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Słowo wstępne

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Badań 
nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”!

Nasza Redakcja oddaje Państwu łączony numer „Fons” z 2020 roku. Ni-
niejszy numer jest już dziesiątym drukowanym na papierze. Nasze czasopismo 
dalej jest dostępne w sieci (na witrynie „Fontes”). Staramy się, aby „Fons” moż-
liwie optymalnie odnalazło się w bieżących realiach: 1) szkolnictwa wyższego; 
2) zagrożenia epidemicznego (i innych kwestii wynikających z sytuacji kraju); 
3) uwarunkowań „Fontes”. Niemniej nasze Stowarzyszenie jak najbardziej wpi-
suje się w to, co dzieje się w nauce i świecie cywilizowanym. Uzyskanie statusu 
organizacji pożytku publicznego winno nadać nam nowe, realne możliwości – 
także w zakresie działalności popularyzującej metodę oraz wydawniczej.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania – do druku w  „Fons” – artykułów 
(również autorstwa Państwa doktorantów bądź magistrantów), glos, recenzji 
książek naukowych, sprawozdań i podobnych wypowiedzi naukowych. In-
formacje na temat działalności „Fontes” umieszczamy w czasopiśmie z ini-
cjatywy władz Stowarzyszenia bądź Redakcji. W  numerze kontynuujemy 
publikację tekstów dotyczących takich dyscyplin jak prawo bądź ekonomia 
oraz pokrewnych, których problematyka dotyczy istotnych zagadnień życia 
społecznego w Polsce i na świecie. W tym numerze ta tematyka dotyczy: od-
działywania bieżącej polityki na administracje publiczną, wyroku Naczelne-
go Sądu Administracyjnego  z dnia 16 maja 2012 r. (sygn. akt: I OSK 699/11), 
wpływu NIK na proces modernizacji administracji publicznej w Polsce.

Wszystkie te zagadnienia są aktualnie w centrum zainteresowania pol-
skiego i międzynarodowego życia społeczno-gospodarczego (w różnorakich 
kontekstach i z niejednej perspektywy). W części informacyjnej numeru po-
lecamy informacje na temat zjazdu w 2020 roku.

Redaktor Naczelny „Fons”
Piotr Feczko
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ARTYKUŁY





Agnieszka Lindner

Oddziaływanie bieżącej polityki na administrację publiczną

Wprowadzenie

Administracja publiczna to wszystkie funkcje, które państwo sprawuje 
za pośrednictwem swych organów. Pojęcie to pochodzi z  języka łacińskie-
go, w którym administrare znaczy „kierować”, „służyć”, natomiast publicus 
oznacza „społeczny”, „ogólny”, „zbiorowy”. Administracja publiczna stanowi 
zatem służbę społeczeństwu, jest połączeniem różnych dziedzin administra-
cji, która działa w państwie, tj. między innymi w administracji państwowej, 
administracji rządowej i w administracji samorządowej. W związku z  tym 
można wyróżnić monizm czy dualizm administracji publicznej. W  przy-
padku pierwszym całość administracyjnych funkcji jest skupiona w zakre-
sie administracji państwowej przy wyłączeniu wszelkich innych podmiotów. 
Natomiast w  dualistycznym modelu państwo dzieli się administrowaniem 
z organami samorządowymi1.

Najważniejszą cechą współczesnej administracji jest cecha władztwa, 
która obrazuje możliwość jednostronnego rozstrzygania indywidualnych sy-
tuacji. W literaturze przedmiotu władztwo publiczne uwidacznia się najczę-
ściej w trzech kontekstach2:

−	 jako element definicji pojęcia organu administracji publicznej (pań-
stwowej);

−	 jako atrybut niektórych prawnych form działania administracji; w kon-
tekście rozważań nad pojęciem stosunku administracyjnego. W zdecydowanej 
większości prac z zakresu teorii prawa administracyjnego prawna możliwość po-
dejmowania działań władczych stanowi jeden z istotnych elementów konstruk-
cyjnych pojęcia organu administracji publicznej. Zdaniem E. Ochendowskiego 
uprawnienie do korzystania ze środków władczych jest składnikiem pojęcia or-

1  H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2005, s. 54-55.
2  Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warsza-
wa 2000, s. 108.
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ganu administracji publicznej. Składnik ten wyróżnia organy administracji pu-
blicznej spośród organów innych osób prawnych. Korzystanie ze środków wład-
czych przejawia się w uprawnieniu organów do stanowienia aktów prawnych 
posiadających moc obowiązującą, zagwarantowaną możliwością zastosowania 
środków przymusu państwowego w  celu doprowadzenia do ich wykonania. 
W przypadku administracji publicznej organy administracji mogą same, bez in-
gerencji sądów, stosować przymus dla przeprowadzenia swoich zarządzeń. 

„Administracja publiczna dysponuje więc środkiem, który nie przysługu-
je innym rodzajom administracji (np. organizacjom społecznym): możnością 
użycia bezpośrednio przymusu, będącą wynikiem posiadania przez państwo 
monopolu używania siły fizycznej, możnością stosowania władztwa”3.

 
Zmiany w kształtowaniu i zatrudnieniu służby cywilnej

Początek polskiej profesjonalnej służby cywilnej sięga okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego. W myśl ówczesnej tradycyjnej koncepcji prawa 
urzędniczego praca w  aparacie publicznym miała status służby publicznej 
pełnionej poprzez jednostkę, której interesy osobiste podporządkowane były 
naczelnym interesom państwa4. Wszelkie stosunki pomiędzy państwem 
i  urzędnikami były stosunkami o  administracyjno-prawnym charakterze, 
opierającymi się na hierarchii służbowej, z którą współgrała daleko posunię-
ta dyspozycyjność urzędnika zajmującego urząd na podstawie mianowania. 
W zamian za wierną służbę oraz posłuszeństwo urzędnik taki korzystał ze 
specjalnych przywilejów w formie wysokiego uposażenia, stabilizacji zatrud-
nienia i odrębnego (korzystniejszego od powszechnego) zaopatrzenia eme-
rytalnego. Te gwarancje znajdowały się w przedwojennej ustawie z dnia 17 
lutego 1922 roku o państwowej służbie cywilnej5, nawiązującej do modelu 
zachodniego służby o publicznoprawnym charakterze, która regulowała wy-
czerpująco status prawny oraz socjalny urzędnika II Rzeczypospolitej6.

3  E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Toruń 2007, s. 24.
4  H. Szewczyk, Modele służby publicznej i  ich przydatność dla polskiego porządku praw-
nego, [w:] Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, red. S. Płażek, M. Stec, 
Warszawa 2013, s. 65.
5  Ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz.U. nr 21, poz. 164 ze zm.).
6  B. Przywora, L. Bielecki, O potrzebie modernizacji polskiej służby cywilnej – w poszukiwaniu 
modelu po 20 latach reform, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2017, nr 2, s. 87.
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Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, a formalnie obowiązywała aż 
do 31 grudnia 1974 roku, kiedy w życie wszedł Kodeks pracy. Zasadniczo 
jednak po 1945 roku idea służby cywilnej była odrzucona. Powrócono do 
niej dopiero po przemianach, które w  Polsce miały miejsce w  1989 roku. 
Przejawem tego było stworzenie w 1991 roku Krajowej Szkoły Administra-
cji Publicznej7. A zatem idea prawdziwej służby cywilnej odżyła dopiero po 
przełomie politycznym z lat 1989-1990. Kolejne rządy przygotowywały wła-
sne projekty ustawy. Jednak ostatecznie udało się ją uchwalić dopiero w 1996 
roku koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Była nią ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej8. Powoły-
wała do życia korpus służby cywilnej, tworzony wyłącznie przez urzędników 
służby cywilnej zatrudnionych na podstawie ustawy poprzez mianowanie 
w urzędach administracji rządowej. Natomiast poza korpusem pozostawa-
li pracownicy urzędów administracji rządowej, którzy zatrudniani byli na 
podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych poprzez miano-
wanie (przed 27 stycznia 1995 roku)9.

Po wyborach parlamentarnych w 1997 roku powstała koalicja AWS-Unia 
Wolności, która nie akceptowała wielu rozwiązań ustawy o służbie cywilnej. 
Negowano m.in. wymaganie długiego stażu pracy na stanowiskach kierow-
niczych, co wyróżniało wyraźnie ludzi z  „poprzedniego reżimu”. Koalicja 
AWS-Unia Wolności przystąpiła do przygotowywania własnej ustawy, która 
uchwalona została w  dniu 18 grudnia 1998 roku10, jednak w  życie weszła 
dopiero w dniu 1 lipca 1999 roku ze względu na skierowanie jej do Trybuna-
łu Konstytucyjnego przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, w trybie 
kontroli prewencyjnej. Trybunał Konstytucyjny uznał wyrokiem z dnia 28 
kwietnia 1999 r.11 za niezgodne z art. 153 Konstytucji te przepisy, które do 
korpusu służby cywilnej włączały osoby zatrudnione poza urzędami admi-
nistracji rządowej, a więc w regionalnych izbach obrachunkowych czy samo-

7  A. Filak, Służba cywilna po zmianach, „Instytut Obywatelski. Analiza” 2016, nr 4, s. 4.
8  Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz.U., nr 89, poz. 402, ze zm.).
9   A. Banaszkiewicz, Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej z dnia 30 grudnia 2015 r. w kon-
tekście wymogu neutralności politycznej członków korpusu służby cywilnej, „Studia Iuridica 
Lublinensia” 2016, nr 4, s. 13.
10  Dz.U. 1999, nr 49, poz. 483.
11  Wyrok z dnia 28 kwietnia 1998 r. (K 3/99, OTK 1999, nr 4, poz. 73).
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rządowych kolegiach odwoławczych12. W  ustawie utrzymywano zasadę, iż 
korpus służby cywilnej działa jedynie w strukturach administracji rządowej, 
jednak istotnie zmieniła się struktura korpusu (ustawa zlikwidowała m.in. 
kategorie urzędnicze oraz podzieliła członków korpusu na dwie zasadnicze 
grupy, tj. urzędników i pracowników służby cywilnej)13.

Obie ustawy (z 1996 oraz 1998 roku) odwoływały się w art. 1 do zasad 
rzetelności, profesjonalizmu, bezstronności czy neutralności politycznej jako 
obowiązujących wszystkich członków korpusu służby cywilnej14.

Ustawa z 1998 roku obowiązywała do 27 października 2006 roku, kiedy 
została zastąpiona przez ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 roku15, której ini-
cjatorem politycznym była zwycięska w wyborach parlamentarnych z 2005 
roku partia Prawo i Sprawiedliwość. Jednocześnie uchwalono ustawę z dnia 
24 sierpnia 2006 roku o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stano-
wiskach państwowych16. Na mocy tych ustaw doszło wtedy m.in. do ograni-
czenia podmiotowego służby cywilnej poprzez wyłączenie z niej wszystkich 
wyższych stanowisk, tj.: dyrektora generalnego urzędu, inspektora wewnętrz-
nego audytu, kierujących departamentami komórkami równorzędnymi oraz 
ich zastępców (w centralnych urzędach), kierujących wydziałami (w woje-
wódzkich urzędach) i  ich zastępców, a  także wojewódzkiego lekarza wete-
rynarii oraz jego zastępców. Stanowiska obsadzane były w drodze konkursu, 
a  mogły do niego przystępować osoby włączane do Państwowego Zasobu 
Kadrowego, a  to z kolei wymagało zdania egzaminu. Uzasadniając projekt 
ustawy o służbie cywilnej z 2006 roku, stwierdzano, iż zmiana w tym zakre-
sie jest koniecznością spowodowaną dostosowaniem stosunku pracy tychże 
osób do potrzeb realizowania polityki rządu, wymagającej podejmowania 
szybkich decyzji kadrowych w  stosunkowo krótkim czasie i  w elastyczny 
sposób, uwzględniający wysokie kwalifikacje kandydatów, mogących re-
prezentować inne niż administracja państwowa obszary życia społecznego 
i gospodarczego. Uznano, że kierownicza kadra wyższego szczebla nie jest 

12  A. Banaszkiewicz, Nowelizacja ustawy…, s. 21.
13  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r., nr 49, poz. 483, ze 
zm.); T. Liszcz, Prawo urzędnicze, Lublin 2005, s. 17-23.
14  A. Filak, Służba cywilna…, s. 5.
15  Dz.U., nr 170, poz. 1218, ze zm.
16  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stano-
wiskach państwowych (Dz.U. nr 170, poz. 1217).
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decydująca dla realizowania zadań służby cywilnej, natomiast trwałość za-
trudnienia jako konsekwencja mianowania sprzeczna jest z zasadami racjo-
nalnego oraz efektywnego zarządzania wzorowanego na prywatnym sekto-
rze i w długim czasie może negatywnie wpływać na jakość pracy. Założono, 
iż kadra kierownicza wyższego szczebla realizuje politykę rządu, ministra, 
kierownika urzędu centralnego oraz wojewody, organizuje pracę członków 
korpusu służby cywilnej, dlatego wymagane jest, by mogła być dostosowa-
na elastycznie do aktualnych potrzeb w tej materii, tak pod względem typu 
i kierunku wykształcenia, posiadanych umiejętności, jak też predyspozycji 
osobowościowych17.

Projekty wspomnianych ustaw poddano krytyce, ich kluczowe rozwiąza-
nia nie zostały ocenione jako antidotum na zdiagnozowane patologie w służ-
bie cywilnej, wręcz przeciwnie, uznane zostały za krok wsteczny w procesie 
tworzenia politycznie niezależnego korpusu urzędniczego. M. Kulesza, autor 
jednej z  opinii prawnych, oceniając warunki przewidziane do obsadzania 
wyższych stanowisk, stwierdził, że główna droga do tych stanowisk w ad-
ministracji będzie prowadzić poprzez afiliację polityczną (jawnie partyjną 
czy nieco stonowaną). Uznał, iż projekt w tym kształcie jest sprzeczny z art. 
60 Konstytucji, ponieważ dla obywateli, którzy nie potrzebują takiej afiliacji, 
stwarza się zarówno istotną barierę w dostępności do służby publicznej, jak 
też przeszkody na drodze do wyższych stopni kariery służbowej. M. Kulesza 
stwierdził, iż „projekt promuje serwilizm polityczny”18.

Ustawa z 2006 roku obowiązywała przez dwa lata, a ten okres – jak pisze 
A. Banaszkiewicz – „bez wątpienia dostarczył argumentów, które potwier-
dzają słuszność oraz celowość wprowadzenia zmian. Zakres znajdujących się 
w niej uregulowań prawnych dotyczących służby cywilnej był określony nie-
prawidłowo, gdyż upolityczniał tę część administracji”19.

Ustawa o służbie cywilnej z zakresu podmiotowego wyłączała wyższe sta-
nowiska w służbie cywilnej, a także, zgodnie z art. 2 ust. 3, sankcjonowała 
możliwość, iż urzędnicze stanowiska zajmować mogą także „osoby odde-
legowane lub przeniesione na podstawie odrębnych przepisów do wykony-

17  M. Wieczorek, Obsadzanie wyższych stanowisk w  służbie cywilnej, „Acta Scientifica 
Academiae Ostrowiensis” 2016, nr 2, s. 125.
18  Ibidem, s. 125-126.
19  A. Banaszkiewicz, Nowelizacja ustawy..., s. 14.
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wania zadań poza jednostką organizacyjną, w której są zatrudnione, jeżeli 
za przeniesieniem przemawia szczególny interes służby cywilnej”20. Wyższe 
stanowiska wyłączone z zakresu podmiotowego ustawy regulowała ustawa 
o państwowym zasobie kadrowym. Umożliwiała ona zatrudnianie osób, któ-
re z wynikiem pozytywnym zdały egzamin do państwowego zasobu kadro-
wego i posiadały pięcioletni staż pracy. W noweli z dnia 11 maja 2007 roku21 
wymagany staż pracy obniżony został do 3 lat, a do zasobu kadrowego włą-
czono z mocy prawa wszystkie osoby, które posiadały stopień naukowy dok-
tora. Mimo że ustawa o służbie cywilnej wyraźnie odwoływała się do zasad 
bezstronności oraz neutralności politycznej, to już ustawa o  państwowym 
zasobie kadrowym odnosiła się jedynie do zasady bezstronności, a to stano-
wiło zabieg celowy, gdyż uzasadniony przede wszystkim realizacją bieżących 
celów politycznych. Idea neutralnej i bezstronnej politycznie służby cywil-
nej dotyczącej wszystkich pracowników administracji rządowej powróciła 
w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku22.

Nie można zaprzeczyć, iż obowiązująca aktualnie regulacja prawna także 
stanowi konsekwencję „zmiany władzy”, gdyż została przygotowana przez 
nowe siły rządzące po wygraniu przedterminowych wyborów parlamentar-
nych w 2007 roku, a więc koalicję PO-PSL23. W 2008 roku uchwalono obo-
wiązującą obecnie ustawę o służbie cywilnej i uchylono ustawę o państwo-
wym zasobie kadrowym. Najistotniejszą zmianą było przywrócenie terminu 
wyższych stanowisk w służbie cywilnej, przy jednoczesnym wprowadzeniu 
o wiele bardziej otwartego systemu rekrutacji na takie stanowiska. W usta-
wie (art. 53) przewidziano specyficzne dla tejże grupy stanowisk rygory kwa-
lifikacyjne24.

Aktualna ustawa reguluje prawny status członków korpusu służby cywil-
nej, tworzony przez osoby zatrudniane na wyższych stanowiskach w służbie 
cywilnej i  stanowiskach urzędniczych, tj.: średniego szczebla zarządzania, 
samodzielnych, koordynujących, specjalistycznych oraz wspomagających 

20  Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, usta-
wy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. nr 79, poz. 549).
21  Art. 1 ustawy o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowi-
skach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007, nr 123, poz. 847).
22  A. Filak, Służba cywilna…, s. 5.
23  A. Banaszkiewicz, Nowelizacja ustawy…, s. 14.
24  M. Wieczorek, Obsadzanie wyższych stanowisk…, s. 125-127.
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w jednostkach administracji rządowej, wymienionych enumeratywnie w art. 
2  ustawy. Stanowi ona więc regulację prawną dotyczącą zatrudniania wy-
branej grupy społeczno-zawodowej w  administracji państwowej25. Pra-
cownicy samorządowi obecnie nie wchodzą w skład samorządowej służby 
cywilnej26, ale stanowią odrębną grupę społeczno-zawodową, której status 
prawny reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach sa-
morządowych27. W dniu 23 stycznia 2016 roku w życie weszła ustawa z dnia 
30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych 
innych ustaw28. Wprowadzone do ustawy z 2008 roku nowe przepisy przede 
wszystkim przewidują odmienny model zatrudniania osób na wyższych sta-
nowiskach w  służbie cywilnej i  w  sposób istotny łagodzą rygory stawiane 
kandydatom na Szefa Służby Cywilnej. Ustawodawca również zdecydował 
się na modyfikację zasad obsadzania i działania organu opiniodawczo-do-
radczego, który działa przy Prezesie Rady Ministrów. Te zadania wykony-
wać ma Rada Służby Publicznej, która zastąpiła dotychczasową Radę Służ-
by Cywilnej29. W kontekście rozważań nad rolą, misją oraz zasadami, które 
obowiązują w służbie cywilnej, a szczególnie zasadą neutralności politycznej, 
ocenić można zmiany wprowadzone nowelą z 2015 roku. Wprowadziła ona 
do sposobu funkcjonowania służby cywilnej istotne zmiany, a mianowicie30, 
że wyższe stanowiska w służbie cywilnej będą obsadzane na drodze powo-
łania przez uprawnione organy31. W praktyce ta zmiana oznacza odejście od 
organizowania konkurencyjnych i otwartych naborów na wyższe stanowiska 
(artykuły dotyczące: obsadzania wyższych stanowisk, informacji o naborze 
na te stanowiska, sposobu naboru, przedstawiania najlepszych kandydatów, 

25  B.M. Ćwiertniak, O procesach przemian pragmatyk zawodowych w ostatnim dwudzie-
stoleciu (Kilka refleksji), [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa 
Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa2009, s. 33.
26  H. Szewczyk, Zagadnienia prawne zatrudnienia w samorządzie terytorialnym, „Samo-
rząd Terytorialny” 2005, nr 12, s. 5.
27  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, 
poz. 1458).
28  Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 34).
29  M. Wieczorek, Obsadzanie wyższych stanowisk…, s. 123.
30  A. Filak, Służba cywilna…, s. 7-8.
31  Art. 53a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505, 
z późn. zm.).
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przeniesienia na stanowisko i zawarcia umowy o pracę na wniosek – zostały 
w  całości uchylone32); wygaszone zostały stosunki pracy z  osobami, które 
w  dniu wejścia w  życie nowelizacji zajmowały wyższe stanowiska33; zmie-
niona została regulacja statusu osób zajmujących wyższe stanowiska, w tym: 
zniesienie obowiązku odbywania przez nich służby przygotowawczej34, pod-
dania się okresowej ocenie35, zawieszenie obowiązków z mocy prawa w peł-
nieniu na czas tymczasowego aresztowania36, czy przyznanie dodatku funk-
cyjnego37.

Dopuszczono możliwość powoływania na stanowisko Szefa Służby Cy-
wilnej i osoby zastępującej Szefa Służby Cywilnej osób, które nie są członkami 
korpusu służby cywilnej przez zniesienie kryterium posiadania pięcioletnie-
go doświadczenia na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej38, 
ponadto powołanie oraz odwołanie Szefa Służby Cywilnej nastąpić może 
w każdym czasie39. Szef Służby Cywilnej tylko w chwili powołania nie może 
należeć do partii politycznej, a nie jak było do chwili wejścia w życie noweli-
zacji, w okresie pięciu lat poprzedzających objęcie stanowiska40.

Jako uzasadnienie tych zmian podano przedłużające się i nieefektywne 
procedury rekrutacji w  konkurencyjnych i  otwartych naborach na wyższe 
stanowiska.

Zmiany w ustawie o służbie cywilnej dokonane nowelą z 2015 roku pole-
gają przede wszystkim na weryfikacji reguły zatrudniania na wyższych sta-
nowiskach, a więc rezygnacji z zasady konkurencyjnego i otwartego naboru, 
w miejsce którego wprowadzone zostało zatrudnienie na podstawie powo-
łania41. W myśl znowelizowanego art. 6 ustawy każdy obywatel ma prawo 
do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, natomiast 
nabór do tej służby jest konkurencyjny oraz otwarty, ale z zastrzeżeniem re-

32  Ibidem, art. 55-59.
33  Ibidem, art. 194.
34  Ibidem, art. 36 ust. 6a.
35  Ibidem, art. 81.
36  Ibidem, art. 68.
37  Ibidem, art. 87.
38  Ibidem, art. 11.
39  Ibidem, art. 10 ust. 3.
40  Ibidem, art. 11 ust. 1 pkt 9.
41  S. Samol, Zmiana modelu służby cywilnej po nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, z. 1, s. 71.
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gulacji z rozdziału 4, dotyczącego zatrudnienia na wyższych stanowiskach. 
Oznacza to, iż ustawodawca wyłączył prawo obywateli do informacji o wol-
nych wyższych stanowiskach. Po nowelizacji nabór do służby cywilnej za-
trudnianych na wyższych stanowiskach osób dokonuje się nie na zasadzie 
konkurencyjności i otwartości, lecz na podstawie arbitralnego powołania42.

Zdaniem S. Samola likwidacja postępowania konkursowego oznacza wy-
łączenie procedury, która umożliwiałaby weryfikację tego, czy wyższe stano-
wiska obsadzane są w sposób gwarantujący rzetelne, zawodowe, bezstronne 
i neutralne politycznie wykonywanie zadań państwa. Autor ten stwierdził, iż 
nowelizacja, likwidując w całości postępowanie konkursowe, nie sprecyzo-
wała sposobu, w jaki będzie można uzyskać wiedzę na temat wolnych wyż-
szych stanowiskach oraz jak wyglądała będzie procedura naboru na takie 
stanowiska43.

Znowelizowana ustawa zniosła również wymóg posiadania określonego 
stażu pracy przy kandydowaniu na wyższe stanowiska urzędnicze w służbie 
cywilnej, tj. na stanowiska kierownicze i samodzielne stanowiska z jednostek 
sektora finansów publicznych44. Oczywiście wymóg ten może znajdować się 
w opisie stanowiska pracy, wtedy kandydat musi legitymować się określo-
nym stażem pracy. W nowelizacji z 2015 roku zmieniono również ochronę 
trwałości stosunku pracy, polegającą głównie na ustawowej reglamentacji 
okoliczności, które umożliwiają rozwiązanie stosunku pracy, co ma zagwa-
rantować możliwość wykonywania ustawowych obowiązków w sposób wol-
ny od wszelkich nacisków zewnętrznych. Ponadto stanowi jedną z zasadni-
czych gwarancji neutralności urzędników, umożliwiając im wykonywanie 
powierzonych zadań państwa w niezależny sposób45. Z ustawy zniknął zapis, 
który dawał możliwość pracodawcy rozwiązania umowy zawartej na czas 
określony 12 miesięcy z 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Od tej pory do 
umów zawieranych z osobami, które pierwszy raz podejmują pracę w służbie 
cywilnej, będą stosowane przepisy kodeksu prawa pracy dotyczące długości 

42  Art. 52. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505, 
z późn. zm.).
43  S. Samol, Zmiana modelu..., s. 72.
44  Art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505, 
z późn. zm.).
45  A. Dubowik, Wzmożona trwałość stosunku pracy z mianowania, „Praca i Zabezpiecze-
nie Społeczne” 2007, nr 9, s. 18-19.
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okresów wypowiedzenia umów na czas określony46. Mając na uwadze sto-
sunkową łatwość rozwiązania stosunku pracy z  powołania, można stwier-
dzić, iż wprowadzenie w  nowelizacji tej podstawy zatrudnienia nie służy 
realizowaniu celów powołania służby cywilnej. Wątpliwości natury konsty-
tucyjnej powstają też na tle art. 53 ustawy po nowelizacji, w którym zmniej-
szono rygory wymagane na wyższe stanowiska47. W ciągu ostatnich 21 lat 
pragmatyka służby cywilnej ulegała czterem zmianom ustawowym (tj. 1996, 
1998, 2006, 2008) i kilku nowelizacjom, szczególnie w latach 2014-2017, któ-
re istotnie wpływały na kształt służby cywilnej48.

E. Ura stwierdziła w tym kontekście, że w każdej fazie przeobrażeń ustro-
jowych następowało w Polsce dowolne i wygodne dla „rządzącej władzy” do-
stosowanie prawnych regulacji do aktualnej polityki. Zmiana opcji rządzącej 
od razu powodowała zainteresowanie prawem urzędniczym (w tym szcze-
gólnie służbą cywilną) oraz tworzeniem projektów zmieniających prawo, co 
z kolei nie wpływało pozytywnie na wyrazistość i spójność obowiązujących 
rozwiązań prawnych49.

Ideą funkcjonowania służby cywilnej w Polsce jest zapewnienie admini-
stracji rządowej, czyli państwu i całemu systemowi sprawowania publicznej 
władzy, grupy osób nieangażujących się w politykę partyjną, wysoko wykwa-
lifikowanych oraz ustabilizowanych na swych pozycjach zawodowych, tym 
samym uniezależnionych od zmiennych politycznych koniunktur, gwaran-
tujących – szczególnie poprzez swą neutralność polityczną – ciągłość oraz 
przewidywalność działania aparatu państwowego50.

Osoby zatrudniane w urzędach administracji rządowej, wskazane w art. 
2 obowiązującej ustawy o służbie cywilnej (urzędnicy oraz pracownicy, któ-
rzy wchodzą do składu korpusu służby cywilnej), muszą być wysokiej kla-
sy profesjonalistami. Dla nich podczas realizacji zadań nie powinny mieć 
znaczenia interesy partyjne lub środowiskowe, w tym rodzinne, powinni zaś 
kierować się w swoim działaniu interesem publicznym oraz interesem oby-

46  Art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 
1505, z późn. zm.).
47  M. Wieczorek, Obsadzanie wyższych stanowisk…, s. 130-131.
48  B. Przywora, L. Bielecki, O potrzebie modernizacji..., s. 89.
49  E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2007, s. 21.
50  W. Sokolewicz, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2001, 
s. 103.
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wateli. Profesjonalizm służby cywilnej oznacza nieprzerwane, stałe i świado-
me funkcjonowanie kompetentnej kadry urzędniczej dla zaspokojenia po-
trzeb publicznych oraz wypełniania zadań państwa51. W celu racjonalizacji 
zatrudnienia w administracji w trakcie naboru do korpusu służby cywilnej 
powinny znajdować zastosowanie takie najważniejsze zasady prawa urzęd-
niczego, jak52:

−	 zasada oddzielenia stanowisk politycznych (a więc takich, które 
służą kreowaniu, wykonywaniu oraz realizowaniu celów politycznych) od 
urzędniczych stanowisk, dla których najważniejsze jest wykonywanie prawa, 
a szczególnie przez rozstrzyganie spraw administracyjnych;

−	 zasada otwartości w dostępie do wszelkich stanowisk urzędniczych 
w administracji, przejawiająca się szczególnie w publicznym ogłaszaniu in-
formacji o wolnych stanowiskach pracy;

−	 zasada równości, oznaczająca stosowanie identycznych wymagań 
i procedur względem wszystkich kandydatów zgłaszających się na dane sta-
nowisko pracy;

−	 zasada konkurencyjności, która prowadzi do zatrudniania dzięki 
postępowaniu dającemu możliwość porównania potencjałów (walorów, pre-
dyspozycji) poszczególnych kandydatów;

−	 zasada profesjonalizmu, akcentująca fachowość jako jedno z  pod-
stawowych kryteriów przyjmowania do pracy. O uzyskiwaniu zatrudnienia 
w  służbie cywilnej nie mogą decydować (a nawet na nie wpływać choćby 
w najmniejszym stopniu) żadne inne kryteria, a w szczególności względy na-
tury politycznej (np. przynależność partyjna lub sympatie polityczne zainte-
resowanej osoby). 

Wychodząc naprzeciw standardom administracyjnym występującym 
w instytucjach UE, ustawa wprowadziła obowiązkowe oceny okresowe dla 
wszystkich członków korpusu służby cywilnej (art. 81). Oceną okresową 
objęto także pracowników służby cywilnej, zatrudnionych z tytułu umowy 
o pracę na czas nieokreślony. Ta ocena obejmuje wykonywanie służbowych 
obowiązków, które wynikają z  opisu stanowiska pracy, a  dokonywana jest 
co dwa lata. Powinna zawierać odpowiednie wnioski dotyczące indywidual-
nego programu do rozwoju zawodowego członka korpusu. Urzędnik służby 

51  A. Banaszkiewicz, Nowelizacja ustawy…, s. 16.
52  Ibidem, s. 17-18.
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cywilnej, który otrzymał dwie kolejne oceny okresowe, na jednym z dwóch 
najwyższych poziomów w skali ocen, otrzymuje obligatoryjnie kolejny sto-
pień służbowy53.

Etyczny aspekt modernizacji polskiej służby cywilnej

W  przypadku administracji publicznej, szczególnie elit politycznych, 
zawodowa etyka nie powinna ograniczać się tylko do podnoszenia war-
tości merytorycznych pracy. Musi odwoływać się do zagadnienia interesu 
publicznego i troski o wspólne dobro społeczne. Administracja nie została 
bowiem powołana dla siebie samej, a jej interesy partykularne nie mogą być 
dla niej najważniejszym celem zainteresowania. Urzędnikom państwowym 
powierzone zostało odpowiedzialne zadanie służby publicznej. Głównym 
zadaniem państwa jest troska o  dobro obywateli, dlatego etyka zawodowa 
służyć powinna także humanizacji instytucji państwowych. Zadanie to reali-
zowane jest za pomocą różnych działań politycznych, skierowanych między 
innymi na wspomaganie ekonomicznego rozwoju, ograniczanie deficytu bu-
dżetowego czy inflacji, zmianę systemu zarządzania usługami publicznymi 
itd.54 Podstawowym celem jednak nie powinno być osiągnięcie założonych 
wskaźników makroekonomicznych, lecz następująca w  rezultacie tych-
że działań poprawa bytu obywateli. Perspektywa humanistyczna działania 
administracji wpływać powinna więc na wrażliwość społeczną urzędników 
i polityków55. W 2011 roku dokonano modernizacji polskiej służby cywil-
nej poprzez wprowadzenie zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad 
służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej56. Powo-
łany przez Szefa Służby Cywilnej Zespół Opiniodawczo-Doradczy do spraw 
Opracowania Projektu Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w Sprawie Wy-

53  E. Jurga-Wosik, Służba cywilna w Polsce. Kierunki zmian, „Środkowoeuropejskie Studia 
Polityczne” 2010, nr 2, s. 102.
54  J. Kotapka, Etyka w administracji publicznej (służbie cywilnej), „Zeszyty Naukowe Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2005, nr 4, s. 41.
55  M. Zubik, Zapobieganie konfliktowi interesów w II RP, Warszawa 2003, s. 32.
56  Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w  sprawie 
wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki kor-
pusu służby cywilnej (M.P. 2011 nr 93, poz. 953).
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tycznych w Zakresie Przestrzegania Zasad Służby Cywilnej oraz Zasad Ety-
ki Korpusu Służby Cywilnej wyliczył dziewięć najważniejszych reguł służby 
cywilnej, do których zalicza się zasady57:

legalizmu, praworządności oraz pogłębiania zaufania obywateli do orga-
nów administracji publicznej, ochrony praw człowieka i obywatela, bezinte-
resowności, jawności i przejrzystości,

dochowania tajemnicy ustawowo chronionej, profesjonalizmu, odpowie-
dzialności za działanie lub zaniechanie działania, racjonalnego gospodaro-
wania środkami publicznymi, otwartości oraz konkurencyjności naboru.

Zasady etyki korpusu służby cywilnej nie mogą być w  oderwaniu od 
istotnych zasad korpusu, a  w szczególności wymienionych w  konstytucji, 
a ponadto nie mogą nie korzystać z ogólnych norm moralnych czy standar-
dów zachowań uznanych już za właściwe. W kategoriach prawnych muszą 
stać się one przedmiotem kreacji, gdyż ze względu na to, iż dotyczą deon-
tologii, nie można zidentyfikować ich w oparciu o prawne standardy, które 
w nieznacznym tylko stopniu zajmują się obszarem deontologii. W wyniku 
prac wspomnianego zespołu opiniodawczo-doradczego opracowany został 
katalog zasad etyki korpusu służby cywilnej, w którym wymieniono zasady58: 
godnego zachowania, służby publicznej, lojalności, neutralności politycznej, 
bezstronności, rzetelności. 

Polityzacja i upartyjnienie służby cywilnej

Neutralność polityczna, tak samo jak nieprzekupność czy profesjonalizm 
zawodowy, stała się obecnie podstawą służby cywilnej we wszystkich pań-
stwach Unii Europejskiej. Nieoddzielenie w administracji sfery urzędniczej od 
politycznej zagraża licznymi poważnymi skutkami. Administracja zamiast sta-
wać się motorem działania dla rozumianego szeroko dobra publicznego, stanie 
się swoistym „łupem politycznym”, który zagarnie bez żenady każdy zwycięzca 
powszechnych wyborów. W taki sposób aparat urzędniczy wykorzystywany 
będzie do realizowania szczególnie celów partykularnych oraz do rywalizacji 
politycznych interesów między poszczególnymi partiami. Odpowiedzialność 
za dobro publiczne zejdzie z konieczności na plan dalszy. 

57  M. Szmit, Dlaczego nowy „Kodeks”, „Przegląd Służby Cywilnej”, listopad 2011, s. 3.
58  Ibidem, s. 3.
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Polityzacja administracji skutkować będzie stałym zwiększaniem kosztów 
jej działania czy mnożeniem nowych, intratnych posad dla partyjnych dzia-
łaczy. Częstotliwość zmian na stanowiskach, szczególnie w polskich realiach 
politycznych, istotnie zmniejsza przy tym skuteczność funkcjonowania ad-
ministracji oraz obniża profesjonalizm urzędników. Preferowani bowiem 
będą funkcjonariusze „polityczni”, a  więc lojalni względem wszelkich po-
leceń decydentów, a nie osoby odpowiednio wykształcone i doświadczone, 
najlepiej przygotowane merytorycznie do pełnienia swoich obowiązków59.

Apolityczność urzędnika służby cywilnej polega na tym, że nie bierze 
udziału w pojmowanej szeroko grze politycznej, a zatem jest wolny w swoim 
działaniu od swoistego „kompleksu” jakiejś partii, opcji politycznej, religii, 
ideologii, determinant czy innych uwarunkowań. Neutralność polityczna 
postrzegana powinna być nie tylko jako niezależność członków służby cy-
wilnej od partii, stronnictw politycznych, lecz również jako uniezależnienie 
od wpływów wszystkich organizacji. Zapewnianiu neutralności politycznej 
służby cywilnej powinno służyć rozdzielenie stanowisk o charakterze poli-
tycznym (obsadzanych wedle politycznych kryteriów) od stanowisk urzęd-
niczych (obsadzanych według przesłanek o charakterze merytorycznym). 

Polityczna neutralność służby gwarantować ma niezbędną do prawidło-
wego wykonywania zadań stabilność kadry urzędniczej w przypadku zmie-
niających się rządów w  państwie demokratycznym60. Trybunał Konstytu-
cyjny w swoim orzecznictwie doszedł do wniosku, iż nakaz przestrzegania 
zasady politycznej neutralności jednocześnie oznacza zakaz przynależności 
do partii politycznej61. Zasada politycznej neutralności stanowi więc wyraz 
odrębności świata polityki oraz administracji, a skoro istnieje taki rozdział, 
to oznacza on zakaz stosowania wszelkich kryteriów politycznych w admi-
nistracji. B. Kudrycka stwierdziła, że zagadnienie politycznej neutralności 
urzędników zawarte jest w dwóch aspektach, tj. wdrażania polityki rządu po-
przez administrację i równego traktowania wszystkich obywateli. W pierw-
szej opcji politycznie lojalni urzędnicy wdrażają program partii rządzącej, 
która posiada legitymację demokratyczną do sprawowania rządów. Biorąc 
jednak pod uwagę równe traktowanie obywateli przez administrację, urzęd-

59  J. Kotapka, Etyka..., s. 42.
60  Wyrok TK z 13 listopada 2003 r., sygn. K 51/02, OTK Z.U. 2003, nr 8, poz. 86.
61  Wyrok TK z 10 kwietnia 2002 r., sygn. K 26/00, OTK Z.U. 2002, nr 2A, poz. 18.
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nicy zachować powinni polityczną neutralność względem nieformalnych, 
politycznych nacisków polityków czy wewnątrzorganizacyjnego oddziały-
wania partii politycznych62.

Zagadnienie neutralności politycznej, w  kontekście realiów oraz po-
trzeb ustrojowych, niejednokrotnie objaśniał Trybunał Konstytucyjny, m.in. 
w orzeczeniu63 odnoszącym się do art. 144a ustawy o służbie cywilnej z 1998 
roku, pozwalającego na obsadzenie tymczasowe wyższego stanowiska w służ-
bie bez przeprowadzania konkursu, co było jedynym sposobem przewidzia-
nym przez ustawę do obsadzenia takiego stanowiska. Trybunał wyraził tę 
opinię w analogicznej zasadzie do tej, która powstała w konsekwencji nowe-
lizacji z 2015 roku, przy czym wtedy chodziło o tymczasowy, a teraz o stały 
stan rzeczy. Komentarz Trybunału trafia absolutnie w sedno zagadnienia, nie 
można mu odmówić racji. Trybunał w tym przypadku rozważał polityczną 
neutralność służby cywilnej rozumianej jako organizacja skomplikowana, 
zadaniem której jest wspieranie demokratycznie wybranych władz64. Z tego 
punktu widzenia Trybunał stwierdził, iż „podstawowym oraz koniecznym 
elementem, który służy realizowaniu tego celu jest takie ukształtowanie usta-
wowe mechanizmu powoływania oraz funkcjonowania służby cywilnej, któ-
re w pełni zagwarantuje brak jakichkolwiek, chociażby przejściowych, moż-
liwości ingerencji ze strony sprawujących władzę polityków. Mechanizm taki 
powinien zatem być wolny od możliwości wszelkiej ingerencji polityki lub 
prób narzucania konkretnych rozstrzygnięć”65.

Analizując funkcjonujące rozwiązania dotyczące relacji między służbą cy-
wilną i otoczeniem politycznym, z pełną stanowczością należy skonstatować, 
iż istniejące w większości urzędów gabinety polityczne stanowią niezbędny 
element systemu administracji rządowej i tym samym służby cywilnej. A od-
powiada ona za realizowanie polityki Rady Ministrów oraz potrzebuje łącz-
nika między światem polityki i światem biurokracji. Problemem, z którym 
boryka się demokracja polska, jest na pewno niski poziom kultury politycz-
nej, co prowadzi do wykorzystywania partykularnego posiadanej władzy. 
Jednak patologia w funkcjonowaniu politycznych gabinetów była w znacznej 

62  B. Kudrycka, Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998, s. 25.
63  Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2002 r. (K 9/02).
64  A. Banaszkiewicz, Nowelizacja ustawy…, s. 20.
65  Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2002 r. (K 9/02).
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mierze skutkiem „zachłyśnięcia się” polityków możliwościami decydowania 
o kształcie polityki określonego resortu, a szczególnie o polityce kadrowej66.

Krytycy nowelizacji ustawy o służbie cywilnej z 2015 roku, wymieniając 
punkty sporne, zarzucają jej właśnie polityzację i upartyjnienie służby cywil-
nej. M. Wieczorek stwierdził, że po dwudziestu latach od uchwalenia pierw-
szej powojennej ustawy o służbie cywilnej został uczyniony znaczący krok do 
tyłu w tworzeniu apolitycznego aparatu urzędniczego. Budzi to tym bardziej 
niepokój, że ustawodawca pominął całkowicie dorobek orzeczniczy Trybu-
nału Konstytucyjnego, a to z niego wynikają wskazówki dotyczące sposobu 
urzeczywistnienia nakazu konstytucyjnego utworzenia służby cywilnej67. 
W znowelizowanym art. 53a przewidziano, że osoby zajmujące wyższe sta-
nowiska będą ustalane na drodze powołania, a nie otwartego oraz konkuren-
cyjnego naboru. Ten kształt przepisów budzić może wątpliwości dotyczące 
tego, czy dobór kadry do służby cywilnej opierał się będzie wyłącznie na pre-
dyspozycjach, kwalifikacjach merytorycznych oraz moralnych, a także zdol-
ności kandydatów do sprawnego realizowania publicznego, a nie partyjnego 
interesu, więc także tego, czy zachowana zostanie ich apolityczność68. W uza-
sadnieniu projektu nowelizacji z  2015 roku jako podstawę wprowadzenia 
powołania podano konieczność sprawnego zatrudniania osób na wyższych 
stanowiskach w  służbie cywilnej, które spełniają wymagania przewidziane 
dla tychże stanowisk w ustawie o służbie cywilnej i posiadających przy tym 
wykształcenie, umiejętności oraz predyspozycje dopasowane do aktualnych 
potrzeb urzędu. Zastosowanie powołania na pewno przyspieszy i usprawni 
proces nawiązywania stosunku pracy w  służbie cywilnej na wyższych sta-
nowiskach. Jednak w  piśmiennictwie, które dotyczy powołania, wskazuje 
się, iż stosunek pracy na takiej podstawie charakteryzuje się znaczną zależ-
nością pracownika od pracodawcy, inaczej zaś jest w stosunku pracy przez 
mianowanie. Na podstawie przepisów Kodeksu pracy pracodawca w każdej 
bowiem chwili może odwołać zatrudnionego pracownika, nawet bez poda-
nia przyczyny, natomiast pracownikowi w tym przypadku przysługuje tyl-
ko możliwość dochodzenia odszkodowania, a nie może on domagać się na 

66  K. Mroczka, Wyzwania modernizacyjne służby cywilnej w Polsce, „Rocznik Administra-
cji Publicznej” 2016, nr 2.
67  M. Wieczorek, Obsadzanie wyższych stanowisk…, s. 133.
68  A. Banaszkiewicz, Nowelizacja ustawy…, s. 10.
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przykład przywrócenia do pracy. Ten model zatrudnienia, przeniesiony do 
służby cywilnej, w znacznym stopniu wpływa na zwiększoną dyspozycyjność 
pracowników powołanych wobec swoich przełożonych, a  tym samym sta-
nowi zaprzeczenie zasady bezstronności oraz politycznej neutralności. H. 
Izdebski w opinii dotyczącej nowelizacji stwierdził, iż wprowadzenie powo-
łania jako podstawy nawiązania stosunku pracy, przy jednoczesnym wpro-
wadzeniu uproszczenia zatrudnienia, pozwala na polityzację kierowniczej 
kadry służby cywilnej69.

Zmiany te świadczą także o  braku zaufania do reguł funkcjonowania 
oraz struktur państwa demokratycznego. Przesądzają o tym, że członkowie 
służby cywilnej zatrudnieni dotychczas w rządowej administracji nie będą 
realizowali nałożonych im przez rząd zadań, co przecież należy do ich obo-
wiązków i  to niezależnie od opcji, która sprawuje władzę, jeśli legitymuje 
się uzyskanym w wyborach mandatem. Z perspektywy oceny wprowadzo-
nych w nowelizacji z 2015 roku zmian kuriozalne wydaje się pozostawienie 
w ustawie o służbie cywilnej art. 1: „W celu zapewnienia zawodowego, rzetel-
nego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa 
ustanawia się służbę cywilną oraz określa zasady dostępu do tej służby, zasa-
dy jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju”, jeśli z analizy noweli wynika 
jasno, że jej celem rzeczywistym było uzależnienie służby cywilnej od rzą-
du i tym samym jej upolitycznienie. W tym kontekście można zapytać o to, 
czy skoro do istoty korpusu służby cywilnej należy polityczna neutralność, 
której na mocy noweli został w istotny sposób pozbawiony, to nadal wystę-
puje korpus służby cywilnej, czy też nowa struktura, do której stosowanie 
tejże nazwy jest nieuprawnione70. W nowelizacji rozszerzono podmiotowy 
zakres pojęcia korpusu służby cywilnej, równocześnie różnicując sposoby 
naboru oraz wyłączając w stosunku do pewnych kategorii członków korpusu 
obowiązywanie tej zasady. Poza sytuacją tymczasową, do której odniósł się 
Trybunał Konstytucyjny w przedstawionym wcześniej orzeczeniu, nie było 
takiego jeszcze przypadku w  polskiej historii regulacji prawnej dotyczącej 
organizacji oraz funkcjonowania służby cywilnej. Żeby istnienie służby cy-
wilnej w ogóle miało sens w Polsce, musi mieć ona określoną postać, której 
odzwierciedleniem przede wszystkim ma być jej personalny skład, a jej funk-

69  S. Samol, Zmiana modelu..., s. 75.
70  A. Filak, Służba cywilna…, s. 10-12.
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cjonowanie opierać się musi na określonych zasadach, których naruszenie 
jest szkodliwe dla polskiej demokracji oraz faktycznego urzeczywistnienia 
w Polsce idei państwa prawa71.

Polityzacja służby cywilnej jest więc obszarem rywalizacji aktorów po-
litycznych, którzy przyjmują, że zabezpieczenie (lub pozyskanie) wpływów 
na służbę cywilną ułatwi im realizowanie innych celów, które wprost pro-
wadzą do pozyskiwania kapitału utrzymania (lub zdobycia) konkurencyjnej 
przewagi nad pozostałymi aktorami wyborczej sceny, prowadząc do wybor-
czego zwycięstwa. Polityzacja to także wprowadzanie mechanizmów, które 
ograniczają uniezależnienie służby od bieżących układów politycznych przez 
zmiany organizacyjne i prawne. W tym kontekście upartyjnienie jest mecha-
nizmem wyboru oraz obsadzania osób, które zarządzają i pracują w systemie 
służby cywilnej wedle ich partyjnych afiliacji, a nie merytorycznej wiedzy, 
doświadczenia czy kompetencji. Upartyjnienie to także tworzenie wewnątrz-
systemowych sieci powiązań oraz zależności, które pozwalają na poszerzanie 
elektoratu wyborczego72.

71  A. Banaszkiewicz, Nowelizacja ustawy…, s. 21.
72  K. Mroczka, Wyzwania modernizacyjne…, s. 196.



Katarzyna Krukowska

Wpływ NIK na proces modernizacji 
administracji publicznej w Polsce

Wprowadzenie

Najwyższa Izba Kontroli to niezawisły i najwyższy organ kontroli pań-
stwowej, który już 100 lat kontroluje i bada działalność poszczególnych jed-
nostek w państwie, a przede wszystkim ich gospodarowanie środkami pu-
blicznymi1. Do prawidłowego funkcjonowania każdego państwa potrzebny 
jest naczelny organ, który wszystko nadzoruje. Istotny jest fakt, że NIK nie 
jest zależna od innych państwowych podmiotów, ponieważ może wykony-
wać swoje obowiązki w sposób bezstronny i ukazuje to jej wysokie stanowi-
sko. Kontrola przeprowadzana przez NIK ma na celu ustalenie i ocenienie 
stanu faktycznego danej jednostki z wytycznymi określonymi przez przepisy 
prawa, a także przez uwarunkowania ekonomiczne i techniczne, dzięki cze-
mu może formułować wnioski na rzecz poprawy błędów i ulepszenia działal-
ności każdego podmiotu objętego kontrolą2. Dzięki swojemu powołaniu NIK 
może wpływać na działanie jednostek w Polsce i  tym samym wprowadzać 
zmiany, aby poprawić ich skuteczność i efektywność. W każdym państwie 
ważne jest, aby wszelkie organy państwowe działały w odpowiedni sposób, 
co wpływa się na sposób realizacji zadań dotyczących interesu publicznego 
i spełnienia oczekiwań obywateli. 

Kompetencje NIK

Najwyższa Izba Kontroli ma za zadanie kontrolować inne organy pań-
stwowe w  celu stwierdzenia, czy wykonują swoją działalność w  należyty 

1  Najwyższa Izba Kontroli, O Najwyższej Izbie Kontroli, NIK [online], https://www.nik.
gov.pl/o-nik/ [dostęp: 4.05.2020].
2  E. Jarzęcka-Siwik (red.), Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kon-
troli państwowej, Warszawa 2018, s. 13.
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sposób i zgodny z prawem. Ważne jest, w jaki sposób kontrolowane organy 
zarządzają finansami, zwłaszcza budżetem państwowym. Każdy organ powi-
nien funkcjonować zgodnie ze swoim powołaniem i wykonywać te zadania, 
które zostały mu wcześniej narzucone. Brane jest także pod uwagę, w  jaki 
sposób dany organ działa i  czy utożsamia się to z  przyjętymi wymogami. 
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli dokonywana jest za pomocą następują-
cych kryteriów:

1) „legalność jako zgodność działania podmiotu kontrolowanego z obo-
wiązującym prawem;

2) gospodarność jako konieczność uzyskania optymalnych rezultatów 
na podstawie poniesionych jak najmniejszych nakładów przez podmiot kon-
trolowany w ramach prowadzonej działalności;

3) celowość jako zgodność założonego celu i  sposobu jego realizacji 
z osiągniętym efektem działalności podmiotu kontrolowanego;

4) rzetelność jako zgodność prowadzonej przez podmiot kontrolowany 
działalności poza normatywnymi układami odniesienia”3.

Konstytucja RP w  rozdziale IX wyraźnie opisuje, jakie organy i  kryte-
ria są uwzględniane podczas kontroli przeprowadzanej przez NIK. Biorąc 
pod uwagę wszystkie wyżej wymienione kryteria, Najwyższa Izba Kontroli 
kontroluje działanie takich podmiotów, jak: organy administracji rządowej, 
Narodowy Bank Polski, państwowe osoby prawne i inne państwowe jednost-
ki organizacyjne4. Wynika z tego, że NIK kontroluje m.in. Radę Ministrów, 
uczelnie publiczne i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Najwyższa Izba Kontroli kontroluje, biorąc pod uwagę kryterium legalno-
ści, gospodarności i rzetelności, organy samorządu terytorialnego, komunal-
ne osoby prawne i inne komunalne jednostki organizacyjne5. Pod kontrolą 
Izby są zatem m.in. gminy, powiaty, województwa i samorządowe jednostki 
budżetowe.

NIK bada, uwzględniając kryterium legalności i gospodarności, inne jed-
nostki organizacyjne i  podmioty gospodarcze „w zakresie, w  jakim wyko-

3  J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej Część szczegó-
łowa. Warszawa 2011, s. 231.
4  Art. 203 ust. 1, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 
1997 nr 78, poz. 483).
5  Art. 203 ust. 2, ibidem.
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rzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują 
się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa”6. W obowiązującej ustawie 
o Najwyższej Izbie Kontroli dokładnie podano, co bada Izba, przeprowadzając 
kontrole we wszystkich wyżej wymienionych podmiotach. Kontrola ta polega 
na zbadaniu wykonania „budżetu państwa oraz realizacji ustaw i innych aktów 
prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-
-administracyjnej, w tym realizacji zadań audytu wewnętrznego, tych jedno-
stek”7. NIK dokładnie ocenia prawidłowość funkcjonowania tych organów. 
Głównie to, czy działają zgodnie z przepisami, wykonują narzucone im kom-
petencje, w jaki sposób to robią i czy poprawnie zarządzają finansami.

Postępowanie kontrolne

Postępowanie kontrolne przeprowadza się na podstawie przepisów z roz-
działu 3 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 roku8. 
Wykonanie kontroli ocenia się kryteriami: legalności, gospodarności, ce-
lowości i  rzetelności. Główną ideą przeprowadzenia kontroli jest ustalenie 
stanu faktycznego działalności jednostek i udokumentowanie jej9. Najwyż-
sza Izba Kontroli podejmuje dwa rodzaje kontroli – są to kontrole plano-
we i kontrole doraźne. Te pierwsze charakteryzują się tym, że wchodzą 
w skład planu NIK, który został zatwierdzony przez Kolegium NIK i nie 
są one jedynie zaplanowane przez pracowników Izby, ponieważ zalicza-
ją się do niej także deklaracje Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, 
Sejmu i Senatu10. Natomiast kontrole doraźne mają miejsce w szczególnych 
przypadkach i zazwyczaj podejmuje się je, kiedy trzeba szybko zareagować 
na potrzeby zgłaszane m.in. przez obywateli bądź organy władzy publicz-
nej11. Istotny jest fakt, że NIK może także objąć kontrolą jednostki wskazane 
przez obywateli lub organy władzy publicznej, ponieważ wtedy te kontrole 
mogą dotyczyć szerszego zasięgu przedmiotowego i podmiotowego.

6  Art. 203 ust. 3, ibidem.
7  Art. 3, ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. 1995 nr 13, 
poz. 59).
8  Dz.U. 1995 nr 13, poz. 59.
9  Art. 28 ust. 1, ustawa o NIK, ibidem.
10  E. Jarzęcka-Siwik (red.), Najwyższa Izba Kontroli…, s. 165.
11  Ibidem, s. 167.
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Kontrola Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzana jest przez jej pracow-
ników, ale może być także zrealizowana przez Prezesa NIK, dyrektora gene-
ralnego i wiceprezesów12. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o NIK w wyniku 
pojawienia się takiej potrzeby, kontrola może być przeprowadzona w godzi-
nach bądź w dniach, kiedy dane jednostki nie pracują, a całe postępowanie 
ma miejsce w siedzibach, gdzie dane jednostki wykonują swoje obowiązki13. 
Podczas przeprowadzenia postępowania kontrolnego kontroler powinien 
wykonywać swój obowiązek zgodnie z  pewnym katalogiem zasad. Można 
zaliczyć do niego następujące zasady: praworządności, kolegialności, nieza-
leżności, legalności, bezstronności, prawdy materialnej, ochrony praw kon-
trolowanego, podmiotowości, ograniczonej jawności, pisemności i sprawno-
ści postępowania14. W myśl art. 33 ust. 2 ustawy o NIK kontroler musi mieć 
zapewnione takie warunki, aby mógł sprawnie przeprowadzić kontrolę danej 
jednostki i kierownik tej jednostki musi z nim współpracować15. Ważne jest, 
aby każdy kierownik kontrolowanej jednostki wspomagał cały proces kon-
troli i nie utrudniał jej w żadnym zakresie. Każde utrudnienie może spowo-
dować przedłużenie terminu kontroli i problemy w jej skutecznym przepro-
wadzeniu. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie zebranych dowodów, 
które kontroler musi zabezpieczyć. Są to „dokumenty, zabezpieczone rzeczy, 
wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnie-
nia i oświadczenia”16. 

Ważną czynnością są oględziny, dzięki którym kontroler może ustalić 
dokładnie przebieg określonych czynności, a przede wszystkim rzeczywisty 
stan obiektów lub innych składników majątkowych17. Osoba odpowiedzial-
na za kontrolę może także przesłuchać pracowników danej jednostki jako 
świadków w postępowaniu kontrolnym. Gdy nastąpi taka potrzeba, kontro-
ler może zasięgnąć opinii specjalisty bądź biegłego. W przypadku gdy kon-
troler spostrzega pewne niezgodności dotyczące przedmiotu postępowania, 
może żądać od osób, które wykonują dane obowiązki, ustnych bądź pisem-

12  Art. 30 ust. 1, ustawa o NIK.
13  Art. 32 ust. 1, ibidem. 
14  E. Jarzęcka-Siwik (red.), Najwyższa Izba Kontroli…, s. 152.
15  Art. 33 ust. 2, ustawa o NIK.
16  Art. 35 ust. 2, ibidem.
17  Art. 39 ust. 1, ibidem.



Biuletyn Naukowo-Informacyjny Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami... 33

nych wyjaśnień18. W czasie gdy przeprowadzane są czynności wyżej wymie-
nione i  kontroler zauważy, że mają miejsce nieprawidłowości w  działaniu 
jednostki, może poinformować o tym kierownika jednostki kontrolowanej19, 
dzięki czemu kierownik może zacząć szybciej działać, aby naprawić błędy. 
Jest to niezmiernie ważne, ponieważ kierownik kontrolowanej jednostki ma 
wpływ na jej działalność i może wprowadzić natychmiastowe zmiany. 

Ostatnią czynnością, jaką musi wypełnić kontroler, jest przygotowanie 
wystąpienia pokontrolnego, w  którym należy ustalić stan faktyczny danej 
jednostki, ocenę przeprowadzonej kontroli, wszystkie nieprawidłowości 
i  ich przyczyny, a także kto za nie odpowiada oraz na koniec należy poin-
formować o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń20. Jest to wynik całej kontroli, 
w którym dokładnie opisuje się postępowanie kontrolne w danej jednostce. 
Najistotniejsze jest to, że jednostka kontrolowana dostaje do wiadomości, 
jakie nieprawidłowości mają u niej miejsce i tym samym dowiaduje się, co 
może zmienić, aby polepszyć swoją działalność.

Modernizacja administracji publicznej

Według Słownika języka polskiego pojęcie „modernizacja” oznacza 
„unowocześnienie i uwspółcześnienie czegoś”21. W przypadku administracji 
publicznej a  ten proces składają się różnego rodzaju działania, które mają 
pomóc w  ulepszeniu jej działania. Dąży się do tego, aby poprawić jakość, 
a przede wszystkim sprawność wykonywania zadań na rzecz społeczeństwa.  
Dobra administracja publiczna to taka, która potrafi zaspokoić potrzeby 
swoich obywateli i  tym samym zwiększyć ich zaufanie do państwa. Wpro-
wadzając zmiany dotyczące administracji publicznej, powinno zwracać się 
uwagę na potrzeby obywateli, ponieważ administracja powinna działać dla 
nich, a nie odwrotnie. Jak wiadomo, pojawiają się coraz to nowe potrzeby, 
których jednocześnie jest coraz więcej, dlatego administracja musi nieustan-
nie się zmieniać. Należy pracować nad infrastrukturą, która może jeszcze 
bardziej poprawić funkcjonowanie administracji. Niezbędne są odpowied-

18  Art. 40 ust. 1, ibidem.
19  Art. 51 ust. 4, ibidem.
20  Art. 53 ust. 1, ibidem.
21  E. Sobol (red.), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1968, s. 449.
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nie urządzenia i systemy, które mogą ułatwić pracę. Trzeba zmieniać świad-
czenia i dodawać nowe usługi, aby dopasować je do pojawiających się coraz 
to nowszych potrzeb społeczeństwa. Niezbędnym elementem prowadzącym 
do ulepszenia funkcjonowania administracji jest bardzo dobrze wyuczona 
i wykwalifikowana kadra pracownicza. Należy informować ją o obowiązu-
jących procedurach dotyczących określonych sytuacji, które mogą pomóc 
w lepszym wykonywaniu pracy. Niezwykle ważną rzeczą jest to, aby wszyscy 
wykonywali swoją pracę zgodnie ze swoimi ustalonymi kompetycjami i co 
najważniejsze – zgodnie z przepisami prawa.

Administracja publiczna zmienia się pod wpływem różnych czynników. 
Można zaliczyć do nich m.in. czynnik społeczny, polityczny, ustrojowy, 
gospodarczy22 i ekonomiczny. Każdy z nich wpływa bardziej lub mniej in-
tensywnie na zmiany zachodzące w  administracji. Czynnik społeczny zo-
stał wcześniej wyjaśniony. Chodzi o narastające potrzeby społeczeństwa ze 
względu na zmiany w otaczającym nas świecie. Można stwierdzić, że potrze-
by obywateli są teraz inne niż kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu i mogą 
mieć na to wpływ takie czynniki, jak chociażby rozwój technologii czy nawet 
świadomość społeczeństwa. Niezwykle ważny jest poziom zaufania obywa-
teli do instytucji państwowych, ponieważ w sytuacji, kiedy nie jest on zbyt 
wysoki, państwo powinno wprowadzać wszelkie zmiany, aby temu zaradzić. 
Z pewnością zmian byłoby jeszcze więcej, gdyby obywatele bardziej intereso-
wali się tym, co dzieje się w państwie i byli świadomi spraw, które mogliby żą-
dać od administracji. Duże znaczenie ma zmiana dotycząca zarządzania pro-
cedurami przez administrację, gdyż kiedyś uwzględniało się jedynie wymogi 
dotyczące konkretnego państwa, a teraz trzeba brać także pod uwagę proce-
dury międzynarodowe, co dotyczy m.in. przepływu kapitału bądź usług23. 
Stwarza to mnóstwo problemów, z którymi musi radzić sobie administracja 
w wykonywaniu swojej pracy, i aby była ona skuteczniejsza, należałoby nad 
tym popracować. Na modernizację administracji publicznej ma wpływ także 
gospodarka, w tym finanse. Jeśli następuje zahamowanie wzrostu gospodar-

22  G. Rydlewski, Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce, 
Warszawa 2015, s. 55.
23  E. Szydłowski, Różnorodność czynników w procesie reformowania administracji publicz-
nej, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 
2010, 6, s. 152. 
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czego, pojawiają się żądania dotyczące wydatków publicznych, które należy 
zwiększyć, co jest skutkiem podwyższenia poziomu bezrobocia24. Zdarzenie 
to stwarza kolejne problemy i warunki do wprowadzenia zmian, gdyż insty-
tucje państwowe są narażone na brak posiadania wystarczającego budżetu na 
wykonanie spraw publicznych.

Wszelkie zmiany w  administracji publicznej dzieją się pod wpływem 
czynników wyżej wymienionych, które głównie zaczęły się pojawiać po roku 
1989. Po przełomie politycznym, który miał miejsce w  1989 roku, polity-
ka administracyjna zmieniała się pod wpływem uchwalenia Konstytucji RP 
z dnia 2 kwietnia 1997 roku25, zróżnicowanych sposobów politycznego rzą-
dzenia, kształtu sceny politycznej oraz ze względu na dołączenie Polski do 
Unii Europejskiej, Rady Europy, OECD i NATO26. Zarówno Konstytucja RP, 
jak i dołączenie Polski do wyżej wymienionych struktur, z pewnością miało 
wpływ na poprawę funkcjonowania państwa, a w tym administracji publicz-
nej. Dążono do tego, aby decydowanie i działanie wykonawcze w admini-
stracji działo się na tle społecznym, wykorzystywano zmiany w technologii, 
zmiany dotyczyły także takich kwestii jak zapobieganie występującym kon-
fliktom w administracji, dekoncentracji i decentralizacji administracji, po-
prawy zespolenia terytorialnego oraz sposobu funkcjonowania administracji 
rządowej i rządu na szczeblu centralnym27. 

Wszystkie wymienione czynniki w  jakimś stopniu wpłynęły i  niektó-
re z  nich nadal wpływają na zmiany w  administracji publicznej. Jednakże 
ogromne znaczenie ma teren, na którym dana instytucja państwowa funk-
cjonuje, a zwłaszcza stan społeczeństwa na tym terenie28. Zatem bierze się 
pod uwagę nawet to, jaka jest powierzchnia kraju oraz w jakim stopniu dany 
obszar jest zurbanizowany. Ważny jest stan społeczeństwa, gdyż urzędy pu-
bliczne działają dla obywateli. Należy zapoznać się z ich potrzebami i oczeki-
waniami, co pomaga w decydowaniu publicznym, a z drugiej strony pozwala 
zorientować się, jakie występują słabości w społeczeństwie29.

24  Ibidem.
25  Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483.
26  G. Rydlewski, Modernizacja administracji…, s. 57.
27  Ibidem, s. 59.
28  Ibidem, s. 56.
29  Ibidem.
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Raporty NIK dotyczące modernizacji administracji publicznej 
w Polsce

Informacja o  wynikach kontroli naboru pracowników na stanowiska 
urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego

Raport Najwyższej Izby Kontroli pochodzi z 2010 roku. Inicjatywą przepro-
wadzenia kontroli było sprawdzenie, czy podczas naboru nowych pracowników 
w określonych jednostkach samorządu terytorialnego przestrzega się wszelkich 
procedur dotyczących tego, jak ta czynność powinna być przeprowadzana i czy 
każdy ma takie same szanse30. Ważne jest to, aby przy przeprowadzaniu naboru 
na stanowiska pracownicze wszystko przebiegało zgodnie z przyjętymi procedu-
rami. Istotne jest także, aby pracownicy samorządu terytorialnego cechowali się 
szeroką wiedzą i kompetencjami, gdyż dzięki temu mieszkańcy danego obszaru 
mogą być pewni, że wszystkie ich sprawy załatwianie są w sposób efektywny31. 
W ten sposób można zwiększyć zaufanie obywateli w stosunku do administracji 
publicznej, do czego powinno się dążyć. W raporcie można przeczytać, że po 
przeprowadzeniu kontroli NIK stwierdziła nieprawidłowości dotyczące prze-
strzegania procedur naborów w 34 jednostkach na 45 objętych kontrolą32. Słusz-
ne było podjęcie kontroli w tej kwestii, ponieważ ukazała ona, że w sporej ilości 
jednostek źle przeprowadzono nabory, co w dużym stopniu wpływa na ich orga-
nizację i poziom wykonywania obowiązków.

Najwyższa Izba Kontroli wskazała, jakie nieprawidłowości miały miej-
sce podczas przeprowadzenia naborów w  jednostkach objętych kontrolą. 
Jednym z najważniejszych błędów było to, że w 4 jednostkach sposób prze-
prowadzania naboru nie odbywał się w sposób konkurencyjny i otwarty33. 
Są to bardzo ważne warunki, gdyż większa liczba osób może dowiedzieć 
się o możliwości ubiegania się o pracę na stanowisko urzędnicze, a przede 
wszystkim odbywa się to w sposób sprawiedliwy i ważne są wykształcenie 
czy doświadczenie chętnego, a nie inne czynniki, które od niego nie zależą. 
NIK oceniła wybierane kryteria podczas naboru na stanowiska pracownicze. 

30  Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli naboru pracowników na stanowiska 
urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego, NIK [online], Zielona Góra 2010, s. 4.
31  Ibidem.
32  Ibidem, s. 6.
33  Ibidem.
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Według raportu w 3 jednostkach objętych kontrolą wybrane kryteria nie od-
powiadały wyznaczonym obowiązkom pracownika, a także niektóre z nich 
znacznie faworyzowały określonego chętnego34. 

Na dodatek podczas kontroli stwierdzono, że w 4 urzędach zostali przyję-
ci do pracy kandydaci, którzy nie posiadali określonego stażu pracy, jaki po-
winien być wymagany na dane stanowisko35, a 2 skontrolowane jednostki nie 
przyjmowały na czas pracowników na wyższe stanowiska36. Szczególne zna-
czenie ma to, aby zatrudniać osoby, które odbyły staż, dzięki któremu zdobyły 
doświadczenie w danej dziedzinie, wykazują się wiedzą i bezproblemowym 
wykonywaniem powierzonych obowiązków. Są takie stanowiska, gdzie jest 
to niezmiernie ważne i rekrutujące jednostki powinny zawsze przestrzegać 
tego kryterium, jeżeli jest to wymagane. W prawie 40% jednostkach objętych 
kontrolą stwierdzono, że niepoprawnie realizowano czynności kancelaryjne, 
tj. nie przechowywano dokumentów dotyczących ofert kandydatów, które 
zgodnie z prawem powinno zatrzymywać się przez 2  lata, nie informowa-
no w odpowiedni sposób o wszystkich nowych naborach lub ich wynikach, 
a  także nie oznaczano odpowiednio dokumentów dotyczących naborów37. 
W  wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli wskazała kwestie, 
które każda jednostka samorządu terytorialnego powinna przestrzegać, aby 
funkcjonowała zgodnie z przyjętymi procedurami. NIK wspomniała o:

1) informowaniu o wolnych stanowiskach pracy w odpowiednim ter-
minie z podaniem wszystkich niezbędnych wymagań;

2) przeprowadzaniu naboru pamiętając o zasadzie pisemności, w spo-
sób sprawiedliwy i otwarty, dokładnie sprawdzając, czy dany kandydat speł-
nia wszystkie wymogi;

3) zakazie podpisywania z nowym pracownikiem umowy o dzieło bądź 
umowy zlecenie, jeśli jego obowiązki odpowiadają tym dla stosunku pracy;

4) ogłaszaniu wyników naboru w odpowiednim terminie i miejscu;
5) odpowiednim oznaczaniu dokumentów z naborów i przechowywa-

nie ich w określonym terminie38.

34  Ibidem, s. 11.
35  Ibidem, s. 17.
36  Ibidem, s. 18.
37  Ibidem, s. 22-23.
38  Ibidem, s. 27-28.



FONS 2020/1-2 (16-17)38

Przytoczony raport wskazuje, że NIK podejmuje środki, aby ulepszyć 
funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w  Polsce. Poprzez 
przeprowadzanie kontroli może wskazać danym jednostkom nieprawidło-
wości, które się u nich występują. Nieprawidłowości te powodują nieprze-
strzeganie prawa i  wewnętrznych oraz zewnętrznych procedur, co może 
utrudniać pracownikom wykonywanie obowiązków. Dzięki kontrolom NIK 
różne kwestie, jak np. nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jed-
nostkach samorządu terytorialnego, mogą ulec poprawie, aby kolejne nabory 
odbywały się w  sposób konkurencyjny, otwarty, a  przede wszystkim spra-
wiedliwy, sprawiając rzetelne wykonywanie czynności formalnych. Zgodnie 
z raportem wszyscy kierownicy jednostek, u których odbyła się kontrola Naj-
wyższej Izby Kontroli, poinformowali o realizacji zadań, które miały na celu 
usunąć wszystkie niezgodności i błędy występujące w ich urzędach i popra-
wić pracę39. Zatem potwierdza to sformułowanie, że naczelny organ kontroli 
państwowej w Polsce ma wpływ na modernizację administracji i dzięki niej 
polskie jednostki samorządowe mogą pozbyć się wszelkich niepoprawności, 
które nie wpływają pozytywnie na świadczone przez nie usługi i  zaufanie 
obywateli.

Nadzór wojewodów nad wykonywaniem przez jednostki samorządu te-
rytorialnego wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Tematyka kontroli dotyczyła ważnej czynności, jaką powinien odpo-
wiednio wykonywać każdy wojewoda, aby zadania były realizowane w pra-
widłowy sposób i nie sprawiało to w późniejszym czasie żadnych opóźnień 
i niepoprawności. Kontrola przeprowadzona z własnej inicjatywy NIK w 30 
jednostkach samorządu terytorialnego obejmowała okres od 2011 do 2013 
roku i dotyczyła sprawdzenia sposobu oraz poziomu przeprowadzenia kon-
troli przez wojewodów realizacji zadań, które zostały przekazane, skuteczno-
ści ich wykonywania i gospodarowania środkami pieniężnymi przeznaczo-
nymi na te zlecone zadania40.

39  Ibidem, s. 28.
40  Najwyższa Izba Kontroli, Nadzór wojewodów nad wykonywaniem przez jednostki sa-
morządu terytorialnego wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, NIK 
[online], Warszawa 2014, s. 4.
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Ocena przeprowadzonej kontroli nie mogła być pozytywna, ponieważ wo-
jewodowie nie wywiązali się prawidłowo ze swojego obowiązku odnośnie do 
pilnowania jednostek samorządu terytorialnego, a samo wykonywanie przez te 
jednostki zadań zleconych nie odbywało się wystarczająco skutecznie41. Można 
zauważyć, jak istotny jest odpowiedni nadzór wojewodów, aby zadania reali-
zowano w jak najbardziej efektywny sposób. Mając upoważnienie do nadzo-
rowania realizacji określonych zadań, wojewodowie powinni skutecznie wy-
konywać ten obowiązek i dopilnować, aby wszystko zostało zrobione zgodnie 
z przyjętymi kryteriami. Według spostrzeżenia NIK wojewodowie, nadzorując 
działalność jednostek samorządu terytorialnego, nie powinni skupiać się jedy-
nie na tym, czy realizują one zadania zgodnie z prawem, ale dopilnować też 
sposobu wykonania określonych zadań, ocenić, czy podążają we właściwym 
kierunku i w razie niezgodności zaoferować pomoc42. 

Kontrolą objęto nadzorowanie realizacji zadań dotyczących gospodaro-
wania nieruchomościami Skarbu Państwa i pomocy społecznej. Wojewodo-
wie mieli skontrolować wykonanie zadań pierwszego z wyżej wymienionych 
zakresów przez wszystkich podległych im starostów i  spośród wszystkich 
wojewodów objętych kontrolą tylko jeden w całości dokonał kontroli43. Po-
kazuje to błędy w działaniu poszczególnych wojewodów, a realizacja zadań 
zleconych mogłaby być skuteczniejsza, gdyby bardziej nadzorowali działal-
ność określonych jednostek. NIK podkreśliła wagę wspomnianej kontroli 
i zwróciła się do wojewodów o możliwość ciągłego wykonywania przez nich 
tego zadania44. Wszystkie polecenia przekazane przez Izbę powinny zostać 
wykonane przez wojewodów należycie, ponieważ tylko w ten sposób można 
doprowadzić do poprawy działania organów w Polsce. 

Zdaniem NIK do przyczyn niewykonania odpowiednio omawianej kon-
troli mógł należeć sposób, w jaki realizowali go odpowiedzialni pracownicy 
wojewodów, a błędy przez nich popełnione nie mogły pozwolić na dokładną 
ocenę wykonania zadań przez starostów45. Można zauważyć, jak ważne zada-
nie mają pracownicy podlegający wojewodom, z winy których poszczególne 

41  Ibidem, s. 6.
42  Ibidem.
43  Ibidem, s. 9.
44  Ibidem.
45  Ibidem, s. 10.
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kontrole mogą zostać przeprowadzone w niedokładny sposób. Sprawdzono 
także składanie przez starostów sprawozdań w sprawie nieruchomości Skar-
bu Państwa i wniosków do sądów rejonowych w tym samym zakresie, które 
jak się okazało, nie były należycie weryfikowane przez wojewodów, a jest to 
bardzo istotne w procesie nadzorowania zadań zleconych46. 

Następnie skontrolowano nadzór wojewodów w realizacji zadań zleconych 
w sprawie pomocy społecznej. Wojewodowie mieli za zadanie skontrolować 
funkcjonowanie ośrodków, które miały być podporą i pomocą dla poszkodo-
wanych w wyniku przemocy panującej w rodzinie, co niestety nie każdy z nich 
zrealizował47. Odpowiednie prowadzenie takich ośrodków ma ogromne zna-
czenie, aby w jak najlepszym stopniu móc wesprzeć ofiary. Istotne jest także 
tworzenie ich w miejscach, gdzie wcześniej takie ośrodki nie działały. Zdaniem 
NIK wojewodowie powinni dokładniej przeprowadzać kontrole, ponieważ to, 
co uważali oni za pilnowanie wykonywania czynności na rzecz pomocy spo-
łecznej, czyli przesyłane przez poszczególne ośrodki sprawozdań dotyczących 
ilości miejsc i możliwej potrzeby ich zwiększenia, nie jest wystarczającą oceną 
kontrolowanego zagadnienia48. Przesyłane sprawozdania mogły posiadać błę-
dy albo mogły także zostać źle odczytane, dlatego nie powinien to być jedyny 
wyznacznik kontroli dotyczący tak ważnej tematyki.

Wojewodowie mieli zbadać także przeprowadzanie działań, które były 
skierowane do osób stosujących przemoc w stosunku do swoich najbliższych, 
co zostało przeprowadzone jeszcze bardziej sporadycznie niż wcześniej 
wspomniana kontrola49. Tak samo jak tworzenie i  prowadzenie ośrodków 
dla ofiar przemocy, programy dla sprawców tej przemocy są kluczowe, aby 
pomóc w zaprzestaniu takich zdarzeń. Odpowiednie prowadzenie ośrodków 
oraz programów i ich kontrola powinny być priorytetem przeprowadzanym 
w jak najlepszy sposób.

Częścią każdej kontroli jest wystąpienie pokontrolne. NIK wskazuje dzia-
łania, które są istotne w czynnościach objętych kontrolą oraz niepoprawno-
ści, które powinny być trwałe usunięte przez skontrolowane podmioty. 

46  Ibidem, s. 11.
47  Ibidem, s. 13.
48  Ibidem.
49  Ibidem, s. 14.
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W przypadku tej kontroli Izba głównie wnioskowała o:
1) przeprowadzanie rzetelnych i ciągłych nadzorów i kontroli na rzecz 

wykonywania wszystkich zadań zleconych;
2) przygotowywanie poprawnych sprawozdań i planów przez starostów, 

które są przekazywane wojewodom i na podstawie których przeprowadzane 
są kontrole;

3) świadczenie pomocy specjalistycznej przez ośrodki jedynie przez od-
powiednio wykwalifikowanych pracowników50.

Wśród 82 wniosków Najwyżej Izby Kontroli jedynie 2 nie zrealizowano 
po zakończeniu kontroli, reszta zadań była w trakcie realizacji bądź były już 
zakończone51, co pokazuje, że NIK ma wpływ na proces modernizacji w Pol-
sce i swoimi działaniami może ulepszyć funkcjonowanie wielu jednostek ad-
ministracji publicznej.

Zamówienia publiczne typowych towarów i usług dla administracji publicznej

Tematyka kontroli przeprowadzonej z własnej inicjatywy Najwyższej Izby 
Kontroli w 9 jednostkach dotycząca okresu 2011-2014 związana jest z wysokim 
prawdopodobieństwem nieświadczenia usług przez administrację publiczną 
w sposób efektywny52. Zamówienia publiczne, a przede wszystkim działania 
odpowiednich podmiotów za zamówienia odgrywają ważną rolę dla wszyst-
kich instytucji publicznych. Do celów przeprowadzonej kontroli należały:

1) warunki dla działalności Centralnego Systemu Zamówień Publicz-
nych (CSZP);

2) wady i zalety funkcjonowania nowego sposobu na rzecz zamówień 
publicznych;

3) ocena sposobu ustalania i wykonywania zamówień centralnych przez 
wybrane podmioty53.

Skontrolowano Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i  Centrum Usług 
Wspólnych w zakresie zapewnienia sprzyjających warunków dla funkcjono-

50  Ibidem, s. 26.
51  Ibidem.
52  Najwyższa Izba Kontroli, Zamówienia publiczne typowych towarów i usług dla admini-
stracji publicznej, NIK [online] Warszawa 2015, s. 5.
53  Ibidem.
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wania CSZP. Warunki zapewnione przez KPRM nie były w pełni zadowalają-
ce, co było tłumaczone tym, że w tę czynność powinien bardziej zaangażować 
się drugi podmiot objęty kontrolą, czyli Centrum Usług Wspólnych54. KPRM 
nie wywiązała się także z dokładnego przeanalizowania CZSP, co skutkowało 
nieefektywnym kierowaniem omawianego systemu zamówień publicznych55. 
Przeanalizowanie odpowiednich dokumentów może pokazać, czy zarządzanie 
określonym systemem jest korzystne, ponieważ dzięki nim można dowiedzieć 
się o jej wcześniejszych wynikach analiz. NIK wskazała także inne niedocią-
gnięcia, które nie umożliwiały odpowiednich warunków dla CSZP. Należały 
do nich m.in. brak wytycznych określających wynagrodzenie dla pracowni-
ków CUW zajmujących się zamówieniami centralnymi i brak regulacji oraz 
określonych zadań do spełnienia w CUW na rzecz realizacji CSZP56.

Następnie przyjrzano się planowaniu centralnych zamówień publicz-
nych. Zdaniem NIK wynikły pewne nieporozumienia z  ustalaniem z  jed-
nostkami administracji rządowej, objętych zarządzeniem Prezesa RM (JAP), 
zapotrzebowań na konkretne towary i usługi publiczne57. Dzięki odpowied-
nim usługom i towarom jednostki administracji publicznej mogą świadczyć 
pracę zgodnie z wymaganiami obywatelami w skuteczny i efektywny sposób. 
Szef KPRM ma za zadanie opracować listę zamówień centralnych po konsul-
tacjach z CUW i JAP58. Podczas kontroli okazało się, że jednego roku nie do-
trzymano wyznaczonego terminu, co spowodowało opóźnienie planowania 
zamówień centralnych i na dodatek nie znaleziono odpowiednich dokumen-
tów wyjaśniających to zdarzenie59. Sytuacja pokazuje, jak bardzo ważne jest, 
aby wszystko odbywało się zgodnie z wyznaczonymi terminami, ponieważ 
zaniedbanie chociaż jednej czynności powoduje opóźnienia w całym proce-
sie, jakim w tym przypadku są zamówienia centralne.

Ocenie podlegało także opracowanie planów zamówień centralnych 
przez CUW. NIK zauważyła nieprzestrzeganie przepisów prawa przez tę 
jednostkę w sprawie uwzględnienia z JAP konkretnych zapotrzebowań, na 
co nie dostała wyznaczonego czasu przez niedostarczenie w terminie odpo-

54  Ibidem, s. 9-10.
55  Ibidem, s. 10.
56  Ibidem.
57  Ibidem, s. 11.
58  Ibidem.
59  Ibidem, s. 12.
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wiednich formularzy za pośrednictwem Internetu60. Na dodatek CUW samo 
postanowiło przedłużyć termin przesyłania zapotrzebowań na towary i usłu-
gi publiczne61. Wszystkie te niezgodności i nieporozumienia sprawiły, że np. 
w 2013 roku aż 83% jednostek administracji rządowej nie dostarczyło, w już 
wydłużonym przez CUW terminie, opracowanych zapotrzebowań62.

Kontrolą objęto także inne zadanie obowiązujące CUW, którym było 
szacowanie wartości zamówień. Według badań przeprowadzonych przez 
NIK duży procent szacowań wartości zamówień nie został przeprowadzony 
kompetentnie, co na dodatek zostało potwierdzone m.in. przez JAP, które 
zauważyły, że niektóre szacunki były znacznie zawyżone i musiały zrezygno-
wać z niektórych potrzeb63. Podczas zamówień na taką skalę, a na dodatek 
dla użytku państwowego, ważne jest, aby szacować te zamówienia rzetelnie, 
ponieważ niesie to utratę korzyści, np. rezygnację z danych towarów i usług 
publicznych, co umożliwia efektywną pracę.

Celem kontroli było także skontrolowanie realizacji zamówień central-
nych. W raporcie można przeczytać, że w okresie objętym kontrolą udział 
zamówień spośród wszystkich działań CUW wynosił jedynie 4,8%, a war-
tość w JAP różniła się od siebie w zależności od jednostek, np. 14,9% w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości64. Na dodatek stwierdzono, że wiele zamówień 
jednostki realizowały samodzielnie, i  tak m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki 
wykonał 662 zamówień wśród 673, a resztą zajął się CUW65. Zgodę na sa-
modzielne wykonanie poszczególnych zamówień, które głównie były tłu-
maczone przez jednostki opóźnieniami w ich realizacji, musiał udzielić szef 
KPRM66. Jak się okazało podczas kontroli, nie analizował on niestety kosztów 
ponoszonych przez JAP i ich wpływ na CSZP, a na dodatek zgody na wnioski 
o samodzielną realizację zamówień nie zawsze zostawały wydane w określo-
nym odgórnie terminie i nie każdy wniosek zawierał uzasadnienie prośby67.

60  Ibidem, s. 13.
61  Ibidem.
62  Ibidem.
63  Ibidem, s. 15-16.
64  Ibidem, s. 17.
65  Ibidem, s. 17-18.
66  Ibidem, s. 18.
67  Ibidem, s. 19.
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NIK zajęła się także określeniem, czy korzystanie z CSZP daje korzyści 
i  oceną, czy jest ono korzystniejsze od samodzielnego zamawiania. Zgod-
nie z przeprowadzoną ankietą 42% osób biorących w niej udział odpowie-
działo pozytywnie odnośnie do cen usług i dostaw w Centralnym Systemie 
Zamówień Publicznych, a  na dodatek wskazały one na korzyści płynące 
z zamówień usług telefonicznych (mobilnych i stacjonarnych), ubezpieczeń 
komunikacyjnych i majątkowych, oprogramowania prawnego oraz energii68. 
Natomiast samodzielna realizacja zamówień zyskała 19%, a 39% ankietowa-
nych stwierdziło, że obie ceny są bardzo do siebie podobne69. Przeprowadzo-
no także ankietę odnośnie do jakości dostaw oraz usług w CSZP i ogólnej 
oceny funkcjonowania tego systemu. W  pierwszej wspomnianej ankiecie 
CSZP uzyskało mniej procent od samodzielnych zamówień – jedynie 11%, 
gdzie ponad połowa ankietowanych głosowała na opcje, że ich jakość jest do 
siebie podobna70. Wyniki ankiet pokazują, że CSZP nie uzyskało negatyw-
nych ocen, jego funkcjonowanie ma kilka wad, ale w większości przypadków 
gwarantuje lepsze korzyści od zamówień zrealizowanych samodzielnie.

 W  wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała 
o 18 spraw (10 z nich zaczęto realizować), które głównie dotyczyły: podjęcia 
się systematycznych i dokładnych analiz działalności CSZP, wyrażanie zgody 
przez szefa KPRM na samodzielną realizację zamówień przez JAP zgodnie 
z terminem i pod warunkiem, że wniosek zawiera odpowiednie uzasadnie-
nie, ustalenie wynagrodzenia dla pracowników CUW oraz przesyłanie do 
CUW zapotrzebowań na poszczególne usługi i towary zgodnie z wyznaczo-
nym terminem, aby nie powodować żadnych opóźnień71.

Podsumowanie

Najwyższa Izba Kontroli stara się rzetelnie i  skutecznie przeprowadzać 
kontrole u wszystkich objętych przez nią podmiotach. Realizuje to zadanie, 
przestrzegając przepisów prawa i procedur, które zostały jej narzucone. Pod-
czas przeprowadzania kontroli NIK może zbadać działanie organów admini-

68  Ibidem, s. 25.
69  Ibidem.
70  Ibidem, s. 26.
71  Ibidem, s. 27-28.
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stracji publicznej i ocenić, czy robią to prawidłowo. W każdym organie mogą 
występować pewne niepoprawności, które nie sprzyjają skutecznemu i efek-
tywnemu świadczeniu usług dla obywateli, a  także wykonywaniu innych 
obowiązków. Dzięki NIK błędy te mogą zostać wykryte. W takim przypadku 
wnioskuje ona o  ich poprawę, aby polepszyć działanie określonych jedno-
stek. W oparciu o przestawione raporty z postępowań kontrolnych można 
zauważyć, że w większości przypadkach prawie wszystkie podmioty od razu 
podjęły realizację wniosków i  poinformowały o  tym NIK. Istotne jest, że 
każda jednostka, która została objętą kontrolą, zrealizowała ten obowiązek 
i dążyła do ulepszenia swojego działania. W ten sposób można przyczynić 
się do polepszenia funkcjonowania każdego organu administracji publicznej 
i działania w efektywny oraz skuteczny sposób.





Monika Stańczyk-Mroczko*

Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  
z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt: I OSK 699/111

Przedmiotem niniejszej glosy jest wyrok Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego (dalej: NSA lub Sąd) z dnia 16 maja 2012 r., w którym NSA doszedł 
do przekonania, że „Obowiązki organów administracyjnych wynikające 
z art. 9 kpa2 nie polegają na informowaniu radcy prawnego o treści przepi-
sów prawa stanowiących podstawę rozstrzygnięcia sprawy, w  której radca 
ten występuje jako pełnomocnik strony”. 

Orzeczenie powyższe zapadło na gruncie rozpoznawania sprawy do-
tyczącej wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Skarżąca 
oparła skargę kasacyjną na podstawie między innymi naruszenia przez organ 
II instancji art. 8, art. 9, art. 10 oraz art. 136 kpa, tj. na przesłance wynikającej 
z  art. 174 pkt 2  Prawa o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi3, 
wskazując na naruszenie przepisów postępowania mogących mieć wpływ 
na wynik postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę 
kasacyjną w zakresie zarzutu z art. 136 kpa, stanął na stanowisku, że „obo-
wiązki dowodowe organu administracyjnego nie mogą być oceniane w ode-
rwaniu od tego, czy strona występuje sama, czy jest reprezentowana przez 
profesjonalnego pełnomocnika”. Sąd zwrócił uwagę na fakt, że strona już 
w postępowaniu odwoławczym była reprezentowana przez profesjonalnego 
pełnomocnika, w związku z czym organ nie miał obowiązku informowania 
strony o treści normy prawnej, a w tej sytuacji konkretnie o treści art. 157 ust. 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami4. Sąd, odnosząc się do zarzutów 

* radca prawny, doktorantka w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego UJ.
1  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2012 r., sygn. akt: I OSK 
699/11, publ. LEX nr 1218896.
2  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 
2020 r., poz. 256, z późn. zm.).
3  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.).
4  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 r., 
poz. 65, z późn. zm.).
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naruszenia przez organ art. 8 i 9 kpa, podkreślił, że „obowiązki organów ad-
ministracyjnych wynikające z art. 9 kpa nie polegają na informowaniu radcy 
prawnego o treści przepisów prawa stanowiących podstawę rozstrzygnięcia 
sprawy, w której radca ten występuje jako pełnomocnik strony”.

Glosowane orzeczenie wpisuje się w główny nurt orzeczniczy Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, który opiera się na założeniu, że obowiązki infor-
macyjne organu nie dotyczą strony reprezentowanej przez profesjonalnego 
pełnomocnika, a idąc dalej, także podmiotu gospodarczego, którego uznać 
należy za profesjonalistę. Dla przykładu wskazać można na kategoryczny 
w swej wymowie wyrok NSA z dnia 19 października 2010 r., sygn. akt: II 
GSK 886/095, w którym wyrażone zostało przekonanie, że „Celem ustano-
wienia tego obowiązku [tj. obowiązku z  art. 9  k.p.a.] jest niedopuszczenie 
do niekorzystnych dla stron skutków ich niewiedzy. Obowiązek organu nie 
istnieje jednak w stosunku do profesjonalnych pełnomocników, których nie-
wiedzy ustawodawca nie zakładał”. 

Innym przykładem może być, nieco łagodniej podchodzący do zagad-
nienia informowania profesjonalnych pełnomocników stron oraz uznawa-
nych za profesjonalistów – podmiotów gospodarczych, wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 1988 r., sygn. akt: I SA 1697/976, 
w którym Sąd wyraził następujący pogląd: „Jakkolwiek art. 9 k.p.a. obliguje 
organy administracji do »wyczerpującego informowania stron«, jest pew-
na granica realizacji tego obowiązku. Skarżąca jest osobą prawną i korzysta 
z pomocy radcy prawnego, należy więc inaczej oceniać potrzebę pouczenia 
takiej właśnie strony postępowania, a inaczej strony będącej osobą fizyczną, 
nie korzystającą z pomocy prawnej”.

Omawiane orzeczenie dotyka problemu stosowania zasady ignorantia 
iuris nocet w  postępowaniu administracyjnym. Zarówno w  doktrynie, jak 
i  orzecznictwie brak jest jednoznacznego stanowiska co do stosowania tej 
zasady w postępowaniu administracyjnym. Część autorów w ogóle wyklucza 
jej stosowanie i pozostaje na stanowisku, że normy wynikające z art. 9 kpa 
uchylają powyższą zasadę w  zakresie spraw prowadzonych na podstawie 

5  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2010 r., sygn. akt: II 
GSK/886/09, publ. LEX nr 746304.
6  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 1998 r., sygn. akt: I SA 
1697/97, publ. LEX nr 44497.
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przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego7. Inni z kolei dopusz-
czają możliwość jej stosowania, ale w ograniczonym zakresie8. Wedle zapa-
trywań A. Wróbla zasada ignorantia iuris nocet jest uchylona w stosunku do 
stron postępowania, zaś do uczestników postępowania stosuje się ją w ogra-
niczonym zakresie9.

Dokonując analizy art. 9 kpa, należy zauważyć, że określona w nim za-
sada informowania nie jest jednolita. W inny sposób została uregulowana 
w stosunku do stron, a w inny w stosunku do innych uczestników postępo-
wania. Obowiązkiem organu w stosunku do strony i  skorelowanym z nim 
uprawnieniem strony jest udzielenie/uzyskanie należytej i wyczerpującej in-
formacji o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ 
na ustalenie praw i obowiązków strony będących przedmiotem postępowa-
nia administracyjnego. Na tym tle powstaje pytanie, do czego (w jakim za-
kresie) organ, w ramach przepisu art. 9 kpa, jest zobligowany. 

Orzecznictwo sądów administracyjnych w  tej kwestii jest jednolite 
i opiera się na założeniu, że organ nie może wyręczać strony i udzielać infor-
macji co do optymalnego dla niej sposobu postępowania. Organ nie może 
także wcielać się w rolę pełnomocnika strony i udzielać jej pomocy praw-
nej. W wyroku z dnia 27sierpnia 1997 r., sygn. akt: III SA 66/9610 Naczelny 
Sąd Administracyjny przedstawił następujący pogląd: „Użyty w art. 9 k.p.a. 
zwrot »należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach 
faktycznych i prawnych« nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż obowią-
zek ów ma być realizowany w stosunku do osób dysponujących interesem 
prawnym w rozumieniu art. 28 kpa – stron postępowania administracyjnego. 
Nie może on też być utożsamiony z udzielaniem stronom pomocy prawnej 
czy zastępowaniem ich aktywności poprzez instruowanie o wyborze opty-
malnego sposobu postępowania”. Z kolei w sprawie zakończonej wyrokiem 

7  Zob. Z. Janowicz, Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Kodeks 
postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz, 
Wyd. Praw. PWN 1996.
8  Zob. P.M. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. XII, WKP 
2017.
9  M. Jaśkowska, M. Wilbrant-Gotowicz, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjne-
go. Komentarz, Wyd. VIII, WKP 2020.
10  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 sierpnia 1997 r., sygn. akt: III SA 
66/96, publ. LEX nr 30854.
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z dnia 27 czerwca 2017 r., sygn. akt: II OSK 1867/1611 Naczelny Sąd Admini-
stracyjny, poddając analizie treść obowiązku informowania stron, stanął na 
stanowisku, iż „Realizacja przez organ administracji publicznej obowiązku 
informowania stron, o którym mowa w art. 9 k.p.a., nie polega na udzielaniu 
porad prawnych, a jedynie na ogólnym ukierunkowaniu strony co do prze-
pisów prawa znajdujących zastosowanie w jej sprawie”. 

Biorąc pod uwagę zasygnalizowane orzecznictwo oraz wcześniej wspo-
mniane poglądy doktryny, należy dojść do konstatacji, że obowiązek infor-
macyjny względem strony należy rozumieć szeroko, zaś linię delimitacyjną 
powinna stanowić dbałość strony o swoje interesy, rozumiana w ten sposób, 
że organ nie może podejmować inicjatywy procesowej w miejsce strony, lecz 
to sama strona jest zobowiązana do wykazania aktywności procesowej w ra-
mach udzielonej przez organ należytej i wyczerpującej informacji. 

Przedstawione stanowisko jest zbieżne z poglądem Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego, wyrażonym w wyroku z dnia 30 lipca 2015 r., sygn. akt: II 
GSK 1475/1412, w którym Sąd stwierdził, że „Artykuł 9 k.p.a. nie nakłada na 
organy administracji obowiązku udzielania porad prawnych czy też doradz-
twa. Nie może być też utożsamiany z  obowiązkiem zawiadamiania strony 
o  powszechnie obowiązujących, publikowanych aktach prawnych i  wyni-
kających z  nich obowiązkach czy konsekwencjach niedostosowania się do 
konkretnych przepisów, czy też zastępowaniem jej aktywności poprzez in-
struowanie o wyborze optymalnego sposobu postępowania. Zasady ogólne 
k.p.a. mają chronić prawa strony w postępowaniu administracyjnym, ale nie 
zwalniają jej od wszelkiej dbałości o własne interesy i od wszelkiej aktywno-
ści procesowej”.

Jeżeli chodzi o  obowiązek informowania innych uczestników postępo-
wania, czyli podmiotów, które nie mogą wykazać się interesem prawnym 
lub obowiązkiem, ale ze względu na inne okoliczności są zainteresowane 
wynikiem postępowania lub biorą udział w  poszczególnych czynnościach 
objętych postępowaniem, ogranicza się on do udzielenia niezbędnych wyja-
śnień i wskazówek w celu uchronienia ich przed ewentualną szkodą z powo-

11  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r., sygn. akt: II OSK 
1867/16, publ. LEX nr 2345673.
12  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2015 r., sygn. akt: II GSK 
1475/14, publ. LEZ nr 2091857.
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du nieznajomości prawa. Jak widać, zakres informacyjny w przypadku osób 
niebędących stroną w postępowaniu jest węższy i dotyczy tylko informacji 
prawnej.

Podejmując rozważania na temat zakresu zasady informowania strony 
postępowania, nie sposób pominąć wyraźnie zarysowanej linii orzeczniczej 
odnośnie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, tzw. pod-
miotów profesjonalnych. Zauważalna jest bowiem tendencja do ograniczania 
zasady informowania w stosunku do tych podmiotów. W wyroku Sądu Naj-
wyższego z dnia 9 czerwca 1999 r., sygn. akt: III RN 12/9913 został wyrażony 
pogląd, iż „Obowiązek należytego oraz wyczerpującego informowania stron 
przez organ administracyjny o okolicznościach faktycznych i prawnych, mo-
gących wpływać na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem 
postępowania (art. 9 KPA), nie zwalnia przedsiębiorcy prowadzącego profe-
sjonalną działalność gospodarczą (art. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 
r. o działalności gospodarczej, Dz.U. nr 41, poz. 324 ze zm.) z obowiązku 
znajomości przepisów prawnych i dołożenia należytej staranności w zakresie 
jej prowadzenia”. 

Tożsame stanowisko zostało wyartykułowane w  wyroku Sądu Najwyż-
szego z  dnia 25 marca 1999 r., sygn. akt: III RN 157/9814, w  którym Sąd 
stwierdził: „Zobowiązanie organów administracyjnych do należytego i wy-
czerpującego informowania stron o  okolicznościach faktycznych i  praw-
nych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących 
przedmiotem postępowania administracyjnego (art. 9  KPA), nie zwalnia 
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek od 
obowiązku zaznajomienia się z przepisami określającymi wymagania praw-
ne dotyczące prowadzonej działalności, w  tym także wymagania prawno-
podatkowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy jako podatnik 
korzysta z przyznanego mu na jego wniosek indywidualnego zwolnienia po-
datkowego”. W przytoczonym orzecznictwie zauważalne jest dalsze różnico-
wanie obowiązku informowania ze względu na podmiot. Normy wynikające 
z art. 9 kpa przewidują, jak już wcześniej wspomniano, inny zakres zasady 

13  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1999 r., sygn. akt: III RN 12/99, publ. OSNP 
2000/10/375.
14  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1999 r., sygn. akt: III RN 157/98, publ. OSNP 
2000/2/43.
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informacji dla stron postępowania, a  inny dla jego uczestników, natomiast 
orzecznictwo zmierza ku bardziej szczegółowym rozróżnieniom w obrębie 
stron postępowania, a  mianowicie na podmioty profesjonalne, czyli pro-
wadzące działalność gospodarczą, i osoby fizyczne. Rozważając tę kwestię, 
należy się zastanowić, czy art. 9 kpa daje podstawę do różnicowania pozy-
cji stron postępowania administracyjnego z uwagi na charakter działalności 
wykonywanej przez stronę. Słusznie, w mojej ocenie, wskazuje A. Wróbel, że 
„Zróżnicowanie zakresu obowiązku wynikającego z art. 9  [kpa – przyp. au-
torki] w zależności od tego, czy stroną jest np. osoba prowadząca działalność 
gospodarczą lub tzw. przeciętny obywatel, nie ma usprawiedliwienia w treści 
komentowanego przepisu i może budzić wątpliwości z punktu widzenia za-
sady równego traktowania. Ponadto art. 9 [kpa – przyp. autorki]  jest prze-
pisem proceduralnym, który powinien być stosowany i interpretowany jed-
nakowo w stosunku do stron postępowania bez względu na to, kim są i jaką 
działalnością się zajmują (równość proceduralna)”15. 

Podejmując dalsze dywagacje w przedmiocie zakresu zastosowania za-
sady informowania z uwagi na podmiot, należy zastanowić się, jak stosować 
tę zasadę w sytuacji, kiedy strona jest reprezentowana przez profesjonalnego 
pełnomocnika. Czy wpływ na zakres zastosowania omawianej zasady w sto-
sunku do strony, za którą działa fachowy pełnomocnik, może mieć to, że ona 
sama występuje w obrocie gospodarczym. Główny nurt orzeczniczy skłania 
się ku temu, że obowiązek informacyjny w przypadku strony reprezentowa-
nej przez zawodowego pełnomocnika jest ograniczony, czy wręcz wyłączony, 
zaś osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do posiada-
nia wiedzy w zakresie przepisów prawa. 

Wyłomem we wskazanej linii orzeczniczej jest wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt: 
II SA/Kr 1506/1216, w  którym sąd stwierdził, że „obowiązki przewidziane 
w art. 9 k.p.a. nie zostały uzależnione od tego, czy strona jest reprezentowana 
przez profesjonalnego pełnomocnika”. Orzeczenie powyższe koresponduje 
z poglądami A. Wróbla, wyrażonymi na temat zróżnicowania zakresu zasto-
sowania art. 9 kpa w stosunku do osób fizycznych i osób prowadzących dzia-

15  M. Jaśkowska, M. Wilbrant-Gotowicz, A. Wróbel, Kodeks…
16  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013 r., 
sygn. akt: II SA/Kr 1506/12, publ. LEX nr 1298559.
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łalność gospodarczą17. Bazując na dotychczasowych rozważaniach i  przyj-
mując, że przepis art. 9 kpa ma dwa zakresy podmiotowe, niewłaściwe zdaje 
się dalsze różnicowanie sytuacji strony postępowania w zakresie obowiązku 
informacyjnego z uwagi na podejmowaną przezeń działalność, czy też wy-
stępowanie w sprawie wraz z profesjonalnym pełnomocnikiem. 

Zasada informowania stron, jako zasada ogólna postępowania admi-
nistracyjnego, nie powinna doznawać ograniczeń ze względów podmioto-
wych, które nie są wyraźnie wskazane w art. 9 kpa. Dla porównania wskazać 
można na obowiązek informacyjny sądu w ramach postępowania cywilnego, 
gdzie np. w art. 327 kpc18 ustawodawca w sposób wyraźny różnicuje zakres 
obowiązku informacyjnego w stosunku do strony występującej w postępo-
waniu samodzielnie i strony zastępowanej przez profesjonalnego pełnomoc-
nika. Zgodnie z  art. 327 § 1  kpc „Stronę niezastępowaną przez adwokata, 
radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczy-
pospolitej Polskiej, obecną przy ogłoszeniu wyroku, przewodniczący pouczy 
o sposobie i terminie zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnie-
niem oraz warunkach, sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia”. 

Powyższy przepis w sposób jednoznaczny wskazuje na obowiązek infor-
macyjny przewodniczącego w  stosunku do strony występującej w  sprawie 
bez zawodowego pełnomocnika. Także art. 327 § 5 kpc w sposób wyraźny 
nakłada na sąd obowiązek poinformowania strony o obowiązkowym zastęp-
stwie procesowym przez adwokatów lub radców prawnych w zakresie treści 
przepisów o obowiązkowym zastępstwie oraz skutkach niezastosowania się 
do tych przepisów. Przepis art. 9 kpa nie określa zakresu zasady informowa-
nia odmiennie co do strony reprezentowanej przez fachowego pełnomocni-
ka. Z tego też względu zasada informowania stron powinna być realizowana 
w taki sam sposób w stosunku do strony bez względu na inne cechy, które 
można jej przypisać, jak również bez względu na to, czy strona jest zastępo-
wana przez profesjonalnego pełnomocnika. 

Za takim rozumieniem zasady informowania przemawia także, postu-
lowane przez sądy administracyjne, szerokie rozumienie zasady informo-
wania. Zasada wynikająca z  art. 9  kpa nie powinna doznawać ograniczeń 

17  M. Jaśkowska, M. Wilbrant-Gotowicz, A. Wróbel, Kodeks…
18  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2019 r., 
poz. 1460, z późn. zm.).
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podmiotowych, poza wyraźnie w tym przepisie wskazanymi. Dlatego nale-
ży podzielić zaprezentowany przez WSA w  Krakowie i  przywołany powy-
żej pogląd, że sytuacja strony postępowania administracyjnego, w zakresie 
zastosowania zasady informowania, nie może być uzależniona od tego, czy 
strona występuje w postępowaniu osobiście, czy też jest zastępowana przez 
profesjonalnego pełnomocnika i tym samym odrzucić omawianą tezę gloso-
wanego orzeczenia.



II

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
STOWARZYSZENIA „FONTES”





 

Szanowni Państwo, 

 w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
„FONTES”, jak również Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni 
Łazarskiego w Warszawie prof. nadzw. dr hab. Anny Konert, Kierownika Katedry 
Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie,  
prof. zw. dr. hab. Pawła Chmielnickiego oraz Redakcji ogólnopolskiego mie-
sięcznika „Przegląd Prawa Publicznego” mam zaszczyt zaprosić do udziału 
w IX Zjeździe Stowarzyszenia, połączonym z konferencją naukową pt. 

„Legislacja w czasach kryzysu państwa prawnego”,

która odbędzie się w  dniu 6  listopada 2020 r. w  Uczelni Łazarskiego 
w Warszawie, ul. Świeradowska 43.
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1. CELE NAUKOWE KONFERENCJI

Wydarzenia drugiej dekady XXI wieku zdają się dowodzić, że tradycyjne 
mechanizmy legislacyjne coraz mniej odpowiadają potrzebom współczesno-
ści. Cechuje się ona zderzeniem nadziei, niekiedy przesadnie euforycznych, 
związanych z progresywnymi nurtami działalności człowieka, z konsolidu-
jącym się frontem obaw przed skutkami zbyt radykalnego przekształcenia 
dotychczasowego status quo. Niewątpliwie oczekiwania związane z  postę-
pem naukowym, technicznym i społecznym nie zawsze opatrzone są satys-
fakcjonującą refleksją na temat potencjalnych, negatywnych konsekwencji 
szybkich i głębokich zmian zachodzących zarówno w otoczeniu człowieka, 
jak i w nim samym. Z drugiej strony reakcja na budzącą lęk ofensywę idei 
i działań, obliczonych na jak najszybsze przekształcanie bieżącej rzeczywi-
stości, odwołuje się coraz szerzej do coraz bardziej brutalnych sposobów pe-
tryfikowania tradycyjnych modeli funkcjonowania jednostek i całych spo-
łeczeństw. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że lęk przed nieznanymi 
konsekwencjami następujących obecnie, bezprecedensowych zmian w róż-
nych obszarach aktywności człowieka, określanych niepokojącymi – dla 
wielu odbiorców – epitetami, kojarzącymi się z wielkimi perturbacjami cy-
wilizacyjnymi, jak „Czwarta rewolucja przemysłowa”, „Rewolucja cyfrowa”, 
„Zielona rewolucja”, „Rewolucja genderowa” czy „Człowiek 2.0”, powoduje 
narastanie różnych „kontrrewolucji”, manifestujących się poparciem dla idei 
i działań równie skrajnych, ale obiecujących zatrzymanie, a nawet odwró-
cenie procesów zmian. Stąd pojawia się pytanie o aktualność aksjologicznej 
warstwy inicjatyw legislacyjnych. 

Zderzenie tych tendencji poddaje sui generis „próbie obciążeniowej” 
wszelkie rozwiązania instytucjonalne, służące wprowadzaniu do obiegu spo-
łecznego nowych reguł sformalizowanych prawnie. Narastająca w ostatnich 
latach gwałtowność konfliktu politycznego pomiędzy postawami nadziei 
i lęku ujawnia wszelkie słabości regulacji proceduralnych i ustrojowych, słu-
żących tworzeniu prawa, podważając zaufanie do państwa. 

Dotyczy to wszystkich istniejących systemów tworzenia prawa, zarówno 
kontynentalnego, jak i precedensowego. Powstaje pytanie o przyszłość obu 
– wiodących systemów prawnych. W szczególności, czy procesy moderniza-
cyjne i globalizacyjne będą pogłębiały konwergencję obu modeli tworzenia 
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prawa, czy też wspomniana wyżej kontrreakcja będzie skutkowała próbami 
izolowania krajowych systemów prawnych od niepożądanych, przez część 
społeczeństwa, wpływów zewnętrznych, kojarzonych z negatywnie postrze-
ganym progresywizmem. Problemy te należy odnieść do kolejnej kwestii, 
a mianowicie do dywersyfikacji procesów tworzenia prawa pomiędzy róż-
ne poziomy organizacji władz publicznych (centralne, regionalne, lokalne), 
jak i zaskakująco – niejednokrotnie – różnorodne podmioty nie określane 
przez rozwiązania systemowe mianem uczestników procedur legislacyjnych. 
W tym ostatnim wypadku mowa m.in. o kwestii formalnego upoważniania 
różnych podmiotów – ulokowanych poza ściśle określonymi ramami proce-
dur legislacyjnych – do tworzenia rozwiązań, które chronione są autoryte-
tem i siłą sprawczą państwa, choć do systemu źródeł prawa zaliczane nie są 
(jak np. liczne przypadki tworzenia reguł typu „soft law”, „dobrych praktyk”, 
„rekomendacji”), jak i o zagadnieniu nieformalnego wpływu różnorodnych 
podmiotów na treść regulacji prawnych. 

Celem konferencji jest także refleksja nad jakością systemu legislacyjne-
go w Polsce. Poruszenia wymagają w związku z tym problemy braku facho-
wego zaplecza dla działań politycznych i ściśle legislacyjnych, braku insty-
tucjonalnego porządku w  procesie stanowienia prawa oraz niskiej jakości 
prawnej regulacji tego procesu. Przedmiotem refleksji należy, wydaje się, 
uczynić w związku z tym m.in. kwestię niskiego poziomu partycypacji oby-
watelskiej, który nie pozwala na uspołecznienie procesu stanowienia prawa. 
Tymczasem im więcej dyskusji i konsultacji w trakcie tworzenia założeń do 
aktów prawnych, tym większa szansa uniknięcia pomyłek oraz szansa na to, 
że obywatele będą aprobowali istniejący system prawny i przestrzegali pra-
wa. Wszechstronna konsultacja projektu daje przecież rządzącym ważny 
argument przemawiający za utrzymaniem konkretnych instytucji, które są 
często modyfikowane w toku parlamentarnych batalii. W dyskusji poświę-
conej jakości polskiej legislacji wart podjęcia jest także problem stosowania 
wyrafinowanej analizy ekonomicznych korzyści i kosztów każdej z propono-
wanych regulacji czy analizy skutków stosowania regulacji już istniejących. 
Braki w tym zakresie oddziałują bowiem bardzo niekorzystnie na gospodar-
kę państwa polskiego, która narażona jest na niekontrolowany przyrost prze-
pisów powodujących nieuzasadnione koszty działalności gospodarczej oraz 
krępujących rozwój przedsiębiorczości. Należy pamiętać, że jakość systemu 
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prawnego jest dobrem wspólnym, dlatego nie tylko ze strony organów wła-
dzy publicznej, ale i obywateli oraz ich organizacji konieczna jest refleksja 
nad praktyką legislacyjną i racjonalnością procesu stanowienia prawa.

Szczególną troskę przywiązujemy, w przypadku każdego z wymienionych 
pól badawczych, do kwestii określenia celów i metod badawczych, jakie po-
winny być adresowane do zagadnień legislacji. Stoimy bowiem na stanowi-
sku, iż tradycyjne, doktrynalne podejście do problematyki procesów legi-
slacyjnych jest dalece niewystarczające, nie tylko do badania, ale nawet do 
wskazywania problemów legislacji w dobie kryzysu państwa prawnego.

Komitet naukowy konferencji: 

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga, dr Mieczysław Błoński, prof. zw. 
dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. nadzw. dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak, 
prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz, prof. nadzw. dr hab. Michał Kasiński, 
prof. nadzw. dr hab. Anna Konert, prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo, prof. 
zw. dr hab. Adam Lityński, prof. nadzw. dr hab. Marek Mączyński, dr hab. 
Rafał Mańko, prof. nadzw. dr hab. Sylwia Morawska, prof. nadzw. dr hab. 
Jerzy Paśnik, doc. dr Jānis Pleps, dr hab. Maciej Rogalski, prof. nadzw. dr 
hab. Piotr Ruczkowski, doc. dr Martin Škop, prof. zw. dr hab. Adam Suli-
kowski, prof. zw. dr hab. Mariusz Załucki, dr Maria Zrałek, prof. WSH.

2. RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9.00 Inauguracja konferencji

9.15 – 11.00 Panel główny, tytuł: Przewagi i  niedomagania systemu 
common law i modelu kontynentalnego

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 I Sesja plenarna, tytuł sesji: Aksjologia inicjatyw legisla-
cyjnych w dobie lęku przed nieznanym
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11.15 – 12.45 Wystąpienia prelegentów (ok. 15 min) 

12.45 – 13.00. Dyskusja

11.15 – 13.00 II Sesja plenarna, tytuł: Procedury legislacyjne w służbie 
gry politycznej

11.15 – 12.45 Wystąpienia prelegentów (ok. 15 min) 

12.45 – 13.00. Dyskusja

11.15 – 13.00 III Sesja plenarna, tytuł: Uniwersalność i lokalność – dwa 
oblicza tworzenia prawa w sferze publicznej i w sferze prywatnej

11.15 – 12.45 Wystąpienia prelegentów (ok. 15 min) 

12.45 – 13.00. Dyskusja

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 – 14.30 Podsumowanie i zamknięcie obrad. 
Pożegnanie uczestników IX Zjazdu i konferencji

14.30 – 16.00. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad 
Źródłami i Funkcjami Prawa

	− Wręczenie odznak i  dyplomów członkowskich nowym członkom 
Stowarzyszenia, 

	− Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziału Sto-
warzyszenia w Sosnowcu na następny okres, 

	− Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
i Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu,

	− Uchwalenie budżetu, 
	− Ustalenie terminu i  miejsca X  Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad 

Źródłami i Funkcjami Prawa,
	− Sprawy bieżące.
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Uwaga: Prosimy o zgłaszanie wystąpień nawiązujących treścią do zagad-
nień wskazanych w tytułach sesji plenarnych oraz zgodnych z metodą badaw-
czą Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Do wygłoszenia 
i publikacji nie będą przyjęte referaty odbiegające od założeń merytorycznych 
konferencji. Oceny adekwatności zgłoszonych referatów do założeń meryto-
rycznych konferencji dokona Rada Naukowa Stowarzyszenia, na podstawie 
dołączonych do zgłoszenia abstraktów. W wypadku dużej liczby zgłoszeń, sesje 
plenarne zostaną podzielona na panele.

3. PUBLIKACJA

Przewidujemy opublikowanie referatów przygotowanych przez uczestni-
ków konferencji w formie recenzowanej monografii naukowej lub numeru 
specjalnego ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa 
Publicznego” (20 pkt). 

Podstawowe wymogi edytorskie dotyczące referatów zgłoszonych do 
opublikowania:

 – - objętość – do 20 000 znaków (0,5 ark. wydawniczego),
 – - edytor tekstu MS Word,
 – - czcionka Times New Roman nr 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm,
 – - przypisy na dole strony:
	Książki: Nazwisko, Tytuł, Miejsce i rok wydania, strona.
	Opracowania w publikacjach zwartych: Nazwisko, Tytuł opracowa-

nia, [w:] Nazwisko (red.), Tytuł książki, Miejsce i rok wydania, strona.
	Artykuły w czasopismach: Nazwisko, Tytuł opracowania, Tytuł cza-

sopisma, rocznik, numer, strona.
	Inne źródła informacji (orzeczenia, akty prawne, wyniki badań an-

kietowych, dane statystyczne itp.): powołujemy w sposób tradycyjnie przyję-
ty w danej dyscyplinie nauki.

- Ilustracje (przyjmujemy tylko czarno-białe), prosimy załączać w postaci 
umożliwiającej dalsze opracowanie graficzne. 

Prosimy o załączanie do tekstu streszczenia (nie dłuższego niż 500 zna-
ków) i 3-5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.
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4. KALENDARIUM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KONFERENCJĄ

	Wniesienie opłaty konferencyjnej (szczegóły dot. opłaty zob. niżej), 
w terminie do 15 października 2020 r.

	Nie później niż do 30 października 2020 r. zostaną podane: potwier-
dzenie uiszczenie opłaty konferencyjnej, szczegółowy porządek wystąpień 
w ramach sesji plenarnych i paneli, a także inne szczegółowe informacje or-
ganizacyjne.

	Nie później niż do 31 stycznia 2021 r. należy przesłać tekst referatu 
(adres zob. niżej).

5. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

dr Anna Rogacka-Łukasik, arogacka@stowarzyszeniefontes.com, 506 
496 145

dr Dobrochna Minich,   fontes@stowarzyszeniefontes.com

6. OPŁATA, WARUNKI

Opłata konferencyjna wynosi:

dla Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa: 
220 zł, 

dla pozostałych uczestników: 300 zł. 

Dane do przelewu:

Kwota: jw., w zależności od kategorii
Konto: Bank PEKAO: 79 1240 1372 1111 0010 4886 0443
Beneficjent: Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa
Tytułem: Konferencja 2020
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 W ramach opłaty konferencyjnej organizator oferuje: 
	– przerwy kawowe na terenie Uczelni,
	– przerwa obiadowa na terenie Uczelni.
	– pokrycie kosztu publikacji.

Podczas tegorocznej konferencji nie będą wydawane jej Uczestnikom 
materiały konferencyjne (teczki, notatniki, długopisy itp.) w związku z zaist-
niałym stanem epidemii COVID-19. Organizatorzy zwracają się uprzejmie 
z prośbą o korzystanie z własnych przyborów. 

Faktury tytułem uczestnictwa w  konferencji będą przesyłane w  formie 
elektronicznej na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

7. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE  W ZWIĄZKU 
Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM 

I ZWALCZANIEM COVID-19

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas tegorocznej konferencji Or-
ganizatorzy zastosują się do Zarządzenia nr 4/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. 
Rektora i Prezydenta Uczelni Łazarskiego, które stanowi załącznik do niniej-
szego zaproszenia. 

Prosimy również o zapoznanie się z treścią przedmiotowego Zarządzenia 
i zastosowanie się do jego postanowień podczas Zjazdu. 

 W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa „FONTES”:

Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab. Adam Sulikowski



 

 ✳ Prosimy o przesłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego, za pośred-
nictwem poczty elektronicznej na adres fontes@stowarzyszeniefontes.com

„Legislacja w czasach kryzysu państwa prawnego”
Warszawa, 6 listopada 2020 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwisko: ………………..
Imię: ………………..
Tytuł / stopień naukowy / tytuł zawodowy: ……………….. 

Adres do korespondencji
Ulica i nr domu: …………………
Kod pocztowy: …………… Miasto: …………………. Kraj: ………………..
Telefon: ………………..
E-mail: ………..………

Miejsce zatrudnienia/Instytucja: ………………..
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Czy wystawiać fakturę1:

TAK
NIE

Dane do faktury:  

Nazwa i adres Instytucji ………………..
NIP ………………..

Adres e-mailowy, na jaki faktura ma zostać wysłana:
…………………………………………………………………………………

Chciałabym/chciałbym:
zgłosić referat na temat: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 z wygłoszeniem w trakcie konferencji,
bez wygłoszenia,
uczestniczyć w konferencji bez zgłoszenia referatu2.

Abstrakt (500 – 1000 znaków typograficznych)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1  Proszę podkreślić właściwe.
2  Proszę podkreślić właściwe.
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…………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Miejscowość …………………., data ……………….. 

Podpis…………………………………..

Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celach marketingowych i reklamowych związanych z działalnością Stowarzy-
szenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES

Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na otrzymywanie informacji o organizowa-
nych przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES 
konferencjach/szkoleniach/innych przedsięwzięciach za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego 
w trakcie konferencji, zgodnie z   art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4  lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, 
z późn. zm.) Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 
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wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium, w  szczególności 
udostępnianie ich poprzez stronę internetową, fanpage w  serwisie Facebook 
oraz zamieszczanie w  materiałach promocyjnych Stowarzyszenia Badań nad 
Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES

 

 …………………………………
podpis

* właściwe podkreślić

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 
poz. 1) – dalej RODO 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Ba-
dań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. 
Sucharskiego 2. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
•	 organizacja i przeprowadzenie konferencji naukowej, 
•	 przekazywanie informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Sto-

warzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES (przetwarzanie 
danych w celu marketingu bezpośredniego będzie miało miejsce wyłącznie w ra-
zie udzielenia przez Pana/Panią zgody).

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani:
•	 zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Na jej podstawie przesyłane będą na adres e-mail informacje o ofercie (usługach) 
świadczonych przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i  Funkcjami Prawa 
FONTES

•	 wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
4. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to koniecz-

ne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a  także pod-
miotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania da-
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nych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 
obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania 
danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne 

do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania 
mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania, tj.: 

•	 przez cały czas trwania umowy,
•	 po wygaśnięciu umowy dane osobowe są przechowywane 5 lat, w przy-

padku, gdy wierzytelność Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
FONTES zostanie zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu, okres przetwa-
rzania danych w celu jej dochodzenia w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 10 
lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego,

•	 dane przetwarzać będziemy w celu przekazywania informacji o ofercie 
(usługach) świadczonych przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcja-
mi Prawa FONTES do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody,

•	 obraz utrwalony na rejestratorze przechowywany jest przez okres 30 dni, 
po tym czasie jest usuwany poprzez nowe nagrania z monitoringu.

 Po upływie wymienionych okresów przechowywania dane osobowe zostaną 
usunięte lub zanonimizowane. W związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przysługuje Panu/Pani prawo do:

•	 żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, 
•	 sprostowania danych osobowych, 
•	 żądania usunięcia danych, 
•	 żądania ograniczenia przetwarzania, 
•	 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
•	 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z pra-

wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
•	 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy prawa.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczest-

nictwa w konferencji. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania; 
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w konferencji. 

8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego po-
dejmowania decyzji. Możliwe jest profilowanie, ale tylko wówczas, gdy wyra-
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ził/wyraziła Pan/Pani zgodę na przekazywanie informacji o ofercie (usługach) 
świadczonych przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i  Funkcjami Prawa 
FONTES. 


