, narusza za-
sadę proporcjonalności, a w konsekwencji sankcja nie powinna znaleźć zastosowania. (Szerzej w dalszej 
części artykułu).
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przez burmistrza działań zmierzających 
do wypełnienia ustawowego nakazu oraz 
obiektywnych przesłanek w postaci prze-
pisów prawa o wysokości udziałów jakie 
mogą mieć wspólnicy w spółkach pro-
ducentów rolnych, sankcja przewidziana 
w art. 4 pkt. 5 uopdg nie znajduje zasto-
sowania. Warto w tym miejscu zacyto-
wać fragment uzasadnienia przywołane-
go wyroku: „Należy mieć na względzie, 
że mimo formalnego, ale – w okoliczno-
ściach rozpoznawanej sprawy – nienad-
miernego naruszenia zakazu przez bur-
mistrza, naruszenie to nie podważa celu 
wprowadzenia zakazu i nie powoduje 
skutku w postaci wygaśnięcia manda-
tu. Nie można bowiem, zachowując za-
sadę proporcjonalności, doprowadzać do  
sytuacji, w których tak samo zostanie 
potraktowana osoba pełniąca funkcję 
burmistrza, która nie podjęła żadnych  
kroków zmierzających do zadośćuczy-
nienia obowiązkom nałożonym przez 
ustawodawcę i osoba pełniąca tę samą  
funkcję, która, tak jak skarżący, nie-
zwłocznie podjęła kroki zmierzające do 
doprowadzenia do sytuacji zgodnej z pra-
wem, tylko z uwagi na specyfikę regula-
cji zawartych w ustawie o grupach pro-
ducentów rolnych [...] osiągnięcie celu 
trwało kilka miesięcy.”. Fragment ten 
stanowi kwintesencję przyjętego przez 
Sąd kierunku interpretacji skuteczno-
ści ustawowych sankcji wynikających 
z przepisów antykorupcyjnych. Nie oce-
niając zastosowanej przez Sąd wykładni, 
warto wskazać, że orzeczenie to może 
stanowić wyłom w bezwzględnej wy-
kładni przywołanego przepisu. Jeżeli za-
łożyć, że inne składy orzekające sądów 
administracyjnych będą przy naruszeniu 

sankcji badać okoliczności każdej spra-
wy, to w wielu wypadkach będą mogły, 
powołując się na zasadę proporcjonal-
ności oraz brak winy wspólnika czy ak-
cjonariusza, sanować naruszanie prze-
pisów antykorupcyjnych. taka sytuacja 
nie może pozostać bez odzewu ze stro-
ny ustawodawcy. 

Z reguły jednak osoby pełniące funk-
cje publiczne, nie chcąc narażać się na 
ryzyko postępowania sądowego, zbywa-
ją akcje lub udziały na rzecz osób bliskich 
lub zaprzyjaźnionych. takie działania nie 
są oczywiście sprzeczne z prawem, jed-
nak podają w wątpliwość sens funkcjono-
wania analizowanych zakazów w obecnej  
formie. 

Podsumowanie
Jak wcześniej wskazano, obecnie obowią-
zujący zakaz posiadania akcji i udziałów 
zastąpił uznawany za wyjątkowo ocen-
ny i nieostry przepis art. 1 ust. 2 uopdg 
1992. Przepis ten zabraniał w okresie 
pełnienia funkcji publicznej posiadania 
w spółkach prawa handlowego kontrol-
nych udziałów lub pakietów akcji oraz po-
dejmowania działalności gospodarczej, 
jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności 
z obowiązkami tych osób albo mogło wy-
wołać podejrzenie o ich stronniczość lub 
interesowność. W porównaniu z przywo-
łanym wyżej przepisem wydawać by się 
mogło, że obecna treść art. 4 pkt 5 uopdg 
jest bezwzględna i jasna oraz że eliminu-
je szereg sytuacji, w których może dojść 
do powstania konfliktu interesów funk-
cjonariusza publicznego. Niestety, prze-
prowadzona wyżej analiza nie potwier-
dza tych założeń. Proste sformułowania 
użyte w przepisie posiadają odpowiednie 
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znaczenie na tle innych ustaw, niestety 
w tym konkretnym akcie prawnym pro-
wadzą do zaskakujących wyników inter-
pretacyjnych. obowiązujący przepis w za-
sadzie może znaleźć zastosowanie do dość 
nielicznych i mało skomplikowanych sy-
tuacji. Co więcej, dość prostymi środka-
mi prawnymi można uniknąć zastosowa-
nia sankcji przewidzianych ustawą. Jeżeli 
dodatkowo przypomni się przywołany 
wcześniej wyrok NSA, w którym skład 
orzekający, powołując się na konstytucyj-
ną zasadę proporcjonalności modyfiku-
je stosowanie tych sankcji, to okazuje się, 
że również i dzisiaj ewentualne badanie 
konkretnych stanów faktycznych może 
skutkować brakiem możliwości zastoso-
wania sankcji przewidzianych w przepi-
sach antykorupcyjnych. W konsekwen-
cji, jeżeli w tym duchu będą orzekać rów-
nież inne sądy administracyjne, co wobec 
„bezwzględności” przepisów analizowa-
nej ustawy wydaje się bardzo prawdopo-
dobne, to zmiana przepisów nie spowo-
dowała istotnej zmiany praktycznej. Co 
więcej, wydaje się, że poprzedni zakres 
przedmiotowy przepisu był szerszy niż 
dzisiaj obowiązujący. Podsumowując, 
można stwierdzić, że dokonana zmiana 
przepisu z perspektywy czasu nie była 
zbyt trafna. 

W doktrynie wskazuje się, że racjonal-
ny ustawodawca za niekorzystną uznaje 
sytuację nadmiernego posiadania akcji 

lub udziałów28. Można się tylko zasta-
nawiać, dlaczego akurat partycypacja 
10% jest dopuszczalna, a nie na przykład 
5% czy 20%. Jeżeli przyjęcie obowiązu-
jącego progu partycypacji miało wska-
zywać na to, że funkcjonariusz publicz-
ny nie będzie mógł kontrolować danej 
spółki, bo nie może przekroczyć mak-
symalnie w spółce akcyjnej 20% głosów, 
a w spółce z o.o. 30% głosów na walnym 
zgromadzeniu, to założenie takie jest 
błędne. Jak wskazano wcześniej, istnieją 
inne skuteczne metody osiągania kontroli  
nad spółką, niekoniecznie przez więk-
szość głosów. tym samym zastanowie-
nia wymaga, czy utrzymanie takiej moż-
liwości jest uzasadnione, czy może po-
winno się w ogóle z niego zrezygnować  
i pozwolić funkcjonariuszom być upraw-
nionymi z akcji lub udziałów. W wielu 
wypadkach uniknęłoby się formalne-
go zbywania udziałów jedynie na okres 
sprawowania funkcji. Wydaje się, że pań-
stwo posiada inne instrumenty prawne, 
które zapobiegałyby nadużywaniu peł-
nionej funkcji przy wystąpieniu konflik-
tu interesów. Jeżeli jednak przyjmie-
my, że zakaz powinien obowiązywać, to 
można wprowadzić bezwzględny zakaz 
bycia uprawnionym z akcji lub udzia-
łów przez funkcjonariuszy publicznych 
lub – odwołując się do przepisów k.s.h. 
– dysponowania bezpośredniego lub po-
średniego uprawnieniami akcyjnymi 

28 Tak M. Zwolak, J. Miłaszewski: Glosa�do�wyroku�WSA�z�dnia�29�listopada�2012�r.,�II�SA/Go�770/12, NZS 
nr 6/2013, s. 73. Trudno się zgodzić z autorami co do racjonalności umożliwienia posiadania jakiejkolwiek 
ilości akcji lub udziałów. Z dużą dozą pewności można również przyjąć, że trudności ze zbywaniem akcji 
w określonych sytuacjach nie stanowiły ratio dla umożliwienia funkcjonariuszom publicznym bycia akcjo-
nariuszami lub udziałowcami spółek.
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(udziałowymi). Ewentualna treść zmie-
nionego przepisu mogłaby odnosić się 
do zakazu sprawowania kontroli – w ro-
zumieniu przepisów ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów – nad spół-
kami handlowymi. Możliwe jest rów-
nież sformułowanie zakazu bycia wspól-
nikiem lub akcjonariuszem w spółkach 
handlowych. Jednak decyzja o ewentu-
alnej treści zakazu musiałaby być po-
przedzona jasno sprecyzowanym stano-
wiskiem ustawodawcy co do charakte-
ru i zakresu zakazu. 

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku 
pozostawienia zakazu zmianie powinna 
ulec kwestia kontroli naruszenia zakazu 
posiadania udziałów. 

obecnie informacja o ilości posiadanych 
udziałów lub akcji zawarta jest w oświad-
czeniach majątkowych funkcjonariuszy. 
Brak obowiązku przesyłania ich do służb 
odpowiedzialnych za walkę z szeroko ro-
zumianą korupcją powoduje, że kontrola 
może być wszczynana w niewielkiej licz-
bie przypadków. W konsekwencji nie jest 

możliwe objęcie skutecznymi działaniami 
w tym zakresie wszystkich funkcjonariu-
szy publicznych29. 

Zastanowienia zatem wymaga nie tylko 
ewentualna nowelizacja przepisów, ale 
i sama idea wprowadzonych zakazów. 
Wydaje się bowiem, że wobec wskaza-
nych dalej wątpliwości interpretacyj-
nych, zakaz posiadania określonej ilości 
akcji przez funkcjonariusza publicznego 
pełniącego funkcje wymienione w usta-
wie antykorupcyjnej nie stanowi praw-
dziwego ograniczenia. Konflikt intere-
sów może występować zarówno w sytu-
acji, gdy funkcjonariusz posiada udzia-
ły w spółce, jak i gdy ich nie posiada. 
Powszechne jest zbywanie odpłatne lub 
nieodpłatne akcji na rzecz osób bliskich 
czy obejmowanie współmałżonka ma-
jątkiem odrębnym. 

Wszystkie takie działania powodują, 
że formalnie brakuje przesłanek skut-
kujących sankcjami, jednak w dalszym 
ciągu konflikt interesów może występo-
wać, z tym że pomiędzy osobami bliskimi 

29 W działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2007–2013 kontrola oświadczeń majątko-
wych nie stanowi dużej liczby postępowań. W 2007 r. skontrolowano 702 oświadczenia majątkowe (In-
formacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 r., http://cba.gov.pl/ftp/ 
filmy/Info_wyniki_2007.pdf); w 2008 r. skontrolowano 1581 oświadczeń majątkowych (Informacja o wy-
nikach działalności CBA w 2008 r.,

 http://cba.gov.pl/ftp/filmy/Informacja_o_wynikach_dzialalnosci_Centralnego_Biura_Antykorupcyjnego-
_w_2008_roku.pdf); w 2009 r. skontrolowano 44 oświadczenia majątkowe (Informacja o wynikach dzia-
łalności CBA w 2009 r., http://cba.gov.pl/ftp/filmy/Info_wyniki_2009.pdf); w 2010 r. skontrolowano  
268 oświadczeń majątkowych (Informacja o wynikach działalności CBA w 2010 r., http://cba.gov.pl/ftp/ 
filmy/Sprawozdanie_jawne_2010_druk.pdf); w 2011 r. skontrolowano 92 oświadczenia majątkowe (Infor-
macja o wynikach działalności CBA w 2011 r., http://cba.gov.pl/ftp/filmy/Sprawozdanie__jawne_2011_
druk.pdf) i w wyniku tej kontroli 26 osób: zbyło udziały lub zrezygnowało z funkcji lub zostało odwołanych 
z pełnionych funkcji. W 2012 r. skontrolowano 147 oświadczeń majątkowych (Informacja o wynikach dzia-
łalności CBA w 2012 r., http://cba.gov.pl/ftp/zdjecia/Sprawozdanie_2012.pdf) i w wyniku tego 59 osób: 
zbyło udziały lub zrezygnowało z funkcji, lub zostało odwołanych z pełnionych funkcji. W 2013 r. skon-
trolowano 171 oświadczeń majątkowych (Informacja o wynikach działalności CBA w 2013 r., http://cba.
gov.pl/ftp/zdjecia/Sprawozdanie_2013.pdf) i w wyniku tego 72 osoby: zrezygnowały z pełnionych funk-
cji lub zostały z nich odwołane.
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funkcjonariusza państwowego. taki kon-
flikt interesów może wystąpić oczy-
wiście w sytuacji, gdy zbyciu na rzecz 
osób bliskich ulegną wszystkie akcje lub  
udziały. 

Jeżeli natomiast funkcjonariusz bę-
dzie nadal wspólnikiem, to niezależnie 
od wielkości posiadanego kapitału lub ilo-
ści akcji, może mieć decydujący wpływ na 
działania spółki. Pozostając udziałowcem 

czy akcjonariuszem, zawsze będzie zain-
teresowany jej wynikiem finansowym30.

dr Jakub JaN zięTY, adiunkt 
w Katedrze Prawa Gospodarczego 
Wydziału Prawa i Administracji  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie

30 Konieczność zmian obecnie obowiązującej regulacji jest dostrzegana w doktrynie. Zob. choćby: M. Bator, 
G. Ninard, Ograniczenia�prowadzenia…,�op.cit.,, s. 16-23; B. Dolnicki, A. Wierzbica, Propozycje�de�lege�
ferenda…, op.cit., s. 285-323.

Słowa kluczowe: udziały, akcje, antykorupcja, spółka handlowa, prawo podmiotowe, 
kapitał zakładowy
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Wprowadzenie
W ostatnich latach przeciętna długość 
życia ludzkiego stopniowo się wydłuża. 
Prognozuje się, że w 2035 r. przeciętne 
trwanie życia mężczyzn w Polsce wydłuży 
się do 77 lat, a kobiet do 82,9 lat1. oznacza 
to również wydłużanie okresu pobierania 
świadczeń emerytalnych. Mając na uwa-
dze, że w zreformowanym systemie eme-
rytalnym wysokość emerytury jest uzależ-
niona od sumy wpłaconych składek, wy-
dłużanie się przeciętnego trwania życia 
w sposób istotny wpłynie na wysokość 
przyszłych świadczeń. 

Zachodzące zmiany demograficzne są 
bodźcem do poszukiwania nowych roz-
wiązań pozwalających na zapewnienie 
osobom starszym dodatkowych środków  
finansowych na życie w okresie emerytal-
nym. Jednym z takich rozwiązań są usługi 
typu equity release schemes (ERS), to jest 
umożliwiające przekształcenie niepłynne-
go kapitału zakumulowanego w nierucho-
mości w płynne środki finansowe. tego 
rodzaju usługą jest funkcjonujący na świe-
cie od wielu lat odwrócony kredyt hipo-
teczny. Najstarszym i najbardziej rozwi-
niętym rynkiem oferującym ten kredyt są 
Stany Zjednoczone, jest on dostępny także 
w wielu państwach Unii Europejskiej. Do 

Nowa usługa finansowa w Polsce

Odwrócony kredyt hipoteczny

Rosnąca przeciętna długość życia Polaków oraz niepewność co do wyso-
kości świadczeń emerytalnych mogą stanowić zachętę dla starszych osób 
do korzystania z odwróconego kredytu hipotecznego. W związku z tym 
ważne jest zapewnienie regulacji prawnych pozwalających na bezpieczne 
funkcjonowanie tego rodzaju ofert. Uchwalenie w październiku 2014 r. 
ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym uregulowało jedynie naj-
istotniejsze elementy tej usługi, pozostawiając wiele kwestii do ustalenia 
między stronami w umowie.

1 <http://www.pensions-institute.org/commentaries/Longevity7_MSzczepanski.pdf>, dostęp od 
17.06.2014 r.
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największych rynków odwróconej hipo-
teki w Europie należą: Wielka Brytania, 
Irlandia i Hiszpania, zaś w związku z na-
rastającymi problemami demograficzny-
mi coraz więcej państw na świecie wspie-
ra rozwój tej usługi (np. Indie, Australia). 

Celem opracowania jest przedstawie-
nie wprowadzonych w Polsce regulacji 
dotyczących odwróconego kredytu hi-
potecznego. 

W pierwszej części przedstawiono teo-
retyczne aspekty usług typu equity re lease 
oraz ich dostępność w Polsce. W celach 
porównawczych omówiono również ure-
gulowania obowiązujące w tym zakresie 
w innych państwach UE oraz rozwiązania 
funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych. 
Wybór Stanów Zjednoczonych uzasadnia 
wielkość tamtejszego rynku, jego wielo-
letnie doświadczenia i ciekawe rozwiąza-
nia. Druga część przedstawia charakte-
rystykę najważniejszych regulacji zawar-
tych w ustawie z 23 października 2014 r. 
o odwróconym kredycie hipotecznym2, 
w trzeciej części przeanalizowano per-
spektywy rozwoju tego rynku w Polsce, 
z uwzględnieniem uwarunkowań kultu-
rowych i ekonomicznych.

Usługi typu equity release
Zgodnie z definicją zawartą w opracowa-
niu opublikowanym w styczniu 2009 r. 
przez Komisję Europejską, dotyczącym 
usług typu equity release w UE pt. „Study 
on Equity Release Schemes in the EU”3, 

usługa, aby mogła zostać zakwalifikowa-
na jako equity release, musi spełniać na-
stępujące warunki:
•	być	usługą	finansową,
•	zapewniać źródło płynności na przyszłość,
•	gwarantować	dożywotnie	prawo	za-

mieszkiwania w nieruchomości,
•	opierać	spłatę	wyłącznie	na	wartości	nie-

ruchomości4.
Usługi tego typu świadczone są w dwóch 

modelach: sprzedażowym (ang. home 
reversion) oraz kredytowym (ang. reverse 
mortgage lub lifetime mortgage). Podsta-
wową różnicą pomiędzy tymi modelami 
jest moment przeniesienia prawa własno-
ści nieruchomości na świadczeniodawcę. 
W modelu sprzedażowym prawo do nie-
ruchomości przechodzi na świadczenio-
dawcę z chwilą zawarcia umowy, w mode-
lu kredytowym natomiast (co do zasady)  
po śmierci kredytobiorcy. W większo-
ści krajów model sprzedażowy nie pod-
lega szczególnym regulacjom i usługa ta 
jest świadczona na podstawie przepisów 
prawa cywilnego. Model kredytowy z re-
guły jest poddany pewnym restrykcjom 
prawnym ze względu na znaczną różni-
cę w czasie między zawarciem umowy 
i udostępnieniem środków a przeniesie-
niem prawa do nieruchomości.

Rynek usług  
equity release w Polsce
Dotychczas nie było w Polsce regula-
cji dotyczących odwróconego kredytu 

2 Ustawa z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (DzU.2014.1585).
3 U. Reifner, S. Clerc-Renaud, E. F. Pérez-Carillo, A. Tiffe, M. Knobloch: Study�on�Equity�Release�Schemes�

in�the�EU.�Part�I;�General�Report, Institut für Finanzdienstleistungen e. V., January 2009.
4 Jw., s. I.
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hipotecznego. obowiązujące przepisy 
nie zakazywały wprawdzie świadczenia 
tego rodzaju usług, istniało jednak wiele 
ograniczeń uniemożliwiających pojawie-
nie się odwróconego kredytu hipoteczne-
go w ofertach banków na polskim rynku. 
Najpoważniejszym ograniczeniem były 
bariery o charakterze prawnym w docho-
dzeniu roszczeń przez instytucję kredy-
tującą po śmierci kredytobiorcy5.

Świadczone są natomiast usługi equity 
release w modelu sprzedażowym – tak 
zwana renta dożywotnia. Podmioty ofe-
rujące rentę dożywotnią w zamian za prze-
niesienie prawa własności nieruchomości 
z jednoczesnym ustanowieniem prawa do-
żywotniego zamieszkiwania działają na 
podstawie przepisów art. 903-907 oraz 
art. 908-916 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny6 dotyczących renty i do-
żywocia. Regulacje Kodeksu cywilnego do-
stosowane są do relacji rodzinnych, a nie 
do relacji o charakterze umownym po-
między przedsiębiorcą a konsumentem, 
których przedmiotem jest usługa finan-
sowa. Dlatego też uregulowania Kodeksu 
nie zapewniają pełnej ochrony odbiorcom 
tych usług. Podmioty oferujące tego rodza-
ju usługi, tak zwane fundusze hipotecz-
ne, nie są zdefiniowane w polskim syste-
mie prawnym. Są to spółki prawa han-
dlowego, które w zakresie kapitałowym 

podlegają jedynie wymogom określonym 
w ustawie z 15 września 2000 r. – Kodeks 
spó łek handlowych7. Podmioty te nie są ob-
jęte nadzorem finansowym. Z tych wzglę-
dów oferowane obecnie na polskim rynku 
usługi renty dożywotniej mogą wiązać się 
z licznymi zagrożeniami dla konsumen-
tów. Szczególne niebezpieczeństwo sta-
nowi fakt, że prawo własności nierucho-
mości zostaje przeniesione na świadcze-
niodawcę już w chwili zawarcia umowy. 
Nie ma przepisów, które nakazywałyby 
ustanowienie zabezpieczenia płatności 
dożywotniej renty i prawa dożywotnie-
go zamieszkiwania w nieruchomości bę-
dącej przedmiotem umowy. Nie ma rów-
nież przepisów, które zapewniłyby świad-
czeniobiorcom uprzywilejowaną pozycję 
w sytuacji upadłości świadczeniodawcy. 
Przeniesienie prawa własności w chwili 
zawarcia umowy oznacza również, że nie-
ruchomość nie wejdzie do przyszłej masy 
spadkowej i spadkobiercy nie będą mieli 
możliwości jej odzyskania. Nie funkcjo-
nują też żadne przepisy określające zasady 
sporządzania umów renty dożywotniej. 

Brak uregulowania zasad oferowania 
renty dożywotniej oraz brak nadzoru nad 
podmiotami świadczącymi tego rodza-
ju usługi powoduje, że świadczeniobior-
cy mogą być w umowach stroną dyskry-
minowaną8. Wprowadzenie do porządku 

5 Założenia projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, s. 3-4, <http://legislacja.rcl.gov.pl/
lista/1/projekt/14617/katalog/19448>.

6 J.t. DzU.2014.121 ze zm.
7 J.t. DzU.2013.1030 ze zm.
8 Rząd RP uznał za uzasadnione uregulowanie w odrębnym akcie prawnym również modelu sprzedażowe-

go usług typu equity�release.�Rada Ministrów 15.10.2013 r. przyjęła dokument pt. Propozycja�uregulowa-
nia�instytucji�dożywotniego�świadczenia�pieniężnego�w�zamian�za�przeniesienie�własności�nieruchomości�
(tzw.�renta�dożywotnia). Projekt ustawy przygotowany na podstawie założeń przyjętych przez Radę Mini-
strów jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych.
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prawnego regulacji dotyczących odwró-
conego kredytu hipotecznego pozwoli na 
pojawienie się na rynku usługi alternatyw-
nej do renty dożywotniej i bezpieczniej-
szej dla konsumentów.

Usługi equity release 
w innych krajach
Unia Europejska

Pomimo że usługi te są oferowane w wielu 
państwach UE, trudno znaleźć pełne i wia-
rygodne informacje o ich rozmiarze. Poza 
Wielką Brytanią, w której działa najwięk-
szy europejski rynek equity release, w prze-
ważającej liczbie krajów nie istnieją cen-
tralne bazy, w których byłyby gromadzo-
ne dane o tego typu umowach9. W 2009 r. 
13 państw członkowskich zadeklarowa-
ło funkcjonowanie jakiejś formy equity 
release. Zdecydowanie bardziej rozpo-
wszechniony jest model kredytowy. 
W państwach, w których działa model 
kredytowy, oferowany jest również model 
sprzedażowy10, w niektórych krajach jed-
nak istnieje wyłącznie model sprzedażo-
wy. Zazwyczaj funkcjonowanie modelu 
sprzedażowego poprzedza wprowadze-
nie modelu kredytowego. oszacowano, 
że w całej UE oferowane są przynajmniej 
44 rodzaje usług typu equity release. 

W wielu krajach Unii usługi ERS nie są 
regulowane szczegółowymi przepisami 
prawnymi. Ramy prawne dla odwróconych 
kredytów hipotecznych stanowią w głów-
nej mierze przepisy dotyczące kredytów 

hipotecznych, przepisy kodeksu cywil-
nego i prawa ubezpieczeniowego. Nie ma 
obecnie żadnych wiążących regulacji na 
poziomie UE w tym zakresie. W Szwecji 
odwróconego kredytu hipotecznego banki 
i instytucje finansowe mogą udzielać na 
podstawie przepisów odnoszących się 
do typowych kredytów hipotecznych. 
W Niemczech usługi te świadczone są na 
podstawie niemieckiego kodeksu cywilne-
go. W Wielkiej Brytanii szczegółowo ure-
gulowany w przepisach prawa jest zarów-
no model kredytowy, jak i sprzedażowy. 

W zdecydowanej większości państw UE 
podmiotami oferującymi odwrócone kre-
dyty hipoteczne są instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń i inne instytucje fi-
nansowe podlegające nadzorowi finanso-
wemu. W niektórych krajach do świad-
czenia usług typu equity release wymaga-
na jest licencja ubezpieczeniowa11. 

Minimalny wiek beneficjentów tego 
typu usług to 55-65 lat. Średni rzeczy-
wisty wiek jest wyższy i wynosi na przy-
kład we Włoszech 79-82 lata, natomiast 
w Wielkiej Brytanii 67-83 lata. W niektó-
rych państwach minimalny wiek jest okre-
ślany dla konkretnych produktów (np. we 
Włoszech i Hiszpanii)12. 

Produkty odwróconej hipoteki są ogra-
niczone do właścicieli domów lub miesz-
kań. Kredytobiorcy muszą mieć pełne 
prawo własności, a nieruchomość nie może 
mieć obciążonej hipoteki. Niektóre formy 
własności wykluczają skorzystanie z tego 

9 Study�on�Equity�Release�Schemes�in�the�EU. Part�I…,�op.cit., s. II.
10 Jw., s. 2.
11 Jw.,�s. II i VI.
12 Jw., s. 29 i 32.
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rodzaju produktów, na przykład różnego 
rodzaju prawa spółdzielcze. Generalnie 
stroną umowy mogą być małżonkowie lub 
osoby samotne. tylko w Wielkiej Brytanii 
umowy mogą dotyczyć także innych dwóch 
osób mieszkających razem, na przykład ro-
dzeństwa czy osób niespokrewnionych13. 
Małżeństwa i osoby będące w związkach 
partnerskich muszą być wspólnie stroną 
umowy. Jeżeli beneficjent nie jest wła-
ścicielem 100% nieruchomości, pozo-
stali właściciele muszą wyrazić zgodę na  
zawarcie umowy. W Wielkiej Brytanii na-
jemcy lub inne osoby mieszkające w nie-
ruchomości muszą podpisać zobowiąza-
nie opuszczenia nieruchomości w wypad-
ku śmierci kredytobiorcy.

We wszystkich krajach funkcjonuje 
obowiązek wyceny domu lub mieszka-
nia przez wewnętrznego lub zewnętrz-
nego rzeczoznawcę. W większości przy-
padków nie ma określonej minimalnej 
wartości nieruchomości. Niektóre ro-
dzaje nieruchomości mogą być wyłączo-
ne z odwróconej hipoteki, na przykład bu-
dowane w niektórych technologiach lub 
drewniane, głównie z powodu perspek-
tywy utraty ich wartości. Innymi powo-
dami wykluczenia nieruchomości może 
być jej położenie, wykorzystywanie do 
celów biznesowych lub zagrożenie klę-
skami żywiołowymi. Prawie we wszyst-
kich przypadkach nieruchomość musi być 
stałym i głównym miejscem zamieszkania  
kredytobiorcy14. 

Możliwe są różne formy płatności, 
w szczególności miesięczne raty lub jed-
norazowa płatność całej kwoty, a także 
transze roczne. W modelu kredytowym 
wykorzystywane są również linie kredyto-
we. Wypłata całości kwoty jest konieczna 
w przypadku stosowania modelu, w któ-
rym odwrócony kredyt hipoteczny służy 
do wykupienia renty dożywotniej w za-
kładzie ubezpieczeń15.

W niektórych państwach stosowana jest 
kontrola sposobu wykorzystania kredytu, 
na przykład w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii 
i Włoszech. We Włoszech kredytodawca 
wymaga oświadczenia kredytobiorcy, że 
nie będzie korzystał z kredytu w celach 
spekulacyjnych, dla finansowania działal-
ności zawodowej lub zakupu innych nieru-
chomości. W Wielkiej Brytanii natomiast 
pożyczka może być wykorzystywana do 
jakichkolwiek legalnych celów, z wyjąt-
kiem inwestycyjnych lub biznesowych16.

W razie nierealizowania przez kredyto-
biorcę obowiązku utrzymania nierucho-
mości w należytym stanie technicznym 
stosowane są różne rozwiązania – od wnio-
sku o wykonanie niezbędnych prac, przez 
prawo kredytodawcy do wejścia na nieru-
chomość, wykonania niezbędnych robót 
budowlanych i doliczenia ich kosztów do 
kosztów kredytu hipotecznego, aż do moż-
liwości odstąpienia od umowy (Hiszpania, 
Finlandia, Włochy, Szwecja). W Wielkiej 
Brytanii przeprowadzane są regularne in-
spekcje nieruchomości.

13 Jw., s. 32.
14 Jw., s. 33-36.
15 Jw., s. 37-38.
16 Jw., s. 39.
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Przyczynami wypowiedzenia umowy 
kredytu mogą być, oprócz wyżej wska-
zanego niedopełnienia obowiązków przez 
kredytobiorcę, nieadekwatna do wartości 
nieruchomości wysokość ubezpieczenia, 
zmiana funkcji nieruchomości z mieszkal-
nej na biznesową, wynajęcie nieruchomo-
ści osobom trzecim czy opuszczenie nie-
ruchomości. 

takie kraje, jak Hiszpania, Francja i Wiel-
ka Brytania nałożyły na kredytodawców 
obowiązek rekomendowania klientom 
niezależnego doradztwa; na przykład we 
Francji rolę doradczą pełnią notariusze17. 
W Wielkiej Brytanii od kwietnia 2014 r. 
wszystkie podmioty oferujące usługi equity 
release muszą zapewnić doradztwo w za-
kresie czy dany produkt jest adekwat-
ny do potrzeb i sytuacji danego klienta. 
Doradcy również muszą spełniać określo-
ne standardy i podlegają rejestracji prowa-
dzonej przez Financial Conduct Authority 
(FCA)18. 

Bardzo istotne – z uwagi na to, że głów-
nymi beneficjentami tej usługi są osoby 
starsze – są obowiązki informacyjne. Szcze-
gółowe zasady odnoszące się do formy i tre-
ści informacji udzielanych przed zawar-
ciem umowy są elementem regulacji or-
ganu nadzoru (FCA) w Wielkiej Brytanii 
i Banku Centralnego w Irlandii (Consumer 
Protection Code). Dotyczą one zwłaszcza 
kosztów i ryzyka związanego z odwróco-
ną hipoteką19. W Finlandii natomiast nie 

istnieją żadne szczególne regulacje w za-
kresie udzielania informacji przed zawar-
ciem umowy; stosowane są tu ogólne zasa-
dy kredytów oferowanych konsumentom.

odwrócona hipoteka dotyczy także 
członków rodziny kredytobiorcy, nie ma 
jednak obowiązujących przepisów praw-
nych nakładających obowiązek informo-
wania krewnych o zawartych umowach. 
W niektórych krajach kredytodawcy wy-
magają, aby informacje o umowie były 
przekazywane krewnym (np. w Wielkiej 
Brytanii czy Irlandii). Nie są to jednak obo-
wiązki wynikające z przepisów prawa, lecz 
zapisy umowne lub rekomendacje.

Wcześniejsza spłata odwróconego kre-
dytu hipotecznego jest dopuszczalna we 
wszystkich przypadkach, a opłaty z nią 
związane są zróżnicowane. Bez ponosze-
nia dodatkowych kosztów kredyt można 
spłacić w Szwecji, Finlandii, Hiszpanii 
i Holandii. W Niemczech przedtermino-
wa spłata wiąże się z dodatkowymi kosz-
tami w wysokości do 10%. Niekiedy kosz-
ty wcześniejszej spłaty kredytu zmniej-
szają się w czasie – od 5% w pierwszym 
roku do zera po 23 latach (np. w Wielkiej 
Brytanii)20.

Stany Zjednoczone Ameryki

Najlepiej rozwinięty na świecie rynek 
usług typu equity release istnieje w Stanach 
Zjednoczonych. obecnie zawieranych jest 
średnio 70 tys. umów rocznie, co obejmuje 

17 U. Reifner, S. Clerc-Renaud, E. F. Pérez-Carillo, A. Tiffe, M. Knobloch:�Study�on�Equity�Release�Schemes�
in�the�EU,,�Part�II:�Country�Reports,�Institut für Finanzdienstleistungen e. V., January 2009, s. 49.

18 <www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/equity-release> (dostęp 09.06.2014 r.)
19 <www.consumerhelp.ie/equity-release-mortgage#lifetime> (dostęp 10.06.2014 r.)
20 Study�on�Equity�Release�Schemes�in�the�EU.�Part�II…,�op.cit., s.44.
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2-3% uprawnionych właścicieli nieru-
chomości. Zwraca się jednak uwagę, że 
w związku z wchodzeniem w wiek eme-
rytalny osób urodzonych w okresie wyżu 
demograficznego w latach 1946–196421, 
odwrócona hipoteka może stać się dużo 
bardziej znaczącym elementem finanso-
wego zabezpieczenia w nadchodzących 
dekadach22.

Na rynku amerykańskim odwrócona 
hipoteka występuje w trzech postaciach. 
Z uwagi jednak na to, że warunki oferowa-
ne przez program HECM (Home Equity 
Conversion Mortgages), nadzorowany 
przez Department of Housing and Urban 
Development (DHUD – Departament 
Gospodarki Mieszkaniowej i Rozwoju 
Obszarów Miejskich) oraz Federal Housing 
Administration (FHA – Federalna Agencja 
Gospodarki Mieszkaniowej), są najbardziej 
konkurencyjne i gwarantowane przez rząd 
federalny, kredyty udzielane przez prywat-
ne instytucje nie mają znaczącego udziału 
w rynku. Z tego też względu przedstawie-
nie rynku odwróconej hipoteki w Stanach 
Zjednoczonych ograniczę do programu 
HECM23. 

Usługa odwróconego kredytu hipotecz-
nego została uregulowana przez Kongres 
ustawą z 1987 r. – The Housing and 
Community Development Act. W ramach 
tej ustawy Kongres uprawnił HUD oraz 
FHA do przygotowania zasad przyznawa-
nia oraz nadzoru nad kredytami HECM. 

Podmioty świadczące usługi tego typu 
podlegają specjalnym regulacjom oraz są 
kwalifikowane przez HUD i nadzorowa-
ne przez FHA. W przypadku upadłości 
instytucji finansowej udzielającej odwró-
conego kredytu hipotecznego lub przej-
ściowego braku możliwości wypłaty środ-
ków na rzecz beneficjenta, HUD przej-
muje odpowiedzialność za dokonywanie 
wypłat. Również w razie trwałej utraty 
wartości nieruchomości (np. w wyniku 
pożaru) lub gdy wartość wierzytelności 
z innych względów przewyższy wartość 
nieruchomości, HUD kompensuje stra-
tę kredytodawcy. Środki na zapewnienie 
wypłat gwarancyjnych HUD gromadzi ze 
składek ubezpieczeniowych wnoszonych 
obligatoryjnie przez kredytobiorców i sta-
nowiących koszt kredytu. Zatem zarówno 
ryzyko długowieczności, jak i ryzyko nie-
należytej dbałości o nieruchomość prze-
rzucone jest na państwo. Składka ubez-
pieczeniowa stanowi największy mie-
sięczny koszt obsługi programu i wynosi 
jednorazowo 0,5% lub 2,5% (w zależno-
ści od sposobu wypłaty kredytu) warto-
ści nieruchomości płatnej w chwili pod-
pisania umowy oraz 1,25% salda kredytu 
hipotecznego rocznie do końca trwania 
umowy24. Funkcjonowanie programu rzą-
dowego w zakresie odwróconej hipoteki 
zwiększa atrakcyjność odwróconego kre-
dytu hipotecznego zarówno dla kredyto-
biorców, jak i dla instytucji kredytujących 

21 D. W. Johnson, Z. S. Simkins: Retirement�Trends,�Current�Monetary�Policy,�and�the�Reverse�Mortgage�
Market, Journal of Financial Planning 27 (3), Mar 2014, s. 52.

22 Report�to�Congress�on�Reverse�Mortgage, June 28, 2012, s. 5 i 71, <www.files.consumerfinance.gov/a/
assets/documents/201206_cfpb_Reverse_Mortgage_Report.pdf>, dostęp 11.06.2014.

23 <www.cosumer.ftc.gov/articles/0192-reverse-mortgages> (dostęp 20.05.2014 r.)
24 <portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/sfh/hecm/hecmabou>, dostęp 25.05.2014 r.



108 KoNtRolA PAńStWoWA

państwo i społeczeństwo   małgorzata Grzeszczuk-Gniewek

z punktu widzenia minimalizowania ry-
zyka kredytowego.

Podstawowym warunkiem ubiegania 
się o przyznanie kredytu HECM jest osią-
gnięcie wieku 62 lat i wymóg ten odnosi 
się do wszystkich właścicieli nieruchomo-
ści. Ponadto nieruchomość musi być głów-
nym miejscem zamieszkania kredytobiorcy  
i spełniać określone przez FHA standar-
dy. Potencjalni kredytobiorcy poddawa-
ni są ocenie finansowej. Badane są ich 
przychody, majątek, miesięczne koszty 
utrzymania. Weryfikowana jest także hi-
storia kredytowa oraz terminowe opłaca-
nie podatków od nieruchomości i ubez-
pieczenia. Kredytobiorca przed podpi-
saniem umowy kredytowej musi odbyć 
konsultację u licencjonowanego doradcy  
w zakresie wymagań kwalifikacyjnych do 
programu, skutków finansowych umowy, 
alternatywnych do kredytu rozwiązań oraz 
spłaty kredytu. 

Świadczenia wypłacane są w formie 
miesięcznej terminowej lub dożywot-
niej renty, linii kredytowej (66% kredy-
tobiorców wybiera tę formę wypłaty) lub 
kombinacji tych form. Możliwa jest rów-
nież jednorazowa płatność dużej kwoty, 
jednak nie więcej niż 60% wartości kre-
dytu w pierwszym roku trwania umowy. 

Wysokość kredytu jest uzależniona od 
wieku najmłodszego z kredytobiorców, ak-
tualnej stopy procentowej oraz nie może 
przekraczać limitu określonego przez 
FHA25 lub ceny nieruchomości i wstępnej 
składki ubezpieczeniowej. określony jest 

również dopuszczalny limit opłat wstęp-
nych, opłat administracyjnych i składek 
ubezpieczeniowych oraz tak zwanej opła-
ty za serwis, dotyczącej między innymi 
kosztów wysyłania wyciągów bankowych 
i wypłaty środków.

W Stanach Zjednoczonych funkcjonu-
je program informowania potencjalnych 
beneficjentów o zasadach przyznawa-
nia kredytów oraz obowiązkowych opła-
tach (np. w ramach organizacji Ame-
rican Association of Retired Per sons oraz 
National Council of Aging). Podejmowane 
są również starania w celu ograniczenia 
możliwości wywierania przez kredyto-
dawców presji marketingowej na osoby 
starsze. Podpisanie umowy powinno mieć 
miejsce dopiero przy drugim spotkaniu 
z pośrednikiem, po upływie co najmniej 
dwóch tygodni od pierwszego spotkania. 
taki odstęp czasowy ma dać potencjalnym 
klientom możliwość przemyślenia oferty 
oraz przygotowania dodatkowych pytań. 

Spłata kredytu może nastąpić w wyniku 
sprzedaży domu przez bank lub przez spła-
tę hipoteki przez spadkobierców. W tym 
drugim przypadku możliwa jest również 
konwersja hipoteki odwróconej w zwy-
kły kredyt hipoteczny. 

W 2013 r. Federal Housing Administra-
tion wprowadziła szereg zmian dotyczą-
cych odwróconej hipoteki26, między inny-
mi w zakresie limitów wielkości kredytu, 
wysokości ubezpieczenia oraz prowadzenia 
kontroli kredytowej. Przyczyną tych zmian 
był wzrastający odsetek niespłaconych 

25 Aktualnie limit wynosi 625 500 dolarów.
26 Reverse�Mortgage�Stabilization�Act, który wszedł w życie 30 września 2013 r.
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kredytów. W 2012 r. wskaźnik niewypła-
calności wyniósł 9,4%, to jest prawie dwa 
razy więcej niż w przypadku tradycyjnych 
kredytów hipotecznych. Wszystkie wpro-
wadzone zmiany skutkują zmniejszeniem 
kwoty kredytu i zwiększeniem obowiąz-
kowych opłat. od stycznia 2014 r. kre-
dytobiorcy podlegają ocenie finansowej.  
W zależności od wyniku tej oceny, od kre-
dytobiorcy może być wymagane odkłada-
nie dodatkowych środków na pokrycie 
kosztów podatkowych i ubezpieczenio-
wych do końca okresu trwania umowy 
kredytu na swego rodzaju rachunek po-
wierniczy (Lifetime Expectancy Set Aside 
Account). oszacowano, że w wyniku tych 
zmian świadczenie dla kredytobiorcy zo-
stanie zmniejszone o około 13,8%27.

Odwrócony  
kredyt hipoteczny w Polsce
Przepisy ustawy z 23 października 2014 r. 
o odwróconym kredycie hipotecznym28 re-
gulują tylko najistotniejsze elementy tej 
usługi, pozostawiając wiele kwestii do ure-
gulowania między stronami w umowie. 
W szczególności, w związku z wcześniej 
wskazanymi barierami oferowania usłu-
gi odwróconego kredytu hipotecznego, 
wprowadzono mechanizmy skutecznego 
dochodzenia roszczeń oraz ochrony intere-
sów kredytobiorców i ich spadkobierców.

Wprowadzony został do obrotu prawnego 
nowy typ umowy nazwanej, to jest umowa 
odwróconego kredytu hipotecznego 

– szczególnego rodzaju umowa kredytu, 
na mocy której kredytodawca będzie mógł 
udostępnić kredytobiorcy na czas nieozna-
czony określoną sumę środków pienięż-
nych, których spłata nastąpi dopiero po 
śmierci kredytobiorcy29. 

Kredytobiorcą może zostać osoba fizycz-
na, która jest właścicielem lub współwła-
ścicielem nieruchomości, lub której przy-
sługuje spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu lub prawo użytkowania wieczy-
stego. W przypadku zawarcia umowy od-
wróconego kredytu hipotecznego z wię-
cej niż jednym kredytobiorcą i śmierci 
jednego z nich, pozostali kredytobiorcy  
będą uprawnieni do otrzymywania przy-
sługującego zmarłemu świadczenia.  
Kredytobiorca do dnia swojej śmierci po-
zostanie właścicielem nieruchomości, o ile 
nie naruszy określonych w umowie obo-
wiązków lub nie rozporządzi prawem do 
nieruchomości w sposób sprzeczny z tre-
ścią umowy. 

Podstawą do ustalenia kwoty kredytu 
będzie rynkowa wartość nieruchomości, 
oszacowana przez rzeczoznawcę majątko-
wego. Środki z tytułu umowy będą udo-
stępniane kredytobiorcy w ratach przez 
okres ustalony w umowie lub jednorazo-
wo. Forma wypłaty będzie uzgadniana po-
między instytucją kredytującą a kredy-
tobiorcą. Doświadczenia innych państw 
wskazują, że nie zawsze najpopularniejszą 
formą wypłaty środków jest forma świad-
czeń okresowych. 

27 Retirement�Trends…,�op.cit., s. 59.
28 Ustawa obowiązuje od 15.12.2014 r.
29 Uzasadnienie projektu ustawy, s. 3, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/202942/202993/dokument

111528/dokument111530.docx.
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Do zawierania umów odwróconego kre-
dytu hipotecznego uprawnione zostały 
banki, oddziały banków zagranicznych, 
oddziały instytucji kredytowych i insty-
tucje kredytowe prowadzące działalność 
transgraniczną30, a więc instytucje, o któ-
rych mowa w ustawie – Prawo bankowe 
i których działalność jest objęta nadzo-
rem Komisji Nadzoru Finansowego lub 
właściwych organów nadzoru w innych 
państwach członkowskich UE w przy-
padku instytucji prowadzących działal-
ność transgranicznie31.

Przed zawarciem umowy kredytobiorca 
otrzyma najistotniejsze informacje o ofer-
cie odwróconego kredytu hipotecznego. 
Informacje te będę dostarczane na wy-
standaryzowanym formularzu, aby ułatwić 
potencjalnym kredytobiorcom porówna-
nie ofert. Przed zawarciem umowy bank 
będzie dokonywał oceny stanu i historii  
zobowiązań kredytobiorcy oraz stanu 
prawnego nieruchomości32. 

Kredytobiorca będzie miał prawo od-
stąpić od umowy bez podania przyczy-
ny, w terminie 30 dni od jej zawarcia oraz 
prawo do całkowitej lub częściowej spłaty 
kredytu w każdym czasie, bez dodatko-
wej prowizji. Kredytobiorca będzie zobo-
wiązany do utrzymywania nieruchomości 
w niepogorszonym stanie, terminowego  
uiszczania podatków i obowiązkowych 
opłat związanych z korzystaniem z nie-
ruchomości. W przypadku niewywią-
zywania się przez kredytobiorcę z tych 
obowiązków bank będzie wzywał kre-
dytobiorcę do ich dopełnienia w wyzna-
czonym terminie. W przypadku ich dal-
szego niedopełnienia bank będzie żądał 
udzielenia mu upoważnienia do wy-
konywania tych obowiązków w imie-
niu kredytobiorcy. Niewywiązanie się 
z obowiązków i odmowa udzielenia upo-
ważnienia będą stanowiły podstawę do  
wypowiedzenia umowy przez instytu-
cję kredytującą. 

30 Według regulacji polskiego prawa bankowego, instytucja kredytowa to podmiot mający swoją siedzibę za 
granicą RP na terytorium jednego z państw członkowskich UE, prowadzący we własnym imieniu i na wła-
sny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyj-
mowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu 
kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego. W polskich regulacjach bankowych nie stosuje się 
jednolitej terminologii wobec krajowych i europejskich instytucji wykonujących działalność bankową. Za-
kres znaczeniowy pojęcia „instytucja kredytowa” w regulacjach Unii Europejskiej nie obejmuje wyłącznie 
banków w rozumieniu prawa polskiego, odnosi się również do instytucji, które nie mają statusu prawnego 
banku, ale wykonują czynności bankowe (parabanki). W państwach UE instytucjami kredytowymi mogą 
być zatem podmioty, które według polskiego prawa nie są bankami.

31 Zgodnie z dyrektywą nr 2006/48/WE, instytucje kredytowe zamierzające rozpocząć prowadzenie dzia-
łalności bankowej w UE zobowiązane są uzyskać licencję wydawaną przez właściwe władze nadzorcze 
państwa członkowskiego. Zgodnie z zasadą jednolitej licencji, instytucja kredytowa, która otrzymała  
licencję w jednym z państw członkowskich UE, może także prowadzić działalność na terytorium pozosta-
łych państw członkowskich, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń. Zgodnie z zasadą nad-
zoru kraju macierzystego, nadzór nad instytucjami kredytowymi sprawowany jest przez organ nadzoru 
państwa, w którym dana instytucja ma siedzibę i uzyskała licencję na prowadzenie działalności. Na mocy 
jednolitej licencji instytucje kredytowe mogą prowadzić działalność na terenie innych państw członkow-
skich w ramach bezpośredniego świadczenia usług z kraju macierzystego lub przez prawnie zależny od-
dział utworzony w tym państwie członkowskim.

32 Uzasadnienie projektu ustawy, op. cit., s. 9.
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Bank będzie mógł wypowiedzieć umowę 
odwróconego kredytu hipotecznego także 
w przypadku gdy zostanie wszczęta egze-
kucja z nieruchomości przez innego wie-
rzyciela, jeżeli o istnieniu tej wierzytel-
ności bank nie wiedział w dniu zawarcia 
umowy, a także w sytuacji gdy kredyto-
biorca przeniesie na osoby trzecie własność 
nieruchomości lub prawo do lokalu bez 
zgody banku. Bank będzie mógł wypo-
wiedzieć umowę również w sytuacji gdy 
wartość nieruchomości z przyczyn zawi-
nionych przez kredytobiorcę ulegnie istot-
nemu zmniejszeniu.

Ponadto ustawa przewiduje, że spadko-
biercy kredytobiorcy będą mogli spłacić kre-
dyt i zachować prawo do nieruchomości lub 
zdecydować o przeniesieniu prawa do nieru-
chomości na kredytodawcę. Po przeniesieniu 
prawa do nieruchomości bank będzie zobo-
wiązany do dokonania rozliczenia wierzytel-
ności. Jeżeli wartość rynkowa nieruchomości  
będzie przewyższała wartość wierzytelno-
ści, bank będzie zwracał33 kwotę stanowiącą 
różnicę pomiędzy rynkową wartością nieru-
chomości a wartością wierzytelności. Jeśli 
nie ma spadkobierców, nadwyżka ze sprze-
daży nieruchomości zostanie przekazana, 
zgodnie z przepisami prawa spadkowego, na 
rzecz gminy lub Skarbu Państwa.

Należy zaznaczyć, że ustawa nie wpro-
wadza obowiązku oferowania przez upraw-
nione instytucje finansowe usługi odwró-
conego kredytu hipotecznego, a jedynie 
przewiduje taką możliwość.

Rozwój rynku odwróconych 
kredytów hipotecznych
Przy analizowaniu uwarunkowań roz-
woju rynku odwróconych kredytów hi-
potecznych należy wziąć pod uwagę za-
równo aspekty ekonomiczne, jak i kultu-
rowe. Przeprowadzane w tym zakresie 
w Stanach Zjednoczonych badania poka-
zały, że na rozwój tego rynku na począt-
ku pierwszej dekady XXI wieku miały 
wpływ przede wszystkim zmiany kulturo-
we, ogólne większe zadłużenie osób star-
szych oraz przyzwyczajenie do korzysta-
nia z kart kredytowych34. 

Przekształcenie domu w świadczenie 
pieniężne wymaga przede wszystkim ak-
ceptacji, że nieruchomość jest zakumu-
lowanym kapitałem, a nie dobrem, które 
może być przekazane następnym pokole-
niom. W Polsce ta bariera wydaje się jesz-
cze dość silna. Jednak w związku z coraz 
większą mobilnością społeczeństwa i urba-
nizacją oraz wynikającym z tego rozluź-
nieniem więzi rodzinnych zainteresowanie 
odwróconą hipoteką powinno wzrastać. 

Drugim istotnym czynnikiem wpły-
wającym na popularność usług ERS jest 
zasób mieszkaniowy. W badaniach po-
tencjału rozwoju odwróconej hipoteki 
wskazuje się na procentowy udział osób 
starszych będących właścicielami nie-
ruchomości. Ponad 80% Amerykanów 
w wieku 65 lat i powyżej jest właścicie-
lami nieruch omości, w których zamieszku-
ją. W Wielkiej Bry tanii jest to około 70%. 

33 Spadkobiercom, wykonawcy testamentu lub innym osobom, jeżeli zostało przeniesione na nie prawo do 
nieruchomości.

34 H. Shan: Reversing�the�Trend: The�Recent�Expansion�of�the�Reverse�Mortgage�Market, “Real Estate Eco-
nomics”, v. 39, 2011, s. 759-760.
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W Polsce właścicielami swoich domów 
jest ponad 80% Polaków w wieku powy-
żej 65 lat35. Należy jednak mieć na uwa-
dze, że w znacznej większości są to nie-
ruchomości o stosunkowo niskiej warto-
ści. Zakładając, że kwota kredytu stanowi 
nie więcej niż 60% wartości nieruchomo-
ści, może się okazać, że w zasadzie usłu-
ga ta będzie miała znaczenie dla wąskiej 
grupy osób, określanych jako house-rich, 
cash-poor, to jest o niskich świadczeniach 
emerytalnych, lecz równocześnie posiada-
jących nieruchomość o znacznej wartości. 

Istotne w rozwoju odwróconej hipo-
teki są tendencje w aprecjacji/deprecja-
cji wartości nieruchomości i długotermi-
nowych stóp procentowych. W Stanach 
Zjednoczonych w wyniku zdarzeń ostat-
niego kryzysu liczba zawieranych umów 
spadła ze 115 tys. w 2009 r. do 72 tys. 
w 2011 r.36. Spadek cen nieruchomości 
w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Hiszpanii 
również spowodował mniejsze zaintere-
sowanie odwróconą hipoteką. Przed wy-
buchem kryzysu więcej osób było skłon-
nych zwiększać konsumpcję w odpowie-
dzi na wzrastające ceny nieruchomości 
wywołujące poczucie bogactwa. 

Należy również zwrócić uwagę, że koszt 
tego rodzaju kredytu jest wyższy niż stan-
dardowego kredytu hipotecznego. Pieniądze 
otrzymane w wyniku umowy o odwrócony 

kredyt hipoteczny są istotnie niższe niż ryn-
kowa wartość nieruchomości. Wynika to 
głównie z dodatkowego ryzyka ponoszonego 
przez kredytujących, to jest ryzyka długo-
wieczności kredytobiorcy i deprecjacji war-
tości nieruchomości, dodatkowych kosztów 
wstępnych związanych z szacowaniem war-
tości nieruchomości i ubezpieczenia, bie-
żących kosztów obsługi oraz sposobu jego 
oprocentowania. Ponieważ kredytobiorca 
nie dokonuje spłaty kredytu w miesięcz-
nych ratach, narastające oprocentowanie 
jest doliczane do kwoty kredytu, czyli że 
oprocentowana jest nie tylko kwota głów-
na kredytu, ale również wcześniej naliczo-
ne odsetki37. Dodatkowo koszty odwróco-
nego kredytu hipotecznego mogą rosnąć 
w przyszłości. Inflacja i wzrost stóp pro-
centowych może spowodować zmniejsze-
nie wartości płatności w czasie. 

Barierą rozwoju rynku odwróconych 
kredytów hipotecznych mogą być rów-
nież trudne do zrozumienia dla kredyto-
biorców warunki i zasady odwróconego 
kredytu hipotecznego. Skomplikowanie 
produktu sprawia, że potencjalni klien-
ci mogą czuć się niepewnie. Dodatkowo 
w Polsce ograniczeniem w korzystaniu 
z tego rodzaju usług może być brak do-
świadczenia osób starszych w korzystaniu 
z usług finansowych w ogóle. Poziom uban-
kowienia w Polsce obecnie wynosi 67%38, 

35 OECD, The�role�of�housing,�financial�wealth�and�public�services�for�adequate�living�standards�in�old�age, 
in Pension at a Glance 2013, OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/
pension_glance-2013-5-en>.

36 Report�to�Congress...,�op. cit., s. 71.
37 Częstotliwość dodawania oprocentowania do kwoty kredytu zależy od kredytodawcy i jest określana w umowie.
38 The Banking Sector in Central Europe – Performance Overview, <http://www.deloitte.com/view/en_

PL/pl/insights/Center-for-Financial-Services/832f89e7c649b310VgnVCM3000003456f70aRCRD.
htm# >, dostęp 05.09.2014 r.
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a wśród osób starszych jest zdecydowa-
nie niższy. Pomimo że w ostatnich latach 
korzystanie z rachunków bankowych oraz 
kart płatniczych staje się coraz powszech-
niejsze, to jednak dystans, jaki dzieli nasz 
rynek od krajów Europy Zachodniej jest 
nadal znaczny.

Wobec wzrastającej długości życia ludz-
kiego i zwiększających się wydatków pu-
blicznych związanych z wypłatą emery-
tur odwrócona hipoteka jest postrzegana 
jako rozwiązanie wspierające przytłaczają-
ce koszty starzejących się społeczeństw39. 
Ma więc, pomimo ciągle jeszcze bardzo 
małego udziału w rynku, znaczne perspek-
tywy rozwoju. Usługi tego rodzaju wpro-
wadzane są w krajach, w których dotych-
czas, z przyczyn kulturowych, opieka nad 
osobami starszymi była oparta raczej na zo-
bowiązaniach rodzinnych niż na państwo-
wych systemach zabezpieczenia społeczne-
go. Przykładem są kraje Azji Wschodniej, 
na przykład Japonia, Singapur, Korea 
Południowa czy Chiny40. Projekcje demo-
graficzne spowodowały, że odwrócona hi-
poteka została formalnie wprowadzona 

także w Indiach41. odwrócony kredyt hi-
poteczny popularyzowany jest jako inno-
wacyjny produkt finansowy, korzystnie 
stymulujący wzrost gospodarki, popra-
wiający jakość życia seniorów i pozwala-
jący na odciążenie dzieci42. 

Wydaje się, że również w Polsce, z uwagi 
na prognozowane obniżenie stopy zastą-
pienia w publicznym systemie emerytal-
nym, pojawi się popyt na tego rodzaju usłu-
gę finansową. Szacuje się, że w przyszłości 
stopa zastąpienia będzie znacznie niższa niż 
obecnie i wyniesie około 30-50% w zależ-
ności od wysokości wpłaconych składek, 
momentu przejścia na emeryturę i prze-
ciętnego dalszego trwania życia43. Dlatego 
też dostępność usługi odwróconego kre-
dytu hipotecznego jest niezwykle istot-
na. Analizując jednak tę usługę jako ele-
ment uzupełniający państwowego syste-
mu emerytalnego, należy zwrócić uwagę, 
że wypłata kwoty kredytu będzie nastę-
powała tylko przez określony w umowie 
okres44. Dlatego też, jeżeli celem odwró-
conego kredytu hipotecznego miałoby być 
dostarczenie dodatkowych środków na 

39 A. Gotman: Towards�the�end�of�bequest?�The�life�cycle�hypothesis�sold�to�seniors.�Critical�reflections�on�
the�reverse�mortgage�financial�fashion, Civitas, Porto Alegre, v. 11, n. 1, s. 100, jan.-apr. 2011.

40 Zob.: J. Doling, R. Ronald: Meeting�the�income�needs�of�older�people�in�East�Asia:�using�housing�equity, 
Ageing & Society 32, s. 471-490, “Cambridge University Press” 2012 oraz J. Zhao: On�Barriers�and�
Countermeasures�for�China�Implementing�Reverse�Home�Mortgage�Loans, Asian Social Science, vol. 5, 
No. 3, March 2009.

41 Szacuje się, że liczba mieszkańców w wieku emerytalnym w Indiach do 2016 r. wzrośnie do 140 mln, 
a do 2030 r. do 220 mln , co będzie stanowiło odpowiednio 9% i 13% populacji. Zob. S. Napote: Reverse�
Mortgage, Golden Research Thoughts, April, 2012; <www.nhb.org.in/RML/aboutrml.php>, dostęp 
09.10.2014 r.

42 J. Zhao: On�Barriers�and�Countermeasures�for�China�Implementing�Reverse�Home�Mortgage�Loans, Asian 
Social Science, vol. 5, No. 3, March 2009, s. 168.

43 Zob. T. Szumlicz: Uzasadnienie�dla�nieopodatkowywania�dodatkowych�oszczędności�emerytalnych, eksper-
tyza dla Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, 2012, <www.posrednicy.org.pl>.

44 Określona suma środków pieniężnych będzie udostępniana na czas nieoznaczony, ale wypłata środków 
nie będzie dokonywana dożywotnio. Jeżeli kredytobiorca wybierze formę wypłaty w postaci świadczeń 
okresowych, okres wypłaty zostanie ustalony w umowie.
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starość, jak wskazano w założeniach pro-
jektu ustawy oraz w uzasadnieniu45, na-
leżałoby stworzyć zachęty do powiązania 
tego kredytu ze świadczeniem wypłaca-
nym w formie ubezpieczeniowej renty do-
żywotniej przez zakłady ubezpieczeń. tego 
rodzaju produkty funkcjonują na przykład 
w Hiszpanii, gdzie wprowadzono zachę-
ty fiskalne, jeżeli umowa spełnia określo-
ne warunki, w tym warunek wykupienia 
świadczenia w formie ubezpieczeniowej 
renty dożywotniej.

Podsumowanie
Największą korzyścią z funkcjonowania 
usług typu equity release jest możliwość 
pozyskania przez osoby w starszym wieku 
dodatkowych środków finansowych z pra-
wem pozostania we własnym domu i unie-
zależnienie się od finansowego wsparcia ro-
dziny. Finansowe konsekwencje tendencji 
demograficznych powodują, że odwróco-
ny kredyt hipoteczny może się stać coraz 
częstszym źródłem dodatkowego docho-
du emerytów zarówno w Polsce, jak i w 
innych krajach. W Polsce emerytury będą 
ponadto relatywnie malały, istotne jest 
więc umożliwienie pozyskania dodatko-
wych środków, aby standard życia na eme-
ryturze nie uległ gwałtownemu obniże-
niu. W związku z tym ważne jest zapew-
nienie regulacji prawnych pozwalających 
na bezpieczne funkcjonowanie tego ro-
dzaju usług. Uchwalenie ustawy umożli-
wiło wprowadzenie usługi odwróconego 

kredytu hipotecznego na polski rynek fi-
nansowy, jednak nie zobowiązuje banków 
do podjęcia działalności w tym zakresie. 

Rozwiązania zaproponowane w usta-
wie o odwróconym kredycie hipotecz-
nym nie są wzorowane na żadnym kon-
kretnym państwie. Można jednak dostrzec 
analogię niektórych przyjętych rozwiązań 
do już funkcjonujących w innych krajach 
UE, na przykład do regulacji brytyjskich 
w odniesieniu do nałożonego na kredyto-
dawcę obowiązku przedstawiania okre-
ślonego zestawu informacji na poszcze-
gólnych etapach zawierania umowy. tego 
rodzaju wymogi pozwalają na zapewnie-
nie jak najlepszej ochrony potencjalnego 
kredytobiorcy i dostosowanie usługi do 
jego indywidualnych potrzeb. 

Rynek amerykański natomiast jest już 
rynkiem dobrze rozwiniętym, o złożonej 
strukturze, gdzie działalność w zakresie 
odwróconych kredytów hipotecznych 
prowadzą wyspecjalizowane instytucje. 
Dlatego też nie wydaje się właściwe od-
noszenie obowiązujących tam regulacji 
do realiów polskiego rynku, zważywszy 
zwłaszcza na funkcjonowanie programu 
rządowego, który wpływa na zwiększe-
nie atrakcyjności odwróconego kredytu 
hipotecznego w Stanach Zjednoczonych.

Nigdzie na świecie odwrócona hipoteka 
nie jest, i raczej nie będzie, rozwiązaniem 
powszechnym. W Stanach Zjednoczonych 
korzysta z tego kredytu zaledwie 2-3% 
obywateli spełniających warunki jego 

45 Założenia projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, s. 2, <http://legislacja.rcl.gov.pl/
lista/1/projekt/14617/katalog/19448>;

 Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, s. 1, <http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/ 
projekt/202942/katalog/202993>.
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uzyskania46, w Wielkiej Brytanii odwró-
cone kredyty hipoteczne w 2006 r. sta-
nowiły zaledwie 0,5% całego rynku kre-
dytów hipotecznych. 

Rozwój odwróconych kredytów hipo-
tecznych jest ściśle związany z wielkością 
rynku nieruchomości i poziomem zapo-
trzebowania osób starszych na dodatko-
we środki finansowe. Istotnym czynni-
kiem ograniczającym rozwój są jednak 
uwarunkowania kulturowe i chęć pozo-
stawienia nieruchomości spadkobiercom. 
Z drugiej jednak strony, stopniowa zmiana 
stylu życia, większa mobilność i wynikające 

z tego trudności z utrzymaniem bliskich 
więzi rodzinnych mogą sprawić, że grupą 
docelową usługi odwróconego kredytu hi-
potecznego będą nie tylko osoby bezdziet-
ne. Będzie to raczej w Polsce usługa ni-
szowa, jednak stworzenie warunków do 
jej funkcjonowania jest potrzebne ze spo-
łecznego punktu widzenia. 

MałGorzaTa  
GrzeSzczuk-GNiewek
pracownik administracji rządowej

46 Report�to�Congress..., op. cit., s. 5.

Słowa kluczowe: odwrócony kredyt hipoteczny, świadczenia emerytalne, renta dożywotnia, wartość 
nieruchomości, rynek finansowy
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Wstęp
Stosownie do art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym1 

(upzp), miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego (plan miejscowy) jest 
aktem prawa miejscowego uchwalanym 
przez organ stanowiący gminy. Jego wejście 
w życie jest istotne dla właścicieli nieru-
chomości położonych na obszarze objętym 
tym planem, którzy zamierzają zbyć swoją 
nieruchomość. Ustawodawca uznał bo-
wiem, że gmina powinna mieć udział w zy-
skach jakie przynosi zbycie nieruchomości, 

której wartość wzrosła w związku ze zmia-
ną ustaleń zawartych w planie miejsco-
wym2. Wzrost wartości nieruchomości 
związany ze zmianą przeznaczenia grun-
tów w uchwalonym lub zmienionym 
planie miejscowym może spowodować  
powstanie obowiązku wniesienia opłaty 
planistycznej (zwanej również rentą pla-
nistyczną) na rzecz gminy – stosownie do 
art. 36 ust. 4 upzp. 

Podmiotem uprawnionym do ustalenia 
i pobrania opłaty planistycznej jest organ 
wykonawczy gminy, na terenie której do-
szło do uchwalenia planu miejscowego lub 
jego zmiany. Zobowiązanym do uiszcze-
nia tej opłaty jest natomiast właściciel 

Procedura, przesłanki oraz propozycje zmian

ustalanie opłaty planistycznej

obowiązujące przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustawy o  gospodarce nieruchomościami i  rozporządzenia 
Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego nie ułatwiają sprawnego uzyskiwa-
nia przez gminy dochodów z tytułu opłat planistycznych. Uregulowania 
prawne dotyczące tych opłat  zawierają istotne wady systemowe. Należy 
zatem jednoznacznie i precyzyjnie uregulować zasady szacowania warto-
ści nieruchomości dla ustalenia opłaty planistycznej.

1 DzU.2015.199.
2 Zob. T. Sobel: Roszczenia�właściciela� i�użytkownika�wieczystego�nieruchomości�w�związku�z�wejściem�

w�życie�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego (cz.�I), „Radca Prawny” nr 3/2010, s. 52.
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nieruchomości lub użytkownik wieczy-
sty, który zbył nieruchomość (prawo użyt-
kowania wieczystego) w terminie do 5 lat 
od daty wejścia w życie planu miejscowe-
go lub jego zmiany (art. 36 ust. 4 upzp, 
art. 37 ust. 3 w zw. z art. 37 ust. 4 upzp).

opłata planistyczna stanowi dochód 
gminy. Gminy przeważnie nie uzyskują 
jednak planowanych dochodów z tego tytu-
łu. Wynika to przede wszystkim ze wstrzy-
mywania się właścicieli nieruchomości ze 
sprzedażą gruntu aż do wygaśnięcia rosz-
czenia o uiszczenie opłaty planistycznej, 
a także stosunkowo wysokiej skuteczności 
wnoszonych odwołań od decyzji ustalają-
cych tę opłatę. Nie bez znaczenia są także: 
zaniechania ustalenia i poboru opłaty pla-
nistycznej wynikające z wadliwej organi-
zacji pracy, opieszałość w wydawaniu de-
cyzji o jej ustaleniu, prowadząca niekie-
dy do wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu, 
a także niewystarczające i nieskuteczne 
działania windykacyjne. Między innymi 
z tych powodów problemem ustalania i eg-
zekwowania opłat planistycznych zajmo-
wała się Najwyższa Izba Kontroli; ostatnia  
planowa kontrola została przeprowadzo-
na w 2012 roku3.

Celem artykułu jest przedstawienie naj-
istotniejszych zagadnień prawnych od-
noszących się do ustalania opłaty plani-
stycznej, wskazanie wadliwych uregulo-
wań i zaprezentowanie propozycji zmian 

obowiązującego prawa zgłaszanych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli. 

Ustalanie opłaty planistycznej
Tryb ustalania opłat

Stosownie do art. 37 ust. 6 upzp, organ 
wykonawczy gminy ustala opłatę plani-
styczną w drodze decyzji. Właściwym try-
bem ustalania i dochodzenia tej opłaty jest 
postępowanie administracyjne. W wyro-
ku z 15 listopada 2006 r.4 Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warszawie orzekł, że 
opłata z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości nie wynika z ustawy podatkowej, 
a zatem nie spełnia jednego z wymogów 
określonych w art. 6 ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. – ordynacja podatkowa (w skró-
cie: „o.p.”)5 . Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym nie ma charakteru usta-
wy podatkowej, zaś obowiązek opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści wywołanej uchwaleniem lub zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego jest skutkiem określonej 
polityki przestrzennej gminy. opłacie pla-
nistycznej brakuje także wymaganej przez 
art. 6 o.p. cechy nieodpłatności6. 

Terminy w postępowaniu  
o ustalenie opłaty

Według art. 37 ust. 4 upzp, roszczenia 
o uiszczenie opłaty planistycznej można 
zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym 

3 Informacja�o�wynikach�kontroli�opłat�planistycznych�i�roszczeń�odszkodowawczych�związanych�z�uchwale-
niem�lub�zmianą�planów�miejscowych, nr 188/2012/P/12/147/LLU (dalej jako: „Informacja o wynikach 
kontroli NIK”), <www.nik.gov.pl>.

4 Znak II OSK 1370/05, LEX nr 321533.
5 DzU.2012.749 ze zm.
6 Zob. też wyrok NSA z 3.09.2004 r., znak OSP 2005/7-8, poz. 91; decyzja SKO we Wrocławiu 

z 6.10.2009 r., znak SKO 4125/124/09, LEX nr 579718.
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plan miejscowy albo jego zmiana stały się 
obowiązujące. Zgłoszenie roszczenia na-
stępuje w tym wypadku przez skuteczne 
wszczęcie postępowania o ustalenie opła-
ty planistycznej7, stosownie do art. 61 § 4 
ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego8 (k.p.a.). 
Po upływie tego terminu roszczenie o za-
płatę wygasa.

Notariusz, w terminie 7 dni od dnia 
sporządzenia umowy, której przedmio-
tem jest zbycie nieruchomości w formie 
aktu notarialnego, jest zobowiązany prze-
słać wójtowi, burmistrzowi albo prezy-
dentowi miasta wypis z tego aktu (art. 37 
ust. 5 upzp). organ wykonawczy gminy 
został zobowiązany do ustalania opłaty 
planistycznej bezzwłocznie po otrzyma-
niu wypisu z aktu notarialnego (art. 37 
ust. 6 upzp). określony w art. 37 ust. 6 
upzp termin jako „bezzwłoczny” nie jest 
terminem prawa materialnego, z upływem 
którego wiązałyby się skutki prawne. Ma 
on na celu dyscyplinowanie organów ad-
ministracji w dochodzeniu należności bu-
dżetowych gminy9. 

Postępowanie dowodowe

W odniesieniu do zasad określania wartości 
nieruchomości oraz zasad określania skut-
ków finansowych uchwalania lub zmiany 
planów miejscowych, a także w odniesieniu 
do osób uprawnionych do określania tych 
wartości i skutków finansowych stosuje 

się przepisy o gospodarce nieruchomościa-
mi (art. 37 ust. 11 upzp). oznacza to, że 
wartość rynkową nieruchomości ustalają 
rzeczoznawcy majątkowi (art. 7 i art. 150 
ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami10, dalej 
w skrócie: „ugn”). Rzeczoznawca mająt-
kowy sporządza na piśmie opinię o warto-
ści nieruchomości w formie operatu sza-
cunkowego (art. 156 ust. 1 ugn), stanowią-
cą podstawowy dowód w postępowaniu 
o ustalenie opłaty planistycznej. operat 
szacunkowy sporządzony przez rzeczo-
znawcę majątkowego stanowi opinię bie-
głego w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a. 

W wyroku z 16 stycznia 2013 r. Naczelny 
Sąd Administracyjny w Warszawie wyra-
ził pogląd, że operat szacunkowy stanowi 
dowód tego, jaką wartość miała nierucho-
mość przed uchwaleniem lub zmianą planu 
miejscowego i jaką wartość ma szacowa-
na nieruchomość po uchwaleniu lub zmia-
nie tego planu, a różnica tych wartości jest 
podstawą określenia jednorazowej opłaty. 
Powyższe nie oznacza jednak związania 
organu administracji ustaleniami rzeczo-
znawcy majątkowego. operat szacunko-
wy, jak każdy dowód w sprawie, podlega 
ocenie przez organ, na którym spoczywa 
obowiązek dokładnego wyjaśnienia sprawy 
i podjęcia niezbędnych działań dla prawi-
dłowego ustalenia wartości nieruchomo-
ści i należnej opłaty, a zatem i obowiązek 
oceny wiarygodności sporządzonej przez 

7 Zob. wyrok NSA z 4.02.2011 r., znak II OSK 207/10, LEX nr 753419; wyrok NSA w Warszawie 
z 6.12.2012 r., znak II OSK 1400/11, LEX nr 1367252.

8 DzU.2013.267 ze zm.
9 Zob. wyrok WSA w Lublinie z 4.11.2010 r., znak II SA/Lu 483/10, LEX nr 753852.
10 DzU.2014.518 ze zm.
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rzeczoznawcę majątkowego opinii11. ten 
sam sąd w wyroku z 20 sierpnia 2013 r.12 

stwierdził, że organ ma obowiązek oce-
nić na podstawie art. 80 k.p.a. wartość 
dowodową operatu szacunkowego, a więc 
sprawdzić, czy operat spełnia wszystkie 
wymogi określone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 21 września 2004 r. w spra-
wie wyceny nieruchomości i sporządza-
nia operatu szacunkowego13. Przy usta-
laniu opłaty planistycznej aktywna rola  
organu wykonawczego gminy, jako prowa-
dzącego postępowanie administracyjne, 
nie kończy się bowiem na zleceniu rzeczo-
znawcy majątkowemu sporządzenia ope-
ratu szacunkowego. Z aktualnego orzecz-
nictwa sądów administracyjnych wynika, 
że przed wydaniem decyzji w sprawie opła-
ty planistycznej niezbędne jest zweryfiko-
wanie operatu szacunkowego stanowiące-
go dowód w postępowaniu, zarówno pod 
względem formalnym, jak i merytorycz-
nym14. W związku z tym operat szacun-
kowy powinien zawierać dane niezbęd-
ne do oceny jego rzetelności i jednocze-
śnie podawać okoliczności konieczne do 
oceny jego adekwatności do danej spra-
wy. Wszystkie nieruchomości brane pod 
uwagę przy dokonywaniu wyceny powinny 

być opatrzone opisem na tyle szczegóło-
wym i obszernym, by umożliwić weryfi-
kację prawidłowości doboru tych nieru-
chomości (do porównania) oraz dokona-
nych obliczeń organom administracji oraz 
sądom administracyjnym15. 

Niezależnie od obowiązku weryfikacji 
operatu szacunkowego przez organ, stro-
ny postępowania mogą kwestionować jego 
treść. Podważenie dowodu z treści opera-
tu szacunkowego jest generalnie możliwe 
przez sformułowanie racjonalnych, uzasad-
nionych wiedzą merytoryczną argumen-
tów bądź przez przedłożenie innej opinii  
sporządzonej przez osobę mającą stosow-
ne kwalifikacje. Nie może być uznane za 
wystarczające (pociągające za sobą potrze-
bę prowadzenia dalszego postępowania 
wyjaśniającego, np. przez sporządzenie na 
koszt publiczny dodatkowych ekspertyz) 
samo twierdzenie strony, że w jej ocenie 
wykonane szacunki są wadliwe16. Jeżeli 
jednak w materiale dowodowym postę-
powania o ustalenie opłaty planistycznej 
znajdą się rozbieżne operaty, sporządzo-
ne przy zastosowaniu takiego samego po-
dejścia oraz metody i techniki szacowania 
nieruchomości, obowiązkiem organu pro-
wadzącego postępowanie jest uzyskanie 

11 Wyrok NSA w Warszawie z 16.01.2013 r., znak II OSK 1686/11, LEX nr 1270183.
12 Wyrok NSA w Warszawie z 20.08.2013 r., znak II OSK 829/12, LEX 1408564.
13 DzU.2004.207.2109 ze zm.
14 Zob. jednak wyrok WSA w Łodzi z 2.12.2010 r., znak II SA/Łd 697/10, LEX nr 755891, w którym Sąd 

wyraził pogląd, że organ prowadzący postępowanie nie może wkraczać w merytoryczną zasadność opinii 
rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ nie dysponuje wiadomościami specjalnymi, które posiada biegły. 
Powinien jednak dokonać oceny operatu szacunkowego pod względem formalnym, tj. zbadać na przykład, 
czy został on sporządzony przez uprawnioną osobę, czy zawiera wymagane przepisami prawa elementy, 
czy nie zawiera niejasności, pomyłek lub braków, które powinny zostać sprostowane lub uzupełnione, aby 
dokument ten miał wartość dowodową

15 Zob. wyrok WSA w Krakowie, znak II SA/Kr 1472/12, LEX nr 1350456.
16 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 17.11.2010 r., znak IV SA/Wa 1386/10, LEX nr 758771.
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oceny organizacji zawodowej rzeczoznaw-
ców majątkowych w sprawie prawidłowo-
ści sporządzenia operatów szacunkowych 
(art. 157 ust. 1 ugn)17.

W obowiązującym do 25 sierpnia 2011 r. 
§ 50 rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie wyceny nieruchomości i spo-
rządzania operatu szacunkowego był ure-
gulowany sposób określania wartości ryn-
kowej nieruchomości dla ustalenia od-
szkodowania lub opłaty, o których mowa 
w art. 36 ust. 3 i 4 upzp. Przepis ust. 1 na-
kazywał uwzględnianie jej przeznaczenia 
przed uchwaleniem planu miejscowego lub 
przed jego zmianą oraz jej przeznaczenia 
po uchwaleniu planu miejscowego lub po 
jego zmianie. Nie uwzględniało się części 
składowych tej nieruchomości. Z dniem 
26 sierpnia 2011 r. przepisy § 50 powyż-
szego rozporządzenia zostały uchylone. 
Brak precyzyjnych wskazówek dla rze-
czoznawców majątkowych dotyczących 
szacowania wartości rynkowej nierucho-
mości dla ustalenia opłaty planistycznej 
prowadzi w szczególności do wątpliwości, 
czy w wycenie należy uwzględniać części 
składowe nieruchomości (np. zabudowa-
nia), a w konsekwencji do braku jednoli-
tego podejścia do wyceny części składo-
wych nieruchomości przez rzeczoznawców  
majątkowych, trudności w prowadzeniu 
postępowania dowodowego i zwiększone-
go ryzyka wydawania rozbieżnych orze-
czeń przez SKo i sądy18. 

W postępowaniu w sprawie ustalenia 
opłaty planistycznej może również zacho-
dzić potrzeba ustalenia faktycznego sposo-
bu korzystania z nieruchomości. Dowodem 
w sprawie mogą być w szczególności zapi-
sy ewidencji gruntów. Należy jednak mieć 
na uwadze, że dowód z zapisów ewidencji 
gruntów nie może być uznany za przesą-
dzający w sytuacji gdy faktyczny sposób 
wykorzystywania nieruchomości został 
przez rzeczoznawcę majątkowego jedno-
znacznie określony19.

Treść decyzji ustalających opłaty

Decyzja w sprawie ustalenia opłaty pla-
nistycznej powinna zawierać wszystkie 
elementy wskazane w art. 107 § 1 k.p.a., 
a w szczególności: oznaczenie strony lub 
stron, powołanie podstawy prawnej, roz-
strzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i praw-
ne. W stanie prawnym obowiązującym do 
31 grudnia 2009 r. nie było podstaw do 
orzekania w decyzji ustalającej opłatę pla-
nistyczną o terminie wniesienia opłaty oraz 
rygorze naliczania odsetek od nietermi-
nowej zapłaty20. Z art. 60 pkt 7 ustawy 
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych21 (w skrócie: „ufp”; obowiązującej od 
1 stycznia 2010 r.) wynika, że opłaty pla-
nistyczne są środkami publicznymi stano-
wiącymi niepodatkowe należności budże-
towe o charakterze publiczno-prawnym. 
Stosownie do art. 67 ufp, do spraw dotyczą-
cych między innymi opłat planistycznych, 

17 Zob. wyrok WSA w Łodzi z 2.12.2010 r., znak II SA/Łd 696/10, LEX nr 755890.
18 Zob. Informacja o wynikach kontroli NIK, op. cit., s. 43.
19 Zob. wyrok NSA w Warszawie z 13.12.2012 r., znak II OSK 1487/11, LEX nr 1367296.
20 Zob. wyrok WSA w Gliwicach z 23.07.2009 r., znak II SA/Gl 1326/08, LEX nr 553013.
21 DzU.2013.885 ze zm.
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nieuregulowanych w ustawie o finansach 
publicznych, stosuje się przepisy k.p.a. i od-
powiednio przepisy działu III ordynacji 
podatkowej. Powyższe oznacza, że usta-
wodawca ujednolicił przepisy dotyczące 
egzekwowania niepodatkowych należno-
ści budżetu państwa i budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. Kwestie zwią-
zane zwłaszcza z terminem zapłaty tych 
należności oraz możliwością dochodzenia 
odsetek od zaległości z tego tytułu nie zo-
stały uregulowane w upzp, k.p.a., a także 
w ufp. to powoduje, że odpowiednie za-
stosowanie do tych spraw będą miały prze-
pisy ordynacji podatkowej22. 

Stosując odpowiednio art. 47 § 1 o.p., 
należy przyjąć, że termin uiszczenia opła-
ty planistycznej wynosi 14 dni od daty 
doręczenia decyzji ustalającej tę opłatę. 
Niedotrzymanie terminu zapłaty przez zo-
bowiązanego powoduje, że na podstawie 
art. 51 § 1 o.p. opłata staje się zaległością, 
od której, stosownie do art. 53 § 1 o.p. na-
liczane są odsetki za zwłokę. Zatem prze-
pisy upzp nie dają podstawy do orzekania 
w przedmiocie terminu uiszczenia opła-
ty planistycznej. Jednak biorąc pod uwagę 
skutki prawne zwłoki we wniesieniu opłaty 
planistycznej, można postulować, by infor-
macja o terminie płatności oraz sankcji za 
zwłokę znalazła się w treści decyzji ustala-
jącej opłatę planistyczną (w pouczeniach, 

w ramach stosowania przez organ admini-
stracji zasady informowania stron i innych 
uczestników postępowania – art. 9 k.p.a.).

W razie wielości stron postępowania 
(wielości zbywców nieruchomości stano-
wiącej współwłasność) istotna jest kwe-
stia prawidłowego sformułowania senten-
cji decyzji ustalających opłatę planistycz-
ną. Należy bowiem odróżniać sytuacje, 
w których występuje współwłasność łączna 
(ustawowa, małżeńska) od współwłasności 
nieruchomości w częściach ułamkowych. 
W przypadku współwłasności łącznej  
(ustawowej, małżeńskiej) zobowiązanie 
powinno zostać nałożone na współwła-
ścicieli solidarnie23. Przy współwłasno-
ści w częściach ułamkowych wysokość 
opłaty planistycznej powinna być określo-
na kwotowo w odniesieniu do każdego ze 
współwłaścicieli24. Natomiast ustalenie, 
na podstawie art. 36 ust. 4 upzp, opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści i zaadresowanie decyzji wyłącznie do 
jednej z osób zobowiązanych stanowi na-
ruszenie prawa materialnego25. 

Przeprowadzona przez Najwyższą Izbę 
Kontroli w 2012 r. kontrola ustalania opłat 
planistycznych26 wykazała, że organy wy-
konawcze gmin nie przestrzegają obo-
wiązku bezzwłocznego ustalania opłat 
planistycznych. Jest to istotny problem, 

22 Zob. wyrok WSA w Krakowie z 10.10.2013 r., znak II SA/Kr 761/13, LEX nr 1384892.
23 Zob. wyrok WSA w Gliwicach z 23.07.2009 r., znak II SA/Gl 1326/08, LEX nr 553013. Zobowiązanie soli-

darne polega na tym, że wierzyciel może wedle własnego wyboru żądać wykonania zobowiązania w całości 
lub w części od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna; spełnienie świadcze-
nia przez któregokolwiek z dłużników zwalnia z długu pozostałych. Ten, kto spełnił świadczenie, może jednak 
domagać się od pozostałych współdłużników zwrotu w częściach równych przypadających na nich części.

24 Zob. wyrok WSA w Gliwicach z 15.04.2010 r., znak II SA/Gl 160/10, LEX nr 577039.
25 Zob. wyrok WSA w Łodzi z 2.12.2010 r., znak II SA/Łd 696/10, LEX nr 755890.
26 Zob. Informacja o wynikach kontroli NIK, op. cit.
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ponieważ opieszałość we wszczynaniu po-
stępowań o ustalenie opłaty planistycznej 
prowadzi do trudności w windykacji usta-
lonych już opłat ze względu na wyzbycie się 
środków uzyskanych z tytułu odpłatnego 
zbycia nieruchomości. Nieprawidłowości 
wystąpiły w 20 spośród 21 skontrolowa-
nych jednostek. W zbadanych w tym za-
kresie 332 decyzjach ustalających opłatę 
planistyczną czas pomiędzy datą powzię-
cia informacji przez gminę o zbyciu nie-
ruchomości (tj. datą wpływu do urzędu 
gminy wypisu z aktu notarialnego doty-
czącego umowy zbycia nieruchomości) 
a datą wszczęcia postępowania wynosił 
ponad 6 miesięcy w 40% spraw. Z kolei 
w 41% spraw decyzja ustalająca opłatę pla-
nistyczną została wydana po upływie co 
najmniej roku od daty wpływu do urzędu 
wypisu z aktu notarialnego dotyczącego 
umowy zbycia nieruchomości. 

Przyczynami nieprawidłowości były 
głównie:
•	niewłaściwy	obieg	wypisów	z aktów	no-

tarialnych wynikający z wadliwej orga-
nizacji pracy urzędów;

•	duża	liczba	transakcji	i duży	napływ	wy-
pisów z aktów notarialnych do urzędu 
przy niewielkiej obsadzie kadrowej ko-
mórki organizacyjnej, w której akty nota-
rialne są poddawane analizie pod kątem 
wszczęcia postępowania w sprawie usta-
lenia opłaty planistycznej.
Przewlekłość prowadzonych postępo-

wań wynika również ze skomplikowane-
go procesu szacowania wartości nierucho-
mości, niezbędnego do ustalenia opłaty 

planistycznej. Strony często odwołują się 
od decyzji ustalających te opłaty i w więk-
szości wypadków ich odwołania prowadzą 
do uchylenia decyzji. Kontrola NIK wyka-
zała, że skontrolowane jednostki w okre-
sie objętym kontrolą wydały 1830 decy-
zji, w których została ustalona opłata pla-
nistyczna. Strony wniosły odwołania od 
358 decyzji (19,6%), z których 208 decyzji 
zostało uchylonych (11,4% decyzji ogółem 
przy skuteczności odwołań 58,1%). Zwłoka 
we wszczynaniu postępowań o ustalenie 
opłaty planistycznej lub ich długotrwałe 
prowadzenie opóźnia pozyskanie docho-
dów przez gminy i może utrudniać ich eg-
zekucję27.

Przesłanki ustalenia  
opłaty planistycznej
Z art. 37 ust. 6 upzp wynika, że organ 
wykonawczy gminy ma obowiązek usta-
lić opłatę planistyczną w razie zaistnienia 
ustawowych przesłanek. Należą do nich 
wszystkie opisane poniżej przesłanki. 
1. wejście w życie planu miejscowego lub 
jego zmiany. Wprawdzie według literal-
nego brzmienia art. 36 ust. 4 upzp, wzrost 
wartości nieruchomości miałby być zwią-
zany z uchwaleniem planu miejscowego 
albo jego zmiany, to jednak istotna jest 
data wejścia w życie planu. Samo uchwa-
lenie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (w skrócie: „mpzp”) 
– aktu prawa miejscowego – nie wywołu-
je bowiem skutków prawnych i nie będzie 
miało wpływu na zmianę wartości nieru-
chomości, jeśli plan ten nie wejdzie w życie. 

27 Zob. Informacja o wynikach kontroli NIK, op. cit., s. 7, 20-22.
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Warto zaznaczyć, że ustalenie opłaty 
planistycznej nie jest możliwe w sytuacji, 
w której została wydana decyzja o warun-
kach zabudowy i doszło do zbycia nieru-
chomości położonej na terenie nieobjętym 
planem miejscowym. Pomimo że według 
art. 63 ust. 3 zd. pierwsze upzp, jeżeli de-
cyzja o warunkach zabudowy wywołuje 
skutki, o których mowa w art. 36, prze-
pisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpo-
wiednio, to nie ma podstaw prawnych do 
ustalenia w takiej decyzji stawki opłaty pla-
nistycznej. Nie jest możliwe zastosowanie 
przez analogię art. 15 ust. 2 pkt 12 upzp28. 
oznaczałoby to w konsekwencji przyzna-
nie radzie gminy uprawnienia do ustalania 
stawki procentowej opłaty w związku ze 
wzrostem wartości nieruchomości na sku-
tek wydania decyzji o warunkach zabudo-
wy w drodze uchwały. Zasadą konstytu-
cyjną – wynikającą z art. 94 Konstytucji 
RP – jest, że akty prawa miejscowego mogą 
być stanowione tylko wówczas, gdy kom-
petencja ta wynika wyraźnie z ustawowe-
go upoważnienia. Upoważnienie do stano-
wienia aktu prawa miejscowego wynikają-
ce z wykładni przepisu ustawy nie spełnia 
tego wymogu29. Najwyższa Izba Kontroli 
zgłosiła wniosek de lege ferenda o zlikwido-
wanie luki prawnej w ustawie o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym30.
2. ustalenie w planie miejscowym lub 
jego zmianie stawki opłaty planistycz-
nej. Stawki opłaty planistycznej powinny 

być określone przez radę gminy w planie 
miejscowym (art. 15 ust. 2 pkt 12 upzp). 
Nieokreślenie stawki procentowej z ty-
tułu wzrostu wartości nieruchomości 
w związku ze zmianą planu miejscowe-
go dla wszystkich obszarów objętych pla-
nem stanowi naruszenie zasad sporządza-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w art. 28 
ust. 1 upzp31.

Według art. 36 ust. 4 zd. ostatnie upzp, 
wysokość opłaty nie może być wyższa niż 
30% wzrostu wartości nieruchomości, co 
oznacza, że organ stanowiący gminy może 
ustalić stawkę niższą niż 30%. Nie jest jed-
nak dopuszczalne ustalenie w planie miej-
scowym stawki opłaty planistycznej w wy-
sokości 0%. Skoro ustawodawca przesądza 
o istnieniu obowiązku wniesienia opłaty 
w okolicznościach wymienionych w art. 36 
ust. 4 upzp, to zakres swobody w orzeka-
niu jej wysokości przez właściwy organ do-
znaje ograniczenia nie tylko co do możli-
wości przekroczenia określonej w ustawie 
o zagospodarowaniu przestrzennym gór-
nej jej wysokości (30%), ale także wyklu-
cza możliwość zastosowania stawki zero-
wej. określenie stawki opłaty w wysokości 
0% czyniłoby bezprzedmiotowym przepis 
ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego 
ustalenia opłaty planistycznej w razie po-
wstania sytuacji opisanej w art. 36 ust. 4 
upzp. Skoro określenie stawki procentowej 
stanowiącej podstawę do ustalenia opłaty 

28 Przepis ten stanowi, że w planie miejscowym określa się obowiązkowo stawki procentowe, na podstawie 
których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

29 Zob. wyrok NSA w Warszawie z 12.10. 2010 r., znak II OSK 1560/09, LEX nr 746638.
30 Zob. Informacja o wynikach kontroli NIK, op. cit., s. 15.
31 Zob. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 9.03.2012 r., NK-4.4143.69.2012.

BB, DzUrz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1977.
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planistycznej w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego jest elemen-
tem obligatoryjnym planu, to stwierdzenie  
nieokreślenia stawki procentowej opła-
ty planistycznej dla jednego z obszarów 
musi skutkować stwierdzeniem nieważ-
ności planu w całości32.

Kontrola NIK wykazała, że nadal w nie-
których gminach obowiązują plany miej-
scowe, w których zostały określone zero-
we stawki opłaty planistycznej33. NIK zgło-
siła wniosek legislacyjny o wprowadzenie 
do ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym przepisu obligującego 
organ wykonawczy gminy do pobierania 
opłaty planistycznej w wysokości okre-
ślonej przez ustawodawcę, jednolitej dla 
wszystkich przypadków wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem 
lub zmianą planu miejscowego, z możliwo-
ścią obniżenia stawki opłaty lub jej zniesie-
nia przez organ stanowiący gminy w uza-
sadnionych przypadkach34. 
3. zbycie nieruchomości lub prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomo-
ści (w drodze odpłatnej czynności praw-
nej35) w okresie do 5 lat od daty wejścia 
w życie planu miejscowego lub jego zmia-
ny. Ustawodawca nie definiuje w upzp 

pojęcia „zbycie nieruchomości”, w szcze-
gólności na potrzeby ustalania opłat pla-
nistycznych. Pojęcie to występuje jednak 
w art. 36 ust. 3 i 4 oraz art. 37 ust. 7 upzp, 
w art. 37 ust. 5 odwołuje się do „umowy 
zbycia nieruchomości”, zaś w art. 36 ust. 4a 
mowa jest o „przeniesieniu własności nieru-
chomości”. Posiłkując się zasadami ogólny-
mi prawa cywilnego, należy przyjąć, że zby-
cie nieruchomości oznacza przeniesienie 
własności nieruchomości w drodze czyn-
ności cywilnoprawnej pomiędzy zbywcą 
a nabywcą. tym samym „zbycie nierucho-
mości” w przepisach art. 36 i 37 upzp nie 
odnosi się do innych niż umowy rodzajów 
czynności prawnych, takich jak czynności 
prawne jednostronne i uchwały, a także 
do innych zdarzeń prawnych niż czynno-
ści prawne, to jest orzeczenia sądowe lub 
decyzje administracyjne. Zbyciem nieru-
chomości nie będzie również zasiedzenie 
ani dziedziczenie36.

Należy jednak zauważyć, że przepis 
art. 36 ust. 4 upzp jest nieprawidłowo zre-
dagowany, ponieważ mowa w nim jedynie 
o zbyciu nieruchomości (tak samo w art. 36 
ust. 3 dotyczącym roszczenia odszkodo-
wawczego) jako przesłance umożliwiają-
cej ustalenie opłaty planistycznej, a nie 

32 Zob. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 7.01.2013 r., znak PN.4131.20.2013, 
DzUrz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 294.

33 Zob. Informacja o wynikach kontroli NIK, op. cit., s. 7.
34 Proponowanej zmianie powinna towarzyszyć zmiana § 4 pkt 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (DzU.2003.164.1587), według którego ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących pod-
stawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, powinny zawierać stawki procentowe 
w przedziale od 0% do 30% i dotyczyć wszystkich terenów określonych w projekcie planu miejscowego.

35 Zob. uchwała siedmiu sędziów NSA z 10.12.2009 r., znak II OPS 3/0, ONSA i WSA 2010 r., nr 2, poz. 22; 
wyrok NSA z 30.03.2011 r., znak II OSK 357/10, <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.

36 Zob. I. Pietrzak-Abucewicz: ‘Zbycie�nieruchomości’�jako�przesłanka�ustalenia�opłaty�planistycznej (glosa�
do�wyroku�NSA�z�dnia�8�stycznia�2013�r.,�II�OSK�1630/11), opubl. [w:] „Finanse Komunalne”, nr 9/2013, 
s. 69-78.
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o zbyciu nieruchomości lub prawa użytko-
wania wieczystego. tymczasem w art. 36 
i art. 37 upzp jako osobę zobowiązaną do 
uiszczenia opłaty planistycznej wskazu-
je się nie tylko właściciela nieruchomo-
ści, ale również użytkownika wieczyste-
go. oznacza to, że również zbycie prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomo-
ści stanowi jedną z przesłanek ustalenia 
opłaty planistycznej. Przeniesienie prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
nie powoduje przeniesienia prawa własno-
ści nieruchomości, nie stanowi więc zby-
cia nieruchomości37. Użytkownik wieczy-
sty nieruchomości gruntowej może zbyć 
wyłącznie prawo, które posiada, to jest 
prawo użytkowania wieczystego nieru-
chomości gruntowej. 

W uchwale z 10 grudnia 2009 r. Naczelny 
Sąd Administracyjny w Warszawie w skła-
dzie siedmiu sędziów38 dokonał wykład-
ni pojęcia „zbycie” w upzp. Według Sądu, 
opłata planistyczna jest daniną publiczną, 
jaką właściciel lub użytkownik wieczy-
sty jest zobowiązany uiścić z tytułu wzro-
stu wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem lub zmianą miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego. opłata planistyczna jest wymagal-
na dopiero wówczas, gdy przysporzenie 
majątkowe staje się przedmiotem obro-
tu. tak rozumiana funkcja owej opłaty od-
powiada celom, dla jakich jest ustanawia-
na: po pierwsze – „podzielenie się” przez 

właściciela nieruchomości zyskiem jaki 
osiąga, a po drugie – przeciwdziałanie „spe-
kulacyjnemu” obrotowi nieruchomościami 
bezpośrednio po uchwaleniu lub zmianie 
planu. Z tych powodów pobieranie opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 upzp, nie 
obejmuje sytuacji, gdy nieruchomość zo-
stała darowana osobie bliskiej. Przez po-
jęcie „zbycie” nieruchomości dla celów 
wymierzenia opłaty planistycznej nale-
ży rozumieć zbycie ekwiwalentne, ponie-
waż przemawia za tym powiązanie opłaty 
ze wzrostem wartości nieruchomości. to 
wzrost jej wartości, integralnie związany 
ze zbyciem nieruchomości o powiększonej 
wartości w wyniku uchwalenia lub zmiany 
planu, powoduje, że właściciel (użytkow-
nik wieczysty) jest zobowiązany do uisz-
czenia opłaty planistycznej. W przypadku 
dalszego zbycia nieruchomości przez obda-
rowanego, to obdarowany zbywca – a nie 
darczyńca – jest beneficjentem przyspo-
rzenia, wobec czego względy elementar-
nej sprawiedliwości społecznej nakazu-
ją, aby daniną, o której mowa, obciążyć 
obdarowanego (wtórnego) zbywcę, a nie 
darczyńcę, zwłaszcza że nie cierpi na tym 
interes publiczny, jako że gmina w każ-
dym z tych wypadków otrzyma należną 
jej opłatę planistyczną39. 

Z powyższej uchwały NSA w Warszawie 
wynika, że przez pojęcie zbycia należy 
rozumieć odpłatne umowy przenoszące 

37 Pojęcie „zbycie nieruchomości” nie zostało zdefiniowane w upzp, tak jak np. ma to miejsce w ustawie 
o gospodarce nieruchomościami – zob. art. 4 pkt 3b ugn, z którego wynika, że przez zbycie nieruchomo-
ści rozumie się również przeniesienie prawa użytkowania wieczystego.

38 Zob. przyp. 35.
39 Zob. jednak I. Pietrzak-Abucewicz, op. cit. Według autorki, wykładnia ograniczająca pojęcie zbycie nie-

ruchomości jedynie do umów odpłatnych, z wyłączeniem umów nieodpłatnych, nie odpowiada rezultatom 
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własność nieruchomości (prawa użytko-
wania wieczystego). 

Zatem zbyciem nieruchomości uza-
sadniającym ustalenie opłaty planistycz-
nej jest:
•	umowa	zamiany	nieruchomości40;
•	wniesienie	nieruchomości	do	spółki	ka-

pitałowej41;
•	sprzedaż	przedsiębiorstwa,	w skład	któ-

rego wchodzi nieruchomość42;
•	przeniesienie	własności	nieruchomości	

w drodze datio in solutum (czyli w dro-
dze umowy) w zamian za zwolnienie 
z długu pieniężnego43;

•	wniesienie	nieruchomości	tytułem	wkła-
du niepieniężnego (aportu) do spółki 
jawnej44.
Sądy administracyjne w wydawanych 

wyrokach uznały za zasadne ustalanie 
opłaty planistycznej w razie zbycia czę-
ści nieruchomości. Nie sposób bowiem 

przyjąć, aby racjonalny ustawodawca do-
prowadził do sytuacji, w której za pomo-
cą prostych wybiegów w postaci podzia-
łu nieruchomości, chociażby iluzorycz-
nego z punktu widzenia przeznaczenia 
terenu, można by było uniknąć opłaty 
planistycznej45. Z uwagi na powiązanie 
instytucji renty planistycznej z obrotem 
cywilnoprawnym dla wywołania skutku, 
o którym mowa w art. 36 ust. 4 i art. 37 
ust. 7 upzp, należy przyjąć, że w wymie-
nionych przepisach chodzi o taką nieru-
chomość, która może być samoistnym 
przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. 
Zatem może nią być również część nie-
ruchomości, jednak dopiero po jej wy-
dzieleniu geodezyjnym lub prawnym. 
Przepis art. 36 ust. 4 upzp ma zastoso-
wanie również wówczas, gdy dochodzi 
do zbycia wydzielonej części nierucho-
mości lub idealnej części określonej jej 

 wykładni literalnej (zgodnej z wynikiem wykładni językowej); jest to w istocie wykładnia zawężająca. Po-
nadto w uzasadnieniu projektu ustawy z 15.10.2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (DzU.2008.220.1413), którą 12.01.2009 r. dokonano nowelizacji art. 36 upzp przez 
dodanie nowego ust. 4a, wskazano, że użyte przez ustawodawcę określenie „zbywa” na potrzeby opła-
ty planistycznej jest sformułowaniem na tyle szerokim, że mieści w sobie wszelkie prawem przewidziane 
czynności pozwalające na przeniesienie praw do nieruchomości zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

40 Zob. uchwała NSA w Warszawie z 10.12.2009 r., znak II OPS 3/09, op. cit.
41 Zob. wyrok NSA w Warszawie z 10.10.2013 r., znak II OSK 1076/12, LEX nr 1391723.
42 Zob. H. Kmieciak, G. Dudar: Odpowiedzi�na�pytania�Czytelników, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finan-

sów Samorządowych” nr 3/2013 r., s. 37.
43 Zob. wyrok NSA w Gdańsku z 12.12.2012 r., znak II SA/Gd 371/12, LEX nr 1234925.
44 Zob. wyrok NSA w Warszawie z 8.01.2013 r., znak II OSK 1630/11, LEX nr 1341551. Według NSA 

w Warszawie, czynność ta ma charakter ekwiwalentny, gdyż strona wyzbywająca się własnej nierucho-
mości uzyskuje w zamian wymierną korzyść przez objęcie nowo powstałych udziałów w spółce osobowej. 
Odmiennie I. Pietrzak-Abucewicz, op. cit., według której wspólnik w wyniku wniesienia wkładu do spółki 
jawnej nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu czy to w postaci pieniędzy, czy też świadczeń w naturze, czy 
też w postaci udziałów o określonej wartości nominalnej, jak w przypadku wniesienia wkładów rzeczo-
wych do kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast według A. Korneckiej, strona wy-
zbywająca się własności nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku uchwalenia planu miejscowego, 
może uzyskać w zamian zwiększoną wartość wkładu, co przełoży się na określenie udziału kapitałowego 
wspólnika spółki jawnej w większej wysokości i może mieć wpływ np. na udział w zysku wypracowanym 
przez spółkę – zob. A. Kornecka: Wniesienie�prawa�własności�nieruchomości�jako�wkładu�niepieniężnego�
do�spółki�osobowej�w�świetle�obowiązku�uiszczenia�tzw.�renty�planistycznej, CASUS nr 2/2013 r., s. 42.

45 Zob. wyrok NSA w Warszawie z 6.12.2012 r., znak II OSK 1399/11, LEX nr 1367251.
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ułamkiem (udziału)46. W sytuacji gdy na-
stępuje zbycie wydzielonej po uchwale-
niu planu części nieruchomości, doko-
nanie wyceny części nieruchomości na 
potrzeby związane w określeniem war-
tości, o jaką wzrosła cena nieruchomo-
ści, jest dopuszczalne47.

Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła wnio-
sek legislacyjny o wprowadzenie w upzp 
dla potrzeb ustalania opłat definicji pojęcia 
„zbycie nieruchomości”, uwzględniającej 
w jej zakresie odpłatność czynności praw-
nej (zgodnie z orzecznictwem sądów ad-
ministracyjnych) oraz traktującej na równi 
ze zbyciem nieruchomości przez właści-
ciela zbycie prawa użytkowania wieczy-
stego przez użytkownika wieczystego48.
4. wzrost wartości nieruchomości. 
Z art. 37 ust. 1 upzp wynika, że wyso-
kość opłaty planistycznej ustala się na 
dzień sprzedaży nieruchomości. Wzrost 
wartości nieruchomości stanowi różnicę 
między wartością nieruchomości określo-
ną przy uwzględnieniu przeznaczenia te-
renu obowiązującego po uchwaleniu lub 
zmianie planu miejscowego a jej warto-
ścią określoną przy uwzględnieniu prze-
znaczenia terenu obowiązującego przed 
zmianą tego planu lub faktycznego sposo-
bu wykorzystywania nieruchomości przed 
jego uchwaleniem (art. 37 ust. 1 upzp). 
Różnica pomiędzy tymi wartościami po-
mnożona przez procentową stawkę opłaty 
planistycznej określoną w planie miejsco-
wym (lub zmianie planu) wyznacza kwotę 

opłaty planistycznej. Należy zaznaczyć, że 
uzyskana cena sprzedaży nieruchomości 
czy też zbycia prawa użytkowania wie-
czystego nie ma znaczenia dla określenia 
wysokości opłaty planistycznej. opłata 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści obciążająca właściciela nie jest zależna 
od tego, czy wskutek zbycia nieruchomo-
ści osiągnął on korzyść (zysk) w związku 
ze zbyciem nieruchomości. Decydujące 
jest odpłatne zbycie nieruchomości, któ-
rej wartość obiektywnie wzrosła wsku-
tek przekwalifikowania takiej nierucho-
mości w planie zagospodarowania prze-
strzennego49.

Przy ustalaniu opłaty z tytułu wzrostu  
wartości nieruchomości, jako czynnik 
kształtujący jej wysokość do porówna-
nia ma być wzięta pod rozwagę bądź war-
tość wynikająca z przeznaczenia terenu 
w dotychczasowym planie miejscowym, 
bądź wartość wynikająca z faktycznego 
sposobu wykorzystywania nieruchomo-
ści. Pierwsza norma znajdzie zastosowa-
nie w sytuacji, gdy w wyniku zmiany obo-
wiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego albo uchwalenia  
nowego, zastępującego dotychczasowy, 
danej nieruchomości przyporządkowa-
ne zostanie inne przeznaczenie. Ponadto 
przepis art. 37 ust. 1 upzp nakazuje przy 
ustalaniu wzrostu wartości nieruchomości 
uwzględnić wartość na podstawie wygasłe-
go planu miejscowego, z pominięciem fak-
tycznego wykorzystywania nieruchomości, 

46 Zob. wyrok NSA w Warszawie z 14.02.2014 r., znak II OSK 2216/12, LEX nr 1450902.
47 Zob. Wyrok WSA w Gdańsku z 24.07.2013 r., znak II SA/Gd 281/13, LEX nr 1364310.
48 Zob. Informacja o wynikach kontroli NIK, op. cit., s. 11.
49 Zob. wyrok WSA w Poznaniu z 15.09.2010 r., znak IV SA/Po 443/10, LEX nr 758504.
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wówczas gdy wartość taka jawi się jako 
wyższa niż wynikająca z kryterium fak-
tycznego wykorzystania. Hipoteza drugiej 
normy zostanie wypełniona wówczas, gdy 
dojdzie do uchwalenia planu miejscowego  
dla obszaru, na którym przed jego wej-
ściem w życie plan miejscowy nie obo-
wiązywał, a także wtedy, gdy wartość nie-
ruchomości ustalona na podstawie wyga-
słego planu miejscowego będzie niższa niż 
określona z uwzględnieniem faktycznego 
sposobu jej wykorzystywania50. 

„Korzystanie z nieruchomości w dotych-
czasowy sposób” w rozumieniu art. 36 
ust. 1 upzp oznacza każdy zgodny z pra-
wem dotychczasowy sposób używania nie-
ruchomości w określonym celu51. Należy 
również brać pod uwagę zgodną z prawem 
możliwość korzystania z nieruchomości. 
Przykładowo, jeżeli przed wejściem w życie 
planu ustalającego, że dana nieruchomość 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną, na nieruchomości 
istniałaby możliwość wzniesienia takiej za-
budowy, na przykład po uzyskaniu decyzji 
o warunkach zabudowy, to obowiązkiem 
organu jest ustalenie, na ile przewidziane 
w nowym planie przeznaczenie – w isto-
cie potwierdzające przeznaczenie dotych-
czasowe – miało rzeczywisty wpływ na 
wartość takiej nieruchomości, skoro za-
równo przed uchwaleniem planu, jak i po 
jego uchwaleniu, na tym terenie można 
było wznosić zabudowę mieszkaniową. 

o możliwości przeznaczenia terenu pod 
zabudowę mieszkaniową nie decyduje to, 
czy zabudowa taka faktycznie istnieje lub 
jest realizowana, jak też czy wydano de-
cyzję o warunkach zabudowy, ale to, czy 
taka zabudowa na określonym terenie jest 
dopuszczalna52. 

Przepis art. 37 ust. 1 upzp nie jest spój-
ny z art. 36 ust. 4 upzp, ponieważ sprze-
daż stanowi jedną z czynności prawnych 
prowadzących do przeniesienia własno-
ści nieruchomości, to jest stanowiących 
zbycie nieruchomości. Z art. 36 ust. 4 
upzp wynika, że ustalanie opłaty plani-
stycznej nie ogranicza się tylko do sytu-
acji, w których nieruchomości lub prawa 
użytkowania wieczystego są sprzedawane,  
ponieważ mowa w nim o „zbyciu nieru-
chomości”. Najwyższa Izba Kontroli zgło-
siła wniosek legislacyjny o zmianę art. 37 
ust. 1 upzp i doprowadzenie do spójności 
zdania pierwszego tego przepisu z art. 36 
ust. 4 upzp przez unormowanie, że wyso-
kość opłaty ustala się na dzień zbycia nie-
ruchomości, a nie jak obecnie – na dzień 
jej sprzedaży53.
5. bezpośredni związek przyczynowy 
pomiędzy wejściem w życie planu miej-
scowego lub jego zmiany a wzrostem war-
tości nieruchomości (art. 36 ust. 4 upzp). 
W wyroku z 9 czerwca 2010 r. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Gdańsku54 wy-
raził pogląd, że użyte w art. 36 ust. 4 
upzp sformułowanie: „jeżeli w związku 

50 Zob. wyrok WSA w Krakowie z 5.07.2013 r., znak II SA/Kr 1472/12, LEX nr 1350456.
51 Zob. wyrok SN z 22.11.2013 r., znak II CSK 98/13, LEX nr 1418725.
52 Zob. wyrok WSA w Gdańsku z 18.04.2013 r., znak II SA/Gd 636/12, LEX nr 1310135; por. wyrok SN 

z 19.12.2006 r., znak V CSK 332/06, LEX nr 421051.
53 Zob. Informacja o wynikach kontroli NIK, op. cit., s. 11
54 Zob. wyrok WSA w Gdańsku z 9.06.2010 r., znak II SA/Gd 174/10, LEX nr 653613.
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z uchwaleniem planu miejscowego albo 
jego zmianą wartość nieruchomości wzro-
sła [...]” należy rozumieć w ten sposób, 
że wzrost wartości nieruchomości musi 
być bezpośrednim następstwem uchwa-
lenia planu miejscowego albo jego zmia-
ny. Zatem ustalając wzrost wartości nie-
ruchomości bierze się pod uwagę jedy-
nie te okoliczności, które wpływają na 
ten wzrost, mają bezpośredni związek 
i są bezpośrednim następstwem uchwa-
lenia planu (zmiany).

Uwagi końcowe
Przepisy ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, ustawy o go-
spodarce nieruchomościami i rozporządze-
nia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. 
w sprawie wyceny nieruchomości i sporzą-
dzania operatu szacunkowego nie ułatwia-
ją sprawnego uzyskiwania dochodów z ty-
tułu opłat planistycznych. Uregulowania 
prawne dotyczące opłat planistycznych 
zawierają – oprócz wymienionych powy-
żej, skutkujących zgłoszeniem przez NIK 
wniosków de lege ferenda – bardzo istot-
ne wady systemowe:
•	Pobieranie	opłaty	jest	dopuszczalne	tylko	

w razie zbycia nieruchomości w okresie 
5 lat od wejścia w życie planu miejsco-
wego lub jego zmiany. Wielu właścicieli  
udostępnia nieruchomości inwesto-
rom (umowy przedwstępne, dzierża-
wy), wyczekuje do końca tego okresu,  
a potem zbywa nieruchomość albo 
zbywa ją po uchwaleniu i opublikowaniu 

planu miejscowego, lecz przed jego wej-
ściem w życie. obecna regulacja powo-
duje, że dochodów z opłat planistycz-
nych nie można wiarygodnie zaplanować. 

•	Zdefiniowanie	opłaty	planistycznej	jako	
daniny od wzrostu wartości nieruchomo-
ści. takie ujęcie normatywne powodu-
je konieczność udowodnienia, że w wy-
niku uchwalenia norm planistycznych 
wartość nieruchomości wzrosła. Nie jest 
to zadanie łatwe, skoro w ciągu kilkuna-
stu miesięcy prac nad planem transak-
cje na obszarze projektowanego planu 
będą prawdopodobnie antycypowały 
przyszły wzrost – powstaje problem, jak 
w takim przypadku udowodnić w każ-
dej indywidualnej sprawie, że wartość 
nieruchomości wzrosła po uchwaleniu 
planu miejscowego lub jego zmiany55.

•	Każdy	wzrost	wartości	nieruchomości	
w wyniku wejścia w życie planu miej-
scowego lub jego zmiany, choćby nie-
znacznie tylko podnoszący jej dotych-
czasową wartość, skutkuje w przypadku 
jej zbycia obowiązkiem wydania decyzji 
ustalającej wysokość opłaty planistycz-
nej. Istnieje zatem ryzyko, że koszty nie-
których postępowań, wynikające głów-
nie z konieczności opracowania operatu 
szacunkowego przez rzeczoznawcę ma-
jątkowego, będą przewyższały ustaloną 
w decyzji opłatę planistyczną. 

•	Ustalenie	opłaty	planistycznej	wymaga	
oszacowania wartości każdej nierucho-
mości objętej postępowaniem w spra-
wie jej ustalenia. takie rozwiązanie  

55 Zob. praca zbior. (monografia) pod red. I. Zachariasza: Kierunki�reformy�prawa�planowania�i�zagospoda-
rowania�przestrzennego, rozdz. Rozkładanie�kosztów�urbanizacji, LEX 2012.



130 KoNtRolA PAńStWoWA

państwo i społeczeństwo   Rafał Padrak

znacznie obciąża budżety gmin, a zmia-
ny uregulowań prawnych56, niejednoli-
ta ich interpretacja przez organy rozpo-
znające odwołania od decyzji w spra-
wach o ustalenie opłaty planistycznej 
powodują problemy w szacowaniu war-
tości nieruchomości. Skutkiem tego są:

-	 trudności przy wyłanianiu rzeczoznaw-
ców majątkowych szacujących wysokość 
opłaty planistycznej w postępowaniu 
w sprawie ustalenia tej opłaty (mniejsze 
zainteresowanie rzeczoznawców majątko-
wych wykonywaniem tego rodzaju ope-
ratów szacunkowych);
-	 przewlekłość prowadzonych postę-
powań; 
-	 duża liczba i skuteczność odwołań od 
decyzji ustalających opłaty planistyczne; 
-	 zwiększone koszty działalności gmin 
i opóźnienia w realizacji dochodów z opłat 
planistycznych57. 

Z przedstawionych powyżej rozważań 
jednoznacznie wynika potrzeba dokonania 
zmian w obowiązującym prawie. Zmiany 
odnoszące się do istniejących regulacji po-
winny polegać co najmniej na jednoznacz-
nym i precyzyjnym uregulowaniu zasad 
określania wartości nieruchomości dla 
ustalenia opłaty planistycznej58. Warto 
również wspomnieć, że w literaturze praw-
niczej pojawiają się postulaty wprowadze-
nia instytucji opłaty infrastrukturalnej, 

która zastąpiłaby zarówno opłaty plani-
styczne, jak i opłaty adiacenckie, i zapewni-
łaby w sposób realny rozkładanie kosztów  
urbanizacji pomiędzy podmioty będące 
beneficjentami publicznoprawnego ulep-
szenia nieruchomości. Koncepcja opłat 
infrastrukturalnych zakłada wyelimino-
wanie wzrostu wartości obliczanego dla 
każdej nieruchomości jako przesłanki ko-
niecznej do obciążenia tą opłatą. Proponuje 
się wprowadzenie takiej formuły opłat 
infrastrukturalnych, która nie wymaga-
łaby obliczania wartości poszczególnych 
nieruchomości. opłaty infrastrukturalne 
opierałyby się na uproszczonym mecha-
nizmie obliczania opłaty ustalanej w au-
tomatyczny sposób, co gwarantowałoby 
jej przewidywalność59.

Projekt Kodeksu urbanistyczno-budow-
lanego, przyjęty przez Komisję Kodyfi-
kacyjną Prawa Budowlanego 16 kwietnia 
2014 r.60, nieznacznie modyfikuje i ulepsza 
istniejący model ustalania opłat planistycz-
nych. Nowością jest obowiązek określa-
nia przez organ stanowiący gminy stawki 
opłaty planistycznej w granicach od 10% 
do 30% wzrostu wartości nieruchomości 
(art. 61 § 1 pkt 10 projektu) oraz możli-
wość odstąpienia od ustalenia opłaty plani-
stycznej, jeżeli przewidywane koszty usta-
lenia i poboru opłaty oczywiście przewyż-
szają jej wysokość (art. 94 § 3 projektu). 

56 Na przykład uchylenie § 50 rozporządzenia Rady Ministrów z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nierucho-
mości i sporządzania operatu szacunkowego.

57 Zob. Informacja o wynikach kontroli NIK, op. cit., s. 10.
58 Zob. Informacja o wynikach kontroli NIK, op. cit., s. 10-11.
59 Zob. Kierunki�reformy�prawa�planowania�i�zagospodarowania�przestrzennego, op. cit.
60 Projekt dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, <http://www.mir.gov.

pl/Budownictwo/Komisja_Kodyfikacyjna_Prawa_Budowlanego/Documents/Kodeks_urbanistyczno_ 
budowlany_projekt_podstawowa_16_04_2014_jednolity.pdf>.
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W art. 92 projektu doprecyzowano, że wy-
sokość opłaty planistycznej ustala się na 
dzień zbycia nieruchomości. Przy usta-
laniu wysokości opłaty planistycznej nie 
będzie miał znaczenia faktyczny sposób 
wykorzystywania nieruchomości przed 
uchwaleniem lub zmianą planu, a jedynie 
przeznaczenie terenu przed i po uchwa-
leniu bądź zmianie planu miejscowego.

Należy zauważyć, że nieprawidłowo-
ści związane z wadliwą organizacją pracy 
i niewystarczającym nadzorem nad wyko-
nywaniem zadań z zakresu ustalania opłat 
planistycznych powinny być eliminowa-
ne niezależnie od tego, czy i kiedy doj-
dzie do zmiany obowiązujących przepi-
sów. Niewłaściwy obieg wypisów z aktów 
notarialnych lub sposób ich ewidencjono-
wania uniemożliwia lub znacząco utrud-
nia pełne uzyskiwanie dochodów z tytułu  
opłat planistycznych, ponieważ pro-
wadzi do tego, że nie wszystkie wypisy 
z aktów notarialnych dotyczących odpłat-
nych umów zbycia nieruchomości poło-
żonych na obszarach objętych planami 
miejscowymi są analizowane pod kątem  
wystąpienia przesłanek do ustalenia opła-
ty planistycznej61. 

W celu zapobieżenia powyższym nie-
prawidłowościom należałoby uregulować 
organizację pracy urzędu gminy i obieg 

dokumentów w sposób gwarantujący, że 
każdy wypis z aktu notarialnego będzie 
analizowany przez pracownika, którego 
zadaniem jest przygotowywanie i pro-
wadzenie postępowań w sprawie ustale-
nia opłaty planistycznej. Przede wszyst-
kim w urzędzie gminy, na mocy regula-
minu organizacyjnego, kwestie związane 
z ustalaniem opłat planistycznych powin-
ny być powierzone jednej komórce orga-
nizacyjnej. Zadania te następnie powin-
ny być wskazane w zakresach czynności 
konkretnych pracowników. Wpływające 
do urzędu gminy akty notarialne powin-
ny być ewidencjonowane, a ewidencja po-
winna być dostępna dla pracowników ko-
mórki organizacyjnej właściwej do usta-
lania opłat planistycznych. organizacja 
pracy tej komórki powinna zapewniać 
systematyczne analizowanie aktów no-
tarialnych wpisywanych do ewidencji, 
a wyniki tej analizy – zwłaszcza w razie 
stwierdzenia braku przesłanek do wszczę - 
cia postępowania – powinny być zatwier-
dzane przez inną osobę (zasada dwóch 
par oczu).

raFał Padrak
Delegatura NIK w Lublinie

61 Zob. Informacja o wynikach kontroli NIK, op. cit., s. 6-7.

Słowa kluczowe: opłata planistyczna, stawka opłaty, plan zagospodarowania przestrzennego, 
nieruchomość, operat szacunkowy
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Wstęp
Przepisy ustawy z 13 października 1995 r. 
– Prawo łowieckie1 regulują sprawę własno-
ści zwierzyny zarówno w stanie wolnym, 
jak i pozyskanej. Zwierzyna w stanie wol-
nym jest własnością Skarbu Państwa jako 
dobro ogólnonarodowe (art. 2), natomiast 
zwierzyna pozyskana zgodnie z przepisa-
mi prawa w obwodzie łowieckim stanowi  
własność dzierżawcy lub zarządcy ob-
wodu łowieckiego, a poza tymi terena-
mi – własność Skarbu Państwa (art. 15 
ust. 1). Zwierzyna bezprawnie pozy-
skana stanowi zawsze własność Skarbu 

Państwa, niezależnie od miejsca jej po-
zyskania (art. 15 ust. 2). 

Bezprawność rozumie się generalnie jako 
obiektywny stan sprzeczności z prawem, 
istniejący niezależnie od ewentualnej winy. 
Sprzeczne z prawem są czyny zakazane 
wszelkimi normami prawa (karnego, cy-
wilnego, administracyjnego).

orzecznictwo Sądu Najwyższego2 uznaje 
bezprawne pozyskanie zwierzyny za „za-
chowanie polegające na wejściu w posiada-
nie zwierzyny z naruszeniem reguł okre-
ślonych szczegółowo w przepisach ustawy  
– Prawo łowieckie”. Przy tym, zgodnie 
z przywołanym wyrokiem SN z 9 marca 
2006 r., nie jest bezprawnym pozyskaniem 

Odpowiedzialność za szkody w populacji zwierząt

Bezprawne pozyskanie zwierzyny 
a gospodarka łowiecka

Skarb Państwa ponosi ogromne straty z powodu niedochodzenia ekwi-
walentów za zwierzynę bezprawnie pozyskaną, to jest ubitą przez  
myśliwych z przekroczeniem planu łowieckiego. obecnie przepisy nie 
przewidują sankcji za przekroczenie tego planu, dlatego konieczne jest 
uregulowanie zasad odpowiedzialności za szkody w populacji zwierząt 
wywołane nieprawidłową gospodarką łowiecką.

1 DzU.2013.1226 ze zm.
2 Tak np. wyrok SN z 17.11.2010 r., znak II KK 72/10, Biul. PK 2010/8/6; podobnie wyrok SN z 9.03.2006 r., 

znak III KK 327/05, LEX nr 181401.
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zwierzyny „późniejsze wejście przez inną 
osobę w posiadanie ubitej (złowionej) już 
zwierzyny czy uzyskanych z niej pożyt-
ków”. 

Prawo łowieckie normuje pozyskanie 
zwierzyny w trzech głównych aspektach: 
gospodarki łowieckiej opartej na planach 
łowieckich, wykonywania polowań zgod-
nie z udzielonymi zezwoleniami i upoważ-
nieniami oraz zakazów dotyczących kłu-
sownictwa; naruszenie niektórych z tych 
wymogów zagrożone jest sankcjami kar-
nymi. Wykładnia prawa przyjęta w wy-
rokach sądowych, jak też niedoskonałość 
obowiązujących przepisów powodują, że 
w praktyce niemożliwe jest dochodzenie 
odpowiedzialności za bezprawnie pozy-
skaną zwierzynę od podmiotów statutowo 
odpowiedzialnych za gospodarkę łowiec-
ką (kół łowieckich). Co jakiś czas prasa 
donosi o masowym przekraczaniu limi-
tów odstrzałów ustalonych w planach ło-
wieckich, bez ponoszenia konsekwencji. 
W 2013 r. na łamach „Polityki” podano, 
że Skarb Państwa może tracić aż 80 mln zł 
rocznie w skali kraju z powodu niedocho-
dzenia ekwiwalentów za zwierzynę bez-
prawnie pozyskaną, to jest ubitą przez my-
śliwych z przekroczeniem planu łowieckie-
go (oszacowanie dziennikarskie). Według 
danych Polskiego Związku Łowieckiego 
(PZŁ), rocznie myśliwi pozyskują około 

800 tys. sztuk zwierząt łownych, w tym 
około 200 tys. drobnych drapieżników 
i 200 tys. dzików3. W 2010 r. głośna była 
sprawa przekroczeń planów łowieckich 
w województwie lubelskim, porusza-
na w prasie4 i w interpelacji poselskiej5. 
Wedle ustaleń kontroli CBA w lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim, w 13 spośród 
18 nadleśnictw podczas trzech sezonów 
łowieckich (2005/2006 – 2007/2008) 
dokonano 4334 ponadlimitowe odstrza-
ły, a należny ekwiwalent za bezprawne 
pozyskanie zwierzyny powinien wynieść 
4 361 900 zł6. W 2011 r. kwota niepobra-
nego przez Wojewodę lubelskiego ekwi-
walentu wyniosła – według ustaleń NIK 
– 547 100 zł7. Urząd Wojewódzki nie do-
chodził ekwiwalentu ze względu na opi-
nie Ministerstwa Środowiska i PZŁ, ne-
gujące możliwość jego nałożenia za zwie-
rzynę pozyskaną z przekroczeniem planu 
łowieckiego. odmienny pogląd przyjęty 
przez organy kontroli (tj. CBA i NIK, po-
party przez Prokuratorię Generalną Skarbu 
Państwa), że w takiej sytuacji ekwiwa-
lentu należy dochodzić – nie znalazł jed-
nak aprobaty w orzecznictwie sądowym.

Zachodzi zatem potrzeba nowego uregu-
lowania zasad odpowiedzialności za szko-
dy w populacji zwierząt wywołane nie-
prawidłową gospodarką łowiecką, gdyż 
obecnie przepisy nie przewidują sankcji 

3 A. Sowa: Rzeczpospolita� łowczych, „Polityka” nr 46(2933) z 13.11.2013 r., s. 28-31. Stanowisko PZŁ 
wraz z odpowiedzią autorki dostępne jest na stronie <http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
spoleczenstwo/1564499,1,agnieszka-sowa-odpowiada-na-zarzuty-polskiego-zwiazku-lowieckiego.read>.

4 M.in. publikacja w „Rzeczpospolitej” z 14.07.2010 r., <http://www.rp.pl/artykul/508405.html?print=tak&p=0>.
5 Interpelacja posła Jana Burego z 16.07.2010 r., <http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0E998D87>.
6 Wyciąg z protokołu kontroli z 23.04. 2010 r.,<http://dziennik.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=268>.
7 Wystąpienie pokontrolne z 18.04.2012 r. (LLU-01-01/2012, P/12/146) i protokół kontroli NIK 

z 11.04.2012 r., <http://bip.lublin.uw.gov.pl>.
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za przekroczenie planu łowieckiego, zaś 
unormowania związane z ekwiwalentem za 
bezprawnie pozyskaną zwierzynę w prak-
tyce dotyczą jedynie kłusownictwa.

Plany łowieckie a legalność 
pozyskania zwierzyny
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 8 ust. 1 i 3 
Prawa łowieckiego, gospodarka łowiecka 
– obejmująca między innymi pozyskiwanie 
zwierzyny – prowadzona jest w obwodach 
łowieckich przez dzierżawców lub zarząd-
ców na zasadach określonych w ustawie, 
na podstawie rocznych planów łowieckich 
i wieloletnich łowieckich planów hodowla-
nych. Dzierżawcą obwodu może być jedy-
nie koło łowieckie PZŁ lub wyjątkowo PZŁ 
(art. 28 ust. 1 i 1a); obwody leśne wydzier-
żawiają dyrektorzy regionalnych dyrekcji 
lasów Państwowych, zaś obwody polne – 
starostowie (art. 29 ust. 1). obwody wy-
łączone z wydzierżawiania przekazywane 
są w zarząd decyzją Ministra Środowiska, 
na zasadach określonych w rozporządze-
niu Ministra Środowiska z 10 grudnia 
2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 
przekazywania w zarząd obwodów ło-
wieckich wyłączonych z wydzierżawia-
nia8. Zarządcą może zostać każda jednostka 
dająca gwarancję osiągnięcia celów okre-
ślonych w art. 28 ust. 2 Prawa łowieckie-
go, związanych z prowadzeniem ośrodków 
hodowli zwierzyny, która złożyła wnio-
sek spełniający wymogi formalne okre-
ślone w § 1 wymienionego rozporządze-
nia. W praktyce zarządcami są przeważnie  
nadleśnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z 13 listopada 2007 r. w spra-
wie rocznych planów łowieckich i wielo-
letnich planów hodowlanych9, szczegóło-
we dane o zwierzynie w obwodzie łowiec-
kim zawiera roczny plan łowiecki (plan 
wieloletni dotyczy zwierzyny w rejonie 
hodowlanym). Plan roczny określa mię-
dzy innymi liczbę zwierząt łownych za-
planowanych do pozyskania w roku go-
spodarczym z podziałem na gatunki, zaś 
w odniesieniu do zwierzyny płowej w po-
dziale na płeć i klasy wieku (tylko samce), 
a w odniesieniu do dzików – w podziale na 
warchlaki, przelatki i dziki pozostałe (§ 3 
ust. 1 pkt 4). Warto zauważyć, że ubytki 
w zwierzynie grubej stanowią przekrocze-
nie tylko wtedy, gdy powstały wskutek od-
strzałów i odłowów. Ubytków powstałych 
z innych przyczyn nie uważa się za prze-
kroczenie planu (§ 3 ust. 4). Zgodnie z § 5 
ust. 1 rozporządzenia, dopuszcza się zmia-
nę planu rocznego w razie: klęski żywioło-
wej, istotnej zmiany liczebności zwierząt 
łownych w obwodzie łowieckim, zmiany 
granic albo dzierżawcy lub zarządcy ob-
wodu łowieckiego oraz większej niż prze-
widywana w planie rocznym powierzchni 
zredukowanej upraw rolnych uszkodzo-
nych przez zwierzęta łowne.

Plan łowiecki roczny i  jego zmiany 
w obwodach dzierżawionych wymagają 
zatwierdzenia przez nadleśniczego, a w 
obwodach wyłączonych z wydzierżawie-
nia – przez dyrektora regionalnej dyrek-
cji lasów Państwowych, w trybie okre-
ślonym w § 4 i § 5 ust. 2 wymienionego 

8 DzU.2002.219.1842.
9 DzU.2007.221.1646.
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rozporządzenia oraz w art. 8 ust. 3a-3d 
Prawa łowieckiego.

Zgodnie z Prawem łowieckim, podsta-
wową legalną formą pozyskania zwierzy-
ny jest polowanie (art. 4 ust. 2) wykony-
wane przez uprawnionych myśliwych na 
podstawie zgody dzierżawcy lub zarząd-
cy obwodu łowieckiego albo wydanego 
przez niego pisemnego upoważnienia do 
wykonywania polowania indywidualne-
go (art. 42 ust. 1 i 8). 

Ponadto pozyskanie zwierzyny może 
odbyć się w ramach odstrzału (odłowu): 
•	zastępczego	–	o którym	postanawia	

nadleśniczy, jeśli dzierżawca obwodu 
nie realizuje rocznego planu łowiec-
kiego w zakresie pozyskania zwierzy-
ny (art. 45 ust. 2);

•	redukcyjnego	–	o którym	decyduje	
nadleśniczy w przypadku nadmierne-
go zagęszczenia zwierzyny lub staro-
sta w przypadku zagrożenia obiektów 
produkcyjnych lub użyteczności pu-
blicznej (art. 45 ust. 1 i 3), przy czym 
w parkach narodowych i rezerwatach 
odstrzał ten prowadzi się zgodnie z prze-
pisami o ochronie przyrody oraz z okre-
sami ochronnymi i kryteriami selekcji  
(art. 8 ust. 2); 

•	do	celów	związanych	z badaniami	na-
ukowymi i edukacją, dla odbudowy 
populacji, zasiedlania i reintrodukcji 
gatunków zwierzyny lub dla koniecz-
nych działań w celach hodowlanych 
– na który zezwala Minister Środowiska  
(art. 44 ust. 3 i 3a).

Możliwość uśmiercania zwierząt, w tym 
łownych, przewidują także ustawy odręb-
ne, na przykład ustawa z 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt10 w art. 33 ust. 2-4 
(tzw. ubój humanitarny) i art. 33a (ogra-
niczenie populacji zwierząt stanowiących 
nadzwyczajne zagrożenia dla życia, zdro-
wia lub gospodarki człowieka). Pozyskanie 
zwierzyny zgodnie z tymi przepisami nie 
może być uznane za bezprawne, choć na-
stąpiło bez zachowania wymogów Prawa 
łowieckiego11.

trzeba zaznaczyć, że Prawo łowieckie 
przewiduje sankcje finansowe wobec za-
rządcy obwodu w razie nieusprawiedli-
wionego niezrealizowania planu łowieckie-
go – ponosi on wówczas udział w kosztach 
ochrony lasu przed zwierzyną, który przy-
pada właściwemu nadleśniczemu (art. 30 
ust. 1-2). Ustawa ta nie określa jednak skut-
ków, jakie wywołuje przekroczenie planu 
łowieckiego w zakresie pozyskania zwie-
rzyny i nie formułuje wyraźnego zakazu 
pozyskania zwierzyny ponad limit ustalo-
ny w tym planie. obecne przepisy można 
zatem rozumieć w ten sposób, że liczba 
pozyskania w planie łowieckim stanowi 
wartość minimalną, nie zaś maksymalną. 

Co istotne, plan łowiecki nie stano-
wi bezpośredniej podstawy pozyskania 
zwierzyny. tą podstawą jest bowiem upo-
ważnienie lub zgoda na polowanie wyda-
na przez zarządcę (dzierżawcę) obwodu 
łowieckiego albo decyzja, postanowienie 
lub zezwolenie właściwego organu na od-
strzał redukcyjny, zastępczy lub do celów 

10 DzU.2013.856.
11 Tak wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu II Wydział Karny z 8.07.2013 r., sygn. akt II Ka 481/13, <http://

orzeczenia.zamosc.so.gov.pl/content/$N/153020000001006_II_Ka_000481_2013_Uz_2013-07-08_001>.
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naukowych, edukacyjnych i hodowlanych. 
Należy też zwrócić uwagę, że art. 4 ust. 3 
Prawa łowieckiego do kłusownictwa zali-
cza jedynie działanie zmierzające do wej-
ścia w posiadanie zwierzyny w sposób nie-
będący polowaniem albo z naruszeniem 
warunków dopuszczalności polowania, 
nie zaś z naruszeniem wymogów doty-
czących planowania łowieckiego.

tym samym nieprzekonujący jest po-
gląd, że naruszenie prawa w zakresie pla-
nowania łowieckiego skutkuje bezpraw-
nością pozyskania zwierzyny przekra-
czającego plan. Prawo łowieckie nie daje  
bowiem wystarczających i jednoznacznych 
podstaw do takiego założenia. Istniejący 
stan prawny należy ocenić negatywnie, 
gdyż przekroczenie planu pozyskania zwie-
rzyny może jednak wywoływać negatyw-
ne skutki dla jej populacji. Należałoby 
więc wprowadzić sankcje za nieuspra-
wiedliwione przekroczenie planu i okre-
ślić przypadki, w których przekroczenie 
takie uznawane byłoby za nieusprawiedli-
wione (np. w razie naruszenia zasad selek-
cji lub okresów ochronnych).

Nieuzasadnione przekroczenie planu 
odstrzału stanowi natomiast naruszenie 
przepisów wewnętrznych PZŁ w sprawie 
zasad selekcji osobniczej i populacyjnej 
zwierząt łownych12. Może być ono rów-
nież uznane za przewinienie łowieckie (sty-
pizowane w § 137 statutu PZŁ z 2 lipca 
2005 r.13) podlegające odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, określonej w art. 35b i nast. 
Prawa łowieckiego (wymierzanej przez 
sądy łowieckie), jak też porządkowej, 
przewidzianej w § 152 statutu PZŁ (wy-
mierzanej przez zarządy okręgowe PZŁ). 
odpowiedzialność ta jest jednak nieza-
leżna od odpowiedzialności z tytułu bez-
prawnego pozyskania zwierzyny, zarów-
no cywilnej, jak i karnej. 

Czyny zabronione  
w prawie łowieckim
Przepisy karne Prawa łowieckiego (art. 51-53)  
penalizują kilkanaście różnych czynów do-
tyczących wejścia w posiadanie zwierzyny 
i jej pozyskania, wykonywania polowania 
oraz czynności urzędowych związanych 
z gospodarką łowiecką (planów łowiec-
kich, zezwoleń na polowanie itp.). Ściganie 
tych czynów należy do Państwowej Straży 
Łowieckiej (art. 37 i 39 Prawa łowieckiego).  
Jest to uzbrojona i umundurowana for-
macja, podległa wojewodzie, której pra-
cownicy są pracownikami urzędów wo-
jewódzkich (art. 36 ust. 1 i art. 38 ust. 2 
Prawa łowieckiego). Koordynację działań 
Straży na terenie województwa prowa-
dzi komendant wojewódzki, powoływa-
ny przez wojewodę. 

Według Prawa łowieckiego, wykro-
czeniem jest w szczególności strzela-
nie do zwierzyny w odległości mniejszej 
niż 500 m od miejsca zebrań publicz-
nych w czasie ich trwania lub mniejszej 

12 Uchwała nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z 22.02.2005 r. w sprawie zasad selekcji osobniczej i popu-
lacyjnej zwierząt łownych (ze zm.), <http://www.orl.katowice.pl/pdf/Zalacznik_do_uchwaly_57_2005.pdf>.

13 Uchwała XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z 2.07.2005 r. w sprawie uchwalenia statutu PZŁ, 
<http://www.pzlow.pl/palio/html.wmedia?_Instance=www&_Connector=palio&_ID=43&_CheckSum 
=-2097494307>.
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niż 100 m od zabudowań mieszkalnych 
(art. 51 pkt 1) oraz polowanie bez posia-
dania przy sobie wymaganych dokumen-
tów (art. 51 pkt 6).

Przestępstwo stanowią: wejście w po-
siadanie bezprawnie pozyskanej tuszy 
lub trofeów zwierząt łownych (art. 52 
pkt 2); zezwalanie na polowanie osobie 
nieuprawnionej do wykonywania polowa-
nia lub na przekroczenie zatwierdzonego 
w planie łowieckim pozyskania zwierzy-
ny przez osobę sprawującą zarząd z ra-
mienia dzierżawcy, a w obwodach nie-
wydzierżawionych z ramienia zarządcy 
(art. 52 pkt 5) – pozyskanie zwierzyny 
innego gatunku, innej płci lub w więk-
szej liczbie niż przewiduje upoważnienie 
wydane przez dzierżawcę lub zarządcę 
obwodu łowieckiego (art. 52 pkt 6); po-
lowanie z chartami lub ich mieszańca-
mi, w czasie ochronnym albo bez posia-
dania uprawnień do polowania (art. 53 
pkt 2-4); wejście w posiadanie zwie-
rzyny za pomocą broni i amunicji innej 
niż myśliwska, środków i materiałów 
wybuchowych, trucizn, karmy o wła-
ściwościach odurzających, sztucznego 
światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów,  
samostrzałów lub rozkopywania nor i in-
nych niedozwolonych środków (art. 53 
pkt 5); wejście w posiadanie zwierzyny 
nie będąc uprawnionym do polowania 
(art. 53 pkt 6).

Z powyższego wynika, że nie wszystkie 
nieprawidłowości związane z wykonywa-
niem planu łowieckiego podlegają odpo-
wiedzialności karnej. 

Przestępstwem jest jedynie zezwalanie 
przez osobę sprawującą zarząd nad ob-
wodem łowieckim na przekroczenie za-
twierdzonego w planie łowieckim pozy-
skania zwierzyny (art. 52 pkt 5) oraz po-
zyskanie zwierzyny innego gatunku, innej 
płci lub w większej liczbie, niż przewi-
duje upoważnienie wydane przez dzier-
żawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego 
(art. 52 pkt 6). Przekroczenie planu pozy-
skania zwierzyny, jak też pozyskanie zwie-
rzyny z przekroczeniem planu, ale zgod-
nie z upoważnieniem, nie stanowi czynu 
zabronionego. odpowiedzialności karnej 
nie podlega także przekroczenie upoważ-
nienia w poszczególnych kategoriach wie-
kowych. Jest to uwarunkowane między 
innymi tym, że w praktyce podczas po-
lowania, zwłaszcza późną jesienią, trud-
no jest odróżnić niektóre gatunki, głów-
nie dzika w poszczególnych klasach wieku 
(„przelatka” od „warchlaka”). Jeśli błęd-
ne zezwolenie nie spowoduje faktycznego 
przekroczenia pozyskania, to prawdopo-
dobnie czyn taki będzie uznany za szko-
dliwy społecznie w stopniu znikomym, 
a więc niestanowiący przestępstwa.

Należy tu zauważyć, że o ile pozyska-
nie zwierzyny w ramach czynu karalne-
go zawsze będzie bezprawne, o tyle nie 
każde bezprawne pozyskanie zwierzyny 
będzie zarazem przestępstwem. Istotne 
jest zwłaszcza to, że byt przestępstwa za-
leży od zaistnienia określonego naganne-
go nastawienia sprawcy do popełnionego 
czynu, to jest winy. Uwzględniając treść 
art. 8 Kodeksu karnego14, czyny określone 

14 Ustawa z 6.06.1997 r. (DzU.1997.88.553 ze zm.).
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w Prawie łowieckim mogą być popełnio-
ne jedynie umyślnie, to jest z zamiarem 
ich popełnienia. 

Ekwiwalent  
za bezprawnie pozyskaną zwierzynę
Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzy-
ny bezprawnie pozyskanej15 określa wyso-
kość ekwiwalentu za tę zwierzynę, a także 
podmioty właściwe do jej zagospodaro-
wania w imieniu Skarbu Państwa oraz po-
brania środków ze sprzedaży tusz i na-
leżnego ekwiwalentu (nadleśniczy w ob-
wodzie łowieckim leśnym oraz wojewo-
da w obwodzie łowieckim polnym i na 
terenach niewchodzących w skład ob-
wodów). Paragraf 3 rozporządzenia zo-
bowiązuje nadleśniczych i wojewodów 
do nieodpłatnego przekazywania PZŁ 
trofeów zwierzyny bezprawnie pozy-
skanej w celach wystawienniczych i dy-
daktycznych (ust. 5) oraz do pobierania 
środków ze sprzedaży jej tusz (ust. 1-4),  
a w § 4 do pobierania ekwiwalentu według 
ośmiu stawek właściwych danemu gatun-
kowi (1000-14 000 zł), przy czym ekwi-
walent ten zostaje zwiększony o kwotę 
1000-7000 zł (zależnie od masy trofeum 
brutto) w przypadku samców zwierzy-
ny płowej oraz dodatkowo o 20% w razie 
pozyskania zwierzyny w sposób inny niż 

z broni palnej. Stawki te nie były dotąd 
waloryzowane, a rozporządzenie nie prze-
widuje ich waloryzacji.

W rozporządzeniu nie wskazano pod-
miotów obowiązanych do uiszczenia ekwi-
walentu (polujący czy zarządca/dzierżaw-
ca obwodu łowieckiego) ani trybu jego  
dochodzenia i egzekwowania. Zrodziło 
to wiele wątpliwości, które przynajmniej 
częściowo zostały wyjaśnione w orzecz-
nictwie sądowym. 

Dominuje pogląd, że przepisy prawa nie 
przewidują orzekania ekwiwalentu w po-
stępowaniu administracyjnym16 ani w po-
stępowaniu karnym17 (chyba że w ramach 
powództwa adhezyjnego), zatem jedynym 
właściwym trybem jego dochodzenia jest 
postępowanie cywilne. W świetle przy-
wołanego już wyroku Sądu Najwyższego 
z 9 marca 2006 r., można żądać ekwiwa-
lentu za bezprawne pozyskanie zwierzy-
ny jedynie od osoby, która bezpośrednio 
ją pozyskała (ubiła), nie zaś od kolejnych 
(wtórnych) jej posiadaczy. 

Prokuratoria Generalna Skarbu Pań stwa 
prowadziła co najmniej dwie sprawy o za-
płatę ekwiwalentu za zwierzynę bezpraw-
nie pozyskaną w wyniku odstrzału z prze-
kroczeniem planu łowieckiego18; w oby-
dwu przypadkach pozwy oddalono. 

Wyrokiem z 16 kwietnia 2008 r. Sąd 
Ape la cyjny w  Szczecinie I  Wydział  

15 DzU.2005.116.981 (dalej zwane „rozporządzeniem z 21 czerwca 2005 r.”).
16 Tak m.in. postanowienie WSA w Lublinie z 6.02.2009 r., znak II SAB/Lu 7/09, Centralna Baza Orzeczeń 

Sądów Administracyjnych, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query>. Nieprzekonujący jest odmienny 
pogląd, że ekwiwalent określa w drodze decyzji naczelnik urzędu skarbowego, wyrażony [w:] T. Mũller, 
Z. Zwolak: Prawo�łowieckie�z�komentarzem, Warszawa 1999, uwaga 2 do art. 15.

17 Tak w przywołanych niżej: wyroku SN z 9.03.2006 r. i postanowieniu WSA w Lublinie z 6.02.2009 r.
18 Pogląd Prokuratorii Generalnej wyrażony został m.in. w opinii z 5.02.2010 r. (KR-50-80/09/ASU), wyda-

nej na prośbę Wojewody Lubelskiego.
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Cy wil ny19 oddalił powództwo jednego z nad-
leśniczych przeciwko łowczemu koła ło-
wieckiego o zapłatę 125 200 zł, uznając, 
że nie można pobrać ekwiwalentu od za-
rządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego 
w razie przekroczenia planu łowieckiego. 
Zasadniczo nie są to bowiem podmioty, 
które bezpośrednio zwierzynę pozyskały. 
Sąd podniósł także, że obowiązek zapłaty 
ekwiwalentu nosi raczej cechy sankcji za 
określone bezprawne działanie, niż real-
nego odszkodowania za utraconą zwierzy-
nę. Przepisy rozporządzenia z 21 czerwca 
2005 r. znajdują więc zastosowanie wyłącz-
nie wobec osoby, która zwierzynę bezpraw-
nie pozyskała, przez co rozumieć należy  
zarówno upolowanie, jak i skłusowanie, 
gdy zachowanie sprawcy wyczerpuje zna-
miona któregoś z przestępstw określonych 
w Prawie łowieckim, jak też wejście w po-
siadanie zwierzyny łownej z naruszeniem 
reguł określonych w Prawie łowieckim. 
Nie jest zaś zasadna wykładnia rozszerza-
jąca, zgodnie z którą przepisy przywołane-
go rozporządzenia obejmują także osoby, 
których zachowanie naruszyło zasady go-
spodarki zwierzyną łowną, co skutkowało 
przekroczeniem ustalonych limitów od-
strzału przez osoby trzecie. Sąd wskazał, 
że samo wydanie zezwolenia na odstrza-
ły z przekroczeniem limitów nie oznacza 
jeszcze wejścia w posiadanie odstrzelonej 
zwierzyny, przy czym bezprawność wyda-
nia zezwolenia nie jest tożsama z bezpraw-
nością pozyskania zwierzyny. Podstawą 

ewentualnej odpowiedzialności odszko-
dowawczej koła (zarządcy) powinien być 
art. 415 k.c.20 (nie wykazano spełnienia 
przesłanek w nim określonych), nie zaś 
przepisy o ekwiwalencie za bezprawnie 
pozyskaną zwierzynę. 

Podobnie Sąd Apelacyjny w lublinie 
I Wy dział Cywilny wyrokiem z 6 sierp-
nia 2013 r.21 oddalił powództwo Wojewo dy 
lu belskiego o zapłatę przez koło łowieckie 
309 tys. zł. Sąd przyjął, że zgodnie z do-
minującym stanowiskiem, norma art. 15 
Prawa łowieckiego nie stanowi samoist-
nej podstawy materialnoprawnej docho-
dzenia przez Skarb Państwa takiego ekwi-
walentu. Podstawę taką stanowią przepisy  
art. 415 i nast. k.c. normujące odpowie-
dzialność za czyny niedozwolone (delikty) 
w połączeniu z przepisami art. 15 ust. 2 i 4 
Prawa łowieckiego. Nie ma więc podstaw, 
by ewentualne przekroczenie rocznych 
planów łowieckich utożsamiać ze szkodą 
Skarbu Państwa, szczególnie gdy zwierzy-
na łowna stanowi dobro ogólnonarodowe, 
nie zaś składnik majątku Skarbu Państwa. 
Zarazem Sąd nie wykluczył sytuacji, że na 
skutek zawinionego działania osób wcho-
dzących w skład organu koła łowieckiego 
potencjalnie doszło do powstania wymier-
nej szkody w populacji danego gatunku  
zwierzyny przez nieprawidłowe prowa-
dzenie gospodarki łowieckiej (względnie 
nienależyte wykonanie umów dzierżawy  
obwodu łowieckiego). Zasądzenie odszko-
dowania na tej podstawie wymagałoby 

19 Sygn. akt I ACa 853/07, <http://prokuratoria.gov.pl/wp-content/uploads/dec/2008.04.16_IACa_853_07_SAp_Szczecin.pdf>.
20 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (DzU.2014.121)
21 Sygn. akt I ACa 404/13, <http://orzeczenia.lublin.sa.gov.pl/content/$N/153000000000503_I_ACa_

000404_2013_Uz_2013-08-06_001>.
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jednak wykazania przez właściciela zwie-
rzyny faktu powstania szkody oraz jej rze-
czywistej wysokości. Sąd zwrócił również 
uwagę, że plany łowieckie w części meryto-
rycznej obejmującej oświadczenie łowcze-
go nie mają charakteru dokumentu urzę-
dowego, a nawet gdyby go miały, to zawarte  
w nich dane można byłoby kwestionować, 
zwłaszcza że w praktyce mogą być one 
oparte na nieweryfikowalnych szacun-
kach. Moc dowodowa dokumentu urzę-
dowego wynikająca z art. 244 § 1 k.p.c.22, 
przy uwzględnieniu art. 252 k.p.c., po-
lega bowiem na domniemaniu zgodno-
ści z prawdą oświadczenia uprawnione-
go organu, zawartego w pochodzącym od 
niego dokumencie, które można jednak  
obalić. 

W obydwu omawianych wyrokach 
sądy apelacyjne utożsamiły pozyska-
nie zwierzyny z fizycznym wejściem 
w jej posiadanie. W uzasadnieniu tych 
wyroków opisywano sytuacje, w któ-
rych podczas polowania padały zwie-
rzęta (nawet niekoniecznie od strzału), 
których zwłok myśliwi z różnych powo-
dów nie zabierali. Sądy przyjmowały 
wówczas, że skoro ostatecznie nikt nie 
wszedł w posiadanie ubitej zwierzyny, 
to nie nastąpiło jej pozyskanie. Moim 
zdaniem, ta wykładnia jest zbyt restryk-
cyjna, trafniej byłoby przez pozyskanie 
rozumieć także sytuację, gdy polujący 
stworzył sobie możliwość wejścia w po-
siadanie ubitej zwierzyny, nawet jeśli 

finalnie z niej nie skorzystał (nie zabrał 
ubitej zwierzyny). 

Pogląd negujący możliwość pobrania 
ekwiwalentu za bezprawnie pozyska-
ną zwierzynę był wyrażany – niezależ-
nie od stanowiska judykatury – także 
przez Ministerstwo Środowiska i PZŁ23. 
Uzasadniany był on głównie opinią, że bez-
prawność dotyczy jedynie czynów karal-
nych, stypizowanych w Prawie łowiec-
kim, zaś przekroczenie planu łowieckiego 
do nich się nie zalicza. Zatem, choć prze-
kroczenie planu łowieckiego jest naganne, 
to jednak nie uzasadnia uznania zwierzy-
ny ubitej ponad plan za pozyskaną bez-
prawnie (w wyniku czynu zabronionego). 
Ministerstwo utrzymywało też błędnie, że 
ekwiwalent można orzec jedynie w razie 
wystąpienia czynu karalnego, stwierdzo-
nego uprzednim orzeczeniem sądu kar-
nego. Dochodzenie ekwiwalentu nie jest 
jednak uzależnione od takiego orzeczenia. 
Stosownie do art. 11 § 1 k.p.c., sąd w po-
stępowaniu cywilnym jest związany usta-
leniami prawomocnego wyroku skazują-
cego wydanego w postępowaniu karnym, 
jedynie co do faktu popełnienia przestęp-
stwa, a więc dotyczącymi jego znamion 
ustawowych oraz okoliczności popełnienia 
w zakresie czasu, miejsca, poczytalności 
sprawcy czy wyrządzenia tym przestęp-
stwem szkody itp. Inne ustalenia, wykra-
czające poza elementy stanu faktyczne-
go przestępstwa, nie wiążą sądu cywil-
nego, który może czynić w tym zakresie 

22 Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU.2014.101).
23 Między innymi opinie Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska z 14.06.2007 r. (DLOPiK

-L-gł-024/43/07/PJ), z 17.11.2010 r. (DL.gł-084-12055266/10/PJ) i z 17.01.2011 r. (DL.gł-024-4/ 
1859/10/PJ) oraz opinia Zarządu Głównego PZŁ z 12.03.2012 r. (BOP/20/2012).
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własne ustalenia, różniące się od dokona-
nych przez sąd karny24. 

Wypada zauważyć, że spełnienie przez 
powoda (w toku procesu) wymogów 
z art. 415 i nast. k.c. w odniesieniu do 
szkód wyrządzonych w populacji zwie-
rząt będzie z reguły bardzo kłopotliwe, 
głównie ze względu na trudności w skal-
kulowaniu wielkości szkody i określeniu 
stopnia winy. Należałoby więc wypraco-
wać tu odrębne podstawy odpowiedzial-
ności i tryb jej dochodzenia, odstępując 
od zasady winy i dopuszczając stosowanie 
zryczałtowanych opłat z tytułu przekro-
czenia planu, pod warunkiem wystąpie-
nia precyzyjnie określonych szkód w śro-
dowisku spowodowanych tym przekro-
czeniem. 

Uwagi końcowe
W praktyce przepisy dotyczące ekwiwa-
lentu za bezprawne pozyskanie zwierzy-
ny funkcjonują nieprawidłowo. Były one 
pomyślane raczej jako dodatkowa dole-
gliwość dotykająca przede wszystkim 
kłusowników. Nie są natomiast dosto-
sowane do sytuacji, gdy przekroczeń lub  
naruszeń dopuszcza się podmiot, które-
go zadaniem statutowym jest gospodar-
ka zwierzyną, w tym realizacja planu ło-
wieckiego. Podejmowane próby sądowe-
go egzekwowania odpowiedzialności od 
osób lub podmiotów odpowiedzialnych  
za wykonanie tego planu okazały się 
bowiem nieskuteczne, mimo że Skarb 
Państwa reprezentowany był przez wyspe- 

cjalizowaną instytucję – Proku ratorię Ge-
ne ralną Skar  bu Państwa. 

Nie wypracowano też metod skutecz-
nego nadzoru nad gospodarką łowiecką, 
umożliwiających eliminację przekroczeń 
planu łowieckiego. W praktyce nie istnie-
ją bowiem sankcje za jego przekroczenie, 
a uprawnienia wojewodów, do których na-
leży zagospodarowanie bezprawnie pozy-
skanej zwierzyny w obwodach łowieckich 
polnych, sprowadzają się w praktyce do 
zbierania od nadleśnictw informacji o prze-
kroczeniach planów łowieckich. W obwo-
dach łowieckich leśnych może natomiast 
powstać konflikt interesów. organem od-
powiedzialnym za zagospodarowanie bez-
prawnie pozyskanej zwierzyny jest w nich 
bowiem nadleśniczy, a nierzadko to nad-
leśnictwo jest zarządcą obwodu wyłączo-
nego z dzierżawienia, odpowiadającym za 
wykonanie planu łowieckiego albo jest or-
ganizatorem polowania, podczas które-
go doszło do ubicia zwierzyny niezgodnie 
z upoważnieniem zarządcy/dzierżawcy.

Dochodzenie odpowiedzialności za zwie - 
rzynę pozyskaną bezprawnie lub z prze-
kroczeniem planu łowieckiego – obie te 
sytuacje jako odmienne, powinny zostać  
odrębnie unormowane – należy zatem 
powierzyć organom innym niż wojewo-
da i nadleśniczy, wyspecjalizowanym w za-
kresie ochrony środowiska, takim jak:
•	dyrektor	regionalny	Lasów	Państwowych	

– sporządzający wieloletnie łowieckie 
plany hodowlane oraz zatwierdzający 
plany łowieckie roczne w obwodach 

24 Wyroki SN z 24.03.2010 r., znak V CSK 310/09, Lex 688052 i z 17.06.2005 r., znak III CK 642/04, Lex 
177207. Co istotne, wiążąca jest jedynie treść sentencji wyroku, nie zaś jego uzasadnienie.
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wyłączonych z wydzierżawiania, a także 
rozpatrujący odwołania od odmowy za-
twierdzenia planów rocznych w obwo-
dach dzierżawionych (art. 8 ust. 3b, 3d 
i 3e Prawa łowieckiego); lub

•	regionalny	dyrektor	ochrony	środowi-
ska – organ ochrony środowiska właści-
wy w sprawach odpowiedzialności za  
zapobieganie i naprawę szkód w środo-
wisku (art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu szkodom w śro-
dowisku i ich naprawie25); wskazane by-
łoby również rozszerzenie zakresu tej 
ustawy także na gospodarkę łowiecką. 
Nałożenie odpowiedzialności (ekwiwa-

lentu) za bezprawne lub ponadplanowe 
pozyskanie zwierzyny powinno następo-
wać w drodze decyzji administracyjnej, 

przy czym w postępowaniu o czyny spe-
nalizowane w Prawie łowieckim ekwiwa-
lent powinien być nakładany już w orze-
czeniu sądu karnego, jako środek karny. 
Przepisy normujące odpowiedzialność 
za pozyskanie zwierzyny bezprawnie lub 
z przekroczeniem planu łowieckiego po-
winny uwzględniać nie tylko interes fiskal-
ny Skarbu Państwa (dochody z odszkodo-
wań lub ekwiwalentu), ale też wymogi  
racjonalnego gospodarowania zwierzyną 
(przyczyny uzasadniające przekroczenie 
planu jej pozyskania). 

SławoMir czarNow 
Delegatura NIK w Białymstoku

25 DzU.2007.75.493 ze zm.

Słowa kluczowe: gospodarka łowiecka, zwierzyna, prawo łowieckie, odstrzał, polowanie 
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W Polsce obowiązek poddawania się szcze-
pieniom ochronnym przeciwko wybra-
nym chorobom zakaźnym istnieje od ponad 
pięćdziesięciu lat1. Wprowadzenie obo-
wiązkowych szczepień ochronnych dzieci 
przyczyniło się do zmniejszenia zachoro-
walności na wiele chorób zakaźnych, z któ-
rych część została całkowicie wyelimino-
wana2. Przyjmuje się, że odporność popu-
lacyjna (zbiorowiskowa)3 jest zapewniona 

przy zaszczepieniu co najmniej 95% lud-
ności. W naszym kraju odsetek osób za-
szczepionych stanowi obecnie wystarcza-
jące zabezpieczenie przed szerzeniem się 
chorób zakaźnych, przy czym co roku zna-
cząco wzrasta liczba dzieci nieszczepio-
nych, co może w przyszłości skutkować 
zagrożeniem epidemiologicznym i odro-
dzeniem się chorób, które dziś uważa-
my za wymarłe. Unikanie szczepień osła-
bia nie tylko odporność konkretnej osoby, 
ale również całej populacji, gdyż wysoki 

Prawne aspekty przeprowadzania i egzekwowania szczepień

Obowiązek szczepień ochronnych

Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała w 2015 r. kontrolę wykonywania 
szczepień ochronnych dzieci w celu zbadania, czy system opieki zdrowot-
nej zapewnia skuteczne ich przeprowadzanie. Jest to niezwykle istotny  
problem, zwłaszcza wobec stałego wzrostu liczby dzieci nieszczepionych. 
Na konieczność takiej kontroli zwrócili również uwagę senatorowie, którzy  
skierowali do Prezesa NIK wniosek o rozważenie jej podjęcia. W artykule  
skupiono się na problemach istotnych z punktu widzenia planowanej kon-
troli – omówiono podstawowe pojęcia i  przepisy prawne dotyczące osób 
przeprowadzających szczepienia ochronne (tj. lekarzy i pielęgniarek), odpo-
wiedzialności za szczepienia dzieci, a także egzekucji obowiązku szczepień.

1 Przykładowo: ustawa z 22.04.1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (DzU.1959.27.170 ze zm.); ustawa 
z 13.11.1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (DzU.1963.50.279 ze zm.).

2 Od około trzydziestu lat w Polsce nie odnotowano zachorowań na polio, błonicę czy tężec noworodkowy. 
W 2012 r. wystąpiło ok. 60 przypadków zachorowań na odrę (przykładowo w Gruzji i Turcji w 2013 r. od-
notowano łącznie ponad 9 tys. zachorowań).

3 Odporność zbiorowiskowa polega na przerwaniu krążenia czynnika zakaźnego w populacji.

  państwo i społeczeństwo
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współczynnik zaszczepionych zabezpiecza 
również osoby, które ze względu na prze-
ciwskazania zdrowotne nie mogły zostać 
poddane szczepieniom oraz takie, które 
pomimo ich wykonania nie wykształciły 
odporności immunologicznej.

tempo wzrostu liczby dzieci, których ro-
dzice odmawiają zaszczepienia, może bu-
dzić niepokój. Jeszcze w 2011 r. odmowa 
rodziców była przyczyną niezaszczepienia 
około 3 tys. dzieci, w 2012 r. około 5,3 tys., 
a w 2013 r. już ponad 7 tys.4. Skutki braku 
szczepień w przeszłości są obecnie widocz-
ne na przykładzie zachorowań na różycz-
kę. W 2013 r. odnotowano 38 577 zacho-
rowań na tę chorobę, to jest sześciokrot-
nie więcej niż w 2012 r. Z raportu „Stan 
sanitarny kraju w 2013 r.”, opracowane-
go przez Państwową Inspekcję Sanitarną 
wynika, że na różyczkę chorowali głów-
nie młodzi mężczyźni (ponad 90% przy-
padków), co wiąże się z tym, iż w dzie-
ciństwie nie byli oni objęci programem 
obowiązkowych szczepień ochronnych. 

Przeciwnicy szczepień wskazują na nie-
bezpieczeństwo w postaci niepożąda-
nych odczynów poszczepiennych, zwią-
zane ze szczepieniami dzieci. obawa 
przed powikłaniami poszczepiennymi 
jest głównym powodem wzrostu liczby 

dzieci nieszczepionych. Dlatego istotne jest 
zwiększanie świadomości rodziców o ce-
lach obowiązkowych szczepień ochron-
nych i skutkach (również prawnych) nie-
poddania się im.

Obowiązek przeprowadzania 
szczepień ochronnych
Zwalczanie chorób epidemicznych, zgod-
nie z art. 68 ust. 4 Konstytucji RP5, jest 
obowiązkiem władz publicznych. Zadanie 
to realizowane jest między innymi przez 
wprowadzenie obowiązku szczepień 
ochronnych6. Szczepienie ochronne po-
lega na podaniu szczepionki przeciw cho-
robie zakaźnej w celu sztucznego uod-
pornienia na nią, czyli zapobieżenia po-
wstaniu choroby, jest zatem działaniem  
profilaktycznym. Wykonywanie szczepień 
ochronnych zostało zaliczone do świad-
czeń na rzecz zachowania zdrowia, zapo-
biegania chorobom i wczesnego wykrywa-
nia chorób7. Zgodnie z art. 5 ust. 1 usta-
wy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi8, każda osoba przebywająca 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest obowiązana do poddania się szcze-
pieniom ochronnym. Warto zaznaczyć, 
że dla dzieci urodzonych w Polsce karta 

4 Portal: Rynek zdrowia, Eksperci:� ruchy�antyszczepionkowe�w�Polsce�przybierają�na�sile, <http://www.
rynekzdrowia.pl/Serwis-Szczepienia/Eksperci-ruchy-antyszczepionkowe-w-Polsce-przybieraja-na-
sile,147746,1018.html>, dostęp: 30.12.2014 r.

5 DzU.1997.78.483 ze zm.
6 Oprócz obowiązkowych szczepień ochronnych Minister Zdrowia określa również wykaz zalecanych szcze-

pień ochronnych: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.09.2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szcze-
pień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wyma-
ganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (DzU.2010.180.1215).

7 Art. 27 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (DzU.2008.164.1027 ze zm.).

8 DzU.2013.947 ze zm.
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uodpornienia oraz książeczka szczepień 
muszą być założone przez osobę wysta-
wiającą zaświadczenie o żywym urodze-
niu. Gwarantuje to posiadanie tych do-
kumentów przez wszystkie dzieci właści-
wie od chwili narodzin. Minister Zdrowia 
określił w rozporządzeniu9 katalog chorób 
zakaźnych, których dotyczy obowiązek 
szczepień. obejmuje on następujące cho-
roby: błonicę, gruźlicę, inwazyjne zakaże-
nie Haemophilus influenzae typu b, inwa-
zyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae, 
krztusiec, nagminne zakażenie przyusz-
nic (świnkę), odrę, ospę wietrzną, ostre 
zapalenie rogów przednich rdzenia krę-
gowego (choroba Heinego-Medina), ró-
życzkę, tężec, wirusowe zapalenie wątro-
by typu B oraz wściekliznę. 

Stosownie do art. 17 ust. 11 ustawy o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi, Główny Inspektor 
Sanitarny określa co roku, w formie komu-
nikatu publikowanego w dzienniku urzędo-
wym ministra właściwego do spraw zdro-
wia, program szczepień ochronnych na 
dany rok – jako wytyczne obowiązkowych 
szczepień ochronnych przeznaczone dla 
przeprowadzających szczepienia, tj. le-
karzy i pielęgniarek10. Program ten pre-
cyzuje, jakie szczepienia i w jakim okre-
sie muszą być wykonane, a tym samym 

określa, kiedy opiekun jest zobowiązany 
do umożliwienia zaszczepienia dziecka; 
wyznacza też podmioty uprawnione do 
podjęcia niezbędnych działań w celu wy-
pełnienia tego obowiązku. Ustalony przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego termi-
narz szczepień wskazuje zatem, kiedy rosz-
czenie wykonania konkretnego szczepie-
nia staje się wymagalne. 

W doktrynie i judykaturze wymagal-
ność roszczenia definiowana jest jako 
stan, w którym wierzyciel ma prawną  
możliwość żądania zaspokojenia przy-
sługującej mu wierzytelności11. Nieuza-
sadniony jest więc często podnoszony za-
rzut, że postępowanie egzekucyjne nie 
powinno być prowadzone do ukończenia 
przez dziecko 19. roku życia, gdyż do tego 
czasu szczepienia mogą być wykonywa-
ne i do tego czasu obowiązek szczepień 
nie jest wymagalny12. Ponieważ każde 
szczepienie określone w programie szcze-
pień ochronnych ma swój własny harmo-
nogram wykonania, wymagalność obo-
wiązku szczepień należy rozpatrywać 
indywidualnie. oznacza to, że obowią-
zek wykonania szczepienia ochronne-
go staje się wymagalny, jeżeli szczepie-
nie nie zostanie wykonane w terminie 
określonym w obowiązującym progra-
mie szczepień ochronnych. 

9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.08.2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych 
(DzU.2011.182.1086).

10 Komentarz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. egzekwowania obowiązku szczepień ochronnych 
w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.08.2013 r. w związku ze skargą kasa-
cyjną od wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z 14.12.2011 r., <http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep
=13&id=101>, dostęp: 19.01.2015 r.

11 Zob. uzasadnienia wyroków Sądu Najwyższego: z 22.03.2001 r., znak V CKN 769/00 oraz z 12.02.1991 r., 
znak III CRN 500/90.

12 Wyrok SA w Krakowie z 16.04.2013 r., znak III SA/Kr 1103/12.
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Odpowiedzialność 
za szczepienie dzieci
Stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, odpowiedzialność za 

dopełnienie obowiązku szczepień ochron-
nych dziecka ponosi osoba, która sprawuje 
nad nim prawną pieczę albo opiekun fak-
tyczny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 
ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach 

Tabela 1. Wykaz szczepień obowiązkowych w 2015 r.

Wiek Szczepienie przeciw: Uwagi

W ciągu 24 godzin  
po urodzeniu

• Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
• Gruźlicy

• Pierwsza dawka

2. miesiąc życia • Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
• Błonicy, tężcowi, krztuścowi
•  Inwazyjnym zakażeniom  

Haemophilus�influenzae typu B 

• Druga dawka
• Pierwsza dawka
• Pierwsza dawka

3.-4. miesiąc życia • Błonicy, tężcowi, krztuścowi 
•  Poliomyelitis (ostre nagminne 

porażenie dziecięce) 
•  Inwazyjnym zakażeniom  

Haemophilus�influenzae typu B 

• Druga dawka
• Pierwsza dawka
• Druga dawka

5.-6. miesiąc życia • Błonicy, tężcowi, krztuścowi 
• Poliomyelitis 
•  Inwazyjnym zakażeniom  

Haemophilus�influenzae typu B 

• Trzecia dawka
• Druga dawka
• Trzecia dawka

7. miesiąc życia • Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B • Trzecia dawka

13.-14. miesiąc życia • Odrze, śwince, różyczce • Pierwsza dawka

16.-18. miesiąc życia • Błonicy, tężcowi, krztuścowi 
• Poliomyelitis 
•  Inwazyjnym zakażeniom  

Haemophilus�influenzae typu B 

• czwarta dawka
• Trzecia dawka
• czwarta dawka

6. rok życia • Błonicy, tężcowi, krztuścowi 

• Poliomyelitis 

•  Pierwsza dawka 
przypominająca

•  Pierwsza dawka 
przypominająca

10. rok życia • Odrze, śwince, różyczce • Dawka przypominająca

14. rok życia • Błonicy, tężcowi, krztuścowi •  Druga dawka 
przypominająca

19. rok życia • Błonicy, tężcowi, krztuścowi •  Trzecia dawka 
przypominająca

Źródło: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 30.10.2014 r. w sprawie Programu� szczepień�
ochronnych�na�rok�2015�(DzUrzMZ.2014.72).
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pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta13. 
odpowiedzialność ta nie wiąże się z ko-
niecznością pokrywania kosztów szcze-
pionki i przeprowadzenia szczepień, gdyż 
te – stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi – finansowa-
ne są ze środków publicznych. Wyjątkiem 
jest sytuacja, gdy dziecku na prośbę opie-
kuna zostaje podana szczepionka inna niż 
zakupiona przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia. W takiej sytuacji opiekun 
będzie zobowiązany pokryć koszt szcze-
pionki, natomiast samo jej podanie bę-
dzie finansowane ze środków publicznych. 

Powstaje zatem pytanie, czy opiekun 
ma prawo sprzeciwić się zaszczepieniu 
dziecka. Przepisy ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi nie przewidują takiej możli-
wości, natomiast rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie obowiązkowych szcze-
pień ochronnych wskazuje jedynie na ko-
nieczność uzyskania pisemnej zgody na le-
karskie badanie kwalifikacyjne oraz prze-
prowadzenie obowiązkowego szczepienia  
ochronnego u osoby niepełnoletniej, która 
ukończyła 6. rok życia, w przypadku gdy 
opiekun nie jest obecny przy jego wyko-
nywaniu. Również w ustawie o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie 
znajdziemy przepisów uprawniających 
do odmowy poddania się obowiązkowym 
szczepieniom. Przeciwnicy szczepień czę-
sto wywodzą uprawnienie do odmowy 
zgody na przeprowadzenie obowiązkowego 

szczepienia z art. 16 tej ustawy, zgodnie 
z którym pacjent ma prawo do wyrażenia 
zgody na udzielenie określonych świad-
czeń zdrowotnych lub odmowy takiej 
zgody. trzeba jednak zwrócić uwagę, że 
przepisu tego nie stosuje się, jeżeli prze-
pisy odrębnych ustaw stanowią inaczej, 
a za odrębną ustawę należy uznać ustawę 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi. Słusznie więc 
wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Krakowie, że w związku z istnieniem 
ustawowego obowiązku szczepień ochron-
nych pacjent nie może odmówić świadcze-
nia powołując się na art. 16 ustawy o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
gdyż – stosownie do art. 15 tej ustawy 
– uprawnienie do wyrażenia zgody na wy-
konanie świadczenia lub odmowy jego 
udzielenia przysługuje pacjentowi tylko 
jeżeli przepisy odrębne nie stanowią ina-
czej14. tym samym, w związku z obowiąz-
kiem szczepień ochronnych wprowadzo-
nym ustawą, pacjent nie może skorzystać 
także z tak zwanej klauzuli sumienia i od-
mówić wykonania szczepienia. Przeciwnicy 
szczepień wskazują również, że prawo do 
odmowy wykonania szczepienia wynika 
z wolności gwarantowanych w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Należy jednak 
podkreślić, że Konstytucja przewiduje 
również możliwość ograniczania przy-
znawanych praw i wolności. W tym wy-
padku zastosowanie będzie miał art. 31 
ust. 3 ustawy zasadniczej, który stanowi, że 
konstytucyjne prawa i wolności mogą być 

13  DzU.2012.159 ze zm.
14  Wyrok SA w Krakowie z 16.04.2013 r., znak III SA/KR 1104/12.
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ograniczane przez ustawy gdy jest to ko-
nieczne, między innymi dla ochrony zdro-
wia. Jak już powiedziano, obowiązek szcze-
pień został wprowadzony ustawą, której 
już sam tytuł wskazuje, że jego celem jest 
ochrona zdrowia i to nie tylko jednostki, 
ale również całej społeczności. Pamiętać 
należy, że władza rodzicielska powinna być 
wykonywana tak, jak tego wymaga dobro 
dziecka i interes społeczny15. Dlatego też 
należy uznać, że przedstawiciel ustawowy 
nie może decydować o zasadności szcze-
pienia małoletniego16, a obowiązek pod-
dania się szczepieniom nie istnieje jedy-
nie w sytuacji stwierdzenia przez lekarza 
przeciwskazań do szczepienia. 

Warto zwrócić uwagę, że przepisy usta-
wy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi przewidują 
– w określonej sytuacji – możliwość przy-
musowego podania szczepionki. Zgodnie 
z art. 36 tej ustawy, lekarz lub felczer może 
podjąć decyzję o zastosowaniu przymu-
su bezpośredniego wobec osoby, która 
nie poddaje się obowiązkowi szczepie-
nia, a u której podejrzewa się lub rozpo-
znano chorobę szczególnie niebezpieczną 
i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośred-
nie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych 
osób. Środek ten może polegać na przytrzy-
mywaniu, unieruchomieniu lub przymu-
sowym podaniu leków. W omawianej sy-
tuacji lekarz lub felczer podejmuje decyzję 
samodzielnie, bez konieczności uzyskania 
zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Ma on również możliwość wystąpienia 

do służb porządkowych (Policji, Straży 
Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej) 
o pomoc w zastosowaniu środka przymu-
su, która będzie polegała w szczególności 
na doprowadzeniu wskazanej osoby do 
szpitala lub miejsca izolacji. Należy jed-
nak zaznaczyć, że uprawnienie to wystę-
puje jedynie w sytuacji stwierdzenia lub 
podejrzenia choroby, a więc nie dotyczy 
obowiązkowych szczepień ochronnych bę-
dących działaniem profilaktycznym wy-
konywanym na zdrowych osobach.

Obowiązki lekarza
lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę 
zdrowotną nad dzieckiem jest obowiązany 
do powiadomienia opiekunów prawnych 
o obowiązku przeprowadzenia szczepień 
ochronnych, o szczepieniach zalecanych, 
a przed wykonaniem szczepienia powinien 
przeprowadzić badanie kwalifikacyjne ma-
jące wykluczyć istnienie przeciwwskazań 
do podania szczepionki. Ważność takiego 
badania upływa po 24 godzinach od jego 
przeprowadzenia. W przypadku stwier-
dzenia istnienia podstaw do długotrwa-
łego odroczenia obowiązkowego szcze-
pienia ochronnego lekarz wykonujący ba-
danie kwalifikacyjne kieruje pacjenta na 
konsultację specjalistyczną. Stwierdzenie 
przeciwwskazań do wykonania szczepie-
nia lekarz odnotowuje w dokumentacji 
medycznej, o której mowa w § 9 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie obowiązkowych szczepień ochron-
nych, wskazując okres odroczenia i rodzaj 

15 Art. 95 § 3 ustawy z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU.2012.788 ze zm.).
16 M. Boratyńska: Szczepienia�ochronne�małoletnich�a�wykonywanie�władzy�rodzicielskiej.�Uwagi�na�tle�wy-

roku�NSA, „Prawo i Medycyna” nr 3-4/2013, s.68-88.
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szczepionek, których nie można podawać 
pacjentowi, a w szczególnych przypadkach 
tworzy indywidualny program szczepień 
ze wskazaniem rodzaju stosowanych szcze-
pionek oraz terminu kolejnej konsultacji 
specjalistycznej. 

Szczepienia ochronne mogą przepro-
wadzać nie tylko lekarze lub felczerzy, ale 
także pielęgniarki, położne i higienistki 
szkolne, jeżeli mają kwalifikacje, o któ-
rych mowa w § 6 rozporządzenia w spra-
wie obowiązkowych szczepień ochron-
nych. Stosownie do art. 67 ustawy o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, do 31 grudnia 2015 r. 
szczepienia ochronne mogą wykonywać 
również wymienieni w ustawie pracowni-
cy medyczni, którzy nie mają wymaganych 
kwalifikacji, ale mają co najmniej 2,5-let-
nią praktykę w zakresie szczepień ochron-
nych. Na podstawie § 1 ust. 1 lit. g rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z 7 listopada 
2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świad-
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych udziela-
nych przez pielęgniarkę albo położną sa-
modzielnie bez zlecenia lekarskiego17, pie-
lęgniarka, która odbyła kurs specjalistyczny  
może samodzielnie, bez zlecenia lekar-
skiego, wykonywać szczepienia ochronne 
w ramach kalendarza szczepień i na zlece-
nie właściwych jednostek organizacyjnych 
służby zdrowia oraz wystawiać związane 
z tym zaświadczenia. Natomiast stosow-
nie do § 6 ust. 1 pkt 1 lit. j wymienione-
go rozporządzenia, położna, która odby-
ła kurs specjalistyczny może wykonywać 

szczepienia ochronne noworodków w ra-
mach kalendarza szczepień. 

Niedopełnienie obowiązku: zawiada-
miania pacjenta lub opiekunów prawnych 
o konieczności poddania się obowiązko-
wym szczepieniom ochronnym, informo-
wania o ochronnych szczepieniach zaleca-
nych, rzetelnego prowadzenia dokumen-
tacji medycznej w zakresie szczepień lub 
obowiązku wystawienia zaświadczenia 
o wykonaniu szczepienia podlega – zgodnie 
z art. 51 ust. 2 i 3 ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi – karze grzywny. Stosownie 
do art. 52 ust. 3 tej ustawy, karze grzyw-
ny podlega również lekarz, który pomi-
mo stwierdzenia lub tylko podejrzenia 
wystąpienia niepożądanego odczynu po-
szczepiennego, nie poinformował o nim 
Inspekcji Sanitarnej. Do nałożenia w tych 
przypadkach mandatów uprawnieni są 
funkcjonariusze Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.

Odczyny poszczepienne
Niepożądany odczyn poszczepienny 
(NoP) jest nieprawidłową reakcją orga-
nizmu występującą po podaniu szczepion-
ki. Strach przed nim jest główną przyczyną 
niepoddania się obowiązkowym szczepie-
niom. Podkreślić jednak należy, że z praw-
nego punktu widzenia obawa przed wy-
stąpieniem odczynu nie zwalnia ze szcze-
pień ochronnych.

Rodzaje NoP i kryteria ich rozpozna-
wania określa rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie 

17 DzU.2007.210.1540.
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niepożądanych odczynów poszczepien-
nych oraz kryteriów ich rozpoznawania18. 
lekarz lub felczer, rozpoznając NoP lub 
podejrzewając jego wystąpienie, ma obo-
wiązek zgłosić to w ciągu 24 godzin właści-
wemu państwowemu powiatowemu in-
spektorowi sanitarnemu, który dokonuje 
oceny ewentualnego związku szczepionki 
ze stwierdzonymi objawami. od 2007 r. 
kopie tych zgłoszeń przekazywane są rów-
nież do Urzędu Rejestracji Produktów 
leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, który sprawuje 
nadzór nad bezpieczeństwem farmakote-
rapii również po uzyskaniu pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu produktu lecz-
niczego. Informacje o NoP gromadzone 
są odpowiednio w powiatowych i woje-
wódzkich rejestrach. Na ich podstawie 
opracowywana jest zbiorcza informacja 
o NoP stwierdzonych w całym kraju. 
System rejestracji i oceny NoP jest ko-
lejnym, po badaniach klinicznych, spo-
sobem nadzoru nad szczepionkami. Ma 
on na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom szczepionym i eliminację z rynku 
wadliwych szczepionek lub niektórych 
ich serii. W Polsce odnotowywanych 
jest około tysiąca NoP rocznie. Do naj-
częściej występujących należą: gorącz-
ka, ciągły płacz oraz odczyny alergiczne. 

W przypadku wystąpienia ciężkiego lub 
poważnego19 NoP powiatowy inspektor 
sanitarny powinien w ciągu godziny poin-
formować o tym właściwego wojewódz-
kiego inspektora sanitarnego, a ten w ciągu 
kolejnej godziny Głównego Inspektora 
Sanitarnego i wskazaną przez niego spe-
cjalistyczną jednostkę oraz wojewódzkie-
go inspektora farmaceutycznego. Przyjęty 
sposób zgłaszania przypadków wystąpie-
nia NoP ma na celu umożliwienie specja-
listycznym organom państwowym bie-
żącego ich monitoringu i podejmowania 
natychmiastowych działań w sytuacjach 
tego wymagających. 

Egzekucja obowiązku  
szczepień ochronnych
obowiązek szczepień ma charakter nie-
pieniężny i podlega egzekucji administra-
cyjnej. Wierzycielem tego obowiązku są 
– stosownie do art. 5 § 1 pkt. 2 ustawy 
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji20 – organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pewne 
trudności mogą natomiast powstać przy 
ustalaniu podmiotu uprawnionego do pro-
wadzenia postępowania egzekucyjnego, co 
potwierdza niejednolitość orzecznictwa 
wojewódzkich sądów administracyjnych 
uznających lub negujących kompetencje 

18 DzU.2010.254.1711.
19 Stosownie do części I załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. w sprawie nie-

pożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, jako ciężki niepożądany od-
czyn poszczepienny kwalifikuje się odczyn, który zagraża życiu i może wymagać hospitalizacji, prowadzić 
do trwałego ubytku sprawności fizycznej bądź umysłowej lub kończyć się śmiercią. Poważny odczyn po-
szczepienny charakteryzuje się dużym nasileniem objawów w postaci znacznego obrzęku kończyn, silne-
go zaczerwienienia, wysokiej gorączki, ale nie zagraża życiu, nie prowadzi do trwałego uszczerbku zdro-
wia i nie wymaga hospitalizacji.

20 DzU.2014.1619 ze zm.
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Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) do 
bycia organem egzekucyjnym21. 

Zarówno państwowy wojewódzki in-
spektor sanitarny, jak i państwowy po-
wiatowy inspektor sanitarny są organa-
mi rządowej administracji zespolonej22, 
do zadań których należy między innymi 
prowadzenie działalności zapobiegawczej 
i epidemiologicznej w zakresie chorób 
zakaźnych, w tym nadzorowanie i eg-
zekwowanie wykonywania obowiązku 
szczepień ochronnych. Jednak, stosow-
nie do art. 20 § 1 ustawy o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji, orga-
ny inspekcji sanitarnej (jako kierownicy 
wojewódzkich i powiatowych służb oraz 
inspekcji) są organami egzekucyjnymi 
jedynie w odniesieniu do obowiązków 
wynikających z wydanych przez siebie 
decyzji i postanowień. Skoro obowią-
zek szczepień wynika wprost z przepi-
sów prawa, to organy inspekcji sanitar-
nej nie są uprawnione do wydania de-
cyzji nakładającej taki obowiązek. tym 
samym organy inspekcji sanitarnej nie są 
właściwe do prowadzenia egzekucji obo-
wiązku szczepień23. Należy więc przy-
jąć, że organem właściwym jest woje-
woda, w którego kompetencji leży pro-
wadzenie postępowań egzekucyjnych 
w zakresie obowiązków niepieniężnych 
wynikających zarówno z rozstrzygnięć 

indywidualnych (decyzji, postanowień), 
jak i z przepisów prawa. 

Zgodnie z art. 119 § 1 ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji, 
grzywnę w celu przymuszenia nakłada się, 
gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez zo-
bowiązanego obowiązku znoszenia lub za-
niechania albo obowiązku wykonania czyn-
ności, a w szczególności czynności, której 
z powodu jej charakteru nie może spełnić 
za zobowiązanego inna osoba. Grzywnę 
nakłada się również, jeżeli nie jest celo-
we zastosowanie innego środka egzekucji  
obowiązków o charakterze niepieniężnym. 
Grzywna pełni więc funkcję przymusza-
jącego środka egzekucyjnego, mającego 
przekonać zobowiązanego do wykonania 
określonego obowiązku24. tryb nałożenia 
grzywny określa art. 122 ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji. 

Powstaje pytanie, czy organ egzekucyj-
ny powinien prowadzić egzekucję w sto-
sunku do obojga rodziców, czy może wy-
stawić tytuł wykonawczy tylko na jedne-
go z nich. Zgodnie z przepisami Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), władza 
rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, 
a każdy z nich jest obowiązany i upraw-
niony do jej wykonywania (art. 97 § 1). 
Stosownie do art. 98 § 1 k.r.o., rodzice są 
przedstawicielami ustawowymi dziecka 
pozostającego pod ich władzą rodzicielską 

21 WSA w Krakowie oraz WSA w Białymstoku (odpowiednio wyrok z: 16.04.2013 r., sygn. akt III SA/
Kr 1104/12 oraz z 6.06.2013 r., sygn. akt. II SA/Bk 277/13) uznał kompetencje PIS do prowadze-
nia postępowań egzekucyjnych w sprawie obowiązku szczepień. Odmiennie WSA w Poznaniu (wyrok 
z 21.03.2013 r., sygn. akt II SA/Po 96/13 oraz z 23.05.2013 r., sygn. akt II SA/Po 483/13).

22 Art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU.2011.212.1263 ze zm.).
23 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 4.12.2013 r., sygn. akt. II SA/Go 746/13; wyrok WSA 

w Poznaniu z 27.11.2013 r., znak IV SA/Po 515/13.
24 Wyrok SA z 16.04.2013 r., znak III SA/Kr 1103/12.
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i każde z nich może działać samodzielnie 
jako przedstawiciel ustawowy dziecka. 
Jednak, jak słusznie zaznaczył Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Poznaniu25, rodzice 
mają kompetencje do wspólnego rozstrzy-
gania wszystkich istotnych spraw dziecka, 
co oznacza, że ponoszą odpowiedzialność 
w równym stopniu za brak poddania dziec-
ka obowiązkowi szczepień. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie w wy-
roku z 1 sierpnia 2013 r.26 wskazał, że ze 
względu na jego represyjny charakter, pro-
wadzenie postępowania egzekucyjnego 
w stosunku tylko do jednego rodzica jest 
nieuzasadnione i może ograniczyć dzia-
łanie drugiego w zakresie realizacji obo-
wiązku27. Sąd zwrócił uwagę, że decyzja 
o szczepieniu dzieci musi być wspólną de-
cyzją rodziców i w związku z tym wspólna 
jest również odpowiedzialność za jej skut-
ki. tym samym postępowanie egzekucyj-
ne w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych musi być prowadzone w sto-
sunku do obojga rodziców, chyba że dziec-
ko nie pozostaje pod ich opieką prawną. 

Uiszczenie nałożonej grzywny nie jest 
równoznaczne z zakończeniem postępo-
wania egzekucyjnego, gdyż ma ono na 
celu doprowadzenie do wypełnienia obo-
wiązku szczepienia ochronnego. oznacza 
to, że uprawniony organ może ponownie 
nałożyć grzywnę na opiekuna dziecka, 
z zastrzeżeniem, że grzywny nakłada-
ne wielokrotnie – zgodnie z art. 121 § 3 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji – nie mogą łącznie prze-
kroczyć kwoty 50 tys. zł. Niewykonanie 
obowiązku szczepienia, pomimo zasto-
sowania egzekucji administracyjnej, 
rodzi odpowiedzialność za wykrocze-
nie, o której mowa w art. 115 § 1 ustawy 
z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń28. 
odpowiedzialność tę – stosownie do 
art. 115 § 2 Kodeksu – za osobę małoletnią 
ponosi jej opiekun. Niedopełnienie obo-
wiązku szczepień jest wykroczeniem, za 
które sprawca może być ukarany grzywną 
w wysokości od 20 zł do 1500 zł albo na-
ganą. Wykroczenie to ma charakter for-
malny, co oznacza, że penalizowane jest 
samo zachowanie sprawcy. Może ono być 
popełnione wyłącznie przez zaniechanie 
(uchylenie się od ustawowego obowiąz-
ku). Na podstawie art. 17 § 3 ustawy 
z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępo-
wania w sprawach o wykroczenia29 (k.w.), 
wniosek do sądu o ukaranie w związku 
z uchyleniem się od obowiązku szczepień 
ochronnych kierują organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, które w tych spra-
wach występują przed sądem w charakte-
rze oskarżyciela publicznego. Rodzice są 
wzywani do wykonania szczepień, a nie-
spełnienie tego obowiązku stanowi ich 
świadomą decyzję, zatem wykroczenie, 
o którym mowa w art. 115 § 1 k.w., można 
popełnić wyłącznie umyślnie, w zamia-
rze bezpośrednim.

25 Wyrok SA w Poznaniu z 27.11.2013 r., znak IV SA/Po 515/13.
26 II OSK 745/12.
27 Wyrok SA w Krakowie z 25.10.2012 r., znak III SA/Kr 1533/11.
28 DzU.2013.482 ze zm.
29 DzU.2013.395 ze zm.
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Wnioski
W związku ze wzrostem liczby osób, 
które odmawiają szczepień ochron-
nych swoich dzieci, konieczne jest pro-
wadzenie działań mających na celu pro-
mowanie tych szczepień przez informację  
i edukację. Rodzice powinni otrzymywać 
pełne i wiarygodne informacje o szcze-
pieniach ochronnych, ewentualnych od-
czynach poszczepiennych i prawidłowych 
zachowaniach w razie ich wystąpienia,  
a  także o konsekwencjach – zarów-
no prawnych, jak i zdrowotnych – nie-
wykonania obowiązkowych szczepień. 
Działania te powinny sprzyjać zwiększe-
niu zaufania społecznego do profilaktyki 

chorób zakaźnych. Powinny być wspiera-
ne przez lekarzy sprawujących profilak-
tyczną opiekę zdrowotną, gdyż to z nimi 
rodzice mają najbliższy kontakt i to oni 
mogą przekonać rodziców, że szczepie-
nia ochronne są prowadzone nie tylko dla 
dobra całego społeczeństwa, ale również 
dla dobra ich dziecka. Wymaga to od le-
karzy aktualnej wiedzy o szczepieniach 
ochronnych, ich zaletach, jak również 
o ewentualnych zagrożeniach.

STaNiSław dziwiSz
Delegatura NIK w Krakowie

Słowa kluczowe: szczepienia ochronne, choroby zakaźne, odporność immunologiczna, 
powikłania, odczyny poszczepienne
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ewa miĘkina

W zebraniu uczestniczyli także – w cha-
rakterze obserwatorów – łącznicy z naj-
wyższych organów kontroli (NoK) 

krajów kandydujących i potencjalnie 
kandydujących do Unii Europejskiej. 
obradom przewodniczyła łączniczka 
trybunału obrachunkowego Słowenii. 
Najwyższą Izbę Kontroli reprezentował 

Zebranie łączników najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej, 
które odbyło się w marcu br. w stolicy Słowenii poświęcone było te-
matyce kolejnego zebrania Komitetu Kontaktowego prezesów NoK 
i Eto, kontrolom równoległym, mechanizmowi wczesnego ostrzega-
nia, wymianie informacji o kontrolach przeprowadzonych przez NoK 
UE w sprawach związanych z Unią Europejską, a także nowemu trybo-
wi powiadamiania o wstępnych ustaleniach kontroli Europejskiego try-
bunału obrachunkowego i roli NoK w tym kontekście.

Współpraca 
międzynarodowa

Zebranie łączników NOK ue 
w Lublanie

Kluczowe kwestie i działania do rozważenia
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dr Jacek Mazur – radca prezesa NIK i łącz-
nik NIK1. 

Sprawy do rozważenia  
przez KK w 2015 r.
Kolejne zebranie Komitetu Kontakto-
wego zostanie zorganizowane w Rydze 
w dniach 18-19 czerwca 2015 r. (w okre-
sie gdy Łotwa przewodniczy Radzie UE2). 
Łącznicy zdecydowali, że podczas zebra-
nia odbędą się: seminarium poświęco-
ne Europejskiemu Funduszowi na rzecz 
Inwestycji Strategicznych, a także dwie 
godzinne sesje równoległe na temat: 1) za-
pobiegania i zwalczania nieprawidłowości  
i oszustw oraz współpracy z instytucja-
mi odpowiedzialnymi za egzekwowanie 
prawa oraz 2) wieloletnich ram finanso-
wych 2014–2020. Wyniki obu sesji zosta-
ną przedstawione na forum plenarnym. 

Łącznik Urzędu Kontroli Państwowej 
Irlandii poruszył sprawę wymiany do-
świadczeń szefów NoK strefy euro jako 
członków Rady Audytorów europejskie-
go mechanizmu stabilności. Jest to organ 
zajmujący się kontrolą mechanizmu, czyli 
porozumienia podpisanego w 2012 r. 
przez państwa członkowskie strefy euro 
dla ochrony stabilności finansowej strefy. 
W Radzie Audytorów zasiada pięciu nie-
zależnych członków mianowanych przez 
zarząd; dwóch spośród nich proponują 

najwyższe organy kontroli państw człon-
kowskich strefy euro. Wynikają z tego dla 
NoK istotne zadania, o których – zdaniem 
łącznika irlandzkiego Urzędu Kontroli 
Państwowej – brakuje wymiany infor-
macji (jest to szczególnie ważne dla ma-
łych urzędów z uwagi na zasoby kadro-
we). Łącznicy uzgodnili, że temat ten  
zostanie włączony do porządku obrad naj-
bliższego zebrania Komitetu.

Jednym z ważniejszych obszarów za-
interesowania NoK UE jest stan nego-
cjacji związanych z europejskimi stan-
dardami rachunkowości sektora pu-
blicznego (ang. European Public Sector 
Accounting Standards – EPSAS). Dlatego 
też łączniczka niemieckiej Federalnej Izby 
obrachunkowej – współprzewodniczące-
go grupy zadaniowej KK ds. EPSAS – za-
poznała uczestników zebrania z ostatni-
mi wydarzeniami w tym zakresie.

Kontrole równoległe

Łącznik fińskiego Urzędu Kontroli 
Państwowej przedstawił propozycję kon-
troli równoległej, jaką sieć współpracy KK 
ds. kontroli polityki fiskalnej zamierza 
przeprowadzić w 2016 r. tematem kon-
troli będzie „Ryzyko towarzyszące rów-
nowadze finansów publicznych (zobowią-
zania, gwarancje, dług publiczny)”. Chęć 
udziału w kontroli wyraziło siedem NoK, 

1 Łącznicy najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obra-
chunkowego spotykają się raz do roku w celu przygotowania tematów i zagadnień z zakresu kontroli środ-
ków unijnych, które ich zdaniem powinny być przedmiotem corocznych obrad Komitetu Kontaktowego 
prezesów NOK i ETO. O poprzednim zebraniu czyt. E. Miękina: Zebranie�łączników�NOK�EU�w�Kopenha-
dze,�„Kontrola Państwowa” nr 3/2014.

2 Przewodnictwo w Radzie UE sprawowane jest kolejno przez wszystkie państwa członkowskie na zasadzie 
rotacji, każdorazowo przez 6 miesięcy, poczynając od stycznia i od lipca danego roku. Polska przewodni-
czyła w II połowie 2011 r.
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zaś po przyjęciu przez Komitet odpowied-
niej uchwały jesienią 2015 r. rozpoczną się 
prace przygotowawcze. 

W ramach działalności tej sieci współpra-
cy odbywają się również przygotowania do 
kontroli równoległej nadzoru bankowego. 
Przedstawiciel Europejskiego trybunału 
obrachunkowego skomentował wstępne 
wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 
NoK UE na temat wdrażania jednolite-
go mechanizmu nadzorczego, a łączniczka 
Federalnej Izby obrachunkowej Niemiec 
omówiła genezę mechanizmu. 

Przedstawiciel trybunału obrachun-
kowego Portugalii poinformował o działal-
ności sieci współpracy ds. kontroli strate-
gii „Europa 2020”3. Wprawdzie sieć sama 
nie organizuje kontroli równoległych, ale 
stara się je ułatwiać przez prowadzenie 
dyskusji i wymianę informacji (na po-
trzeby ewentualnej kontroli równoległej  
z zakresu strategii „Europa 2020” powinna 
zostać utworzona odrębna grupa). 

Na początku czerwca br. odbędzie się  
w lizbonie seminarium zaplanowane 
jako wspólne przedsięwzięcie dwóch 
sieci współpracy KK: ds. kontroli polityki  
fiskalnej (przewodniczący: NoK Finlandii) 
i ds. kontroli strategii „Europa 2020” (prze-
wodniczący: NoK Portugalii). Wtedy 
też omówione zostaną szczegóły kontro-
li równoległych, które mają się rozpocząć  
w 2016 r. 

Propozycję kontroli równoległej wy-
korzystania wspólnego zasobu wiedzy 
w dziedzinie konkurencyjności (jest to 

jeden z celów strategii „Europa 2020”) 
przedstawiła łączniczka Państwowej Izby 
obrachunkowej Węgier. Roboczy tytuł 
kontroli to: „tworzenie i skuteczne działa-
nie systemów informacyjnych monitorują-
cych możliwości znalezienia zatrudnienia 
przez absolwentów”. Kontrola miałaby zba-
dać, czy edukacja wyższa zapewnia mło-
dym ludziom odpowiednie kwalifikacje 
do podejmowania pracy i koncentrowała-
by się na działaniu systemu monitorowania 
karier absolwentów w latach 2009–2013, 
z opcją rozszerzenia na szkolenie zawodo-
we i osób dorosłych. Proponuje się sporzą-
dzenie wspólnego raportu lub inną formę 
współpracy kontrolnej, która przyczyniłaby 
się do opracowania potrzebnych wskaźni-
ków. Faza planowania kontroli rozpocznie 
się w II połowie br., a sama kontrola zosta-
łaby przeprowadzona w 2016 r. 

Łączniczka Federalnej Izby obrachun-
kowej Niemiec poinformowała o zakoń-
czeniu kontroli równoległej pt. „Analiza 
błędów przy udzielaniu zamówień pu-
blicznych w programach współfinanso-
wanych z funduszy strukturalnych”, którą 
grupa robocza KK ds. fundu szy struk-
turalnych VI przeprowadziła w latach 
2014–2015. Uczestniczyło w niej dziewięć 
NoK, w tym Najwyższa Izba Kontroli. 
Projekt raportu zostanie przedstawiony 
Komitetowi Kontaktowemu w czerwcu br.  
w Rydze. 

W tym punkcie obrad przedstawiciele 
niemieckiej Federalnej Izby obrachun ko-
wej oraz holenderskiej Powszechnej Iz by 

3 Strategia „Europa 2020” to unijny program gospodarczy, stanowiący plan wyjścia z kryzysu i pobudzenia 
wzrostu gospodarczego, zatwierdzony w 2010 r.
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obrachunkowej (stanowiący tzw. grupę 
kierowniczą w grupie roboczej KK ds. fun-
duszy strukturalnych VI) zaproponowali 
dwa potencjalne obszary z zakresu strategii 
„Europa 2020”, w których grupa mogłaby 
przeprowadzić w latach 2016–2017 kolejną 
kontrolę równoległą: 1) promowanie zatrud-
nienia i wspieranie mobilności zawodowej; 
2) promowanie konkurencyjności przez roz-
wój edukacji, badań, technologii i innowa-
cji. Uzgodniony przez grupę temat zostanie 
przedłożony Komitetowi Kontaktowemu do 
zatwierdzenia. Jednocześnie przedstawio-
no warunki, na jakich grupa miałaby konty-
nuować swoją działalność: w kontroli rów-
noległej powinno brać udział co najmniej 
dziesięć NoK; grupa kierownicza powin-
na się składać z trzech NoK; nie mniej niż 
jedno spotkanie grupy powinno zostać zor-
ganizowane przez NoK spoza grupy kie-
rowniczej. 

Propozycje utworzenia  
nowych grup roboczych

Łącznicy dyskutowali nad mandatem 
mającej powstać grupy zadaniowej ds. 
współpracy między NoK a Europejskim 
trybunałem obrachunkowym. Pierwsze 
propozycje dotyczące zakresu działalno-
ści takiej grupy pojawiły się podczas ze-
brania Komitetu Kontaktowego w paź-
dzierniku 2014 r. w luksemburgu, jednak 
z uwagi na złożoność zagadnienia i potrze-
bę uzgodnienia uprawnień, które satysfak-
cjonowałyby wszystkie NoK UE, szefo-
wie NoK UE polecili łącznikom dopre-
cyzowanie mandatu grupy. W listopadzie 

2014 r. prezes Europejskiego trybunału 
obrachunkowego zaproponował, aby grupa 
na razie skoncentrowała się na przeglądzie 
i ocenie mocnych i słabych stron obecnej 
współpracy Komitetu, w tym mechani-
zmów komunikacji, a także przedstawi-
ła propozycje dalszych działań. Wszyscy 
członkowie Komitetu zgodzili się na utwo-
rzenie grupy w proponowanym kształcie, 
a jedenaście NoK (w tym Najwyższa Izba 
Kontroli) postanowiło zostać jej członkami. 

Łącznik Eto zaproponował, aby grupa 
działała w możliwie najprostszy sposób 
(przy ograniczonej do minimum liczbie 
spotkań) i rozpoczęła prace od przepro-
wadzenia ankiety wśród NoK UE, aby do 
połowy maja uzyskać odpowiedzi i móc 
przedstawić wstępne wyniki na zebraniu 
Komitetu w Rydze. Mandat grupy zosta-
nie sformułowany po przeprowadzeniu 
ankiety. 

Z propozycją utworzenia dwóch no-
wych grup Komitetu Kontaktowego 
wystąpił łącznik włoskiego trybunału 
obrachunkowego. Pierwszą z nich była-
by grupa robocza ds. walki z nieprawidło-
wościami i oszustwami w celu ochrony do-
chodów UE, która skoncentrowałaby się na 
promowaniu jednolitego systemu monito-
rowania nieprawidłowości i oszustw w pań-
stwach członkowskich oraz formułowaniu 
propozycji usprawnienia w kontekście re-
gulacji unijnych, tym samym wzmacniając 
rolę NoK UE w tym obszarze. Grupa mo-
głaby skorzystać z wiedzy olAF4 (np. jeśli 
chodzi o bazy danych olAF do moni-
torowania nieprawidłowości i oszustw). 

4 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
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Włoski trybunał obrachunkowy byłby 
gotowy przewodniczyć takiej grupie za-
daniowej. Druga propozycja dotyczyła 
utworzenia sieci ekspertów ds. wzmoc-
nienia współpracy NoK w zakresie for-
mułowania niezależnych ocen w sprawoz-
daniach przedkładanych krajowym par-
lamentom. W najbliższym czasie włoski 
trybunał obrachunkowy uszczegółowi 
propozycję, zwłaszcza co do zakresu dzia-
łania, i przedstawi ją łącznikom. 

Organizacja i zarządzanie 
Komitetem Kontaktowym
W tym punkcie obrad łącznik Najwyższej 
Izby Kontroli omówił wyniki ankiety ad-
resowanej do NoK UE na temat ich opinii 
o wymianie informacji o kontrolach prze-
prowadzonych przez nie w sprawach zwią-
zanych z Unią Europejską. Wymiana taka 
odbywa się za pośrednictwem platformy 
intranetowej CIRCAbc, na której znaj-
dują się streszczenia tych kontroli. Choć 
w założeniu miał być to stały proces, to 
niewiele NoK zamieszcza tam regular-
nie informacje. Łącznicy zgodzili się co 
do tego, że należy utrzymać obecny sys-
tem wymiany informacji na CIRCAbc, po-
winien on jednak zostać zmodyfikowany 
– należy uprościć schemat, według które-
go podaje się informacje. Jeśli wszystkie  
NoK UE zaangażowałyby się w proces 
regularnej wymiany informacji o kontro-
lach dotyczących UE, wówczas działanie 
takie przyniesie korzyść dla całej działal-
ności Komitetu Kontaktowego. 

Łącznik NIK poruszył również temat 
publikowania dokumentów na stronie in-
ternetowej Komitetu, zwłaszcza plakatów, 
które powstały na potrzeby ostatniego ze-
brania Komitetu w październiku 2014 r. 
w luksemburgu. Wtedy to niektóre NoK 
przygotowały do poszczególnych punk-
tów porządku dziennego plakaty z infor-
macjami (zamiast sprawozdań), a także 
plakaty prezentujące działania kontrolne 
NoK w celu upamiętnienia 10. rocznicy 
rozszerzenia Unii Europejskiej5. Łącznik 
NIK zaproponował, aby plakaty zostały 
zamieszczone na ogólnie dostępnej stro-
nie internetowej Komitetu6 oraz przed-
łożył projekt szczegółowych zasad regu-
lujących upowszechnianie tego typu do-
kumentów. Propozycje zostały przyjęte. 

Łącznicy powrócili również do tematu 
mechanizmu wczesnego ostrzegania (ang.  
early warning mechanism) – mechanizm 
ten został utworzony decyzją Komitetu 
Kontaktowego w październiku 2014 r. 
w celu szybkiego określania kwestii, które 
mogą mieć znaczenie dla NoK UE i za-
proponowania działań z nimi związanych. 
Mechanizm koncentruje się na monito-
rowaniu zagadnień związanych z Unią 
Europejską, zwłaszcza w odniesieniu do 
procesów legislacyjnych UE i pracy insty-
tucji unijnych, dotyczących zarządzania 
gospodarczego czy zarządzania środkami 
UE. Przez pierwsze dwa lata mechanizm 
będzie koordynowany przez Europejski 
trybunał obrachunkowy, po czym na-
stąpi ocena jego funkcjonowania. 

5 Więcej na ten temat: E. Miękina: Zebranie�Komitetu�Kontaktowego�prezesów�NOK�i�ETO�–�wzmocnienie�
współpracy�europejskich�organów�kontrolnych,�„Kontrola Państwowa” nr 6/2014.

6 <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/pl/Pages/ccdefault.aspx>
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W lublanie łącznik Eto przedstawił 
propozycję praktycznych rozwiązań do-
tyczących działania mechanizmu wcze-
snego ostrzegania. Ma on być wspólnym 
przedsięwzięciem NoK UE, dlatego też 
duże znaczenie ma ich aktywny, choć do-
browolny udział w procesie monitorowa-
nia. Z uwagi na różnorodność i często spe-
cjalistyczny charakter różnych obszarów, 
trybunał zaproponował wyznaczenie spra-
wozdawców do ich systematycznego moni-
torowania: mogą to być poszczególne NoK 
lub ich grupy, a także istniejące grupy za-
daniowe czy sieci współpracy Komitetu 
Kontaktowego. 

Kontrole ETO w państwach 
członkowskich UE
Łącznicy dyskutowali o zmianach wpro-
wadzonych przez Europejski trybunał 
obrachunkowy dotyczących trybu po-
wiadamiania krajowych NoK i organów 
administracji krajowej o wstępnych usta-
leniach kontroli trybunału w państwach 
członkowskich. W kontrolach tych biorą 
udział zasadniczo przedstawiciele naj-
wyższych organów kontroli, które są rów-
nież włączone w etap wyjaśniania faktów 
i ustaleń związanych z tymi kontrolami: 
trybunał przesyła wstępne ustalenia 
z kontroli (tzw. statements of preliminary 
findings) do właściwych organów w pań-
stwie członkowskim za pośrednictwem 
NoK. W grudniu 2014 r. łącznik Eto po-
wiadomił łączników NoK UE o zamiarze 
zastosowania przez trybunał „na próbę” 
nowego trybu powiadamiania o ustaleniach 
kontroli, polegającego na wprowadzeniu 
nowego formatu powiadomień (tzw. fact 
clearing letter). Jest to zestawienie potwier-
dzające wyłącznie fakty, bez analizy, jak to 

ma miejsce w przypadku statement of pre-
liminary findings. Ponadto, choć w nowym 
systemie nadal zakłada się, że generalnie 
rolę koordynatora działań w państwie 
członkowskim będzie odgrywał najwyż-
szy organ kontroli, to w praktyce dopuszcza  
się możliwość również innego rozwiąza-
nia, na przykład powierzenie roli koordy-
natora wybranemu przez Eto krajowe-
mu urzędowi administracyjnemu. Nowy 
tryb powiadamiania przewiduje również 
skrócenie terminu odpowiedzi państwa 
członkowskiego na wstępne ustalenia kon-
troli Eto z dwóch do jednego miesiąca. 

W dyskusji podkreślono, że od grudnia 
2014 r. nie wszystkie NoK UE otrzymały 
powiadomienia w nowym trybie, a jeśli tak, 
to były to pojedyncze przypadki. Dlatego 
też zbyt wcześnie jest na formułowanie 
ostatecznych spostrzeżeń o funkcjono-
waniu nowego trybu. Już jednak wiado-
mo, że istotne jest, aby NoK otrzymywały  
całość korespondencji między jednost-
kami kontrolowanymi a Eto oraz utrzy-
mały rolę koordynacyjną w tym procesie 
(teraz NoK ma możliwość zaopiniowania 
odpowiedzi otrzymanej z danej instytucji 
na wstępne ustalenia kontroli Eto przed 
przekazaniem jej do trybunału, gdy jed-
nak koordynatorem będzie inny organ, nie 
będzie to już możliwe). Należy zaznaczyć, 
że nowy format powiadamiania o wstęp-
nych ustaleniach kontroli Eto znajdu-
je się w fazie testowej, zatem możliwe są 
jego modyfikacje.

oprac. ewa MiękiNa
zastępca łącznika NIK z ETO,
Departament Strategii NIK



Z życia NIK 

OBcHODY 96. ROcZNIcY POWOłANIA NIK

23 lutego 2015 r. w godzinach porannych 
kierownictwo NIK oraz pracownicy zło-
żyli kwiaty pod pomnikami Marszałka 
Józefa Piłsudskiego przed Belwederem 
i Premiera RP Ignacego J. Paderewskiego 
w parku Ujazdowskim. tak rozpoczęła się 
druga część obchodów 96. rocznicy powo-
łania Najwyższej Izby Kontroli.

Kolejnymi punktami uroczystości było 
złożenie wieńców na grobie pierwszego pre-
zesa NIK Józefa Higersbergera na warszaw-
skich Powązkach i Msza Święta w kościele 

św. Aleksandra na placu trzech Krzyży w intencji pracowników Izby, celebrowana przez 
arcybiskupa metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza.

Po mszy zaproszeni goście i pracownicy NIK udali się do Sejmu na dalszą część uroczysto-
ści. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i szefowie NoK Gruzji – lasha tordia, Mołdawii – 
Serafim Urechean i Ukrainy – Roman Maguta w obecności marszałka Sejmu RP Radosława 
Sikorskiego podpisali porozumienie partnerstwa i współpracy pomiędzy Narodowym 
Urzędem Kontroli Gruzji, Izbą obrachunkową Republiki Mołdawii, Najwyższą Izbą 
Kontroli Rzeczypospolitej Polskiej oraz Izbą obrachunkową Ukrainy. Następnie, w Sali 
Kolumnowej Sejmu znakomici goście: przedstawiciele rządu, Sejmu i Senatu, członko-
wie korpusu służby zagranicznej oraz różnych organizacji wygłosili wystąpienia okolicz-
nościowe z okazji jubileuszu NIK oraz podpisania porozumienia.

Marszałek Radosław Sikorski powiedział, że Gruzja, Mołdawia i Ukraina, przystę-
pując do układów stowarzyszeniowych z UE, podjęły decyzje strategiczne dla swojej 
przyszłości. Nawiązał też do idei partnerstwa wschodniego, podkreślając że to pierwsza 
polska inicjatywa, która stała się integralną częścią europejskiej polityki zagranicznej.
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Kierownictwo NIK składa kwiaty pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Belwederem
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Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zaznaczył, że wspólna deklaracja ma na celu po-
głębienie dotychczasowej współpracy między Polską a Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.  
W ramach dobrych praktyk Polska nadal będzie się dzielić ze swoimi partnerami do-
świadczeniami w zakresie kontroli i rozliczania funduszy europejskich, walki z korup-
cją oraz organizacji pracy zgodnie z unijnymi standardami. 

Prezes dodał, że eksperci z NIK od kilku miesięcy uczestniczą w przygotowaniu pro-
jektów aktów prawnych na Ukrainie oraz przekazują doświadczenia ze współpracy z ad-
ministracją rządową i samorządową. W Gruzji natomiast są prowadzone szkolenia do-
tyczące standardów europejskich w instytucjach kontroli, a w Mołdawii będą prowa-
dzone szkolenia w zakresie rozliczania projektów unijnych.

Szefowie NoK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy zgodnie zwracali uwagę na znaczenie pod-
pisanego porozumienia, które pozwoli im wdrożyć w swoich krajach standardy europej-
skie. Wyrazili zadowolenie z dotychczasowych kontaktów i dziękując za wsparcie oraz 
pomoc w dążeniu do przemian, podkreślili że liczą na dalszą współpracę. Przekazali 
także prezesowi NIK życzenia z okazji jubileuszu.

Prezesi NOK i marszałek Sejmu RP chwilę po podpisaniu porozumienia, od lewej: Lasha Tordia – audytor  
generalny Narodowego Urzędu Kontroli Gruzji; Krzysztof Kwiatkowski – prezes Najwyższej Izby 
Kontroli Rzeczypospolitej Polskiej; Radosław Sikorski – marszałek Sejmu RP; Serafim Urechean 
– prezes Izby Obrachunkowej Republiki Mołdawii; Roman Maguta – przewodniczący Izby Obrachun-
kowej Ukrainy.
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ostatnia część obchodów odbyła się w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej w Warszawie. Zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć w panelu eks-
perckim pt. „Niezależny organ kontroli państwowej gwarancją demokratycznego pań-
stwa prawnego”. Dyskusję, prowadzoną przez redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” 
Bogusława Chrabotę, zdominował temat roli najwyższych organów kontroli we współ-
czesnym świecie. Na pytania zadawane przez prowadzącego kolejno odpowiadali sze-
fowie NoK Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Polski. Zagraniczni goście podkreślali w swo-
ich wypowiedziach wagę porozumienia podpisanego tego dnia w Sejmie, zapoznawali  
zebranych z organami kontroli w swoich krajach oraz akcentowali rolę NIK w rozwiązy-
waniu problemów dotyczących zagadnień kontrolnych. 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podsumował dyskusję, odpowiadał też na pyta-
nia. Prezes zwrócił uwagę, że NIK, dzięki długiej tradycji, doskonałej kadrze i nama-
calnym wynikom kontroli zdobyła maksymalne zaufanie społeczne w kraju, ma także 
ugruntowaną pozycję na arenie międzynarodowej. Wyraził jednocześnie szacunek dla 
zmian, które w zakresie kontroli potrafiły przeprowadzić Gruzja, Mołdawia i Ukraina, 
pomimo nieraz dramatycznej sytuacji w ich krajach. 

Konkluzja debaty brzmiała: „Niezależność najwyższych organów kontroli wymaga 
apolityczności i braku nacisków zewnętrznych”.            (red.)

Panel ekspercki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie; na podium szefowie NOK 
Polski, Gruzji, Ukrainy, i Mołdawii oraz redaktor prowadzący.
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PReZeS NIK KRZYSZTOF KWIATKOWSKI  
LAuReATem NAGRODY „GAZeTY FINANSOWeJ”

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski otrzymał w marcu 2015 r. od tygodnika „Gazeta 
Finansowa” tytuł Finansisty Roku 2014. Wyróżnienie przyznano za odwagę w kontrolowa-
niu najważniejszych instytucji państwowych, polityków i administracji. Redaktor naczel-
ny Piotr Bachurski wręczając statuetkę, zaznaczył że NIK ujawnia aferę za aferą i nie oba-
wia się konsekwencji, a raporty Izby o sześciolatkach, podsłuchach, infrastrukturze, wy-
płatach rent i emerytur zmuszają rządzących do podejmowania działań i naprawy sytuacji.

W wywiadzie udzielonym redakcji „Gazety Finansowej” prezes Krzysztof Kwiatkowski 
przypomniał o kilku najważniejszych ostatnio przeprowadzanych kontrolach i stwierdził, 
że: „Musimy mieć odwagę zajmowania się obszarami, w których państwo nie funkcjo-
nuje tak, jak powinno”. Prezes dodał, że w porównaniu z innymi państwami UE Polska 
szczególnie dokładnie przygotowuje się do nowego okresu wykorzystywania środków 
unijnych – co wykazała zlecona kontrola. Na koniec wywiadu Prezes podkreślił, że NIK 
cieszy się wysokim uznaniem partnerów zagranicznych, ale także Polaków, którzy w ba-
daniach opinii publicznej wystawiają Izbie wysokie oceny.

(red.)
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KSIąDZ JAceK STRYcZeK OTRZYmAł  
NAGRODę Im. WłADYSłAWA STASIAKA

 
W tym roku po raz pierwszy została przyznana Nagroda im. Władysława Stasiaka,  
inspektora i byłego dyrektora departamentu w NIK, pełniącego później inne ważne funk-
cje publiczne, od 2009 r. Szefa Kancelarii Prezydenta RP, tragicznie zmarłego w kata-
strofie smoleńskiej. Nagrodę ustanowił rok temu prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski 
podczas obchodów 95. rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli. 

Prezes Krzysztof Kwiatkowski, otwierając uroczystość 25 marca 2015 r. w siedzibie 
Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, podziękował uczestnikom spotkania za przyby-
cie i podkreślił, że obecność tylu znakomitych gości świadczy o zasługach  Władysława 
Stasiaka. Prezes zarysował sylwetkę patrona uroczystości i przypomniał, że był on czło-
wiekiem z wizją, pomysłami i niezwykłą energią. Angażował się przede wszystkim 
w zmienianie rzeczywistości, potrafił zjednywać ludzi ponad podziałami polityczny-
mi. Interesowała go zmiana na lepsze, czynienie otoczenia bardziej przyjaznym dla oby-
wateli. Był jednym z pierwszych, którzy zrozumieli, co znaczy nowoczesne państwo. 
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Na każdym etapie pracy odcisnął swoje piętno jako funkcjonariusz publiczny, który 
dobro państwa zawsze stawiał na pierwszym miejscu. Prezes dodał, że jest to nagroda 
dla ludzi z wizją, dla pasjonatów i została przyznana osobie, która działając ponad po-
działami politycznymi, uczyniła swoje otoczenie bardziej bezpiecznym i przyjaznym  
dla obywateli. 

Następnie Prezes poprosił panią Barbarę Stasiak, wdowę po Władysławie Stasiaku, 
o ogłoszenie decyzji kapituły i wręczenie nagrody. Pani Barbara Stasiak oznajmiła, że lau-
reatem pierwszej edycji Nagrody im. Władysława Stasiaka został ksiądz Jacek Stryczek, 
następnie przybliżyła życiorys laureata – jednego z założycieli Stowarzyszenia Wiosna, 
realizującego projekt Akademia Przyszłości i ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka.  
Paczki są przygotowywane dla indywidualnych odbiorców i odpowiadają potrzebom, 
a czasem nawet marzeniom potrzebujących rodzin. obok rzeczy materialnych rodziny 
dostają też coś ważniejszego – sygnał, że również od nich zależy, czy zmienią swoją sytu-
ację. Najważniejsze w Szlachetnej Paczce jest odważne spotkanie z drugim człowiekiem. 

Właśnie za troskę o dobro drugiego człowieka, działanie z wizją i ponad podziałami, 
za czynienie z Polski, krok po kroku, lepszego i bardziej solidarnego miejsca ks. Jacek 
Stryczek został wyróżniony przez NIK.          

    (red.)

Ksiądz Jacek Stryczek (z lewej) otrzymuje Nagrodę im. Władysława Stasiaka z rąk prezesa NIK 
Krzysztofa Kwiatkowskiego i pani Barbary Stasiak.
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Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli

Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Bogdan Skwarka, wydanie II zaktualizowane, Difin, 
Warszawa 2015, s. 392.

Jest to drugie wydanie poszukiwanego i jak do tej pory jedynego komentarza do usta-
wy o Najwyższej Izbie Kontroli. Komentarz został znacznie zmieniony z uwagi na ko-
nieczność dostosowania go do znowelizowanego tekstu ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r., 
przedstawia stan prawny na 31 stycznia 2015 r. Praca zawiera analizę poszczególnych ar-
tykułów ustawy, w dużym stopniu odwołuje się też do innych aktów prawnych mających 
wpływ na rozumienie i stosowanie ustawy o NIK. Autorzy komentarza wykazali się nie 
tylko kompetencją prawniczą, ale także wszechstronną wiedzą związaną z działalno-
ścią Izby, której są wieloletnimi pracownikami. opracowanie będzie pomocne kontrole-
rom NIK, stanowi też trudne do zastąpienia źródło wiedzy na temat szerokiego zakresu 
kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego naczelnego organu kontroli w państwie. 

Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej 
w Polsce. Tom V

Redakcja Marcin Konarski, Marek Woch, Wyd. Marek Woch, Warszawa 2015, 
s. 229.

od 2012 r. w cyklu „Z zagadnień nadzoru i kontroli…” wydawane są prace zbiorowe, 
wszechstronnie przedstawiające tytułową problematykę w różnych kontekstach praw-
nych. W najnowszym, piątym tomie, obok dotychczas prezentowanych wątków związa-
nych z instytucjonalną kontrolą polskiej administracji publicznej, wprowadzono dodat-
kowo zagadnienia związane z prawem europejskim. Kwestii tej dotyczą przede wszyst-
kim artykuły Marty tużnik „Kontrola wydatkowania środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych oraz Funduszu Spójności w perspektywie finansowej na lata 2017–2013” 
oraz Agnieszki Stępień-treli „ochrona danych osobowych w prawie Unii Europejskiej”. 

Sygnały  
o książkach 
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Spośród pozostałych tekstów szczególnie interesująca wydaje się rozprawa Moniki Bartnik 
„Sądowa kontrola nad służbami specjalnymi Rzeczypospolitej Polskiej”.

Prawo do ochrony zdrowia. Konstytucyjny priorytet czy źródło 
dylematów w ochronie zdrowia?

Anna Mokrzycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, 
s. 228.

Celem autorki jest analiza i interpretacja treści konstytucyjnego prawa obywatela do 
ochrony zdrowia na tle realnej sytuacji społeczno-ekonomicznej państwa oraz ocena jego 
praktycznej wartości. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym przedstawio-
no definicje podstawowych pojęć, a także skonfrontowano prawo do ochrony zdrowia 
z innymi prawami człowieka i obywatela gwarantowanymi przez ustawodawstwo pań-
stwowe i międzynarodowe. W rozdziale drugim analizie została poddana ustawa sys-
temowa z 2003 r. z punktu widzenia jej zgodności z konstytucją RP, natomiast dwa na-
stępne rozdziały odnoszą się do treści wyroku trybunału Konstytucyjnego dotyczące-
go powyższej ustawy. Rozdział piąty prezentuje europejskie prawo do ochrony zdrowia 
w kontekście prawodawstwa poszczególnych państw członkowskich UE, rozdział szó-
sty dotyczy transgranicznej opieki zdrowotnej pokazanej w świetle prawnych zobowią-
zań wobec pacjentów.

Nielegalny handel bronią. Studium kryminologiczne

Piotr Chlebowicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 278.

Nielegalny handel bronią należy do przestępstw szczególnych, gdyż z reguły odbywa się 
przy współpracy i pod ochroną niektórych instytucji państwowych. Z uwagi na to, że 
broń zwykle produkowana jest pod ścisłą kontrolą armii, we wszelkie operacje handlo-
we z nią związane wmieszane są służby specjalne i służby dyplomatyczne. Stąd też nie-
legalny handel bronią jest nie tylko problemem kryminologicznym, lecz także gospo-
darczym, administracyjno-prawnym i politycznym, przez co powinien podlegać kon-
troli ze strony uprawnionych do tego organów państwa. Autor przedstawił możliwie 
całościowo badane zjawisko, wskazując zarówno na jego aspekty prawne, jak i politolo-
giczne. Praca składa się z dziesięciu rozdziałów, z których pierwszy stanowi opis etio-
logii przestępczości związanej z handlem bronią. W czterech następnych analizowany 
jest nielegalny rynek handlu bronią zarówno w Polsce, jak i wymiarze międzynarodo-
wym. Rozdział szósty dotyczy związków omawianego problemu z międzynarodowym 
terroryzmem. ostatnie dwa rozdziały poświęcone są inicjatywom organizacji między-
narodowych (oNZ I UE) zmierzającym do przeciwdziałania w skali światowej prze-
stępczemu handlowi bronią.
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Auditing   8
 
JACEK MAZUR: Supreme Audit Office’s Cooperation  
with the Parliament – Between Subordination and Collaboration   8
In his article, the author considers whether, after the Constitution of Poland of 1997 entered 
into force, the relationship between the Supreme Audit office of Poland and the lower 
house of the Polish Parliament, i.e. the Sejm, can be still referred to as ‘cooperation’. 
Analyses of the constitution show that the principle of separation and balance of powers 
in Poland is complemented with the requirement for them to cooperate. In this context, 
the practice was closely analysed: the frequency of NIK’s participation in the works 
of the Sejm, recommendations and suggestions as for auditing, and presentation of audit 
findings and de lege ferenda proposals to the Sejm. In his article, the author concludes 
that NIK is subordinate to the Sejm and performs the tasks that the Sejm assigns to 
it, and simultaneously cooperates with the Sejm, especially with regard to initiating 
audits in suggested areas, and considering findings of these audits. In this way, NIK 
supports the monitoring activity, as well as, from time to time at least, the legislative 
activity of the Sejm. In reality, the issue of NIK’s subordination to the Sejm and the issue 
of cooperation between these two institutions cannot be easily separated, because they 
interconnect and overlap with each other.

TOMASZ FRĄTCZAK: Audit Evaluation of NIK – Analysis of Audit 
Recommendations   28
the article attempts to answer the question whether the Supreme Audit office, in its 
practice, has been evolving from an office that focuses on detecting concrete irregularities, 
to an institution that analyses an entity or an area with regard to deficiencies of their 
internal control systems. Some 130 recommendations presented in post-audit statements 
and pronouncements on audit results have been analysed. the criterion adopted was 
a possibility to define the nature of a recommendation as an audit recommendation, 

contents
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or a post-audit recommendation as understood in an ‘inspection-like’ audit. System-related 
character is the basis for qualifying a recommendation as an audit recommendation – such 
a recommendation is directed towards improvement of the internal/management control 
system, especially these internal control elements/subsystems in which deficiencies 
have been found. Recommendations directed towards the future – management 
of risk areas – have been regarded as audit recommendations. While post-inspection 
recommendations can be characterised as focusing on an irregularity detected and its 
elimination. 

KAMILLA GROBICKA-MADEJ: Location and Construction of Wind Farms 
– Audit Findings and Supervision Competence of Voivodes   39
the basic principle of public authorities is to act in accordance with the law. this is 
also true of local self-governmental bodies. this principle is sometimes not respected, 
though, as the Supreme Audit office has diagnosed in its report on the location and 
construction of wind farms. In her article, the author attempts to determine at which 
stages of the investment process a supervision interference of the voivode (the governor 
of the region at the self-government level) is allowed, aimed at eliminating malpractices 
and at making things compliant with the law again. 

FINDINGS OF NIK AUDITS   48

SłAWOMIR GRZELAK, JUSTyNA MIANOWSKA-BEDNARZ: Popularisation 
of Biofuels in Poland – Effectiveness of Public Administration Activities   48
At the time of raising environmental protection standards, the economic development 
makes it necessary to use energy coming from sources other than oil and gas. Biofuels 
are an alternative here. thanks to biofuels, carbon dioxide emissions can be reduced 
in a natural way. the article attempts to present and assess the activities of the public 
administration undertaken to make biofuels derived from plants more popular in Poland. 
these activities have been examined during the audit on the use of biofuels and bio-
components in transportation. the authors of the article, on the basis of the audit 
findings and literature related to the topic, present why the forecast results have not 
been achieved, and the role of performance auditing. 

TOMASZ AMBROZIK: Investments in the Protected Areas 
– Reasonable Spatial Management in the Podlaskie Region   64
the north-eastern part of Poland is distinctive because of its unique natural values. 
over 70 per cent of the Podlaskie Region is composed of areas subject to various forms 
of natural protection. the region is the home of large forest complexes: Białowieża 
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Forest, Knyszyn Forest and Augustów Forest, Europe’s most natural Biebrza Marshes, 
picturesque landscapes of the north Suwałki Region and the Sejny lake District. At present, 
the dispersed and uncontrolled building development is one of the significant threats 
to the natural environment and the spatial order. that is why the Supreme Audit 
office has examined the activities of the local government of Podlaskie voivodship 
with regard to the location of investments in the areas subject to natural protection. 
the audit covered ten municipalities (Polish: gmina), five districts (Polish: powiat) 
and five local construction supervision inspectorates. the article presents the detailed 
findings of the audit. 

ARTUR URBAN: Functioning of Studs Owned by the State Treasury 
– Management of Assets, Supervision and Control   74
the importance of horse studs owned by the State treasury is strategic for the biological 
progress in the agriculture, with regard to farm animals breeding. therefore, the lack 
of in-depth knowledge of the functioning of studs, or the application of principles of state 
assets management, as well as the results of the reconnaissance audit and parliamentary 
questions which prove that certain irregularities exist as for the procedures related to 
privatisation of horse studs companies, made the Supreme Audit office carry out, on 
its own initiative, an audit entitled Performance of tasks and financial management 
of horse studs owned by the State Treasury. the audit examined the performance of tasks 
related to horse breeding, taking account of the financial and economic situation, and 
the assets management, as well as supervision and control of the functioning of horse 
studs in the years 2011–2013. the audit was carried out at the Ministry of Agriculture 
and Rural Development, the Agricultural Property Agency and nine horse studs and 
three stallion studs. 

OThER AUDITS OF NIK   84 

Audit Findings Published in February and March 2015 – ed.   84
In this section, we present 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 effectiveness 
of state bodies in the fight against illegal gambling; gas networks; the construction of the 
lNG terminal in Świnoujście; It systems; the functioning of external examinations 
system; the assistance for adult foster children; the reconstruction of national road 
No 91; water treatment in health-resorts; protection of trees in cities; private schools 
of art; the organisation and financing of border crossings; liquid fuels measuring  
devices. 
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State and Society   87

JAKUB JAN ZIĘTy: Ban on Shares in Commercial Companies 
– Businesses Conducted by Public Persons   87
the regulations of the Act of 21 August 1997 on limitations related to conducting 
businesses by persons who perform public functions, comprise a set or anti-corruption 
provisions. one of them sets out that it is forbidden to own more than 10 per cent 
of stocks or a share that represents more than 10 per cent of the seed capital in commercial 
companies. A breach of this ban can result in termination of the mandate or termination 
of employment without notice, with consequences set out in Article 52 of the labour 
Code. the article presents the scope of the said ban, as well as the application of sanctions 
for breaching this ban. Although ratio legis of the legal solutions is to prevent situations 
that might tempt to abuse public functions, the analysis made shows that this aim has 
not been achieved. Moreover, it seems that the regulation currently in force does not 
provide for too many situations in which a conflict of interest may appear (understood 
as financial interest in the company performance).

MAłGORZATA GRZESZCZUK-GNIEWEK: Reverse Mortgage 
– New Financial Service in Poland   101
As a result of increasing demographic problems, more and more countries in the world 
have been supporting the development of financial services that allow for raising capital 
cumulated in the estate that one owns. At present, in Poland the only service of this type 
available is perpetuity offered by mortgage funds, on the basis of the provisions of the Civil 
Code. Another service that has a similar function available in many countries is reverse 
mortgage. In Poland, regulations did not forbid offering a reverse mortgage, however, 
due to legal barriers in claims of potential creditors, such offers were not available on 
the market. on 15th December 2014, the Act of 23rd october 2014 on reverse mortgage 
entered into force. In her article, the author presents the most important provisions 
of this act. She also discusses the solutions available in the field in other countries, as 
well as the perspectives for the development of the reverse mortgage market in Poland. 

RAFAł PADRAK: Calculating the Re-zoning Fee – Procedure, Reasons, 
and Proposals for Changes in the Binding Law   116
the re-zoning fee is one of the revenues of municipalities. Nevertheless, municipalities 
usually do not obtain the expected revenue from re-zoning fees. this should be, primarily, 
attributed to the fact that estate owners withhold the sale of land until the claims for re-
zoning fees expire, and to the relatively high effectiveness of appeals against the decisions 
on the basis of which fees are set. Another important factors are the following: abandoning 
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the calculation and execution of re-zoning fees as a result of poor organisation of work, 
tardiness in issuing decisions on the fee that sometimes results in expiration of the 
claim, as well as insufficient and ineffective vindication. Due to the above reasons, 
the Supreme Audit office has examined the issue of calculating and settlement and 
execution of the re-zoning fees. the article is an attempt to present the most significant 
legal questions related to re-zoning fees, to identify faulty regulations and to list changes 
in the binding law that NIK has proposed.

SłAWOMIR CZARNOW: Illegal hunting versus hunting Management 
– Responsibility for Damages in Animal Population   132
the regulations on the equivalent for illegal hunting, are not adjusted to situations 
where breaches are made by entities whose statutory task is animal management, 
including the implementation of the hunting plan. Attempts made to execute, in court, 
the responsibility of persons or entities tasked with the implementation of the plan, have 
proved ineffective. Besides, no ways for effective supervision of the hunting management 
have been worked out that would allow for eliminating excessive implementation of the 
hunting plan. Since in practice, there are no sanctions for exceeding the plan though, 
and the mandate of regional governors (voivodes), who are responsible for managing 
illegally hunted animals in controlled hunting zones, are practically limited to gathering 
information on exceeded hunting plans from forest district offices. 

STANISłAW DZIWISZ: Obligatory Vaccinations – Legal Aspects   143
In Poland, the current percentage of vaccinated persons provides for appropriate protection 
against dissemination of contagious diseases, however, year by year, the number of children 
that are not vaccinated has been growing significantly, which can, in the future, result 
in an epidemic threat and in a recurrence of the diseases that are, at present, considered 
extinct. the growing number of unvaccinated children should be attributed to many 
parents’ fear of complications. that is why it is extremely important to raise awareness 
about the objectives of obligatory vaccinations and the consequences (including legal 
ones) of non-compliance with this obligation.

International cooperation   154

EWA MIĘKINA: Liaison Officers Meeting in Ljubljana – Key Issues 
and Activities to Consider   154
the liaison officers of the Supreme Audit Institutions of the European Union, the Candidate 
Countries and the Potential Candidate Countries met in the capital of Slovenia in order 
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to discuss the issues related to EU funds auditing. Among the topics discussed, there 
were also issues related to the organisation and management of the Contact Committee, 
including the new method of informing about preliminary findings of audits of the 
European Court of Auditors, and the role of SAIs in this respect. 

NIK in Brief   160
 
Celebrations on the Occasion of the 96th Anniversary  
of the Establishment of NIK – ed.   160
the celebrations of the 96th anniversary of the establishment of the Supreme Audit 
office began with laying wreaths at the monument to Józef Piłsudski, and finished with 
a debate on the role of Supreme Audit Institutions in the contemporary world, held 
at the National School of Public Administration. the main point of the celebrations 
was the meeting at the Parliament. 
 
President of NIK Krzysztof Kwiatkowski Awarded  
by “Gazeta Finansowa” – ed.   163
the “Gazeta Finansowa” weekly awarded Krzysztof Kwiatkowski with the title of Financier 
of the Year 2014, for his courage in auditing the most important state institutions, 
politicians and administration. 
 
Father Jacek Stryczek Granted the Władysław Stasiak Award – ed.   164
this year, Władysław Stasiak Award has been granted for the first time, commemorating 
the late auditor and former director of one of NIK departments, who died tragically in 
the plane crash in Smoleńsk. the award has been granted to Father Jacek Stryczek, one 
of the founders of the Wiosna (Spring) Association, which has been realising the “Academy 
of the Future” project, and the “Noble Parcel” initiative.

Notes About New Books   166
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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 31 grudnia 2014 r. na podstawie §14 ust. 2 rozporządzenia  

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

(DzU. 2012. 877 oraz DzU. 2013.191 i DzU.2014.1126). 
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 Eu-
ropean Journal of Social Sciences And Humanities (CEJSH) – Środkowo-Europejskim Czaso-
piśmie 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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