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Anna Gołębiowska, Marta Roma Tużnik, Marek Woch, Piotr Zientarski

Słowo wstępne 

Publikacja pt. Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów 
władzy publicznej w Polsce pod redakcją naukową Anny Gołębiowskiej,  
Marka Woch, Piotra Zientarskiego jest niejako podsumowaniem cztero-
letnich badań problematyki związanej z kontrolą i nadzorem w działa-
niach organów władzy publicznej zapoczątkowanych przez Marka Woch  
i Marcina Konarskiego. Ponieważ jak swego czasu stwierdzili zagadnienia 
nadzoru i kontroli ,,należą do jednych z najważniejszych, a to za sprawą po-
wagi przedmiotu i znaczenia dla działalności organów władzy publicznej.  
Zarazem również stanowią jeden z najciekawszych obszarów badawczych –  
z racji swojej rozległości i dynamicznego rozwoju działalności władzy pub-
licznej – z którymi przychodzi mierzyć się, w szczególności, młodym adeptom 
sztuki jurydycznej i administracyjnej”1.

Można również już rzec historycznie, to od roku 2012 ukazało się pięć 
publikacji pt. Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Pol-
sce pod redakcją Marka Woch i Marcina Konarskiego, jak również monografia 
pt. Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce pod redak-
cją naukową Roberta Grzeszczaka, Marty Romy Tużnik, Marka Woch.

W przywołanych publikacjach poczynając od pierwszego tomu pt. Z za-
gadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, który ukazał 
się w 2012 r. podjęte zostały następujące tematy zarówno przez teoretyków 
nauki, jaki i praktycznie ją stosujących. 

W pierwszym tomie zawarte zostały publikacje następujących autorów: 
Marek Woch – Procedury kontrolne stosowane przed Trybunałem Konstytu-
cyjnym; Wojciech Lis – Sądownictwo administracyjne, jako element kontroli 
działalności administracji publicznej; Jakub Polanowski – Pojęcie przewle-
kłości postępowania administracyjnego – niektóre wątpliwości, wynikające 
z braku prawnej regulacji w przepisach prawa polskiego; Marcin Wielec – 
Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, jako wyraz ochrony 
praworządności; Zbigniew Bogusław Teter, Miłosz Anczakowski – System 
kontroli wewnętrznej w administracji publicznej; Katarzyna Tynkiewicz –  
O kontroli administracji z perspektywy filozoficzno-prawnej; Marcin  
Konarski –Kontrola legalności aktów prawa miejscowego samorządu teryto-
rialnego; Tomasz Kiszka – Kompetencje organów administracji publicznej  
w zakresie ochrony zabytków; Marta Tużnik – Kompetencje organów admi-

1 M. Konarski, M. Woch (red.), Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej  
w Polsce, Warszawa 2015, s. 11.
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nistracji publicznej w zakresie kontroli skarbowej; Tomasz Zaborek – Pro-
cedura kontrolna w świetle nowelizacji ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli;  
Sławomir Kałuża – E-administracja, jako przykład oddziaływania i funk-
cjonowania prawa administracyjnego we współczesnym państwie prawa.  
Wyzwania, przeszkody, realizacja; Andrzej Jarota – Dostęp do informacji 
publicznej a ochrona danych osobowych wrażliwych w postępowaniu kon-
kursowym o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przed Narodowym 
Funduszem Zdrowia; Joanna Kurzyp – Prawne aspekty doboru kadry służby 
cywilnej w Polsce, jako determinanty funkcjonowania prawidłowej admini-
stracji.

Tom drugi z roku 2013 pt. Z zagadnień nadzoru i kontroli organów 
władzy publicznej w Polsce zawierał publiakcje Autorów: Robert Grzeszczak 
– Odpowiedzialność władzy publicznej w systemie Unii Europejskiej; Marek 
Woch – Rozstrzyganie w sprawie przejściowej bądź trwałej niemożności spra-
wowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Natalia Daśko 
– Filozoficzno-prawne aspekty kontroli sprawowanej przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich; Marcin Konarski – Gwarancje praworządności w procesie two-
rzenia prawa – zarys problematyki; Cezary Banasiński, Monika Bychowska – 
Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w za-
kresie kontroli koncentracji przedsiębiorców; Tomasz Zaborek – Zasady  
postępowania kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli; Marcin Wielec – Dyle-
mat wyboru właściwego środka zaskarżenia w zainicjowaniu sądowej kontroli 
działania administracji publicznej; Jakub Polanowski – Bezprzedmiotowość 
postępowania sądowo administracyjnego w sprawie ze skargi na przewlekłe 
prowadzenie postępowania administracyjnego; Grażyna Hamerla – Skarga  
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku; Wojciech Lis 
– Zadania wojewody w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego – wybrane zagadnienia; Przemysław Szymański – Nadzór wojewody 
nad działalnością uchwałodawczą rady gminy; Jan Boguski – Kontrola i nad-
zór nad jednostkami pomocniczymi funkcjonującymi na terenach wiejskich; 
Beata Warecka – Państwowa Inspekcja Pracy w systemie kontroli administra-
cji publicznej; Nikodem Muszyński – Jeden czy wiele nadzorów administra-
cyjnych w sądach - uwagi ogólne; Marcin Konarski, Marek Woch – Status 
cudzoziemca w świetle prawa polskiego.

Tom trzeci pt. Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy pub-
licznej w Polsce także ukazał się w 2013 r. i zawierał opracowania na poszcze-
gólne tematy: Marta Tużnik – Centralne Biuro Antykorupcyjne, jako organ 
kontroli państwowej; Roland Szymczykiewicz – Kompetencje Rzecznika 
Praw Dziecka i jego wpływ na przebieg procesu karnego; Marcin Wielec – 
Mankamenty organizacyjne i powiązania proceduralno karne odpowiedzial-
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ności dyscyplinarnej funkcjonariuszy służby celnej; Dorota Tomasik – Stan-
dardy informowania opinii publicznej o rezultatach kontroli na przykładzie  
Najwyższej Izby Kontroli; Daria Jabłońska – Uprawnienia kontrolno-nadzor-
cze służby więziennej i ministerstwa sprawiedliwości w stosunku do zakładów 
karnych i aresztów śledczych; Marek Woch – Filozofia prawa, a instytucja 
Trybunału Konstytucyjnego; Marcin Konarski – W sprawie Projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zmianie niektórych 
ustaw z dnia 16 lipca 2013 r.; Bartosz Majchrzak – Przedmiot postępowania 
w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego - wybrane zagadnie-
nia; Nikodem Muszyński – Formuła nadzoru nad działalnością administra-
cyjną sądów administracyjnych; Jan Boguski – Nadzór i kontrola nad dzia-
łalnością gmin wiejskich i miejskich; Janusz Krakowian – Nadzór i kontrola 
uchwał samorządu terytorialnego. Studium przypadku na podstawie szpitala 
powiatowego w Blachowni.

Czwarty tom pt. Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy pub-
licznej w Polsce wydany został w 2014 r., w którym zostały poruszone tematy: 
Anna Kańciak – Zwalczanie cyberprzestępczości w polskim systemie praw-
nym; Marcin Wielec – Transpozycja uprawnień karnych do organów admi-
nistracji publicznej; Daria Jabłońska – System programowego oddziaływa-
nia realizowany w zakładach karnych rozumianych, jako instytucja totalna;  
Nikodem Muszyński – Nadzór administracyjny w sądownictwie wojsko-
wym; Stanisław Kaniewski – Zagadnienie wolności gospodarczej w polskim 
porządku prawnym; Marek Woch – Zapewnienie przez władze publiczne  
w Polsce równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych; Marta Roma Tużnik – Prokuratoria Generalna jako 
organ ochrony praw i interesów Skarbu Państwa; Grzegorz Pastuszko –  
Procedura odwoływania marszałka Sejmu RP; Agnieszka Chojecka, Marcin 
Konarski – Polski model procedury w sprawie o rozgraniczenie nierucho-
mości; Jan Boguski – Nadzór i kontrola działalności marketingowej w jed-
nostkach samorządu terytorialnego; Paweł Szczęśniak – Nadzór następczy 
Komisji Nadzoru Finansowego nad funkcjonowaniem spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych.

Piąty tom pt. Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicz-
nej w Polsce powstał w 2015 r. Autorzy poruszyli następującą problematykę: 
Marcin Konarski, Marek Woch – Z Zagadnień nadzoru i kontroli organów 
władzy publicznej w Polsce; Grzegorz Pastuszko – Wykładnia regulaminu 
Sejmu – garść refleksji; Jan Boguski – Nadzór i kontrola nad działalnością po-
wiatów ziemskich; Monika Bartnik – Sądowa kontrola nad służbami specjal-
nymi w Rzeczpospolitej Polskiej; Wojciech Lis – Nadzór Komendanta Głów-
nego Policji nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi;  
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Roland Szymczykiewicz – Administracyjno - prawne problemy związane  
z procesem zmian stanowisk i stopni służbowych w Służbie Celnej;  
Przemysław Szymański – Możliwość bezprzetargowego wydzierżawia-
nia nieruchomości na okres powyżej 3 lat przez gminę w świetle ustawy  
o gospodarce nieruchomościami; Jakub Polanowski – Wyłączenie pracownika 
organu administracji publicznej w postępowaniu określonym w art. 37 K.p.a.; 
Marcin Wielec – Rozstrzygnięcia administracyjne w realiach proceduralno-
-karnych; Marta Roma Tużnik – Kontrola wydatkowania środków pocho-
dzących z funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności w perspektywie 
finansowej na lata 2007-2013; Krzysztof Jerzy Gruszczyński – Pomoc pub-
liczna – wybrane zagadnienia; Agnieszka Stępień – Trela – Ochrona danych 
osobowych w prawie Unii Europejskiej.

W pięciu tomach publikacji pt. Z zagadnień nadzoru i kontroli organów 
władzy publicznej w Polsce, które powstały w latach 2012-2015 opublikowane 
zostały sześćdziesiąt dwa opracowania plus pięć przedmów Redaktorów na-
ukowych. 

Problematyka oscylująca wokół zagadnień kontroli i nadzoru wskaza-
ła słuszność przyjętej tezy przez Marka Woch i Marcina Konarskiego o po-
wadze przedmiotu i znaczeniu dla działalności organów władzy publicznej 
stąd już co prawda pod inną redakcją i innym tytułem, ale z kontynuacją 
zagadnień dotyczących kontroli i nadzoru ukazała się w 2015 r. monogra-
fia pt. Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce pod 
redakcją naukową Roberta Grzeszczaka, Marty Romy Tużnik, Marka Woch, 
w której ukazały się następujące opracowania: Robert Grzeszczak – Uwagi 
wprowadzające; Robert Grzeszczak –Administracja polska w warunkach 
członkostwa w Unii Europejskiej; Aleksandra Szczerba-Zawada – Rzecz-
nik Praw Obywatelskich jako organ do spraw równego traktowania. Uwagi 
na tle prawa Unii Europejskiej; Edyta Tkaczyk – Nadawanie biegu inicja-
tywom ustawodawczym jako uprawnienie Marszałka Sejmu w kierowaniu 
pracami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; Marek Woch – Rola administracji 
publicznej w procesie tworzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;  
Katarzyna Gorzkowska – Obowiązki informacyjne administracji publicz-
nej w stosunku do pacjentów. Uwagi na tle prawa unijnego i krajowego;  
Marta Roma Tużnik – Izby i Urzędy Skarbowe w systemie organów admi-
nistracji skarbowej – zagadnienia wybrane; Jan Boguski – Rola publicznych 
organów kontrolnych w procesie przestrzegania przepisów prawa przez ad-
ministrację samorządową stopnia wojewódzkiego; Ewelina Małgorzata 
Tomczak – Zakres podmiotowy odpowiedzialności odszkodowawczej za le-
galne działania administracji publicznej; Piotr Marek Wąchal – Karnomate-
rialna postać zjawiska nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego;  
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Krzysztof Miłek – Zakres władzy sądu w dziedzinie wymiaru kary na tle 
uregulowań artykułu 53 § 1 kodeksu karnego oraz artykułu 12 § 2 kodeksu 
karnego skarbowego; Marcin Wielec – Oskarżenie publiczne w postępowa-
niu karnym, jako kompetencja organu administracji publicznej; Iwona Anna 
Wieleba – Zezwolenie na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych za-
jęć zarobkowych, jako decyzja administracyjna; Norbert Malec – Mediacja  
w sprawach cywilnych.

Kolejne czternaście opracowań zawartych w publikacji pt. Ramy 
prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce dowiodło, że nie 
należy poprzestawać nad badaniem poszczególnych zagadnień dotyczą-
cych kontroli i nadzoru w powiązaniu z organami władzy publicznej i dla-
tego podjęto kolejną próbę kontynuowania badań, tym razem w publikacji  
pt. Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej 
w Polsce. W monografii znalazło się czternaście opracowań, recenzja książki  
Marka Woch, jak również sprawozdanie z konferencji zorganizowanej  
w Sejmie RP w dniu 12 maja 2016 r. 
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Anna Gołębiowska, Marta Roma Tużnik, Marek Woch, Piotr Zientarski

Przedmowa 

Monografia „Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów wła-
dzy publicznej w Polsce” jest opracowaniem niewątpliwie nowatorskim na 
rynku wydawniczym, a zarazem kontynującym rozważania podejmowane 
przez Autorów wskazanych w słowie wstępnym. Analiza kwerendy bibliogra-
ficznej pokazuje, iż do tej pory nie były podejmowane próby nad stworzeniem 
studium naukowego o tak szerokim i uniwersalnym charakterze, łączącym  
w sobie przemyślenia oraz wyniki badań przedstawicieli piśmiennictwa,  
reprezentujących różne dziedziny prawa, począwszy od historii filozofii,  
a skończywszy na prawie instytucjonalnym Unii Europejskiej.

Książka składa się z 14 artykułów autorstwa ekspertów, których teksty 
przyczyniły się do spojrzenia na przedmiotowe zagadnienie w sposób wie-
lopłaszczyznowy i wielopoziomowy. Dodatkowo jej wartość merytoryczną 
podnosi recenzja książki Marka Woch „Ochrona zdrowia z punktu widze-
nia filozoficznoprawnego” (Warszawa 2015) opracowana przez Stanisława  
Kaniewskiego „Zagwarantować prawa obywatelskie w „ochronie zdrowia” 
oraz sprawozdanie Zbigniewa Tetera i Marka Woch z Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowej Przedsiębiorczość w służbie zdrowia ,,Podmioty niepublicz-
ne w publicznej służbie zdrowia”, która odbyła się 12 maja 2016 r. w Sejmie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Monografię otwiera artykuł Jacka Breczko „Nadzór czy separacja?  
(relacja Kościół-państwo, szkic historyczny i filozoficzny)” wpisując się w nurt 
historii filozofii. Autor w swojej analizie wskazuje na ściśle przenikające się 
związki Państwa i religii, pokazując ich zmienną treść oraz charakter na prze-
strzeni wieków (od antyku aż po czasy współczesne) oraz wyodrębnia dwie 
główne tendencje w Kościele katolickim: konserwatywną i liberalną. Pierw-
szej z nich jest bliżej do koncepcji nadzoru nad Kościołem władzy świeckiej  
(w duchu doktryny św. Tomasza), a drugiej jest bliżej do modelu podziału (zgod-
nie z duchem konstytucji współczesnych liberalnych państw demokratycz-
nych). Dodatkowo Autor podejmuje próbę zdiagnozowania przyszłych relacji  
Państwo – Kościół, będącym pod pontyfikatem papieża Franciszka, który, jak 
się wydaje ma inną wizję Kościoła niż Jego poprzednik Benedykt XVI.

W ścisłym powiązaniu z tekstem Jacka Breczko pozostaje opraco-
wanie Tomasza Pułróla „Wolność słowa pod kontrolą i nadzorem Pań-
stwa według Murray’a Newtona Rothbarda”, z którego Czytelnik dowia-
duje się, na czym polegała libertariańska filozofia propagowana przez  
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Murray’a Newtona Rothbarda. Filozofia ta, co podkreśla Autor, oparta jest 
na prawie naturalnym oraz całkowicie sprywatyzowanym ładzie społecznym 
(anarchokapitalizm). Warto zauważyć także, że Rothbard sformułował swoją 
etykę opierającą się na absolutnych prawach własności, tworząc jednocześnie 
oryginalną i ciekawą koncepcję wolności słowa.

Kolejny cykl tematyczny poświęcony zagadnieniom z dziedziny prawa 
konstytucyjnego rozpoczyna artykuł Jana Boguskiego pt. „Sejm Rzeczpospo-
litej Polskiej, jako organ kontroli władzy ustawodawczej w świetle polskiego 
prawa konstytucyjnego”. Autor podejmując tę tematykę podkreśla, że Sejmo-
wi, jako organowi władzy ustawodawczej przysługują takie instrumenty kon-
troli jak: prawo żądania informacji, prawo żądania obecności konkretnych 
przedstawicieli organów władzy publicznej na posiedzeniu Sejmu RP lub ko-
misji sejmowych, prawo żądania wysłuchania. Ponadto Sejm został wyposa-
żony w prawo do wyrażania wotum zaufania oraz wotum nieufności Radzie 
Ministrów lub poszczególnym ministrom oraz prawo do tworzenia komisji 
śledczych. Wymienione tu jedynie przykładowo instytucje kontroli zostały 
poddane wyczerpującej i niezwykle ciekawej analizie.

Problematyka dotycząca prawa konstytucyjnego stała się także osią 
rozważań artykułu Marcina Konarskiego „Sejmowa kontrola administracji 
publicznej”. Dociekania Autora skupiają się na kontroli zewnętrznej, która jest 
wykonywana przez właściwe podmioty spoza systemu administracyjnego.  
Jak podkreśla, ten rodzaj kontroli obejmuje kontrolę parlamentarną, z de-
cydującą rolą Sejmu, kontrolującego aparat państwowy, jako suwerennego 
przedstawiciela z mandatem udzielonym w wyborach. Kontrola Sejmu doty-
czy przede wszystkim aktywności rządu oraz tej części systemu administra-
cyjnego, który jest podległy rządowi. Do instrumentów kontrolnych przy-
sługujących Sejmowi Autor zalicza m.in.: rozpatrywanie sprawozdania Rady  
Ministrów z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie finan-
sów publicznych, interpelacje, zapytania poselskie i pytania w sprawach bieżą-
cych, prawo posłów i senatorów do uzyskiwania od członków Rady Ministrów 
oraz kierowników właściwych organów państwowych informacji i wyjaśnień 
w sprawach dotyczących wykonywania obowiązków parlamentarzysty, powo-
ływanie sejmowych komisji śledczych do zbadania określonej sprawy. 

Z kolei Anna Gołębiowska poddała refleksji naukowej zagadnienie  
pt. „Rozstrzygnięcia nadzorcze i kontrolne wojewody oraz orzecznictwo są-
dów administracyjnych a stosowanie prawa przez jednostki samorządu tery-
torialnego”, gdzie zbadała, w jaki sposób przestrzeganie praworządności jest 
wykonywane w praktyce przez władze samorządowe. Zaprezentowała także 
rodzaje typowych błędów i nieprawidłowości, jakie są popełniane w proce-
sie stanowienia aktów prawa miejscowego i wydawania decyzji w sprawach  
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indywidualnych. Dopełnieniem tej analizy są ustalenia, będące wynikiem ba-
dań, które wykazały, że wojewódzkie sądy administracyjne wyeliminowały 
z obrotu prawnego ponad 23% decyzji i innych czynności organów admini-
stracyjnych. Ponadto w latach 2011-2015 Wojewoda Mazowiecki uchylił 128 
aktów prawa miejscowego. Jednocześnie Wojewoda Mazowiecki w Radomiu 
przeprowadził 86 kontroli, podczas których wykryto łącznie 293 nieprawid-
łowości. Przeprowadzone badania doprowadziły Autorkę do konkluzji, że ja-
kość administracji publicznej nie jest w najlepszym stanie. 

W kolejnym tekście pt. „Zrekompensowanie niedoboru środków finan-
sowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce” Krzysztof Tadeusz Filip oraz 
Marek Woch zajęli się problematyką zrekompensowania niedoboru środków 
finansowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce, będącą obecnie przed-
miotem żywej dyskusji wśród przedstawicieli władzy, ale również wszystkich 
tych, których temat służby zdrowia dotyczy, czyli także potencjalnych pacjen-
tów. Autorzy mając na względzie ograniczone ramy swojego artykułu skupili 
się jedynie na dwóch rozwiązaniach odnoszących się do trybu finansowania, 
czyli finansowania leczenia chorych z budżetu państwa lub składek ubezpie-
czeniowych. 

Tekstem, który doskonale wpisał się w tematykę monografii jest artykuł 
Marty Romy Tużnik, gdzie Autorka przybliża zagadnienie procedur kontrol-
nych przewidzianych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, którego 
zmiany nie były uwzględniane w dotychczasowym piśmiennictwie z tej dzie-
dziny prawa. Opracowanie dotyczy zakresu przedmiotowego i podmiotowego 
kontroli sprawowanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz trybu 
jej wykonywania, a także sposobu dokumentowania wyników prowadzonej 
kontroli. Końcowa część rozważań została poświęcona skutkom stwierdzenia 
w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, rażącego naruszenia 
przepisów prawa, warunków udzielenia zezwolenia dewizowego czy warun-
ków wykonywania działalności kantorowej, a także skutkom uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przez kontrolowaną 
jednostkę lub inny podmiot.

Marcin Wielec w artykule „Inwigilacja w postępowaniu karnym – próba 
określenia istoty sporu w perspektywie nowego modelu kontroli operacyjnej 
na podstawie znowelizowanej Ustawy o Policji” wyraża opinię, że postępo-
wanie karne wzbudza największe kontrowersje ze wszystkich procedur praw-
nych obecnie funkcjonujących. Celem zilustrowania tej tezy Autor zajmuje się 
kontrolą operacyjną, zauważając, że jest to narzędzie wkraczające w intymne 
sfery jednostki oraz stwarzające pokusę korzystania z informacji uzyskanych 
w jej toku do celów zupełnie innych niż te wyznaczone przez postępowanie 
karne w treści przepisu art. 2 KPK. Autor omawia nową formułę kontroli  
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inwigilacyjnej przewidzianą w znowelizowanej ustawie o Policji, wskazując na 
pozytywne elementy i mankamenty rozwiązań ustawowych w tym zakresie. 

W tematyce „karnistycznej” pozostawia Czytelnika tekst pt. „Zawia-
domienie o przestępstwie w sprawie oszustwa /art. 286 § 1 kk/” autorstwa 
Katarzyny Wolskiej oraz Marzeny Baurskiej, które podkreślają, że procedura 
związana z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa ma istotne znaczenie 
w biznesie, gdyż kontrahenci nie tylko nie regulują zaciągniętych zobowiązań, 
ale także regulują je celowo z bardzo dużym opóźnieniem. Przerażające, we-
dług Autorek jest jednak to, że dłużnicy spełniają świadomie swoje zobowią-
zania dopiero w sytuacji, gdy otrzymają z Sądu prawomocny nakaz zapłaty, 
czy też wtedy, gdy zostaną wezwani przez Organa Ścigania do złożenia zeznań 
albo wyjaśnień. Zasadne jest, zatem, ich zdaniem podjęcie próby zbadania, 
czy wykonawca powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej na 
podstawie art. 286 § 1 Kodeksu karnego. 

Aneta Jakubiak-Mirończuk w artykule pt. „Lobbing jako kontratyp 
wobec naruszeń rzetelnego stanowienia prawa – przyczynek do dyskusji  
o nieskuteczności regulacji prawnej” w samym tytule stawia już gotową tezę 
o nieskuteczności regulacji lobbingu, opierając swoją analizę na dwóch płasz-
czyznach – społecznej i prawnej. Pierwszy kontekst dotyczy w szczególności 
różnicy w ocenach samego zjawiska wywierania wpływu na władzę publicz-
ną, dokonywanych przez grupy interesu, ustawodawców i te funkcjonujące  
w opinii publicznej. Drugi aspekt to ratio legis regulacji lobbingu oraz pytanie, 
czy i w jakim stopniu te dwie kluczowe perspektywy - społeczna i prawna 
- są spójne, oraz czy są adekwatne do współczesnych standardów prawnych  
i społecznych. Reasumpcją rozważań jest to, że brak skuteczności obecnej re-
gulacji dotyczącej lobbingu wskazuje na konieczność zmiany prawa w sposób 
uwzględniający zmiany społeczne.

Ciekawe spojrzenie na kwestie związane z prawem podatkowym pre-
zentuje Tomasz Zaborek w artykule „Wpływ ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej na sytuację prawną kontrolowanego w trakcie kontroli podatko-
wej”. Problem akcentowanym przez Autora jest to, że Ordynacja podatkowa 
nie definiuje instytucji przedsiębiorcy, a jego legalną definicję zawiera ustawa  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 431 ko-
deksu cywilnego. Autor podkreśla, że zarówno ustawa o swobodzie działalno-
ści gospodarczej, jak i kodeks cywilny, definiując przedsiębiorcę ściśle wiążą ze 
sobą oba pojęcia. Funkcjonowanie w ramach jednej ustawy obu określeń ozna-
czać może, zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, że ich zakres podmioto-
wy różni się od siebie, co rzeczywiście ma miejsce. W artykule przedstawiono 
zasady kontroli podatkowej na gruncie ustawy o działalności gospodarczej,  
gdyż odesłanie zawarte w art. 291c Ordynacji podatkowej spowodowało,  
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że przepisy rozdziału 5 ustawy o działalności gospodarczej stały się lex spe-
cialis wobec uregulowań zawartych w prawie podatkowym. W przypadku,  
zatem kontroli podatkowej obejmującej działalność gospodarczą przedsię-
biorcy Ordynacja podatkowa znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku 
braku odpowiednich regulacji w art. 77-84d ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Zdaniem Autora zasady te znacznie poprawiły sytuację kontro-
lowanego w trakcie kontroli podatkowej. 

Roland Szymczykiewicz objął swoimi rozważaniami pt. „Problematyka 
kontroli sądowej orzeczeń dyscyplinarnych służb mundurowych w kontekście 
wymiaru kary dyscyplinarnej na przykładzie Służby Celnej” ważne zagadnie-
nie opisujące istotę postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby 
Celnej, wskazując, iż cechą charakterystyczną tego modelu odpowiedzialności 
dyscyplinarnej jest to, że ustawodawca nie zdecydował się na to, by określić, 
jakie konkretnie kary mogą być wymierzone za dany rodzaj przewinienia dy-
scyplinarnego. W efekcie organy dyscyplinarne każdorazowo i w odniesieniu 
do każdego rodzaju przewinienia dyscyplinarnego decydują o tym, jaką karę 
z katalogu określonego w art. 167 ustawy o Służbie Celnej orzec. Decyzja ta 
ma charakter uznaniowy i indywidualny w stosunku do każdej rozpatrywa-
nej sprawy, chociaż organy dyscyplinarne wiążą ogólne dyrektywy wymiaru 
kary sformułowane w art. 167 ust. 4-6. Ponadto Sąd administracyjny nie może  
ingerować w kwestie wymiaru kary, ma się jedynie ograniczyć do kontroli,  
czy zastosowana kara mieści się w katalogu ustawowym i czy wybór kary 
został wyczerpująco uzasadniony z wykorzystaniem kryteriów ustawowych. 
Wobec takiego uregulowania, Autor postuluje zmianę prawa poprzez powie-
rzenie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych funkcjonariuszy służb munduro-
wych odpowiednim wydziałom karnym sądów powszechnych. 

W spójności tematycznej z poprzednim tekstem pozostaje opracowanie 
Andrzeja Halickiego pt. „Przeciwdziałanie korupcji w Służbie Celnej”, gdzie 
Autor zajął się prezentacją problemu przeciwdziałania korupcji w Służbie 
Celnej. Po nieudanych próbach ograniczenia tego zjawiska w 2008 r., została 
podjęta decyzja przez kierownictwo Służby Celnej o wprowadzeniu antyko-
rupcyjnych rozwiązań systemowych. Efektem prac prowadzonych na szczeb-
lu Ministerstwa Finansów było opracowanie „Programu Antykorupcyjnego 
Polskiej Służby Celnej 2010-2013+” (Warszawa 2010), dotyczącego diagnozy 
stanu korupcji oraz określającego konsekwencje i zagrożenia z nią związane. 
W dokumencie tym zaproponowano także kierunki działań. Jak podkreśla 
Autor również w następnych latach Służba Celna wdrożyła szereg procedur 
antykorupcyjnych. Jednym z elementów prewencji antykorupcyjnej są także 
szkolenia funkcjonariuszy celnych poświęcone etycznym, społecznym oraz 
prawnym aspektom korupcji. Działania Służby Celnej mające na celu walkę 
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ze zjawiskiem korupcji są, więc cały czas zintensyfikowane. Natomiast roz-
ważaniom pt. „Nowe ramy unijnego nadzoru finansowego” Norbert Malec 
poddaje szczegółowej analizie nadzór makroostrożnościowy w europejskim 
i krajowym systemie nadzoru nad rynkiem finansowym, dostrzegając istotną 
rolę, jaką powinny w nim odgrywać instytucje unijne. Omawia też cel nadzo-
ru makroostrożnościowego, którym jest w szczególności wzmacnianie odpor-
ności systemu finansowego na wypadek materializacji ryzyka systemowego  
i wspieranie przez to długookresowego, zrównoważonego wzrostu gospodar-
czego kraju. Autor przedstawia najważniejsze rozwiązania ustawy z 2015 r.  
o nadzorze makroostrożnościowym nad rynkiem finansowym, której przepi-
sy mają przyczynić się do wzmocnienia stabilności systemu finansowego oraz 
zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu finansowego. Usta-
wa nie tylko dostosowała polskie prawo do nowych dyrektyw Unii Europej-
skiej, wydanych już po kryzysie finansowym (tzw. dyrektywa CRD IV i roz-
porządzenie CRR), ale co najważniejsze wprowadziła do porządku prawnego  
w Polsce przepisy dyrektywy bankowej CRD IV oraz inne instrumenty,  
służące realizacji polityki makroostrożnościowej, w tym m.in. dodatkowe 
bufory kapitałowe, takie jak bufor antycykliczny, bufor ryzyka systemowego  
i bufory dla instytucji systemowych.

Książkę kończy recenzja Stanisława Kaniewskiego oraz Sprawozdanie  
z konferencji autorstwa Zbigniewa Tetera i Marka Woch.

Książka została przygotowana z myślą o wszystkich zainteresowanych 
problemami nadzoru i kontroli w działaniach organów władzy publicznej  
w Polsce. Niniejsza publikacja może okazać się przydatna również dla studen-
tów studiów prawniczych i administracyjnych.
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