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Kontrola i audyt   8 
 
Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli   8
W lipcu 2015 r. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił Sejmowi „Analizę 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 roku” oraz „Sprawozdanie 
z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku”. Pierwszy dokument Izba przygotowała 
na podstawie kontroli wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich 
w 98 częściach budżetowych, realizacji planów finansowych 28 państwowych funduszy 
celowych oraz wykonania planów finansowych trzech państwowych osób prawnych i sześciu 
agencji wykonawczych. Sprawozdanie z działalności NIK dotyczyło m.in. pozostałych 
kontroli – w ubiegłym roku Izba skontrolowała blisko 2,5 tys.  podmiotów, skierowała 
2484 wystąpienia pokontrolne oraz przesłała do Sejmu 185 informacji o wynikach 
kontroli. Dzięki działaniom naprawczym, podjętym po kontrolach NIK, uzyskano ponad 
219 milionów złotych.

LESZEK MURAT: Jednolitość orzecznictwa NIK – rozpatrywanie 
zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych   34
W dotychczasowych badaniach prawnonaukowych odnoszących się do rozstrzygania przez 
Izbę zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych, problematyka jednolitości orzecznictwa 
stanowiła wątek poboczny. Tymczasem każdy przypadek niejednolitości obniża autorytet Izby 
i osłabia jej skuteczność w służbie publicznej. Przeszkodę w urzeczywistnianiu jednolitości 
stanowi trudność w wyznaczeniu uzasadnionego prawnie porządku ujednolicania. Autor 
proponuje rozwiązanie tego problemu poprzez przyjęcie założenia racjonalności działania 
Izby. Jego zaletą jest możliwość wyprowadzenia obowiązku zachowania jednolitości 
z pewnych cech systemu prawa, przy jednoczesnym poszanowaniu zagwarantowanej 
ustawowo niezależności orzekających. Pozwala to m.in. na wyznaczenie porządku jednolitości 
oraz warunków poprawności formalnej orzeczeń, w tym także tych sprzecznych.
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MAREK POGONOWSKI: Działania kontrolne Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych – rola ZUS w systemie kontroli   54
Do zadań o zasadniczym znaczeniu dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy 
zaliczyć uprawnienia oraz obowiązki w obszarze kontroli. Przede wszystkim sprawdzane 
jest opłacanie składek i wykonywanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych. 
Ponadto Zakład prowadzi kontrolę orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy pod 
kątem prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich, wykorzystywania zwolnień 
od pracy oraz formalną kontrolę zaświadczeń lekarskich.

TOMASZ ZDZIKOT: Przewodniczący KRRiT jako organ kontroli 
– szczególna pozycja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji   65
Konstytucja RP pozycjonuje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) jako jeden 
z organów kontroli państwowej i ochrony prawa, obok Najwyższej Izby Kontroli 
i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak wskazuje się jednak powszechnie w doktrynie 
i orzecznictwie, KRRiT wymyka się tradycyjnej systematyce trójpodziału władzy, 
jako że w istocie wyposażona jest w kompetencje z tego punktu widzenia mieszane. 
To specyficzne usytuowanie konstytucyjne przepisów dotyczących KRRiT nakazuje 
jednak w sposób szczególny zwrócić uwagę na jej kontrolny wymiar.

USTALENIA KONTROLI NIK   79

OLIWIA BAR: Bezumowne korzystanie z gruntów rolnych Skarbu Państwa 
– ochrona ziemi przed nieuprawnionymi użytkownikami   79
Podjęta z inicjatywy własnej NIK kontrola wykazała, że bezprawne korzystanie z państwowej 
ziemi było zjawiskiem powszechnym. W latach 2009–2012 corocznie bezumownie 
wykorzystywano niemal 12% niezagospodarowanych gruntów SP administrowanych 
przez jednostki kontrolowane, co stanowiło od 18,1 tys. ha do 20,9 tys. ha. Większość 
z nich (64%) była użytkowana bez wiedzy jednostek odpowiedzialnych za gospodarowanie 
państwowym mieniem. Pozbawiło to Skarb Państwa potencjalnych wpływów z opłat 
za korzystanie z tych nieruchomości w szacunkowej wysokości 29,6 mln zł.

MIROSŁAW MIŁOŃ: Usamodzielnianie się wychowanków pieczy 
zastępczej – potrzeby bytowe, wsparcie psychologiczne i społeczne   94
Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej to nie tylko problem wsparcia 
finansowego. Badania dowodzą, że nawet najbardziej dojrzała młodzież na rok przed 
opuszczeniem placówki przejawia niechęć do jakichkolwiek zmian w swoim życiu, 
obserwuje się także wysoki poziom lęku i agresji. Należy zauważyć niepokojące zjawisko 
stałego wzrostu liczby dzieci w pieczy zastępczej, co oznacza, że zakres zadań związanych 
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z ich usamodzielnianiem nie będzie się zmniejszał. Z tego powodu NIK skontrolowała 
25 powiatowych centrów pomocy rodzinie i miejskich ośrodków pomocy społecznej. 

PAWEŁ ADAMOWICZ: Działania administracji publicznej na rzecz 
bezdomnych – wypełnianie przez państwo funkcji opiekuńczych   107
Głównym celem kontroli była ocena realizacji zadań oraz współpracy instytucji 
zobowiązanych do działania na rzecz osób bezdomnych. Badania przeprowadzono 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w urzędach miast, miejskich ośrodkach 
pomocy społecznej (MOPS) oraz organizacjach pozarządowych. Artykuł przedstawia 
szczegółowe wyniki kontroli. 

WITOLD GRYGOROWICZ: Skuteczność Służby Celnej w zwalczaniu 
przestępczości – nielegalne organizowanie zakładów wzajemnych   119
Kontrola egzekwowania przepisów prawa wobec podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie zakładów wzajemnych została przeprowadzona na zlecenie Sejmu RP. Działania 
badawcze ukierunkowano na ocenę skuteczności organów Służby Celnej w zwalczaniu 
nielegalnej działalności polegającej na organizowaniu i reklamowaniu zakładów 
wzajemnych za pośrednictwem sieci Internet oraz w zwalczaniu uczestnictwa obywateli 
RP w takich zakładach. Skontrolowano również skuteczność nadzoru organów Służby 
Celnej nad podmiotami, które uzyskały zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie 
zakładów wzajemnych, w tym za pośrednictwem Internetu. Kontrolę przeprowadzono 
w Ministerstwie Finansów oraz w Izbie Celnej w Szczecinie.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   127 
Wyniki przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2015 r. – red.   127
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: zamówień publicznych; działań spółki ELEWARR; nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi; prawidłowości rozliczeń z budżetem 
państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego; produkcji zewnętrznej dla TVP; 
bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży; finansowania kinematografii przez PISF; 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni; koordynacji polityki rodzinnej; funkcjonowania 
asystentów rodziny; zabezpieczania materiałów wybuchowych; zapobiegania HIV 
i zwalczania AIDS; obiektów sportowych w Małopolsce; zapewnienia dostępu do Internetu 
szerokopasmowego; świadczenia usług publicznych osobom posługującym się językiem 
migowym; skuteczności przeciwdziałania bezrobociu; inwestycji komunalnych; budowy 
lotniska w Modlinie; działań przeciwko wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń; portów 
morskich; zamówień publicznych współfinansowanych przez UE.
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Państwo i społeczeństwo   131

MONIKA PORWISZ: Problematyka przeszukania – podstawy prawne, 
istota i cel – znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów   131
Przedmiotem artykułu jest przeszukanie uregulowane w ustawie z 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów. Zaakcentowano zwłaszcza zmiany przepisów 
odnoszące się do tej problematyki, obowiązujące od 18 stycznia 2015 r., które zostały 
wprowadzone ustawą z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. W artykule zostały 
wskazane podstawy prawne i tryb dokonania przeszukania, którego celem jest uzyskanie 
przez organ ochrony konkurencji i konsumentów materiałów mogących stanowić dowód 
w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

KATARZYNA LECH: Prawidłowe powierzenie mienia – odpowiedzialność 
pracownika za szkodę   150
Celem artykułu jest wskazanie wypracowanych przez doktrynę oraz judykaturę założeń 
dotyczących prawidłowego powierzenia mienia przez pracodawcę, jako przesłanki 
niezbędnej do zastosowania reżimu odpowiedzialności materialnej w mieniu powierzonym. 
Powierzenie mienia ma polegać na wydaniu go przez pracodawcę danemu pracownikowi 
w sposób umożliwiający zwrot oznaczonego mienia albo wykazanie, że zostało ono użyte 
zgodnie z przeznaczeniem określonym przez pracodawcę.

DARIUSZ ĆWIK, JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI: Wsparcie wojsk sojuszniczych 
przez państwo gospodarza (HNS) – wspólne ćwiczenia NATO   159
Od momentu przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego Polska zobowiązana 
jest do wdrażania wspólnych założeń polityki bezpieczeństwa, w tym do zapewnienia 
funkcjonowania sił sojuszniczych na terytorium naszego państwa. Od 2002 r. budowany 
był w Polsce system wsparcia przez państwo gospodarza (ang. host nation support 
– HNS). Przez ponad jedenaście lat w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
i w jednostkach administracji państwowej tworzone były warunki formalnoprawne, 
budowano i doskonalono struktury umożliwiające wykonywanie tych zadań.  

Współpraca międzynarodowa   169

EWA MIĘKINA: Zebranie Komitetu Kontaktowego – inicjatywy 
w zarządzaniu gospodarczym UE   169
Tegoroczne zebranie Komitetu Kontaktowego odbyło się 18-19 czerwca 2015 r. w Rydze. 
Prezesi 27 najwyższych organów kontroli (NOK) UE oraz Europejskiego Trybunału 
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Obrachunkowego dyskutowali o nowej inicjatywie Komisji Europejskiej i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego czyli o Europejskim Funduszu Inwestycji Strategicznych.

 
Posiedzenia INTOSAI i EUROSAI – kontrole informatyczne  
oraz narzędzia IT (oprac. red.)   178
Dwie grupy robocze ds. kontroli informatycznej – EUROSAI, kierowana przez Prezesa 
NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego i INTOSAI (WGITA), pod przewodnictwem Audytora 
Generalnego Indii Shashi Kant Sharma, spotkały się na początku lipca w Najwyższej Izbie 
Kontroli, żeby zaprezentować dotychczasowe osiągnięcia i wymienić się doświadczeniami 
w obszarze kontroli informatycznych oraz narzędzi IT.

EWA MIĘKINA (oprac.): Nagrody Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego – kontrole sektora publicznego   181
Po raz trzeci Europejski Trybunał Obrachunkowy przyznał nagrody za badania w dziedzinie 
kontroli sektora publicznego. Nagrody otrzymali Antonio-Martín Porras Gómez z Hiszpanii  
oraz Paulo Costa z Portugalii.

Listy, polemiki   183

MONIKA NOWIKOWSKA, JANUSZ CIEŚLAK: O potrzebie zmian w ustawie 
o kontroli w administracji rządowej – uwagi de lege ferenda   183
Celem artykułu jest otwarcie dyskusji prowadzącej do ustalenia zakresu niezbędnych 
na dziś zmian w przepisach ustawy o kontroli w administracji rządowej, a także chęć 
wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych, jak również wskazanie rozwiązań, które 
usprawnią postępowanie kontrolne. W sytuacji podjęcia prac nad nowelizacją ustawy 
o kontroli wskazane byłoby przede wszystkim usunięcie błędów i oczywistych omyłek, 
jak również uzupełnienie luk w jej przepisach. 
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