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Streszczenie
Regionalne izby obrachunkowe zostały powołane do życia ustawą z 7 października 1992 r.
jako wyspecjalizowany organ kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego. RIO są zobowiązane do przeprowadzania kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych z których sporządza się protokół kontroli. Następnie izba
przekazuje JST wystąpienie pokontrolne wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości. JST mogą jednak zgłosić zastrzeżenia do tych wniosków,
jeśli uznają, że RIO dopuściło się naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. JST nie przysługuje skarga na uchwałę kolegium izby, gdy ta nie
uwzględni zastrzeżeń; są one jedynie głosem sprzeciwu wobec ustaleń podjętych przez RIO.

Summary

The status of objections reported by local government units to the conclusions
included in the post-audit statement of regional accounting chambers
Regional chambers of accounts were established by the act of 7th October 1992 as a specialized control and supervision body over the financial management of local governAutorka jest doktorantką w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. E-mail: suska.magdalena@wp.pl.
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ment units. Regional chambers of accounts is obliged to carry out comprehensive, problematic and ad hoc controls from which the audit report is prepared. Then the chamber
gives local government units the post-audit statement along with the applications to remove the irregularities found. However, local government units may raise objections
to these applications if they consider that the violation of the law by mistaken interpretation or misapplication. Local government units are not entitled to a complaint against
a resolution of the chamber of the chamber, if this does not include reservations; they are
only a voice of opposition to the arrangements made by regional chamber of accounts.

*
I.
Regionalne izby obrachunkowe (dalej: RIO) powołane do życia ustawą z 7 października 1992 r.2 stały się strażnikiem legalności działania jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Kontrola wykonywana przez RIO jest jedną
z trzech płaszczyzn, na których działają izby. Przeprowadzanie licznych zmian
legislacyjnych przez ustawodawcę – wymuszonych zmieniającymi się warunkami gospodarczymi, stawia JST przed wyzwaniem nadążenia za nimi. Mimo
iż uprawnienia kontrolne RIO nie mają władczego charakteru, to efekt tych
działań jest pierwszym sygnałem – nie tylko dla RIO – o stanie gospodarki
finansowej jednostki i podstawą dla dalszych procedur. W celu wyjaśnienia
wszelkich wątpliwości w funkcjonowaniu JST i wykazania działania zgodnego z prawem, tymże zapewniono prawo do zajęcia stanowiska w sprawie
poczynionych ustaleń w wyniku przeprowadzonej kontroli. Jest to wyrazem
poszanowania ich podmiotowości. Instytucja ta wprowadzona do polskiego
porządku prawnego przeciwdziała arbitralności RIO oraz sprzyja unikaniu
pomyłek; stanowi element demokratycznego państwa prawnego.
Analizując przepisy prawne (metoda językowo-logiczna) dążyłam do ustalenia charakteru prawnego zajmowanego stanowiska przez JST (tj. zastrzeżeń) wobec wniosków zamieszczanych w wystąpieniu pokontrolnym RIO. Posłużenie się metodą empiryczną (przeprowadzenie badań pośród wybranych
Ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. 2016,
poz. 561).
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losowo dziesięciu gmin oraz analiza orzecznictwa i sprawozdań z działalności RIO) pozwoliło potwierdzić słuszność wyposażenia JST w prawo do zgłaszania zastrzeżeń.
II.
Z punktu widzenia niniejszych rozważań konieczne jest omówienie pozycji
ustrojowej RIO. Dla określenia statusu ustrojowo-prawnego tychże, najważniejsze znaczenie ma Konstytucja RP3 z 1997 r. Wejście w życie ustawy zasadniczej
przesądziło o trwałym usytuowaniu RIO w polskim porządku prawnym poprzez podniesienie ich rangi do organu konstytucyjnego. W art. 171 ust. 2 Konstytucji RP, RIO zostały umocowane do sprawowania nadzoru nad działalnością JST w zakresie spraw finansowych; inne wymienione organy nadzoru nad
JST to Prezes Rady Ministrów czy wojewodowie. Jak zauważa R.P. Krawczyk,
Konstytucja nie reguluje statusu ustrojowo-prawnego RIO i jest to jedyny taki
przypadek na gruncie tejże4. Szczegółowe postanowienia dotyczące RIO zostały
określone w przedmiotowej ustawie, gdzie w art. 1 ust. 1 wprost rozstrzygnięto o państwowym charakterze izb. Są one „państwowymi organami nadzoru
i kontroli gospodarki finansowej”. Warto zwrócić także uwagę na art. 2 ustawy o RIO, zgodnie z którym „Nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej
na podstawie kryterium zgodności z prawem” (ust. 1) oraz (ust. 2) „W razie powtarzającego się naruszania przez izbę prawa, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej może rozwiązać kolegium izby”. Powyższe wskazują na brak możliwości wpływu na działalność
orzeczniczą RIO; uprawnienia te mają jedynie charakter personalny5. O miejscu RIO w systemie organów państwowych przesądza także umieszczenie ich
w rozdziale VII Konstytucji poświęconym samorządowi terytorialnemu, nie
zaś w rozdziale VI – dotyczącym rządu i administracji rządowej. To, zdaniem
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
R.P. Krawczyk, Status ustrojowo-prawny regionalnych izb obrachunkowych, [w:] 15 lat
funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki
finansowej jednostek samorządu terytorialnego, red. R. Hauser, Poznań 2007, s. 37.
5
Szerzej na ten temat zobacz: R.P. Krawczyk, Status ustrojowo-prawny..., s. 37–48.
3
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R.P. Krawczyka, „wskazuje, że ustawodawca chciał oddzielić izby od administracji rządowej”6. W doktrynie są jednak prezentowane inne poglądy, m.in.
takie, że to organy administracji rządowej sprawują nadzór nad samorządem
gminnym, do których zalicza się: w zakresie spraw ogólnych Prezesa Rady Ministrów i wojewodów, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe7. W powyższej kwestii wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny,
który w wyroku z 28.04.1999 r. stwierdził, iż „O ile konstytucyjna pozycja Prezesa Rady Ministrów i wojewody w zasadniczych zrębach została unormowana wcześniej – w rozdziale VI poświęconym rządowi i administracji rządowej, o tyle przemilczenie w tym rozdziale RIO i wspomnienie o nich dopiero
w rozdziale poświęconym samorządowi terytorialnemu świadczy o oddzieleniu RIO od administracji rządowej. [...] Powyższe ustalenia wykładni językowej, systemowej i celowościowej prowadzą do wniosku, że konstytucja wyznacza regionalnym izbom samorządowym status państwowych organów kontroli
niezależnych zarówno od administracji rządowej, jak i od jednostek samorządu terytorialnego, służebnych wobec tychże jednostek”8.
III.
Decentralizacja władzy publicznej wyrażona w art. 15 ust. 1 Konstytucji RP
zapewnia funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Ustrojodawca postanowił, że ich podstawowym zadaniem będzie zaspokajanie potrzeb wspólnoty danego terenu. O ile dziś administracja na poziomie lokalnym stanowi
fundament państwa, to w latach 80. XX w. kiedy to coraz odważniej podnosiło się kwestię odtworzenia samorządu, w przestrzeni publicznej był znaczy
opór dla takich inicjatyw. W sprawie tegoż stanowisko zajął także Episkopat
w marcu 1983 r. postulując „uznanie »podmiotowości społeczności lokalnych«, co miało wyrażać się [...] zerwaniem podległości wobec władz centralR.P. Krawczyk, Regionalne izby obrachunkowe – pozycja konstytucyjna i jej uwarunkowania
ustawowe, [w:] Regionalne izby obrachunkowe w Polsce w latach 1993–2003, red. B. Cybulski,
S. Srocki, Wrocław 2003, s. 66.
7
J. Niczyporuk, J. Szreniawski, Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] Ustrój administracji publicznej, red. E.J. Nowacka, Warszawa 2000, s. 158.
8
Wyrok TK z 28 kwietnia 1999 r., K 3/99, OTK ZU nr 4/1999, poz. 73.
6
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nych”9. Dziś JST posiadają osobowość prawną, a także wykonują powierzone im zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność;
źródłem ich niezależności w działaniu jest samodzielność. W orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego podkreśla się, że „istotą samorządu terytorialnego jest samodzielność wykonywania zadań przydzielonych ustawą, samodzielność która wynika z rozdzielenia władzy centralnej i samorządu terytorialnego”10. W doktrynie wyróżnia się kilka rodzajów samodzielności, ale
tą która gwarantuje JST swobodę w określaniu wydatków oraz wyboru formy w jakiej będą realizowane ich zadania jest samodzielność finansowa.
Trybunał Konstytucyjny tęże definiuje jako „prawo samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej – pobierania dochodów określonych w ustawach (władztwo dochodowe) oraz dysponowania nimi – w granicach określonych przez ustawy – dla realizacji prawnie określonych zadań (władztwo
wydatkowe)”11. Zatem o pełnej samodzielności JST można mówić dopiero,
gdy zostały im zagwarantowane własne źródła utrzymania. Spełnienie powyższego wymagania skutkuje podleganiem działalności finansowej jednostek kontroli i nadzorowi, a to oznacza – co jest silnie eksponowane w doktrynie12 – że samodzielność JST nie ma charakteru absolutnego. Powyższe
znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Tenże
traktuje, że „samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego
nie ma charakteru absolutnego. Może ona zostać ograniczona w drodze ustawy pod warunkiem, że owe ograniczenia znajdują uzasadnienie w konstytucyjne określonych celach i chronionych wartościach”13. Granice samodzielności JST są wyznaczane przez zakres sprawowanego nadzoru oraz kontroli,
a także ich intensywność.
J. Emilewicz, A. Wołek, Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową roku 1998
widziana oczami jej aktorów, Warszawa 2000, s. 30.
10
D. Wacinkiewicz, Kontrola i nadzór w prawie komunalnym, Warszawa 2007, s. 56.
11
Wyrok TK z 16 marca 1999 r., K 35/98, OTK ZU nr 3/1999, poz. 37.
12
K. Goździk, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego a nadzór organów państwowych, [w:] Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, red. J.P. Tarno,
Zielona Góra 2005, także: J. Glumińska-Pawlic, Czy nadzór i kontrola nad gospodarką finansową
jednostek samorządu terytorialnego ograniczają ich samodzielność?, [w:] Samorząd – Finanse –
Nadzór i kontrola. XX – lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, red. R.P. Krawczyk, M. Stec,
Warszawa 2013.
13
Wyrok TK z 7 czerwca 2001 r., K 20/00, OTK ZU nr 5/2001, poz. 119.
9
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IV.
Prawidłowe, tj. zgodne z prawem, działanie JST jest warunkowane poddaniem ich nadzorowi. Jak zostało wspomniane wyżej, organami nadzoru nad
JST są Prezes Rady Ministrów, wojewodowie oraz regionalne izby obrachunkowe w zakresie spraw finansowych. Wyrazem poszanowania samodzielności
jednostek, a tym samym ich niezależności, jest ograniczenie sprawowanego
nadzoru tylko do kryterium legalności. Warto zaznaczyć, że RIO są zarówno
organami kontroli jak i nadzoru, jednakże funkcje te są rozdzielone w ustawie o RIO. Biorąc pod uwagę temat niniejszego opracowania, który dotyczy
tylko jednej z funkcji – kontroli, stosowne jest podkreślenie wagi tej drugiej.
Jednym z elementów nadzoru jest kontrola. To właśnie dzięki nadzorowi RIO
mają możliwość szybkiego reagowania na błędy popełniane przez JST, w sytuacjach prawnie określonych. M. in. w art. 11 ustawy o RIO został określony katalog spraw, w przedmiocie których, jeśli zostaną podjęte uchwały i zarządzenia przez JST to podlegają nadzorowi przez właściwą terytorialnie RIO.
W literaturze przedmiotu nie została wypracowana uniwersalna definicja pojęcia nadzoru. Co więcej, proponuje się odejście od dotychczasowego
postrzegania kontroli jako działania pozbawionego charakteru władczego,
co jest właściwe nadzorowi. Zdaniem E. Iserzona nadzór „obejmuje [...] kontrolę uzupełnioną uprawieniem organu nadzorującego do skorygowania działalności organu nadzorowanego”14. W ocenie D. Wacinkiewicza, w obecnych
czasach, kontrola będąca samoistną funkcją zawiera w sobie czynności właściwe nadzorowi; modelowa definicja kontroli nie znajduje już potwierdzenia w rzeczywistości15. Autor ten uznaje, że władczość – będąca atrybutem
nadzoru, w kontroli przejawia się m.in. obowiązkiem poddania się kontroli
przez podmiot kontrolowany. Ponadto instytucja zaleceń pokontrolnych jest
o tyle intrygująca, że pomimo iż zalecenia nie ingerują władczo w działalność
podmiotu kontrolowanego to wymagają ustosunkowania się do nich. Podejście tego autora wpisuje się w kanon traktowania organów kontroli jako złego
stróża, którego jedyną rolą jest wykazanie nieprawidłowości działania podmiotu kontrolowanego. Nie jest właściwe dążenie do zacierania granic między tymi dwiema funkcjami, tzn. nadzorem i kontrolą. Istota tych dwóch po14
15

E. Iserzon, Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968, s. 174.
D. Wacinkiewicz, op.cit., s. 135–137.
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jęć jest odmienna. Kontrola poprzedza nadzór i daje szansę poprawy danemu
podmiotowi oraz umożliwia samodzielne wdrożenie mechanizmów przeciwdziałających negatywnym zjawiskom, co z uwagi na samodzielności działania JST ma zasadnicze znaczenie.
V.
RIO są zobowiązane do przeprowadzania co najmniej raz na cztery lata kompleksowej kontroli gospodarki finansowej JST. Na podstawie rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z 2004 r.16 izby mogą podejmować także kontrole
problemowe i doraźne. Z ustawy o RIO wynika jeszcze jeden rodzaj kontroli – sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych (nie ma zgody w doktrynie, czy należy ją traktować jako samoistny rodzaj). Ustalenia kontroli
opierają się na zgromadzonej dokumentacji gospodarki finansowej oraz rzeczowej, a także informacjach zebranych w toku jej wykonywania. Standardy
kontroli regionalnych izb obrachunkowych17, ustanawiając wytyczne dla inspektorów kontroli RIO, wymagają m.in. by 1) dokumentować wszystkie etapy kontroli, 2) dowody z kontroli były rzetelne, adekwatne i kompletne, zaś
sama dokumentacja przejrzysta i czytelna. Następnie wyniki z przeprowadzonej kontroli są przedstawiane w protokole kontroli, który w szczególności
powinien zawierać konkretne nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków oraz wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
Sporządzony protokół kontroli jest przedstawiany do podpisu kierownikowi
JST, czyli wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, staroście, marszałkowi województwa (lub zastępcy) oraz skarbnikowi (lub zastępcy). Wymienione osoby na podstawie art. 9 ust. 1a ustawy o RIO mają prawo odmówić
podpisania protokołu, przy czym w terminie 3 dni od daty otrzymania protokołu przedkładają RIO pisemne wyjaśnienia o przyczynach odmowy. Tym
samym przepisy prawa nie przewidują w takiej sytuacji obowiązku przeproRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu
terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby
członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 167, poz. 1747).
17
Uchwała nr 6/2006 z 28 września 2006 r. Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie przyjęcia „Standardów kontroli regionalnych izb obrachunkowych”.
16
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wadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, przeciwnie – dają inspektorowi możliwość dalszej realizacji ustaleń kontroli. W literaturze wskazuje
się na dwie kluczowe przyczyny odmowy podpisania przez wójta/skarbnika.
Są to: 1) „kwestionowanie przez badaną jednostkę oceny zgodności z prawem
jej działań wynikającej z wniosków zapisanych w protokole, [2)], kwestionowanie przez badaną jednostkę prawidłowości ustalenia stanu faktycznego”18.
Nie jest wskazane by w przypadku podważania ustaleń stanu faktycznego
inspektor mimo to przygotowywał wystąpienie pokontrolne. Wydaje się zasadne ponowne przeprowadzenie kontroli bądź zbadanie tylko pewnych zagadnień – w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości po to, by autorytet RIO –
jako wyspecjalizowanego organu – nie został osłabiony. Zdarzają się sytuacje,
w których wójt/skarbnik nie podpisują protokołu i przedkładają wyjaśnienia.
Nie później niż w terminie 60 dni od podpisania protokołu kontroli, izba
powinna przekazać wystąpienie pokontrolne do JST. Mimo iż jest to termin
instrukcyjny, to sprecyzowanie tegoż w 2003 r. w wyniku nowelizacji19 jest
słusznym rozwiązaniem, ponieważ dyscyplinuje izby do szybszej pracy, a tym
samym jest swego rodzaju presją na organie kontroli. Jak wynika z przeprowadzonych przeze mnie badań – 9 na 10 przedstawicieli wybranych przeze
mnie gmin z kraju oczekuje, że zostaną im przedłożone wystąpienia bez przekroczenia tego terminu. Najczęstszym uzasadnieniem takiego poglądu było
odwołanie do samodzielności działania JST, dlatego że jednostka pozostaje w stanie niepewności, gdyż jej ewentualne dalsze postępowania są uzależnione od werdyktu organu. Z reguły jest tak, że wystąpienia są przedkładane
w terminie miesiąca od podpisania protokołu; krótki termin ich przygotowania jest istotny ze względu na zachowanie aktualności między ustaleniami a wnioskami zmierzającymi do ich wyeliminowania.
Ustawa o RIO wymienia, jakie podstawowe elementy powinny znaleźć
się w wystąpieniu pokontrolnym. Są to: 1) źródła i przyczyny nieprawidłowości, 2) ich rozmiary, 3) osoby odpowiedzialne oraz 4) wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności. Wyliczenie
S. Srocki, R. Trykozko, [w:] Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa
i komentarz do ustawy, red. M. Stec, Wrocław 2003, s. 276.
19
Ustawa z 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 149, poz. 1454).
18
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tychże w ustawie, po pierwsze, wskazuje RIO co powinno zawierać wystąpienie pokontrolne – w sprawach organizacyjnych ma to istotne znaczenie, a po drugie, z uwagi na niezależność JST, którą gwarantuje Konstytucja RP w art. 16 ust. 2, podmiot kontrolowany ma zapewnioną w ten
sposób przejrzystość załatwienia sprawy, co pogłębia zaufanie JST do organów kontroli. RIO nie mogą ograniczyć się jedynie do sformułowania wniosków mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości
bez uprzedniego wskazania zagadnień, w których to zostały one zauważone. Z uwagi na temat opracowania nie jest konieczne omówienie wszystkich
wskazanych informacji, które mają być zawarte w wystąpieniu, lecz tylko
dwóch ostatnich. Przez wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości należy rozumieć wskazanie konkretnych działań, których celem będzie
usunięcie naruszenia prawa. Taki stan rzeczy zapobiegnie popełnianiu podobnych błędów w przyszłości – przy założeniu, że jednostka zastosuje się
do wskazówek RIO. Nieprecyzyjnym elementem wystąpienia pokontrolnego są wnioski zmierzające do „usprawnienia badanej działalności”. Konstytucja RP stanowi, że nadzór nad JST jest sprawowany z punktu widzenia legalności, w przypadku kontroli ustawa o RIO również ogranicza się
do kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Wskazanie przez RIO konkretnych czynności, które wyeliminują
stan niezgodny z prawem, mieści się w kompetencjach tego organu, natomiast formułowanie „zaleceń” co do sprawniejszego funkcjonowania wydaje się nieuzasadnione. JST wykonują we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność powierzone im zadania. To po ich stronie ciąży obowiązek
wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonej kontroli i usprawnienia swojej działalności. Dopiero wówczas, gdy JST ignoruje uwagi RIO, organ ten
może podjąć stosowne działania, o czym w dalszej części niniejszego artykułu. RIO nie mogą zastępować bądź wyręczać JST w wykonywaniu przez
nie swoich obowiązków. Adekwatnym komentarzem w tym zakresie są słowa S. Srockiego i R. Trykozko, „O ile postulat uwag w celu «usprawnienia
działalności» można wiązać z wymogiem udzielania instruktażu w trakcie
kontroli, to trudno go potraktować jako wiążący jednostkę element wystąpienia”20. Na marginesie warto zaznaczyć, że nie została uregulowana sytu20

S. Srocki, R. Trykozko, op.cit., s. 279.
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acja, gdy RIO nie stwierdziło nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli. Wówczas brak jest podstawy prawnej dla wydania wystąpienia
pokontrolnego (nie można opisać nieprawidłowości). W takiej sytuacji RIO
informują badaną JST o tym, że w wyniku przeprowadzonej kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości będących podstawą do sformułowania wniosków pokontrolnych21.
W związku z wydaniem wystąpienia pokontrolnego przez RIO ustawodawca wyposażył JST w prawo do zgłoszenia zastrzeżenia do kolegium izby
do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym w terminie 14 dni
od otrzymania wystąpienia.
VI.
Zaprezentowanie stanowiska judykatury w omawianej kwestii wymaga uprzednio zdefiniowanie rzeczownika „zastrzeżenie”. W słownikach języka polskiego
pojęcie to jest rozumiane jako „uwaga wyrażająca krytykę, wątpliwość dotyczącą jakiegoś szczegółu, słabej strony czegoś, mimo ogólnej oceny pozytywnej”22. Nie jest ono zatem synonimem żądania. Wątpliwości co do tej kwestii
miały jednak organy JST, co skutkowało uruchomieniem postępowań sądowoadministracyjnych.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o RIO, JST ma obowiązek zawiadomić izbę
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia o wykonaniu wniosków lub
o przyczynach ich niewykonania. WSA w Poznaniu stwierdził, że „Na kontrolowanym zaś nie ciąży nawet obowiązek wykonania wniosków, lecz jedynie zawiadomienia o sposobie ich wykorzystania. [...] Ciąży na nim wyłącznie
powinność zawiadomienia izby o wykonaniu wniosków lub o przyczynach
ich niewykonania”23. Z tego powodu wniesiona skarga na uchwałę kolegium
izby oddalającą zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych została odrzucoZob. np.: Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8 grudnia 2017 r.,
WK.WR.40.31.2017.419.J.; Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8 grudnia
2017 r., WK.WR.40.66.2017.DS.
22
Słownik języka polskiego, t. III, R–Ż, red. M. Szymczak, Warszawa 1983, s. 962.
23
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 maja 2011 r.,
I SA/Po 358/11, LEX nr 796120.
21
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na. NSA już w 1994 r. stwierdził, że „Wystąpienie pokontrolne powodujące
obowiązek kontrolowanej jednostki zawiadomienia izby o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania, nie stanowi rozstrzygnięcia nadzorczego izby, podlegającego zaskarżeniu do sądu administracyjnego”24. Podobnie uznał NSA w 1998 r., kiedy to została zaskarżona uchwała kolegium
RIO oddalająca w części wniesione zastrzeżenia. Sąd – potwierdzając powyższe stanowisko – dodał, że ustalenia te dotyczą także poglądu kolegium
izby potwierdzającego bądź nie, trafność wniosków pokontrolnych w trybie
uchwały oddalającej lub uwzględniającej zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego25. Powyższe zagadnienia okazały się na tyle istotne, że w przedmiotowej sprawie uchwałę podjął NSA26. Tenże zaznaczył, że nie przysługuje skarga na uchwałę kolegium izby w przedmiocie rozpatrzenia zastrzeżeń
do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz „treść wniosków
pokontrolnych (np. zalecenie zaniechania realizacji umowy) nakazywałaby
traktować je nie jako stwierdzenie po stronie kontrolowanego prawnego obowiązku rozwiązania umowy bądź innego uchylenia się od jej skutków, lecz jedynie przypomnienie ogólniejszego obowiązku przestrzegania prawa (działania zgodnego z prawem)”.
Z przytoczonych wypowiedzi można wywieść następujące wnioski.
RIO są organami nadzoru i kontroli, i funkcje te są rozgraniczone w ustawie. Z tego powodu należy rozróżnić czynności podejmowane przez RIO
wobec podmiotu kontrolowanego. Fakt ten potwierdza, zwłaszcza z uwagi
na temat niniejszego opracowania, niewskazanie w ustawie o RIO żadnych
negatywnych konsekwencji w przypadku niewykonania wniosków pokontrolnych (czym innym jest popełnienie wykroczenia [art. 27 ustawy o RIO]
poprzez niezgodne z prawdą informowanie o wykonaniu wniosków pokontrolnych). Możliwość zgłoszenia zastrzeżeń, przy czym prawo to jest limitowane – ograniczono je do zarzutu naruszenia prawa poprzez błędną jego
wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, nie wzmacnia charakteru prawPostanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 31 stycznia 1994 r.,
SA/Kr 132/94, LEX nr 24531.
25
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 4 września 1998 r.,
I SA/Gd 1106/98, Lex nr 79788.
26
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 7 sędziów Naczelnego
Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 1999 r., FPS 5/99, LEX nr 36379.
24
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nego czynności kontrolnych RIO, bowiem ustawa nie przyznaje w związku
z tym żadnych dodatkowych uprawnień; nadal są one niewładcze. Można
przyjąć, że to prawo do złożenia zastrzeżeń stanowi wzmocnienie gwarancji ochrony samodzielności JST. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że zastrzeżenia są stanowiskiem jednostki w obronie dokonywanej przez RIO
oceny legalności podejmowanych przez nią działań. Jest to uprawnienie,
które ma być swego rodzaju ochroną w sytuacji, gdy RIO dokonało błędnej wykładni przepisu lub subsumpcji, wskazując tym samym na JST jako
podmiot, który dopuścił się naruszenia prawa. Jednostka wykazując błąd
RIO, a zwłaszcza gdy zostaną zastrzeżenia uwzględnione przez kolegium,
dowodzi przestrzegania art. 7 Konstytucji RP, w myśl którego „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”, co jest oczywistością w funkcjonowaniu tychże.
VII.
Liczba składanych zastrzeżeń przez JST do wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym jest niska. Średni stosunek złożonych zastrzeżeń
do wydanych wniosków to 1,1%. Szczegółowe dane, co do korzystania z tego
prawa, obrazuje tabela 1.
Tabela 1. Liczba wniosków pokontrolnych oraz zgłoszonych zastrzeżeń przez JST
w latach 2008–2016
Liczba
Rok

wydanych wniosków
pokontrolnych

złożonych zastrzeżeń
do wniosków
pokontrolnych

uwzględnionych
zastrzeżeń w
całości

uwzględnionych
zastrzeżeń w części

2016

16895

178

28

6

2015

16496

155

19

2

2014

16252

137

25

5

2013

15750

147

14

11

2012

17300

258

26

5
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Liczba
Rok

wydanych wniosków
pokontrolnych

złożonych zastrzeżeń
do wniosków
pokontrolnych

uwzględnionych
zastrzeżeń w
całości

uwzględnionych
zastrzeżeń w części

2011

17714

195

21

2

2010

17946

148

27

1

2009

17370

223

33

3

2008

17471

202

43

7

Suma

153194

1643

236

42

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego; http://www.
rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&file=index&page=publ_sprawozdania
(16.01.2018).

Średnia liczba uwzględnianych zastrzeżeń przez kolegia izb – na podstawie art. 25b ust. 1 ustawy o RIO jest to podmiot właściwy do rozpatrywania
tychże, którego jest to wyłączna kompetencja zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5a –
wynosi 16,9% wszystkich złożonych zastrzeżeń. W pierwszej kolejności warto
zastanowić się nad procentowym poziomem korzystania z omawianego prawa
przez JST. Jak wynika z przeprowadzonych przeze mnie badań główną przeszkodą dla podmiotów kontrolowanych jest trudność w prawidłowym sformułowaniu zastrzeżeń. Powyższe wiąże się z koniecznością przedstawienia
konkretnych uchybień po stronie RIO. Natomiast zdarza się, iż JST wykorzystują zastrzeżenia jako sposób polemiki z organem kontroli na temat ustaleń
dotyczących stanu faktycznego w protokole kontroli. Wskazanie przesłanki w ustawie dla skorzystania z prawa do złożenia zastrzeżeń jest słusznym
rozwiązaniem. Środek ten ma służyć w sprawach, w których RIO faktycznie
wykazało się ignorancją w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa, czego
niezasygnalizowanie stawiało daną JST w negatywnym świetle. Dla 50% ankietowanych hamulcem przed złożeniem zastrzeżeń jest obawa reakcji ze strony
RIO. Mimo, iż z ustawy nie wynikają żadne negatywne konsekwencje w wyniku: 1) złożenia zastrzeżeń, 2) ich oddalenia (co oznacza, że zajęte stanowisko przez JST było bezzasadne) albo 3) uwzględnienia przez kolegium izby,
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to status RIO jako organu nadzoru i kontroli, i związanych z tym ich uprawieniami – nawet jeśli przekazane wystąpienie pokontrolne zawierało uchybienia – przeważa nad literą prawa. Na pytanie, jaka mogłaby być reakcja RIO,
odpowiadano np., że przeprowadzanie dokładniejszych kontroli kompleksowych w danej jednostce czy częstszych kontroli doraźnych. W Standardach
kontroli regionalnych izb obrachunkowych zawarto postulat, by dokumentacja z przeprowadzonej kontroli była kompletna i związana z danym zagadnieniem, zaś od inspektorów wymaga się, by wszystkie jego działania cechowały się należytą starannością; czynności podejmowane przez nich zawsze
powinny być obiektywne. Druga połowa uczestników badania podkreślała
profesjonalizm tychże i przestrzeganie przepisów prawa. W odniesieniu zaś
do składania zastrzeżeń – jeśli tylko JST będzie miała jakiekolwiek obiekcje
co do stanowiska RIO – to skorzysta ze swojego prawa (w praktyce tych badanych nie zdarzyło się by RIO przejawiało nadmierne zainteresowanie daną
jednostką w wyniku złożenia zastrzeżeń), w innych przypadkach zastosują
się do zaleceń organu.
Innym aspektem jest fakt, że RIO tylko w 14,4% uwzględniają złożone zastrzeżenia w całości, a w części tylko 2,5%. To oznacza, że organ ten trafnie
ocenia ustalenia i formułuje wnioski, których celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu JST. Można przyjąć, że zgłoszone zastrzeżenia są swego rodzaju instytucją autokontroli RIO.
Omawiając status zastrzeżeń konieczne jest odwołanie się do art. 9 ust. 3
ustawy o RIO – „Kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni
od dnia doręczenia wystąpienia zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków lub
o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do kolegium izby”.
Z treści tego przepisu, jak już było wspomniane, nie wynikają żadne negatywne konsekwencje, jeśli jednostka nie wykona zaleceń RIO. Można odnieść wrażenie, że niewładczy charakter ustaleń dokonywanych przez RIO
nie stwarza JST podstaw do obawy przed sankcjami za naruszanie przez nie
prawa. Takie postrzeganie roli, jaką odgrywają RIO w prawidłowym funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, nie jest właściwe. Po pierwsze, naczelną zasadą – którą JST powinny się kierować w swojej działalności – jest legalność. Po drugie, dana jednostka winna dążyć do usunięcia naruszenia prawa
z uwagi na ciążącą na określonych podmiotach odpowiedzialność za narusze-
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nie dyscypliny finansów publicznych27. Po trzecie, jak wynika z ustaw samorządowych (art. 96 ust. 2 u.s.g.28, art. 83 ust. 2 u.s.p.29, art. 84 ust. 2 u.s.w.30),
wojewoda może wezwać wójta, starostę, marszałka województwa, po poinformowaniu przez RIO o powtarzającym się naruszeniu prawa, do zaprzestania
naruszania prawa, a – jeśli i to nie odniesie pożądanych efektów – jest możliwość wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta etc. Tabela 2 przedstawia ogólną liczbę skierowanych przez RIO zawiadomień, wniosków, sygnalizacji do organów ścigania i wojewodów.
Tabela 2. Liczba zawiadomień do organów ścigania i wojewodów po przeprowadzeniu czynności kontrolnych w latach 2001–2016
Ogólna liczba zawiadomień, wniosków, sygnalizacji

Rok

organy ścigania – prokuratura, policja

wojewodowie

2016

31

22

2015

31

12

2014

24

23

2013

34

23

2012

26

33

2011

49

8

2010

32

7

2009

30

11

2008

59

17

2007

49

17

2006

-

16

2005

56

9

2004

42

13

Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1311 ze zm.).
28
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1875 ze zm.).
29
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1868).
30
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2096
ze zm.).
27
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Ogólna liczba zawiadomień, wniosków, sygnalizacji

Rok

organy ścigania – prokuratura, policja

wojewodowie

2002

119

14

2001

42

12

Suma

624

237

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, http://www.
rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&file=index&page=publ_sprawozdania
(16.01.2018).

Dane w tabeli wskazują, że informowanie wojewodów o nadużyciach
w działalności JST występuje stosunkowo rzadko. Najmniej zawiadomień do wojewody zostało skierowane w 2010 r., bo tylko 7, zaś najwięcej
w 2012 r. – 33. Współpraca tych dwóch organów nadzoru przyczyniłaby się
do przestrzegania w większym stopniu przepisów prawa przez JST; jest ona
jednak ograniczona, świadczą o tym zajmowane stanowiska tychże w różnych sprawach31.
Z powyższych ustaleń wynika, że instytucję zastrzeżeń do wniosków
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym należy traktować jako przedmiot
obrony JST przed werdyktem RIO, które w sposób pośredni może zawarzyć na całokształcie oceny prowadzonej działalności. Wskazanie danej
JST, że doszło do naruszenia prawa i dodatkowo niewykonanie przez nią
wniosków pokontrolnych, kumuluje negatywną ocenę na temat prowadzonej przez nią działalności. Sygnalizacyjnie, RIO podają, że pisma JST zatytułowane jako zastrzeżenia w większości przypadków nimi nie są, gdyż
ich treść wskazuje na zawiadomienie o niewykonaniu wniosków pokontrolnych. Istotne jest, by podmiot kontrolowany sprawdzał np., czy ustalony stan faktyczny został prawidłowo podciągnięty pod przepis prawny.
Błąd w tym zakresie może wskazywać defraudacje finansowe jednostki.
Zobacz relacje obu organów w sprawie nadzoru nad opłatami za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z lat 2012 i 2013, w tej sprawie dwukrotnie zajął stanowiska Minister Administracji i Cyfryzacji – 1) z 6 grudnia 2012 r., DAP-WN-0748-8/2012/AKo, 2) z 1
stycznia 2013 r., DAP-WN-0748-1/2013/AKo.
31

Magdalena Suska • Status zastrzeżeń zgłaszanych przez jednostki samorządu

201

Jeśli w krótkim czasie nastąpi podobna sytuacja, to RIO mają instrumenty
dyscyplinujące JST, mimo że kontrola nie jest wyposażona w środki władczej ingerencji w działalność podmiotu. Innym aspektem zaś są skutki zajętego stanowiska przez RIO w mediach społecznościowych. Jak wynika
już z art. 164 ust. 1 Konstytucji RP, „Podstawową jednostką samorządu
terytorialnego jest gmina” i zgodnie z np. z art. 6 ust. 1 u.s.g. „Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”. Obowiązkiem gminy jest zaspokajanie potrzeb danej wspólnoty. Z reguły ludność
gminna, zwłaszcza w małych miejscowościach, jest sobie nawzajem dobrze
znana. Wskazanie przez RIO na dopuszczenie się przez gminę naruszenia
prawa i sformułowanie zaleceń umożliwiających naprawę tego stanu rzeczy wywołuje niekiedy oburzenie danej społeczności – jak można wyczytać z forów internetowych (np. Facebook) – na niesubordynację władzy.
By władza lokalna, regionalna, w uzasadnionych przypadkach, nie spotkała się z ostracyzmem, to powinna zająć stanowisko wobec ustaleń RIO,
by „oczyścić się” z zarzucanych uchybień. Natomiast nie uważam za właściwe niestosowanie się przez JST do wniosków, które sygnalizują metody wyeliminowania naruszenia prawa przez nią, w przypadku dopuszczenia się takiego uchybienia. Tak jak już było podkreślane, JST mają działać
na podstawie i w granicach prawa, i nie jest słusznym rozwiązaniem odwoływanie się do prawa z art. 9 ust. 3 ustawy o RIO o odmowie wykonania wniosków, być może z powodu animozji do organu kontroli i nadzoru – oczywiście JST posiada takie prawo.
VIII.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz dynamizm legislacyjny jest zasadnym rozwiązaniem przyznanie JST uprawnienia do złożenia zastrzeżeń
do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Zastrzeżenia są stanowiskiem danej JST wobec sformułowanych wniosków przez RIO na podstawie przeprowadzonej kontroli. Są one odpowiedzią na czynność o charakterze niewładczym – kontrolę. Określając status prawny zastrzeżeń należy
spojrzeć na nie przez pryzmat pozycji skargi do WSA wobec aktów nadzo-
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ru, np. rozstrzygnięć nadzorczych. Warto pamiętać, że istotą nadzoru jest
„wyciąganie konsekwencji z zachowania organu podporządkowanego, które jest obserwowane przez organ nadzorczy z punktu widzenia określonego,
wybranego kryterium nadzoru, czyli wzorca, z którym porównuje się dane
zachowanie”32 . Rozstrzygnięcia nadzorcze przesądzają o bycie prawnym
uchwał bądź zarządzeń JST, dlatego też przysługuje na nie skarga do sądu
administracyjnego w celu ochrony swojej samodzielności, która jest gwarantowana w art. 165 Konstytucji RP. Inaczej jest w przypadku zastrzeżeń;
na te nie przysługuje skarga do WSA. W praktyce nadal jednak, pomimo
licznych orzeczeń sądów i wyraźnego zaznaczania w wystąpieniu pokontrolnym RIO, są składane skargi na uchwały kolegiów izb nieuwzględniające ich. Zastrzeżenia są stanowiskiem JST w odniesieniu do stanowiska RIO,
jednakże korzystanie z tego uprawnienia potwierdza podmiotowość tychże i niezależność w kształtowaniu gospodarki finansowej danej jednostki
i dbania o prawidłowe przekazywanie informacji na jej temat do społeczności lokalnej.
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